
Anita Schimmel  
‘Een boerenmeisje als directeur’ 
 
,,Een gewoon boerenmeisje uit Stoutenburg,” zo omschrijft Anita 
Schimmel zichzelf aan het begin van ons gesprek. Toen ze 18 jaar oud 
was wist ze al heel goed wat ze later wilde worden: ik word directeur! 
 
Toch moest de toen al ietwat recalcitrante Anita (1963), net zoals ieder 
ander, aan de studie om verder te komen in het leven.   
Haar moeder had een andere versie voor ogen voor haar dochter: 
,,Anita gaat trouwen en zal kinderen krijgen.” Maar Anita zou Anita niet 
zijn; het liep allemaal heel anders. Een ingrijpende en noodlottige 
gebeurtenis bepaalde voor een deel haar levenshouding: haar eerste 
serieuze vriendje (18) reed zich dood op zijn motor. 
 
Na haar middelbare school begon Anita te werken bij meubelhandel 
Doggenaar in Hoevelaken. Na werktijd haalde ze haar 
middenstandsdiploma, deed een opleiding boekhoudkunde en 
marketing (Nima A) en voltooide ze de avond MEAO. Tenslotte behaalde ze een post Hbo-opleiding. 
 
Anita begon met werken bij de firma Heuga op de verkoop binnendienst. Enige tijd later solliciteerde 
ze bij een reclamebureau in Almere en werd uitgenodigd voor een gesprek. ,,Ik voelde me echt een 
meisje van het platteland,” weet Anita zicht te herinneren. Het gesprek met Ellen de Winter van het 
reclamebureau verliep echter uitstekend. Anita werd aangenomen, Ellen gaf later aan dat ze zichzelf 
helemaal herkende in de authentieke Anita. ,,En daarom ben ik nu zoals ik ben,” legt Anita uit, 
,,lekker eigenzinnig.” Bij het reclamebureau deed ze PR-activiteiten voor heel veel verschillende 
bedrijven. Voor een campagne voor diervoeders nam ze de kat van haar moeder mee om te 
figureren. 
 
Later ging Anita zelfstandig werken als makelaar in Leusden. De afstand tussen de verschillende 
taxatieprojecten legde ze per motorfiets af. Een boerderij in Utrecht kwam in de verkoop: ,,dat zou 
een prachtige zorgboerderij kunnen zijn,” dacht Anita. Ook kwam een oude school in Leusden-Zuid in 
de verkoop. Anita pakte dit op met een projectontwikkelaar die voorstelde om ook Jarcine Spaander 
uit Amsterdam op dit project te zetten. Jarcine had een prijs gewonnen met een woonproject voor 
ouderen. Na hun ontmoeting trokken ze samen de kar bij dit project.  
 
Om de behoefte voor een dergelijk woonproject onder ouderen uit Leusden te peilen organiseerden 
ze samen een informatieavond bij hotel Van der Valk in Leusden. Op deze bijeenkomst kwamen maar 
liefst ca. 130 belangstellenden af. De behoefte was blijkbaar groot. Hun bevindingen werden in een 
rapport vastgelegd, dat later aan gemeente Leusden werd aangeboden. Het project is daarna niet 
van de grond gekomen: het duo werd, zoals ze dat zelf beoordelen, door de gemeente aan het lijntje 
gehouden. ‘Waarom beginnen we niet samen een woonvoorziening voor ouderen?’ vroegen ze 
zichzelf af. Vanaf dat moment werkten Anita en Jarcine samen.  
 
,,We zetten door, investeerden en verdienden geld,” weet Anita nog, ,,ik was blij met de komst van 
Jarcine. Het solistische werken als makelaar voelde wel een beetje als Remi, alleen op de wereld.” In 
2009 richtten Anita en Jarcine de King Arthur Groep (KAG) op. 
 
 
 

 



Partner Jarcine 
,,Jarcine vult mij aan, ik vertrouw haar,” vertelt Anita, ,,ze is zo aardig en lief. Ze is echt, authentiek en 
heeft oprechte interesse in anderen. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die haar niet mag. Jarcine 
heeft warmte, is intelligent en is in haar reacties meer beheerst dan ik. Ze heeft een enorme focus, 
dan heb ik ervaren bij ons project ‘Ridderspoor’ in Hilversum. Toch worden onze rollen anders, maar 
we blijven allebei ondernemers.” 
 
De aanpak van hun werk is contentieus; elke drie maanden houden ze een strategie-overleg. En voor 
ieder jaar wordt een jaarplan opgesteld en achteraf geëvalueerd. Welke doelen zijn behaald en op 
welke manier moet de strategie bijgeteld worden? Onlangs bezochten Anita en Jarcine een 
‘Growthclass’, waarbij ze zich, samen met andere ondernemers, oriënteerden op de toekomst van de 
King Arthur Groep. Waar willen ze samen naar toe met hun zorgwerk?   
 
Karakter 
Anita barst van de energie en wil die voortvarendheid omzetten in daden. Lukt ’t niet zoals gedacht, 
dan haalt ze haar schouders op en denkt ‘pech gehad’. En gaat weer over tot de orde van de dag. Ze 
legt de lat voor zichzelf hoog, ze is, zoals ze dat zelf uitdrukt, een onwijze streber. Vroeger wilde ze 
ook al in alles uitblinken, bijvoorbeeld bij het paardrijden. Lukte het haar niet om met het paard haar 
doel te behalen, moest ze buiten uithuilen. Haar moeder deed daar een stuk laconieker over, wat 
prestatiedrang betreft heeft ze een aardje naar haar vaartje. Anita heeft veel zelfvertrouwen, maar 
soms bij gestudeerden voelt ze zich onzeker. 
 
Gedrevenheid en passie  
,,Ik ben een mensen mens,” legt Anita uit, ,,ik zoek die mensen op die bij me passen, mensen die 
authentiek zijn en dichtbij zichzelf staan. Ik heb veel ambities en haal veel plezier uit succes. Wat ik 
aanpak moet slagen.” 
Sinds kort is Anita zich bewust geworden dat ze enorm op haar vader lijkt. Hij is ook van alles 
geweest; boer, timmerman, meubelmaker en Nederlands kampioen military paardrijden. Hij is altijd 
op zoek naar wat anders, iets nieuws. Telkens als hij een nieuwe uitdaging aanpakt weet hij daarin te 
excelleren. Zo vader zo dochter dus. 
 
Privé is Anita heel erg trouw. Daarentegen wil ze in haar werk continue veranderen. Omdat ze 
destijds haar 18-jarige vriendje door een ongeluk verloor, en haar in datzelfde jaar nog twee anderen 
geliefden ontvielen, besloot ze er bewust voor om niet voor kinderen te kiezen. 
Anita ziet altijd mogelijkheden, zonder beren en wolven op de weg te zien. Ook nu voelt ze de drang 
om buiten de King Arthur Groep wat nieuws te ondernemen. ,,Het liefst zou ik kleine ‘problemen’ 
pragmatisch willen oplossen, samen met een denktank die gevormd wordt door jongeren,” besluit de 
gedreven Anita. Wie weet? 
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