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wat beweegt…

Annette Dales

tekst Peter Zwetsloot  foto Giuseppe Toppers | Danto

In ‘Wat beweegt…’ deze keer Annette Dales van Multicopy 
� e Communication Company. Sport is in haar leven niet 
weg te denken. ‘Leven is bewegen’, is haar parool.

�  Annette Dales werd op 24 december 1968 geboren. 

Dat gebeurde in Doetinchem, waar het ‘bijna Kerstkind’ 

als jongste telg het gezin completeerde. Annette groei-

de op in de Achterhoek en ging in Doetinchem naar de 

HAVO. Daarna wilde ze naar de kunstacademie, maar 

haar vader vond het beter als zij eerst een opleiding 

volgde waar zij ‘iets’ aan zou hebben. Annette verhuis-

de naar Amsterdam en ging de esthetisch / technische 

opleiding aan de grafi sche MTS volgen. Die sloot zij suc-

cesvol af. Haar eerste baan vond ze als vormgeefster bij 

een ontwerpstudio. Lang heeft ze dat niet gedaan. Toen 

ze na een sollicitatiegesprek door de Weesperstraat 

liep, is ze spontaan bij de hoofdvestiging van Multicopy 

binnengestapt. Het leek haar wel wat om daar te gaan 

werken. Ze moest wel wat geduld opbrengen voordat 

zij door Jan Withaar te woord gestaan werd. Dat geduld 

werd beloond. Annette kreeg de baan die haar wel wat 

leek. Tijdens haar eerste contact met managing director 

Gerard Slot vertelde ze hem dat hij een leuke job had. 

‘Dat wil ik later ook doen’, zei ze toen. Inmiddels heeft 

Annette haar zilveren werkjubileum gevierd en is zij 

directeur van Multicopy.

Bij de klant
Annette heeft binnen Multicopy bijna alle denkbare jobs 

gedaan, waarbij ze gaandeweg ontdekte dat haar kracht 

meer aan de klantkant ligt. ‘Daar moet je naar toe, daar 

gebeurt het’, zegt ze. Dat is ook in haar huidige functie 

haar grote drijfveer. Samen met haar team van tien 

medewerkers staat zij 100% ten dienste van de franchi-

senemers. Eigen vestigingen heeft Multicopy inmiddels 

niet meer. Annette Dales: ‘Als het onze franchisenemers 

goed gaat, gaat het ons goed. Ik zie het als mijn hoofd-

taak om onze ondernemers te motiveren en te inspire-

ren. Dat doe ik door naast ze te staan, vertrouwen te 

geven en eventueel met een arm om hen heen.’

Op het podium
Naast hard werken, is sport het leven van Annette Da-

les. Door haar lengte heeft ze veel aan volleybal gedaan 

en ook zwemmen behoort tot haar favoriete sportac-

tiviteiten. Annette Dales:‘Niet in het zwembad. Dat 

stinkt naar chloor.  Zwemmen in buitenwater geeft mij 

een ultiem gevoel van vrijheid. Op mijn sport-CV staan 

zeven marathons, allemaal binnen de vier uur gelopen. 

Ik ben gediplomeerd hardlooptrainer en geef wekelijks 

looptrainingen aan mensen die beginnen met hardlo-

pen. Daarnaast doe ik een aantal kwart triatlons per 

jaar. Fietsen en lopen gaan gemiddeld, maar zwemmen 

gaat me heel goed af; ik kom vaak als eerste dame uit 

het water. Daardoor eindig ik in mijn leeftijdscategorie 

nog weleens op het podium. Mooi, toch? Maar daar gaat 

het niet om, hoor. Van sporten word je vies en dat vind 

ik leuk.’ �

‘Zwemmen geeft mij een ultiem gevoel van vrijheid’

Van sporten word je vies 
en dat vind ik leuk
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INTERESSES: 

Gezonde voeding, mooi 

eten en een lekker wijntje. 

Iets minder gezond, maar 

gewoon lekker.

VAKANTIES: 

Europa is ver genoeg, 

lekker wandelen in de 

bergen in Italië of Frankrijk

LEVENSMOTTO: 

Leven is bewegen

THUIS: 

Samenwonend met Henny
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