
 

 

PREMIUM 

Nadia van den Heuvel in het bedrijfspand van Ictoria, midden in Boxmeer en 
makkelijk bereikbaar voor iedereen. © Ed van Alem 

Deze vrouw helpt talenten met 
een handicap om net als zij een 
mooie carrière te maken 

BOXMEER - ,,Er hoeft in het leven maar één iemand te zijn die in jou 

gelooft, om voor jou het verschil te maken.’’ Vanuit die eigen ervaring 

biedt Nadia van den Heuvel met haar bedrijf Ictoria IT-talenten met een 

handicap die elders niet tot hun recht kwamen een podium.  
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Er loopt een rode verbindingsdraad in de tijd tussen een achtjarig meisje in 

Schijndel in 1989 en het nieuwe bedrijf Ictoria in Boxmeer in 2019. Dat 

meisje is nu talentenpionier Nadia van den Heuvel (38). Vandaag opent 
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haar bedrijf officieel de deuren. Van den Heuvel scout talenten op IT-gebied 

die door een handicap (nog) niet op de juiste plek zitten. 

Waar zijn die kinderen met rolstoel? 

Als achtjarig meisje in Schijndel vond Van den Heuvel (38) het maar wat 

gek dat ze op straat nooit andere kinderen met een rolstoel zag. ,,Waarom 

is dat?, dacht ze. ,,Waarom worden die kinderen alleen maar binnen 

gehouden?’’ Zelf heeft ze aangeboren plastische tetraplegie. 

 

,,De spierdruk in mijn lichaam is zo hoog dat het altijd pijnlijk is. Daar raak 

je wel aan gewend. Ik kan soms ongecontroleerd bewegen. Ik loop moeilijk. 

Kleine stukjes kan ik los lopen als een dronkenlap. Voor langere stukken 

gebruik ik een rolstoel.’’ 

Altijd al de streber 



 

Nadia van den Heuvel: ,,Er hoeft in het leven maar één iemand te zijn die in jou 
gelooft, om voor jou het verschil te maken.’’ © Ed van Alem 

Als jong meisje wist Van den Heuvel al dat ze iets wilde bereiken. ,,Ik was 

in ons gezin van drie kinderen de streber. Ik wilde studeren, carrière maken 

en iets betekenen voor andere mensen.’’ En één van die dingen was in elk 
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geval dat mensen in een rolstoel of met een andere beperking of uitdaging 

ook gewoon naar buiten zouden kunnen en konden deelnemen aan het 

'gewone’ leven.  

De juiste mensen tegengekomen 

Met het opzetten van het bedrijf Ictoria (verbinding van 'victorie’ en ICT) 

heeft  Van den Heuvel een grote stap gezet in de richting van de 

verwezenlijking van haar droom.  ,,Een handicap kan een gave zijn. Ik wil 

mensen en hun kwaliteiten recht kunnen doen’’, zegt de in Cuijk 

woonachtige Van den Heuvel. 

 

,,Ik heb het geluk gehad dat ik de juiste mensen ben tegengekomen. Ik heb 

- ondanks mijn sta- en loopbeperking - de gelegenheid gekregen om te 

ontwikkelen en een mooie carrière te bouwen. Dat wil ik graag doorgeven 

aan anderen.’’ 

Van Soest en Hillenaar 

Voor de opening van Ictoria in Boxmeer komt burgemeester Karel van 

Soest zaterdag langs. En de man die Van den Heuvel de kans gaf om zich 

te ontwikkelen tot de ondernemer die ze nu is: Hugo Hillenaar - ja, de broer 

van -, directeur Strafrechtketen op het ministerie van Justitie en Veiligheid.  

 

Van den Heuvel: ,,We zijn met Ictoria nu vier maanden bezig en hebben 

inmiddels al 70 CV’s van mensen die via ons willen werken. We hebben 

zelf drie mensen in dienst genomen. Bijvoorbeeld een ontwerpster die 

slechthorend is. We kunnen heel lang praten, maar je kunt ook vragen: laat 

maar zien wat je kunt. Dat heeft zij gedaan en ons overtuigd.’’ 

Ictoria Academy 

Ictoria neemt dus zelf mensen in dienst, koppelt bedrijven aan IT’ers die 

Van den Heuvel in haar bestand opneemt, en biedt kandidaten een 

opleidingsmogelijkheid in de Ictoria Academy.  Van den Heuvel heeft 

inmiddels ook contact met gemeenten om mensen met een ‘afstand tot de 

arbeidsmarkt’ weer aan de slag te krijgen.  



Nadia van den Heuvel maakte carrière in de ICT, behoorde tot de 

wereldtop met rolstoeldansen en was ambassadeur van het Prinses 

Beatrixfonds.  

 


