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 ‘Innovatief zijn is de uitdaging’
 Opereren op de snel groeiende mobiele markt

‘Dapper en leuk’ noemde 
haar omgeving het vooral 
toen Marelle van Beerschoten 
vorig jaar koos voor het on-
dernemerschap. Samen met 
twee compagnons richtte ze 
het bedrijf Appli!ed op, dat 
andere bedrijven helpt om de 
stap naar de mobiele markt te 
maken. “Veel bedrijven heb-
ben bedacht dat ze een app 
willen, maar over wat de app 
moet kunnen of 
voor wie deze moet 
zijn, hebben ze 
vaak nog niet nage-
dacht. Appli!ed 
zoekt met deze be-
drijven naar de speci!eke mo-
gelijkheden en kansen op de 
mobiele markt. Maar ook voor 
de ontwikkeling van apps of 
mobiele websites kunnen be-
drijven bij Appli!ed terecht.” 
 
Goodwill
Werken in de IT-branche is 
voor Marelle allesbehalve 
saai. “De mobiele markt is 
snel groeiend en continu in 
ontwikkeling. Dat maakt het 

spannend en je wordt altijd 
uitgedaagd om innovatief te 
zijn.” Om zich als jonge 
vrouw staande te houden in 
een echte mannenwereld 
lijkt voor Marelle geen enkel 
probleem. “Ik vind het leuk! 
Het zorgt ervoor dat ik opval 
en dat biedt mogelijkheden. 
Juist omdat ik jong ben is er 
veel goodwill bij anderen. Ik 
merk dat anderen me best 

een stapje ver-
der willen hel-
pen zonder daar 
zelf altijd iets 
voor terug te 
willen.” Marelle 

laat zich dan ook graag in-
spireren en coachen door 
anderen. “Als iemand in een 
interview uitspraken doet 
die op mij betrekking kun-
nen hebben 
en ik lees dat, 
dan zoek ik 
contact met 
die persoon", 
licht Marelle 
toe. “Een stuk-
je durf is daar 

wel voor nodig, maar het 
leidt vaak tot leuke resulta-
ten.” 

Structuur
Een van de meest leuke mo-
menten tot nu toe was voor 
Marelle het aannemen van 
de eerste werknemer. “Op-
eens was er daardoor struc-
tuur in het bedrijf. Dit bete-
kende niet meer werken 
vanuit Dauphine (café-res-
taurant in Amsterdam, red.), 
maar elke dag naar kantoor.” 
Haar ambitie met Applified 
is zonder meer uitbreiden. 
“Ik wil hét bedrijf zijn waar 
andere organisaties aan den-
ken als ze op de mobiele 
markt willen gaan opereren. 
Applified moet de partner 
zijn die zowel qua business 

als design mee 
kan denken. Ik 
geloof dat we 
met dit team 
hard op weg zijn 
om dit te berei-
ken.”  
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Wat? Helpt bedrijven 
de stap naar de 
mobiele markt te 
maken

TIP VAN MARELLE
‘Weet waar je eigen 
kracht ligt en 
verzamel zo de juiste 
mensen om je heen. 
Laat je coachen, 
inspireren en 
bovenal: geloof in 
jezelf.’

Marelle van 
Beerschoten

i

‘Juist omdat ik 
jong ben is er 

veel goodwill bij 
anderen’

Marelle als 
ondernemer
‘Ik ben een netwerker en 
zoek eigenlijk altijd naar 
een win-win situatie. Ik 
heb veel energie en ben 
heel gedreven om 
succesvol te zijn.’
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