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Lara Scot is een rasechte ondernemer. Acht jaar lang had zij haar 
eigen merk en webshop Jippie*ja*jee, met kleding en beddengoed 
voor kinderen. In 2013 verkocht ze dit bedrijf en ging werken als 
vrijwilliger bij Hotel de Koepel, een organisatie die zich inzet om 
vluchtelingen een betere opvang en start te bieden, waar ze het 
koppelen van Nederlanders aan vluchtelingen organiseerde voor 
een directe integratie. Hier kwam zij op het idee van haar huidige 
onderneming: Sûr Atelier. 

Stichting  Sûr Atelier faciliteert een naaiatelier voor statushouders (vluchtelingen met een ver-
blijfsvergunning) uit Haarlem. Zij maken prachtige kleding, tassen, kussens en andere stukken. 
“Door mijn werk bij Hotel de Koepel kwam ik in aanraking met vluchtelingen die moesten  
inburgeren vanuit huis zonder een woord Nederlands te kennen. Dat zette mij aan het denken. Hoe 
mooi is het om al doende de taal te leren, midden in de samenleving te staan én je eigen ambacht 
weer te kunnen uitoefenen?”

“Het gaat om hun welzijn”
Lara verzamelde tweedehands naaimachines en ging aan de slag met een groepje vluchtelingen 
en statushouders. Ze kon met Sûr Atelier terecht bij Gather in het oude V&D pand in Haarlem. 
“Gather is een nieuw concept waar de kleine maakindustrie kan samenwerken met elkaar en 
waar bezoekers de makers kunnen ontmoeten. Sûr Atelier is klaar voor een nieuwe stap  naar 
zelfstandigheid en daarom open ik samen met Hester Schaberg half juni een nieuwe winkel in de 
Schagchelstraat 27, te Haarlem! De verkoopruimte en het naaiatelier zijn te vinden in één ruimte, 
de collectie wordt ter plekke vervaardigd en eventueel op maat aangepast.”

Even wennen
De hulp van Hester komt op het juiste moment. “De makers geven de maat en het ritme aan.  
Als het goed gaat en ze voelen zich ook zo, dan loopt de collectie. Gaat het niet goed of is er iets  
in de privésfeer, dan moeten we dat eerst oplossen. Het gaat om hun welzijn. Ik kan niet zoals 
vroeger een plan maken, een doel stellen en gaan. Ik ben nu in de eerste instantie met mensen 
bezig. Nu Hester zich bezighoudt met de collectie en de styling, kan ik mij meer bezighouden  
met de mensen. Ik run een eigen bedrijf, maar ook een sociaal project.”

Samen sterk
Lara ziet Sûr Atelier als een opstap voor vluchtelingen naar de Nederlandse maatschappij.  
“Ze leren de Nederlandse taal, bouwen een portfolio en een netwerk op én ze leren de markt- 
werking kennen. Uiteindelijk is het doel dat ze fulltime ergens aan de slag kunnen als hun  
inburgering klaar is. We helpen hen dan ook om iets te vinden of zelf een bedrijf op te zetten.”

Na gepitcht te hebben voor de gemeente, is het Lara gelukt om subsidie van de gemeente  
 Haarlem te krijgen. “Ik krijg veel hulp van mensen om me heen. Zo hebben we met Pieternel  
Kuijpers, Fang Goei en Bernadette Das een goed businessplan opgesteld. Veel mensen bieden  
aan te helpen omdat het een belangeloos en goed initiatief is: de webdesigner, vrijwilligers die 
helpen met Nederlands leren en met naailes, een stagiaire, gemeente Haarlem, Hotel de Koepel, 
Gather… doordat er zo’n groot team achter me staat, heb ik niet het gevoel dat ik het alleen doe.”

Naam: Lara Scot (49)
Getrouwd met: Marc Scot (53),

Anesthesioloog  
Kinderen: Quinn (19), Metz (16) 

Opleiding: HBO Bedrijfspresentatie 
Woont in Heemstede sinds: 2011

Hobby’s: Styling, ontwerpen,  
fotograferen, reizen, lezen.

Heemsteedse hotspot: Heerlijke  
hang-out met koffie & Interieur 
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