
“ONZE CREATIVITEIT 
IS NOOIT IN LOCKDOWN 
GEGAAN.”

HET WEL EN WEE VAN ONDERNEMENDE KOPPELS

De barometer in de mode- en retailsector staat op storm maar La Bottega blij� fier overeind. 

Al bijna 30 jaar runnen Karine Valy en Marc Jamar met succes hun fashion concept store in Hasselt, 

een van de laatste lokale boegbeelden die Hasselt op de modekaart zetten. “Als ondernemerskoppel 

moet je van avontuur houden.”

Karine en Marc leren elkaar kennen in 

hun studententijd. Ze studeren allebei 

sociaal werk. Mode stond dus niet 

meteen in de sterren geschreven, hoewel 

Karine altijd al oog voor mooie dingen 

had. In 1992 opent ze een schoenenzaak 

in Hasselt. “De ligging was niet ideaal 

en de concurrentie torenhoog. In het 

begin hebben we echt zwarte sneeuw 

gezien”, vertelt Karine. Na 2 jaar komt 

de eerste verkoopster in dienst en stapt 

Marc mee in de zaak. La Bottega groeit 

uit tot een concept store waar je naast 

schoenen, ook kleding en interieur-

accessoires vindt. Je kan er terecht voor 

persoonlijk stijladvies en een ‘cappuc-

cino to go’ in de bistro. Shoppen bij 

La Bottega is een beleving. “Klanten 

met iets aparts verwennen en je 

onderscheiden door meerwaarde 

te bieden, dat hee� me altijd geboeid.” 

Karine Valy en Marc Jamar, zaakvoerders van La Bottega in Hasselt
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Ons werk is ons leven

Van schoenwinkeltje naar modebedrijf 

is een verhaal van zoeken en vinden. 

Kiezen en verliezen. Overeind krab-

belen en scoren. Nooit opgeven. “Je mag 

geen angst hebben om te ondernemen”, 

vertelt Karine. “De energie die we 

opbrachten, is enorm. 

En nog altijd. We werken zes dagen op 

zeven, maar eigenlijk zijn we continu 

met de zaak bezig. We willen goed zijn 

in wat we doen. Marc en ik hebben 

dezelfde drive. Gelukkig maar. Zo’n 

intens leven hou je alleen vol als je daar 

allebei met volle goesting voor kiest.” 

Jezelf overbodig maken

Terwijl Marc zich toelegt op admini-

stratie, financiën en IT, focust Karine 

op aankoop, personeel en de winkel. 

Karine: “Het liefst ben ik op de vloer, 

tussen de klanten. Ik wil die voeling 

blijven houden. Hoewel het soms nodig 

is meer afstand te nemen. De controle 

loslaten, jezelf overbodig maken: ik 

bewonder mensen die het kunnen, 

maar mij lukt het niet zo goed.” Marc: 

“Het voordeel als ondernemerskoppel is 

dat je mekaar daarop attent kan maken. 

Karine kijkt anders naar de dingen dan 

ik. Dat houdt me wakker. Als we in 

mekaars vaarwater komen, knettert 

het. Maar finaal steunen we elkaar. 

En we laten elkaar vrij zodat ieder zijn 

ding kan doen.” 

Varen op meer dan 

 feeling alleen

Als co-preneurs twee handen op één 

buik zijn, dat is comfortabel. Maar ook 

een valkuil. Marc: “Je bent mekaars 

referentiepunt, maar als je wilt groeien 

moet je dat opentrekken. Dat je niet 

alleen kan varen op intuïtie, hebben we 

heel snel ingezien. We omringen ons 

met professionals. Sinds twee jaar 

hebben we een raad van advies: 

experten die onze blik verbreden en het 

buikgevoel objectiveren. Groeien en 

professionaliseren gaan hand in hand.” 

Karine: “Carrière maken en voor de 

kinderen zorgen, is een combinatie die 

veel minder voor de hand ligt. Ik wilde 

het allebei en heb vaak het gevoel gehad 

dat er langs twee kanten aan mij 

getrokken werd.”

We laten ons niet 

 verlammen

In fashion retail is het vechten om te 

overleven. Karine: “De mode vernieuwt 

constant en ook in retail beweegt er heel 

veel. We moeten onszelf steeds opnieuw 

uitvinden. Die veerkracht komt in 

moeilijke tijden van pas. Ook nu, met 

de coronacrisis, is er angst en ongerust-

heid. Maar ook daadkracht en creativi-

teit. Als je als gezin bijna 30 jaar lief en 

leed hebt gestopt in je merk en winkel, 

net grote investeringen achter de rug 

hebt, honderden collecties betaald hebt 

en 35 mensen op de payroll, dan begrijp 

je dat dit voor ons geen kwestie is van 

opgeven, maar van snel schakelen 

en springen. In elke crisis komen 

pijn punten naar boven waar je mee aan 

de slag kan. En waar we dan ook voluit 

voor gaan. We zijn meerdere keren op 

onze grenzen gebotst en dat doet pijn. 

Die zorgen neem je mee naar huis. 

Als Marc ’s nachts wakker ligt, dan voel 

ik dat ook.”

Gas terugnemen

Hoe ze ervoor zorgen dat spanningen 

op het werk niet wegen op de relatie? 

Karine: “Marc zijn uitlaatklep is fietsen 

en basketbal, ik doe aan meditatie, 

omring me met positieve mensen en 

ga graag naar een kuuroord. Ook met 

het gezin lassen we quality time in. De 

vakanties zijn heilig. Wandelen en lekker 

tafelen doen we ook graag. Op zo’n 

momenten laden we de batterijen op. 

Marc Jamar: “We laten elkaar vrij zodat 

ieder zijn ding kan doen.”
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Onze twee kinderen geven aan dat zij 

een leven zoals dat van ons niet willen. 

Ze verkiezen een trager ritme 

en staan meer op zelfzorg. Tja, geef hen 

eens ongelijk.” Marc: “Natuurlijk hopen 

we dat ons levenswerk wordt voortgezet, 

maar zelf zijn we nog niet van plan op 

onze lauweren te rusten. Actief, gezond 

en gepassioneerd blijven, is het plan. Als 

we het niet meer graag doen, stoppen 

we. Want dan doe je het minder goed 

en kan je niet langer een trekker zijn.” 

DE VISIE VAN 

DE EXPERTEN

We bekijken een onderneming als een levend systeem. 

Kenmerkend is de permanente afstemming en uitwisseling 

tussen de delen van het geheel: bedrijf, bestuur, team, 

 klanten… De onderlinge interacties met elkaar bepalen mee 

het succes en resultaat.

Elk levend systeem heeft een aantal basisbehoeften. 

Stil durven staan bij de oorsprong en de geschiedenis van 

de onderneming, de verhalen over de wensen en drijfveren 

laten circuleren, geeft levenskracht aan het geheel. Mensen 

willen erbij horen, de (oude) passie wordt weer voelbaar. 

Tegelijkertijd weten Karine en Marc crisissen goed te 

 gebruiken om zichzelf opnieuw uit te vinden. In elke crisis 

ligt groei verborgen: ‘never waste a good crisis’, wist 

Winston Churchill al.

De oorsprong dient gezien en erkend te worden. 

Enkele vragen om de oorsprong te verkennen:

• Hoe en waarom zijn we gestart? 

• Wat was onze wens, het ideaal,  

de aanleiding? 

• Wie nam het initiatief en waarom? 

• Wat was de eerste structuur?

Het eren van het verleden is het 

 fundament van de  toekomst. Enkele 

vragen om de geschiedenis te verkennen:

• Waren er bepalende gebeurtenissen, 

verhuizingen,  structuurwijzigingen?

• Kwamen er producten, doelen, 

 vestigingen bij?

• Wat zijn patronen die blijven 

 terugkomen?

• Is er respect voor tradities?
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