
Ik ben ondernemer en ik ben ondernemend. Voor mij betekent dat dat ik van nature altijd en 
overal kansen in zie. Een concept waar ik voor 2018 al lange tijd van droomde was dat van een 
Multibrandstore en boetiekhotel onder hetzelfde dak: Fashion meets Hotel. Ik kreeg de kans 
om het fantastische pand aan de Steenweg, hartje centrum van Utrecht, te huren en besloot 
direct om er voor te gaan. En ik ging er voor, met mijn hele hart, ziel en zaligheid en alle energie 
die ik kon vinden. 

Zoals ik destijds aan de vooravond van een nieuw avontuur stond bij het tekenen van de 
overeenkomst is dat nu weer zo. Want House of Fred en Cozy Pillow worden per 1 april 
overgenomen door familiebedrijf Omoda. Een heel weloverwogen keuze waarin ik jullie graag 
meeneem.

Als ik terug kijk op de afgelopen jaren ben ik er trots op dat ik een ijzersterk concept heb 
weten neer te zetten. Met doorzettingsvermogen en vanuit mijn drive is het gelukt om beide 
bedrijven stevig op de kaart te zetten met een geheel eigen DNA. House of Fred is de 
ontmoetingsplek voor de ondernemende, energieke, stoere en sprankelende vrouw en de 
charme van Cozy Pillow heeft veel harten veroverd. Niet alleen in Utrecht maar ook zeker 
daarbuiten. Ik wist duidelijk wat ik wilde: laten zien hoe mooi, inspirerend en divers Utrecht is. 
Maar: it was a bumpy ride! De Corona jaren maakten het lastig en dwongen mij en mijn team 
om constant creatief te zijn en te schakelen in enorme snelheid. Ik ben dan ook ontzettend 
trots op wat we neer hebben weten te zetten met elkaar. 

Toch kwam er ook een realitycheck bij mijzelf: ik zag overduidelijk waar mijn kracht als 
ondernemer lag, namelijk bij het uitdenken en opzetten van een nieuw concept en hier aan 
bouwen tot het daadwerkelijk staat. Het voelde alsof ik dit bereikt had bij House of Fred en 
Cozy Pillow.

THE NEXT CHAPTER



Dit gevoel werd begin dit jaar versterkt door de ruimte te nemen en stil te staan bij het punt 
waar ik op dit moment sta in mijn leven én waar de bedrijven zich nu bevinden. Ik realiseerde 
mij dat alleen ik verantwoordelijk ben voor mijn eigen geluk én dat voor alles een bepaalde 
tijd staat, maar dat het leven oneindig is. Kansen komen niet op afspraak, maar je moet er klaar 
voor zijn als ze voorbijkomen. En die kans kwam voorbij. Omoda is een betrouwbaar 
familiebedrijf en ontzettend sterk in de gepersonaliseerde shopbeleving. Ik heb er dan ook 
alle vertrouwen in dat de winkel en het hotel in goede handen zijn en er met aandacht voor dit 
mooie concept en het team zal worden gezorgd.
 
En dit is dan voor mij hét moment. Een moment van loslaten. Maar het voelt goed. Ik ben
 namelijk niet alleen ondernemer maar ook ondernemend. Ik ben niet bang om opnieuw te 
beginnen. Ik begin namelijk niet vanaf een begin, maar vanaf een hele mooie dankbare en 
rijke ervaring.

Deze keuze staat voor mij ook voor in je kracht staan en jezelf kennen. Het loslaten van dit 
ongelofelijk mooie concept maakt dat er ruimte komt voor nieuwe kansen, avonturen en 
meer aandacht voor mijn mooie gezin.
 
Ik dank mijn team voor haar oneindige loyaliteit, liefde en bovenal de mooie reis die 
wij samen hebben mogen maken. Waar dit hoofdstuk sluit gaat onze vriendschap verder. 
Natuurlijk Tim en mijn kinderen voor alles wat ze mij gegeven hebben. 

Mijn leveranciers en relaties voor het vertrouwen en de samenwerking.  En dank aan alle gasten 
van Cozy Pillow en klanten van House of Fred. Dank voor de mooie ontmoetingen, 
het vertrouwen, de waardering en de liefde die ik heb mogen ontvangen.

En natuurlijk Omoda voor het voortzetten van deze twee fantastische bedrijven. 
Ik kijk er naar uit om ze te zien groeien onder jullie vleugels!
 
Ik blijf tot 1 juli werkzaam voor House of Fred en ik zal mij met veel liefde gaan in
 zetten om de komende maanden de overname positief te begeleiden.

Veel liefs,

           
Frederiek












