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Feelwise focust...

Ze belt me op een afspraak te 
maken voor een kennismakings-
gesprek. Ze is 27 jaar, heeft een 
afgeronde HBO-opleiding, en is 
sinds 2 jaar accountmanager bij 
een groothandel. Ze beheert een 
eigen klantrayon en is verant-
woordelijk voor acquisitie en 
relatiebeheer. Eens per 4 weken 
ziet ze haar collega’s tijdens een 
korte teamvergadering. In deze 
vergadering worden de behaalde 
omzetten besproken en de 
prognoses voor de komende 
maand. De overige werkdagen is 
ze onderweg en werkt ze vanuit 
huis.
Al vrij snel nadat ze met deze 
baan begon, ging ze met buikpijn 
naar haar werk. Ze sprak zichzelf 
vermanend toe: ‘niet aanstellen, 
hop, aan de slag.’ Een niet-
zeuren mentaliteit die ze al jong 
op de paplepel door haar ouders 
gepresenteerd had gekregen en 
braaf had ingeslikt. Zij runden 
een hotel met restaurant, dus er 
waren continu gasten en er was 
dag en nacht werk. Dan kon je 
even geen zin hebben. Dan 
moest je gezicht altijd op 
‘welkom’ staan en was de gast te 
allen tijde koning.

Nadat de huisarts haar buikpijn 
medisch niet kon verklaren, 
besloot ze het over een andere 
boeg te gooien. Getriggerd door 
een van mijn columns nam ze 
contact op. Met haar coach-
vraag in kaart besloot ik een 
drijfverenmeting in te zetten, die 
zowel haar bewuste (dat wat je 
van jezelf weet) als haar 
onbewuste (dat wat je niet van 
jezelf weet) meet. Toen ik haar 
uitlegde dat 5% van ons 
handelen bewust is en 95% 
onbewust werd ze nieuwsgierig. 
Want wat nou als haar besluit 

voor deze baan gestuurd was 

vanuit dat wat ze kent vanuit 
haar ouderlijk nest, en niet 
vanuit haar eigen innerlijke 
motivatie?
De resultaten van de meting zijn 
alleszeggend. Zij wordt niet 
gemotiveerd door het behalen 
van doelen, en haar servicege-
richte gedrag is van huis uit 
aangeleerd. Gedrag dat van 
nature niet in je zit komt sneller 
onder druk te staan, simpelweg 
omdat het moeite kost om het 
wel te doen. Dan wordt 
‘verplicht’ service verlenen jezelf 
opofferen. En vervormt 
‘verplichte’ doelgerichtheid tot 
stug doorgaan om dat ene doel 
te bereiken. Zonder er zelf plezier 
aan te beleven. Logisch dat je 
daar buikpijn van krijgt.
Waar haar innerlijke motivatie 
wel ligt? In projectopdrachten. 
Een mooi toekomstplaatje 
bedenken en dit samen met 
collega’s uitwerken in concrete 
productconcepten. Zij is degene 
die vervolgens de punten op de 
-i- zet.

Met deze zelfkennis is ze op zoek 
gegaan naar een nieuwe baan, 
en het mooie is, dat kon intern. 
Er kwam een functie vrij op de 
marketing afdeling. Zij kon voor 
zichzelf feilloos onderbouwen 
waarom deze functie wel op 
haar lijf geschreven was. Het 
overtuigen van de marketing 
manager was dus ook a piece of 
cake. Zo soepel werkt het als je 
weet wat echt bij je past.
Inmiddels is ze een half jaar vol 
energie in haar nieuwe functie 
aan het werk. Haar buikpijn was 
de eerste week al verdwenen. 
Het onverklaarbare werd 
verklaarbaar, doordat haar 
onbewuste en bewuste bij elkaar 
werden gebracht. Zo maakte zij 
van lijden leiden.

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

www.vanderwijstkleinvak.nl

Loopt de rits van uw jas, broek, rok, laars 
of tas open? Wij kunnen deze in vele 
gevallen repareren zonder de rits te 

vervangen! Ook drukknopen, nestelringen, 
et cetera vervangen wij direct!

WAAR? Bij van der Wijst Kleinvak. 
Donderdag op de weekmarkt in Vught 

Moleneindplein van 12.00-17.00. Vrijdag 
op de weekmarkt te Boxtel van 8.00-12.30.

RITS STUK?
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Wij zijn u graag van dienst met:

mastvlaggen, banners, surfvlaggen, 
stickers, belettering, kleding bedrukken,
bouwtekeningen printen, flyers
en ál uw overige reclame uitingen.

0411 - 755 425 Total Promotions BV • Industrieweg 4 • Boxtel

www.totalpromotions.nl
info@totalpromotions.nl
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Reclamebureau Total Promotions
Óók voor al uw bedrijfsuitingen!

Groencentrum/cash&carry Boxtel

Groencentrum/kwekerij Boxtel
Geelderseweg 17 Boxtel (zijstraat van de weg Schijndel-Boxtel)

T 0614771209 | www.groencentrumboxtel.nl

• Vaste planten in pot 9 cm. vanaf € 0.75
• Violen grootbloemig en kleinbloemig in pot 9 cm. 

€ 0.25 10 stuks € 2.25
• Fruitbomen in container C10 vanaf € 9.50

• Diverse bloeiende heesters in pot vanaf € 2.50
• Winterharde palmen in container vanaf € 27.50

TipMooiBoxtel: Boxtelaar loopt niet warm voor 
fietshelm

Eerste gesprekken gevoerd na noodkreet  
eigenaar De Braken

Boxtel - Ruim negen op de tien (91 procent) Boxtelaren ziet het niet zitten 
een fietshelm te dragen. Dit blijkt uit de antwoorden van de negentiende 
peiling van ons panel TipMooiBoxtel.

Als wij afgaan op de antwoorden 
die ons panel gaf, draagt niet één 
Boxtelaar altijd een fietshelm als hij 
op de fiets stapt. Negen procent 
van de deelnemers aan ons burger-
panel draagt soms een helm tijdens 
sporten zoals mountainbiken of 
wielrennen. Het gebruiken van een 
fietshelm wordt door de overgrote 
meerderheid als onnodig 
bestempeld. Andere redenen die 
veel genoemd worden zijn dat je er 
weinig flatteus uitziet met zo’n 
helm en de drogreden dat niemand 
een helm opheeft.

Het is daarom niet verwonderlijk 
dat de meerderheid van ons panel 
(55 procent) geen voorstander is 
van het verplichten van een 
fietshelm. Ongeveer één derde (30 
procent) staat hier neutraal 
tegenover. De groep die wél 
meerwaarde ziet in een helmplicht 
op de fiets is met 15 procent groter 
dan je op basis van de eerste vraag 
zou verwachten. Dit komt omdat 
veel panelleden, in tegenstelling tot 
de vraag of zij zelf een helm zouden 
moeten dragen wel graag bij 
kinderen tot 12 jaar een helmplicht 
zouden zien. Zelfs veel deelnemers 
die tegen een helmplicht zijn laten 
weten wel wat te zien in een 
verplichte helm voor kinderen. Als 
reden daarvoor noemen zijn de 
kwetsbaarheid van kinderen en hun 
mindere stuurvaardigheid. Panel-
leden die ook voor volwassenen 
graag een helmplicht zien, vinden 
dit met name nodig bij de snellere 
tweewielers, zoals elektrische 

fietsen en senioren, die als ze vallen 
extra kwetsbaar blijken.

Richtlijn VVN
Met hun ideeën en opvattingen lijkt 
ons panel daarmee de richtlijn van 
Veilig Verkeer Nederland (VVN) te 
volgen. De verkeersorganisatie 
adviseert vrijwillig gebruik van een 
fietshelm, met name bij kinderen 
onder de 12 jaar en bij 70-plussers. 
Wel wijst VVN erop dat een helm 
niet altijd effectief is: bij zeer jonge 
kinderen vormt een helm extra 
belasting voor de nekspieren en 
doet die daarom vaak meer kwaad 
dan goed. Daarbij is een fietshelm 
bij een aanrijding met een auto 
weinig effectief vanwege de hogere 
snelheden die daar mee gemoeid 
zijn. Om die reden adviseert de 
verkeersinstantie ook niet specifiek 
het dragen van een fietshelm op 
elektrische fietsen. Ook het SWOV, 
het wetenschappelijk instituut dat 
onderzoek doet naar verkeer, stelt 
dat de toegevoegde waarde van 
een fietshelm bij snelheden boven 
de 20 kilometer per uur snel 
afneemt.

Ook op een ander punt geeft VVN 
ons panel gelijk: uit onderzoek blijkt 
dat in landen waar relatief veel 
mensen fietsen het fietsverkeer 
veiliger wordt. Nederland staat 
bekend als fietsland bij uitstek en is 
daarom ook zeer veilig. Een 
helmdraagplicht zou volgens VVN 
tot gevolg hebben dat het fietsge-
bruik afneemt, wat de veiligheid 
ook weer doet afnemen. Dat 

motiveert de instantie als volgt: 
“Veel nadruk leggen op het gevaar 
van fietsen kan averechts werken 
omdat daardoor ouders hun 
kinderen minder zullen laten 
fietsen.” Doordat kinderen minder 
of later leren fietsen, neemt hun 
fietsvaardigheid en daarmee de 
verkeersveiligheid af. Mede daarom 
is ook VVN tegen invoering van een 
helmplicht voor fietsers. Om 
kinderen fietsvaardig te maken is 
het van belang dat zij een goed bij 
hun leeftijd passende fiets hebben. 
Zo zijn er loopfietsen voor de aller-
kleinsten, zodat zij alvast hun balans 
kunnen oefenen. Voor een goed 
‘passende’ fiets is het van belang de 
inchmaten in acht te nemen. 
Daarvoor zijn op internet handige 
omrekentabellen te vinden.

Winactie
De vragen over een fietshelm aan 
ons panel werden mede mogelijk 
gemaakt door Fietsenopfietsen.nl, 
dat als dank onder ons panel een 
fiets verlootte.

De gelukkige winnaar van de splin-
ternieuwe omafiets is Willem 
Kalverda, die spoedig zijn prijs in 
ontvangst mag nemen. Met hem is 
contact opgenomen door de 
redactie.

Wil jij ook meedenken over de 
toekomst van Boxtel, aan de 
basis staan van nieuwsverhalen, 
gehoord worden? Aarzel dan 
niet langer en schrijf je gratis en 
anoniem in voor ons burger-
panel via 
www.tipmooiboxtel.nl.

Boxtel - Naar aanleiding van de noodkreet die eigenaar Gerard Smit van 
Sportcomplex De Braken vorige week uitte tijdens de gemeenteraads-
vergadering is er afgelopen maandag een overleg geweest, zo laat een 
woordvoerder van de gemeente weten. Bij dit overleg waren onder 
meer wethouders Herman van Wanrooij (sport) en Peter van de Wiel 
(ruimtelijke ontwikkeling) aanwezig. De gemeente bestempelt de 
gesprekken als ‘constructief’.

Smit greep vorige week zijn 
inspraakmoment tijdens de raads-
vergadering aan om te melden dat 
hij de sporthal op korte termijn wil 
verkopen aangezien enkele poten-
tiële kopers volgens hem ‘staan te 
trappelen’. De ondernemer kwam 

met zijn hartenkreet nadat hij al 
een jaar lang, zonder succes, tot 
een constructief gesprek met de 
gemeente probeerde te komen om 
de toekomst van de sporthal en 
haar gebruikers veilig te stellen. 
Daarom stelde hij de gemeente 

een ultimatum om toch spoedig 
tot een gesprek te komen.

Het gemeentebestuur heeft Smit 
zijn verzoek tot dialoog dus ter 
harte genomen. Spijkers met 
koppen zijn nog niet geslagen, 
aldus de woordvoerder van de 
gemeente. Wel wordt het gesprek 
als ‘constructief bestempeld: “De 
kou is uit de lucht.” De eigenaar 
van De Braken was nog niet in de 
gelegenheid tegenover deze krant 
te reageren.

Tot een structurele oplossing te 
komen voor de sporthal zal nog 
niet eenvoudig worden. Er spelen 
diverse ontwikkelingen in het 
gebied rondom De Braken, zoals 
de mogelijke toename van het 
aantal giftreinen en het 
PHS-project waardoor er sowieso 
al een forse toename van het trein-
verkeer te verwachten is. 
Daarnaast is woningbouw in ‘de 
oksel’, nabij De Braken, een 
mogelijkheid. Dat maakt het lastig 
in dit stadium al concrete afspraken 
te maken.


