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Esther Maaskant wint Boxtelse Voorleeswedstrijd 
2018 Feelwise focust...

Passie Adelt!
Veel werkgevers hebben elk 
laatste kwartaal van een kalen-
derjaar in het teken staan van 
beoordelen, en zijn in het eerste 
kwartaal gefocust op het stellen 
van doelen en het maken van 
ontwikkelplannen. Wat mij al 
jaren fascineert, is de vraag hoe 
een werkgever zijn mensen aan 
het begin van het jaar kan stimu-
leren en motiveren om zich te 
ontwikkelen, als het functioneren 
aan het eind van het jaar met een 
cijfer beoordeeld wordt?

Toen ik nog in loondienst was, 
stapte ik het jaarlijkse beoorde-
lingsgesprek met enige spanning 
in. Spanning die ik kende van het 
ontvangen van mijn rapport op 
de basisschool. Wat toentertijd 
diep in mijn hart vertrouwen gaf, 
was dat ik wist dat ik ook met 
een onvoldoende voor taal 
rapportgeld van mijn ouders en 
grootouders ontving. Het was 
hun beloning voor de zwierige 
rapportletters van mijn leraar die 
vertelden dat ik hard had 
gewerkt. Want arbeid adelde.

In organisaties gaat het al jaren 
niet meer over een inspannings-
verplichting. ‘Goed gewerkt’ is 
vervangen door doelstellingen 
en duidelijke resultaatafspraken. 
Om te kunnen bereiken wat is 
afgesproken, is het belangrijk dat 
je goed in beeld hebt wat je 
kwaliteiten zijn en waar je 
werkpassie ligt. Weten waar je 
voor gaat, weten waar je voor 
staat! In de dagelijkse focus op 
werk en bijbehorende resultaten 
is er (helaas) vaak niet genoeg 

reflectietijd om goed zicht op je 
eigen koers te krijgen. Veel 
mensen komen dan ook naar 
mijn praktijk om in alle rust 
antwoorden te vinden op de 
vragen ‘wie ben ik, wat wil ik en 
wat kan ik?’. Dit zijn in mijn ogen 
drie eenvoudige basisvragen die 
je jezelf op meerdere momenten 
in je leven mag stellen. Je auto 
krijgt toch ook een periodieke 
keuring?

Als jij weet wie je bent, wat je 
wilt en wat je kunt, kun je aan 
het begin van elk kalenderjaar in 
je POPgesprek (Persoonlijk 
Ontwikkelingsplan) duidelijk aan 
je werkgever aangeven wat je 
het komende jaar als jouw 
ontwikkeling ziet. En daar waar 
creatieve mensen hun werk 
verzamelen in een Portfolio, kun 
jij jouw resultaten verzamelen in 
een POPfolio. Een POPfolio als 
jaaroverzicht van dat wat jij hebt 
bereikt door het inzetten van je 
passie en kwaliteiten. Ik durf te 
stellen dat een eindejaars beoor-
delingsgesprek daardoor een 
hele andere, positieve (!) lading 
krijgt.

Antoine de Saint-Exupéry 
schreef: ‘Wanneer je een schip 
wilt bouwen, breng dan geen 
mensen bij elkaar om het hout te 
slepen, het werk voor te bereiden 
en de taken te verdelen. Leer 
mensen te verlangen naar de 
eindeloze zee.’ Ook op het 
‘werkgeversschip’ kun je je eigen 
koers richten door je werkgever 
te laten zien wat jij hebt bereikt 
en waar jij naartoe wilt. Passie 
adelt, en hoe!

Birgit Vandermeulen heeft sinds 2008 
haar coachpraktijk Feelwise. Vanuit 

haar HR-achtergrond, coachopleidingen 
en -ervaring geeft zij met veel passie & 
professionaliteit haar praktijk vorm. Het 
is haar missie om mensen te inspireren 

tot ontwikkeling en meer regie over 
werk en leven te geven.
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Kunnen uw 
voeten wel wat
hulp gebruiken?

Dan kan ik u helpen! 
Bel gerust voor een afspraak: 0411 820 204

Voeten... We lopen ermee, we staan erop, ze houden ons in even-
wicht... elke dag weer! Normaal staan we hier maar zelden bij stil en 
dat is ook prima. Het is wel goed om te weten dat als dit alles niet 
zo vanzelfsprekend meer is en u last krijgt met lopen en/of staan, ik 
u hierbij kan helpen.
Lisette van Leeuwen, podotherapeut

I.v.m. carnaval dinsdag
13 februari gesloten.

SYBILLA BUISMAN
OPTIEK-OPTOMETRIE

TipMooiBoxtel: groeiend aantal Boxtelaren viert 
carnaval in eigen dorp

Boxtel - In een vol Podium Boxtel vonden dinsdagmiddag de gemeen-
telijke voorrondes plaats van de Nationale Voorleeswedstrijd. Esther 
Maaskant, groep 8 leerlinge van basisschool De Hobbendonken, wist 
de wedstrijd te winnen en mag zich Boxtels Voorleeskampioen noemen.

Esther las, heel toepasselijk, voor 
uit het boek ‘Kampioen’ van 

Corien Oranje. Daarmee wist zij 
haar concurrenten, de voorlees-

kampioenen van de tien andere 
Boxtelse baisscholen, af te troeven.
Naast een mooie beker en een 
oorkonde wint Esther een 
toegangsbewijs naar de regionale 
finale in Goirle op 24 maart. Daar 
zal zij Boxtel vertegenwoordigen.

Boxtel - Een toenemende groep Boxtelaren viert dit jaar carnaval binnen 
de eigen dorpskern. Dit blijkt uit de jaarlijkse carnavalspeiling onder 
ons opiniepanel TipMooiBoxtel. 81 procent van onze panelleden viert 
carnaval 2018 in de eigen dorpskern tegen 78 procent het afgelopen 
jaar. Ook het aantal Boxtelaren dat buiten de gemeentegrenzen carnaval 
viert neemt af van 19 naar 15 procent.

De populariteit van evenementen 
binnen de eigen gemeente, maar 
wel binnen een andere dorpskern 
dan waar de ondervraagden 
wonen neemt af. Ging vorig jaar 
nog 14 procent van de onder-
vraagden ergens anders dan in het 
eigen dorp, maar wel binnen de 
gemeentegrens carnavallen, geeft 
dit jaar slechts 7 procent aan dit te 
doen. Dit is opmerkelijk, aangezien 
het aanbod aan evenementen ten 
opzichte van vorig jaar nauwelijks 
veranderd is. Een mogelijke 
verklaring is dat carnaval vroeg in 
het jaar valt en mensen geen zin 
hebben een heel stuk te fietsen, 
maar dit blijft giswerk.

Carnaval lijkt, afgaande op ons 
opiniepanel, niet in populariteit af 
te nemen: 51 procent geeft aan 
géén carnaval te vieren ten 
opzichte van 55 procent in 2017. 
Van de inwoners van onze 
gemeente zegt 34 procent zeker 
wel carnaval vieren, ten opzichte 

van 37 procent vorig jaar. Een 
relatief grote groep van 15 procent 
twijfelde op het moment van 
verzenden (begin januari) nog, ten 
opzichte van 8 procent in 2017. 
Een mogelijke verklaring hiervoor 
kan zijn dat de enquête van dit jaar 
een paar weken eerder voor 
carnaval verzonden is ten opzichte 
van het afgelopen jaar. Ons opinie-
panel lijkt dus relatief laat te 
beslissen of carnaval gevierd 
wordt.

Gezelligheid het belangrijkst
Ons opiniepanel vindt ‘gezel-
ligheid’ veruit de belangrijkste 
waarde van carnaval. ‘Geen ruzies’ 
en ‘geen inzet van politie nodig’ 
gaan dan ook veelal zij aan zij met 
eerdergenoemde waarde. Wel 
geeft ons panel aan dat er weinig 
te doen is voor (met name) de wat 
oudere jeugd. Overigens is hier 
ten opzichte van vorig jaar eigenlijk 
niets veranderd.

Wel wordt ‘Boxtel’ minder creatief 
in het zoeken naar een outfit. 
Hoewel we deze peiling dit jaar 
pas voor de tweede keer uitvoeren 
is het aantal carnavallers dat het 
kostuum van het afgelopen jaar 
‘hergebruikt’ gestegen van 45 
naar 57 procent. Een veel kleinere 
groep dan vorig jaar twijfelt nog 
over de outfit: 25 procent nu, ten 
opzichte van 36 procent van de 
ondervraagden vorig jaar. 
Interessant is om te zien hoe de 
trend zich de komende jaren 
ontwikkelt, om zo te zien of Boxte-
laren hun outfit misschien enkele 
jaren op rij dragen alvorens een 
nieuwe aan te schaffen.

Nieuw was dit jaar de vraag of 
Boxtelaren, Liempdenaren of 
Lennisheuvelaren speciaal voor 
carnaval vrije dagen opnemen. De 
vraag verdeelt ons panel, 
aangezien 48 procent aangeeft 
dat dit niet het geval is. 1 procent 
van hen geeft aan dit nog niet te 
weten. Van de 51 procent die 
aangeeft wél extra vrije dagen op 
te nemen laat 28 procent weten 
maar één of enkele dagen vrij te 
nemen. Ongeveer één vijfde (22 
procent) neemt de gehele carnaval 
vrij.

De kersverse kampioene, Esther Maaskant (zittend) te midden van de andere voorlezers. (Foto: Lenny Bakx)


