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WERKEN IN HET BUITENLAND

Anne-Sophie Samyn verhuisde onlangs met haar man en 
twee jonge kids naar de Franse Riviera. In Nice opent ze over 
enkele maanden de nieuwste A.S.Adventure Store, de tweede 
winkel van het merk in Frankrijk. “Zowel voor mij als mijn 
bedrijf is dit een gigantische opportuniteit.”

“Iedereen denkt 
   dat het  hier  
   altijd zomer is”

Nice is voor Anne-Sophie eigenlijk een 
terugkeer. Ze woonde er drie jaar met 
haar man toen die er voor een reisorga-
nisatie werkte. Nu gaat ze terug om de 
A.S.Adventure Store op te starten.

“Toen ik vorige keer meeging met mijn 
man had ik er bij mijn vertrek zelf geen 
werk. Ik ben er dan aan de slag gegaan 
in een administratieve job. In Nice zijn er 
niet veel jobs buiten het toerisme. Al heb 
ik in de periode dat we hier waren ook 
mijn twee kinderen gekregen. Dat is na-
tuurlijk ook niet niks (lacht).”

Is de job, afgezien van de locatie dan, 
voor jou een stap in het onbekende?
“Niet echt, want van 2005 tot 2011 werk-
te ik als senior buyer op de aankoopafde-
ling van A.S.Adventure. Ik ken het bedrijf 
en zijn producten dus vrij goed. Ik heb ook 
altijd teams gemotiveerd. Ik hou ook heel 
erg van het klantencontact. Recent heb ik 
twee maanden een opleiding gevolgd om 
de werking en procedures van een winkel 
te leren kennen. Ik draaide hierbij vooral 
mee in Franstalige winkels in ons land. Ze 

kwamen voor deze opstart dus uiteindelijk 
bij mij terecht, omdat ik zowel Nice als het 
bedrijf intussen goed ken. Ons hoofdkan-
toor ligt op ruim duizend kilometer, en dat 
is toch wel een eind.” 

Is het de eerste winkel van 
A.S.Adventure in Frankrijk?
“Neen, we openden al enkele jaren ge-
leden een A.S.Adventure Store in Reims. 
Deze winkel is anders, enerzijds omdat 
hij het verst ligt, diep in Frankrijk. Maar 
het is ook anders door de locatie. We zit-
ten in Nice op een A-locatie, in het vrij 
recente Polygone Riviera-shoppingcenter. 
Een mooie plek met veel palmbomen iets 
buiten de stad en flink wat restaurants 
ook. Het slaat duidelijk aan, want jaarlijks 
komen er zo’n negen miljoen bezoekers 
naar dit shoppingcenter.”

Wat zijn je toekomstplannen?
“Het is echt de bedoeling om hier te blij-
ven. Ik heb bijvoorbeeld ook een contract 
van onbepaalde duur. De kinderen gaan 
hier ondertussen naar school. En mijn 
man en ik hebben deze keer van in het 

begin ook allebei een job. Zowel voor 
mezelf als voor A.S.Adventure is dit een 
gigantische opportuniteit. Als deze win-
kel een succes wordt, volgen er mogelijk 
nog winkels. Onze Franse investeerder wil 
namelijk volop inzetten op Frankrijk en 
gelooft daar heel erg in.”

Nice klinkt alvast erg zonnig, is het 
los daarvan nog anders dan bij ons?
“In België denken ze vaak dat het hier al-
tijd zomer is. Dat is niet zo. In de winter 
sta je na één uur op de latten in een ski-
piste. We kunnen hier met A.S.Adventure 
ook wel op alle vlakken scoren. Mensen 
die hier wonen, zijn vaak erg sportief. 
Op een half uur zit je echt in de bergen. 
Ze gaan er trekken of fietsen, maar ook 
surfen of lopen. Zo’n omgeving past wel 
voor ons. Toch is het ook anders omdat 
ieder land zijn eigen regels heeft. Je denkt 
dat veel in de EU intussen redelijk gelijk-
gesteld is, maar dat is niet zo. Er gelden 
hier bijvoorbeeld enorme regels qua vei-
ligheid. Ook voor je personeel zijn er an-
dere procedures en contracten. Wat dat 
betreft is het een volledig ander land.”
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