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Feelwise focust...

‘Ik weet eigenlijk niet wie ik ben.’ 
Met deze woorden opent ze het 
gesprek. Na een huwelijk van 15 
jaar en de komst van drie 
welkome kinderen is ze zichzelf 
volledig kwijtgeraakt. Haar man 
heeft een internationale baan, 
waarvoor hij veel moet reizen. Zij 
rolde van de ene in de andere 
niet leuke baan. Haar moeder 
begon vier jaar geleden te 
dementeren, de mantelzorgtaken 
die ontstonden heeft ze uiteraard 
op zich genomen.

Ze is echtgenote, werknemer, 
luizenmoeder, voetbalmoeder, 
lunchmoeder en moeder-moeder. 
En… ze is moe-der dan moe. 
Zich altijd richtend op de 
behoeften van iedereen om haar 
heen… dan heb je het druk, met 
zoveel mensen en evenzoveel 
(zorg)vragen.

Als oudste dochter voelde ze in 
haar jonge kindjaren al feilloos 
aan wat thuis nodig was om de 
boel draaiende te houden. Haar 
moeder had het zwaar met de 
zorg over zeven kinderen. Vader 
was veel van huis. Hij had, naast 
zijn vaste baan overdag, een 
bijbaan in de avonden en op 
zaterdag. Alleszeggend voor de 
grote verantwoordelijkheid die 
hij voelde om het gezin te onder-
houden.

Deze verantwoordelijkheid was 
zo groot, dat hij deze elke dag 
wegspoelde met alcohol. Een 
kwade dronk was het resultaat. 
Haar moeder raakte er enorm 
overstuur van. Dit waren de 
momenten waarop cliënte wist 
dat ze zich stil moest houden, 
omdat anders de toon van ruzie 
zo gezet was. Ze ontdekte dat ze 
dit kon voorkomen door zachtjes 
op haar moeder in te praten en 
haar het gevoel te geven dat ze 
er niet alleen voor stond. Op mijn 
vraag wat cliënte, op die 
momenten in haar jeugd, zelf 
nodig had om zich thuis prettig 
en veilig te voelen, antwoordde 
ze ‘geen idee’. Zo vanzelf-
sprekend gericht op de behoeften 
van anderen, zo weinig in contact 
met zichzelf.

Het patroon van ooit zette zich al 
die jaren vanzelfsprekend voort. 
Heel vaak hoorde ze zichzelf 
zeggen ‘maakt me niet uit’, ‘kies 

jij maar’ en ‘wat vind jij leuk?’ en 
had ze geen idee wat zij nou 
eigenlijk zelf wilde. En nu… nu is 
het klaar. Ook al wil ze nog zo 
graag voor anderen zorgen, ze 
kan het simpelweg niet meer. Ze 
kan zichzelf niet meer in 
beweging krijgen en voelt van 
binnen veel onrust. Ze slaapt 
slecht, eet slecht, en bij het 
minste of geringste zitten haar 
tranen heel hoog.

Waar het inzicht vandaan kwam 
weet ze niet meer, en tegelij-
kertijd weet ze één ding zeker: ‘Ik 
ben 43 jaar en ik wil nu ontdekken 
wie IK ben en wat voor mij 
belangrijk is’. Ze ontdekt dat haar 
kracht zowel haar kracht als haar 
valkuil is. Loepzuiver kan ze 
waarnemen en benoemen hoe 
situaties in elkaar zitten. Haarfijn 
voelt ze anderen aan en weet ze 
wat er bij wie speelt. Waar het 
‘misgaat’, is dat ze zichzelf (en 
haar energie) als het ware aan de 
ander weggeeft. Tijdens de 
coachgesprekken leert ze hoe ze 
mensen tot hulp kan zijn, zonder 
daarbij zichzelf ‘op te eten’. En… 
ze leert om niet automatisch voor 
een ander te zorgen. Het geeft 
haar kinderen de kans om 
zelfvertrouwen te ontwikkelen 
door zelf te doen, zelf te leren en 
zelf in actie te komen. En het 
levert haar meer dierbare tijd 
voor zichzelf op.

Daar waar dat zo spannend voor 
haar is, stimuleer ik haar om haar 
eigen wereld te vergroten. Dat 
doet ze door verschillende 
cursussen te volgen. Ze komt 
erachter dat ze het heerlijk vindt 
om te schilderen, en wat blijkt … 
ze is er ook nog eens heel goed 
in. Wat deze nieuwe wetenschap 
met haar zelfvertrouwen doet, is 
prachtig en ontroerend om te 
zien. Haar moeder blijft ze met 
liefde verzorgen, nadat ze er 
bewust voor gekozen heeft dat 
ze dat ook echt wil doen.

Inmiddels heeft ze naast de 
gezinsplanner ook haar eigen 
agenda, waarin ze elke week tijd 
reserveert voor haar eigen activi-
teiten. Stap voor stap verkent ze 
haar horizon en ik heb er alle 
vertrouwen in dat ze dat zal 
blijven doen. Niet omdat het 
moet, wel omdat het (van 
haarzelf) mag.

Birgit Vandermeulen heeft sinds 
2008 haar coachpraktijk 

Feelwise. Het is haar kracht om 
jou verder in je kracht te zetten. 

Om je zelfkennis te laten 
groeien, rust in het hoofd te 

brengen & plezier in dat wat je 
doet. Zij denkt met je mee om 
je leven gericht vorm te geven 
zoals het voor jou klopt, zowel 

op het werk als privé. Haar 
motto luidt: Het leukste wat je 

kunt kennen is jezelf. Een 
motto waar zij, samen met haar 

cliënten, met veel passie, 
plezier en professionaliteit 

vorm aan geeft.

XziXzi Photography

Aanstellen derde directeur MijnGemeenteDichtbij 
‘verdient geen schoonheidsprijs’

Groen licht voor dure levensloopbestendige 
koopwoningen Schijndelseweg

Boxtel - Het jaarverslag van MijnGemeenteDichtbij, de ambtelijke 
fusieorganisatie van Boxtel en Gestel, dat woensdagavond werd 
behandeld in de raadsvergadering, verraste menig raadslid met de 
aanstelling van een derde directeur voor de ambtelijke organisatie. Dit 
terwijl er in eerste instantie slechts twee directeurs zouden komen en 
de derde van tijdelijke aard zou zijn. De manier waarop de aanstelling 
van een derde directeur tot stand kwam verdiende dan ook absoluut 
geen schoonheidsprijs, vond ook burgemeester Mark Buijs, voorzitter 
van de organisatie. Toch liet hij weten achter de aanstelling te staan.

Hoewel eigenlijk iedereen het er 
wel mee eens was dat MijnGe-
meenteDichtbij (MGD) werkt als 
een bedrijf en de gemeenteraad 
daarop slechts een beperkte 
invloed kan uitoefenen, wilde een 
aantal fracties door middel van 
een zienswijze toch een duidelijk 
signaal afgeven dat zij graag 
vooraf op de hoogte waren gesteld 
van de aanstelling van de op 
jaarbasis zo’n 130.000 euro 
kostende directeur. Zijn functie 
wordt overigens budgetneutraal 
ingevuld. Dat wil zeggen dat op 
andere ambtelijke vlakken 
bezuinigd is.

Volgens burgemeester Mark Buijs 
is de aanstelling nodig omdat de 
manier van werken in de ambte-
lijke organisatie daarom vraagt. 
Boxtel en Gestel hebben beiden 
een secretaris die het ambtelijk 
apparaat fulltime aanstuurt. 
Daarnaast is volgens Buijs nog een 
derde fulltimer nodig die fungeert 
als ‘doorgeefluik’: “Er moet toch 
iemand zijn die die vensters 
bedient.” En dat geldt volgens de 
burgemeester niet alleen voor de 
initieel bedachte opstartperiode 
van MGD, maar ook nu nog.

En zo kwam het dat de perma-
nente aanstelling van de derde 
directeur door het college werd 
goedgekeurd. Overigens kan zijn 
aanstelling nooit helemaal als 
verrassing zijn gekomen: in oudere 
beleidsdocumenten werd al met 
de mogelijkheid van een perma-
nente aanstelling van een derde 
directeur rekening gehouden.

Daarnaast was er ook kritiek op 
het schrappen van een voorge-
nomen bezuiniging van zes ton op 
de organisatie. Buijs gaf echter aan 
dat de extra kosten noodzakelijk 
zijn om de kwaliteit van de dienst-
verlening te waarborgen. Verder 
trekt de gemeente ook steeds 
meer taken naar zich toe, die 
ambtelijk ook extra uren kosten.

De ambtelijke samenwerkingsor-
ganisatie tussen Boxtel en Gestel 
werd nu ruim anderhalf jaar 
geleden opgetuigd met als doel 
kosten besparen en kwaliteit en 
efficiency garanderen. Enkele 
fracties plaatsen hier, na het zien 
van het jaarverslag nu hardop 
vraagtekens bij. “De doelstel-
lingen zijn niet van de grond 
gekomen. Als nu ook de kosten 
niet meer omlaag gebracht kunnen 

worden, dan hebben wij onze 
vraagtekens bij de organisatie”, 
aldus Vera Brouns, namens het 
CDA.

Toch moet volgens de burge-
meester niet vergeten worden dat 
er ook andere keuzes gemaakt 
hadden kunnen worden: vanwege 
de hoge kwaliteitsnorm die de 
organisatie zichzelf stelt, lopen de 
kosten op. “We moeten letten op 
de portemonnee, maar de burger 
heeft ook recht op een goede 
dienstverlening.” Ook gaf hij aan 
dat verschillende ambtelijke eisen 
die uit de raad komen een kosten-
verhoging met zich mee brengen: 
“Een kleine vraag stellen in de 
raad heeft vaak veel meer effect 
dan u denkt!”

Verschillende fracties waren niet 
overtuigd. Met name CDA, 
BALANS en PvdA/GroenLinks 
wilden hun ongenoegen laten 
blijken door een zienswijze in te 
dienen. “Dit doet zeer: dat wij nu 
als mosterd na de maaltijd mogen 
beslissen”, vond BALANS-fractie-
leider Wim van der Zanden. Na 
een mea culpa van de burge-
meester voor het te laat op de 
hoogte stellen van de raad van de 
aanstelling van de extra directeur, 
trokken CDA en PvdA/GroenLinks 
hun zienswijzen in, mede omdat 
de genomen besluiten toch niet 
meer terug te draaien zijn. De 
kadernota dient tevens als basis 
voor de begroting van MGD in 
2019. Dit financiële plaatje 
behandelt de raad op 3 juli.

Boxtel - Het college heeft dinsdag groen licht gegeven voor de bouw 
van acht levensloopbestendige koopwoningen op de plek waar eerst 
Chinees Restaurant New Palace gevestigd was. De woningen moeten 
zo’n 350.000 euro gaan kosten en zijn daarmee fors duurder dan de 
eerdere wens van het college. In 
maart werd de projectontwikkelaar 
nog terug naar de tekentafel 
gestuurd omdat het hoge prijs-
kaartje volgens het gemeentebe-
stuur ‘niet wenselijk’ was, maar 
daar komt Boxtel nu dus op terug.

Reden voor de veranderde mening 
van het college is volgens 
wethouder Peter van de Wiel dat 
de nieuwe, goedkopere woningen 
die Helder Projectontwikkeling 
indiende ‘erg karig’ waren uitge-
voerd. Zo zou ten opzichte van de 
twee woonlagen die nu in de 
plannen zijn opgenomen in de 
goedkope variant de bovenver-
dieping sneuvelen. Deze woningen 
hadden maximaal 275.000 euro 
moeten opbrengen en waren niet 
levensloopbestendig, maar puur 
gericht op senioren.

De projectontwikkelaar liet in 
maart al weten geen levensloop-
bestendige woningen tegen die 
prijs te kunnen bouwen. Met het 
collegebesluit van afgelopen 
dinsdag, waarin de oorspronkelijke 
plannen toch overgenomen 
worden, lijkt de gemeente zich dat 
dus ook te realiseren.

De acht nieuwe woningen zijn 
geschikt voor starters tot senioren, 
mits zij de koopsom natuurlijk 
kunnen opbrengen. Op de 
benedenverdieping bevinden zich 
een slaapkamer en badkamer, 
zodat trappen lopen eigenlijk niet 
noodzakelijk is. Boven bevinden 

zich kamers die bijvoorbeeld 
kunnen dienen als extra slaap-
kamer of opslagruimte.


