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De Ayurveda praktijk van 
Robert Swami Persaud
Al meer dan 25 jaar beoefen ik 
met passie de Ayurveda, een 
eeuwenoude natuurgeneeskun-
de met Indiase wortels. In dat 
land studeerde ik deze weten-
schap, met later in Nederland 
nog de Westerse farmacologie. 
Ik heb mij met name in twee 
disciplines van de Ayurveda 
gespecialiseerd: de voeding en 
de massagetherapie. Binnen 
de Ayurveda wordt geen enkel 

voedingsmiddel bij voorbaat af-
gewezen; koolhydraten, eiwitten 
en calorieën spelen ook geen 
hoofdrollen. De Ayurveda meet 
via een polsonderzoek uit hoe 
je ‘typologisch’ in elkaar steekt. 
Je hebt aardemensen, vuur-, 
water-, lucht- en ethermensen 
en allerlei combinaties daartus-
sen. Iedereen heeft dan ook een 
unieke constitutie. 
Tijdens een rustig consult van 

ca. 2 uren breng ik dat allemaal 
in kaart. Mijn cliënt ontvangt na 
afloop alvast een basislijst met 
voor hem of haar de meest ge-
schikte voedingsmiddelen, maar 
ook met voedingsmiddelen waar 
je beter niet teveel van moet 
eten. Het zijn zaken waar de 
reguliere geneeskunde wel met 
interesse naar kijkt maar zich 
helaas toch teveel blijft beperken 
tot het geneesmiddel.
Soms heeft iemand weinig baat 
bij zo’n regulier geneesmiddel of 
heeft veel last van bijwerkingen. 
In zulke gevallen schrijf ik spe-
ciale Ayurvedische medicijnen 
voor of geef ik daar adviezen in. 
Daarnaast blijven voeding en le-
venshouding echter het belang-
rijkste, daarom is zo’n consult 
uitgebreid en persoonlijk.
In de meeste gevallen is één 
consult voldoende. Mensen uit 
het hele land komen daarom 
naar mijn Nijmeegse praktijk 
omdat ze vaak in eigen kring de 
bijzondere resultaten zien van 
deze behandelingen. Ik heb met 
name veel ervaring opgebouwd 
op het gebied van hart- en 
vaatziekten, neuropathische 
klachten, overgewichtsklachten 
en stress gerelateerde klachten 
zoals overspanning en burn-
out. Vanuit mijn geestelijke 
achtergrond verricht ik tevens 
pastoraal werk voor mensen 
met levensbedreigende ziektes 
en de daarmee samenhangende 
angsten en levensvragen. 

De Ayurvedische massagethe-
rapie die ik toepas is weer iets 
anders: dat gaat gepaard met 
een flinke hoeveelheid warme 
kruidenoliën met bijzondere en 
geneeskrachtige eigenschappen. 
Vooral mensen met chronische 
pijnklachten, spanningsklachten 
en slapeloosheid hebben baat 
bij deze massage, die ruim vijf 
kwartier duurt. De Ayurvedische 
massagetherapie is geen harde 
en pijnlijke massage maar wel 
stevig en lekker losmakend.  

Ik heb lang geleden eerst enkele 
jaren in het Nijmeegse kuuroord 
Sanadome gewerkt met een 
eigen afdeling. Daarna werkte ik 
hier in deze regio met een eigen 
praktijk. Nu ben ik iets meer dan 
twee jaar in het Bedrijvencen-
trum Groenestraatgevestigd. 
Ik voel me hier lekker thuis; zo 
tussen allemaal hard werkende 
collega’s met respect voor elkaar. 
In het Bedrijvencentrum 
Groenestraat werk ik volgens 
afspraak. Mijn praktijk is erkend 
door de VNT-Amersfoort en mijn 
tarieven worden daarom vergoed 
door de meeste zorgverzeke-
raars en zonder eigen risico. Op 
mijn site www.ayurveda-center.
com staat nog veel meer te 
lezen. Je mag me altijd bellen 
voor info op 024-6450316 of 06-
55300752.

Robert Swami Persaud, unit 
D.1.8.B (1e verdieping).
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Mijn Naam is Tom Bouwhuis en ik ben ruim 3 jaren geleden 
gestart met het bedrijf FinePRO. Dit bedrijf heeft de afgelopen 
tijd een groei kunnen realiseren waardoor ik nu samen met 2 
collega’s probeer mooie (sales) matches te realiseren voor onze 
klanten. Mijn passie is om bedrijven met elkaar in contact te 
brengen, dit kunnen zzp-ers zijn maar ook grotere bedrijven die 
op zoek zijn naar nieuwe klanten.

Per 1-12-2015 zijn wij gestart met een nieuw bedrijf, waardoor 
wij een nog groter aantal bedrijven bereiken en dus meer leads 
kunnen realiseren. Graag vertel ik u in een notendop wat het 
nieuwe bedrijf, Nugezocht.nl, voor de zakelijke markt kan bete-
kenen.

NUgezocht.nl is een kleine organisatie met een groot bereik. 
Mijn team is getraind om op een prettige manier bedrijven 
met elkaar in contact te brengen, denkt u bijvoorbeeld aan het 
bezoeken van beurzen, netwerkbijeenkomsten en seminars. Wij 
koesteren ons netwerk, dit laten wij in de praktijk merken door 
met ondernemers het contact te onderhouden, dit kan door 
middel van het drinken van een kop koffie, tot aan een telefoni-
sche spar-sessie. Het geeft ons een kick wanneer wij iemand uit 
ons netwerk naar voren kunnen schuiven die past bij de wensen 
van de betreffende onderneming: u tevreden, want u heeft een 
goedkopere/betere leverancier of een nieuwe klant gevonden 
en wij hebben een andere ondernemer kunnen helpen bij het 
vinden van een goede partij die hen kan ondersteunen bij de 
vraagstukken die zij hebben.
Transparant: wij zullen in ons netwerk ondernemers peilen of zij 
wellicht een opdracht aan u kunnen uitbesteden, wij vragen onze 
opdrachtgevers om eerlijke/marktconforme tarieven te hanteren.
Of u nu iemand zoekt die met u meedenkt hoe uw bedrijf beter 
online vindbaar is, of u vraagt zich af of u niet te veel omzetbe-
lasting betaalt. NUgezocht.nl zoekt voor ondernemers uit iedere 
denkbare branche de juiste partij. Of dat nu om administratieve 
ondersteuning gaat of online-werkzaamheden. Dat doen we op 
geheel eigen wijze. En altijd 
vanuit een persoonlijke bena-
dering. Laat ons ons netwerk 
aanspreken om een goede deal 
voor u te realiseren!

Wilt u op de hoogte blijven 
van interessante ontwik-
kelingen in ondernemend 
Nederland, of bent u geïnte-
resseerd in de vraag en het 
aanbod van opdrachten: Link 
ons op Facebook, volg ons op 
Twitter of maak een connectie 
op LinkedIn!

Nugezocht.nl Even voorstellen

Hoe makkelijk of hoe moeilijk 
kan het zijn je voor te stellen 
op een velletje papier. Zeker 
wanneer het niet gaat om een 
zakelijke, maar een zeer persoon-
lijke kennismaking. Nee, ik ben 
geen zaak, kan me dan ook niet 
verschuilen achter een business, 
heb ook geen zakelijke visie die 
me enigszins houvast biedt. Dat 
het goed is jullie te laten weten 
dat ik er ben, vind ik ook een 
vereiste, want dat we elkaar in 
dit mooie gebouw, Bedrijven-
centrum Groenestraat, gaan 
tegenkomen weet ik zeker.
Nu dan toch maar gewoon bij 
naam. Ik ben Sanne Verkerk. Ik 
schilder al sinds 1990 en ben 
begonnen toen een vriendin, die 
professioneel kunstenaar was, 
tegen me zei: ”Wanneer je het 
leuk vindt moet je het gewoon 
doen”. Dat is wat er is gebeurd. 
Ik ben het gewoon gaan doen 
en heb mezelf gaande weg het 
een en ander geleerd. Nu 25 jaar 
later leer ik nog iedere dag dat 
ik bezig ben met verf of andere 
materialen, iets nieuws.
Natuurlijk heb ik naast mijn 
kunstzinnige activiteiten wel 
meer bezigheden. Echter daar ik 
nog maar net in het Nijmeegse 
ben gesetteld, heb ik daar nog 
weinig vorm aan gegeven.
Ben trainer, coach en heb me 

gespecialiseerd in The Work van 
Byron Katie.
Heb de afgelopen jaren veel ge-
werkt met mensen die te maken 
hebben met kanker en zet mij 
daar nu ook vrijwillig voor in bij 
het Marikenhuis in Nijmegen.
Mijn ambitie om op professione-
le wijze nog vorm te geven aan 
mijn kwaliteiten is zeker aanwe-
zig en wie weet gebeurt dat nog 
een keer onder dit dak. ben ik de 
schilder die werkt in de kelder 
van dit centrum.
Jullie kunnen mijn werken tegen 
gaan komen in het gebouw. 
Perry Kleinschiphorst was zeer 
enthousiast en wil mijn werken 
hier en daar gaan ophangen. 
Mocht je belangstelling hebben 
voor een van de werken neem 
dan even contact met me op.
Ook ben ik bereid in opdracht 
te werken. Wil je iets afgestemd 
op je bedrijf of op de visie van je 
bedrijf, kom eens praten en wie 
weet kan ik iets creëren dat zon-
der woorden weergeeft waar het 
je om gaat of wat je wilt zeggen.
In ieder geval ben ik erg blij met 
de ruimte (atelierruimte in de 
kelder) die ik voel in het bedrij-
vencentrum en kom jullie graag 
eens tegen.
Fijne kerstgroet en een goed 
begin van 2016 gewenst. 
Sanne Verkerk

Schilder Sanne Verkerk

brengt bedrijven bij elkaar
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“Hoe krijg je een positieve, be-
moedigende sfeer op het werk?”  
Dat was één van de gesprekon-
derwerpen tijdens een kennisma-
king met Joke Feenstra, op bezoek 
bij Perry Kleinschiphorst.  “De 
afgelopen 20 jaar heb ik in het 
MKB gewerkt, als ondernemer en 
als innovatie-adviseur. Daardoor 
weet ik hoe belangrijk een posi-
tieve instelling is voor het slagen 
van je onderneming. Ik gun iedere 
ondernemer positiviteit, moed 
en doelgerichtheid.  Daarom kom 
ik in januari graag een proefles 
Mentale fitness geven in Bedrij-
vencentrum Groenestraat.”  

Joke Feenstra is encouraging-trai-
ner en ze werkt volgens het 
Schoenaker concept. Een werk-
methode die voor iedereen begrij-
pelijk is en direct toe te passen. 
Ieder mens die bereid is om iets 
nieuws te leren en uit te proberen, 
kan meedoen en ervaren dat het 
direct werkt. Joke geeft de trai-
ningen in deze omgeving sinds ze 
twee jaar geleden in Nijmegen is 
komen wonen, en mede door haar 
vorige werk- en woonkring komen 
deelnemers overal vandaan. 
Onder andere uit Zeist, Hattem, 
Heerde en Duiven. En inmiddels 
natuurlijk ook uit Nijmegen.  
Effect op collega’s
Joke legt graag uit wat mentale 
fitness is: “Mensen voeren – vaak 
zonder dat ze het weten – de 
gehele dag door een gesprek 
met zichzelf. Helaas is dat in veel 

gevallen een negatief gesprek, 
zoals:  ‘dat durf ik toch niet’, ‘dat 
kan ik niet’, of ‘ik zie er tegenop’. 
Of het interne gesprek gaat over 
anderen, bijvoorbeeld: ‘hij loopt 
de kantjes eraf’, ‘ze probeert weer 
gelijk te krijgen’ of ‘kunnen ze nou 
niks goed doen?’. 
Herkenbaar? Dan weet je ook 
hoeveel energie het kost. En wat 
een ergernis het oplevert. En dan 
heb ik het nog niet over het effect 
dat het heeft op andere mensen, 
want de negatieve stemming 
wordt zonder dat men het weet 
overgedragen op de partner of de 
collega’s op het werk.”

Betere relatie met klanten
Volgens Joke Feenstra hoeft het 
niet altijd zo te blijven, maar 
kan je er zelf wat aan doen. Ze 
vervolgt: “Dat gesprek in je hoofd 
kan je veranderen in een positieve 
dialoog. En daarmee verandert 
je focus, hoe je over jezelf en 
anderen denkt. Het gevolg is dat 
je humeur beter wordt, dat je 
meer rust en tevredenheid ervaart 
en dat relaties met mensen om je 
heen soepeler verlopen. Relaties 
met klanten, met collega’s en 
medewerkers, maar ook met de 
gezinsleden worden zienderogen 
beter.” 

Moed om te doen waar je voor 
staat
Een gezonde geest krijg je niet 
door er over te lezen. De encou-
raging-trainer licht dat graag toe: 

“Het interne gesprek positie-
ver maken moet je oefenen. Ik 
vergelijk het weleens met naar de 
sportschool gaan. Daarvan kan je 
fitter, leniger of sterker worden, 
maar alleen door het te doen. 
Mentale fitness lijkt daarop: door 
te oefenen word je fitter, lichter in 
je hoofd, minder zorgelijk; leniger 
wordt je doordat je keuzepalet 
aan gedragingen groeit en sterker 
wordt je doordat je letterlijk 
meer moed krijgt om te doen 
waar je voor staat. Dat levert een 
positieve, bemoedigende sfeer op 
het werk. ”

“Ik nodig alle ondernemers van 
het Bedrijvencentrum van harte 
uit om dat te komen ervaren op 
woensdag 20 januari 2016, aan-
sluitend op de werkdag. En als je 
niet kunt op de geplande datum, 
stuur me dan een berichtje, dan 
nodig ik je graag uit voor een 
volgende bijeenkomst,” aldus Joke 
Feenstra. 

Gratis proefles 
Op woensdag 20 januari 2016 
kan je meedoen aan een gratis 
proefles Mentale fitness in de 
kantine van het Bedrijvencentrum 
Groenestraat. Tijd van 16.00 tot 
18.00 uur. Meer informatie en 
aanmelden via de agenda op 
www.groeienopgroostal.nl.  Of 
bel met Joke Feenstra op tele-
foonnummer 06 10 94 66 05. 

Perry Kleinschiphorst: “We onder-
steunen deze proefles door het be-
schikbaar stellen van de ruimte met 
een drankje en een versnapering. Ik 
ben heel benieuwd en doe daarom 
zelf graag mee. Het geeft mij een 
goed gevoel om het nieuwe jaar te 
starten met zoiets positiefs in ons 
Bedrijvencentrum. Ik hoop dat er 
veel ondernemers mee doen.”

Mensen kunnen zich melden voor 
een proefles en/of  een kennisma-
kingsgesprek via:
www.groeienopgrootstal.nl 
of telefonisch op nummer 
06-10 94 66 05. 

Mentale fitness op het werk
Een einde aan negatief denken

Reacties van deelnemers: 
René Slump (ondernemer, directeur Berends & Slump b.v. - Twello): 
“De grootste winst van de trainingen vond ik het leren om op een ande-
re manier te kijken naar zaken en mensen.  De sfeer op het bedrijf en de 
relaties met de meeste collega’s zijn hierdoor (nog) beter geworden. 
Inmiddels heb ik een drietal collega’s/medewerkers geadviseerd de 
training te volgen en ook zij komen er blij en enthousiast van terug.”

Frans van Dijk (eigenaar GWBO en voorzitter IWIN):  “Ik heb meer in-
zicht gekregen in wie ik ben en waar ik voor sta. Dat ik zelfverzekerder 
ben geworden helpt mij in het dagelijks leven als ondernemer. Ik ben 
beter in staat mijn belangen te verdedigen en behaal daardoor meer 
rendement.”

Zie voor meer reviews www.groeienopgrootstal.nl. 
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Mensa verzorgt de catering 
op vaste locaties bij diverse 
onderwijsinstellingen en be-
drijven in de regio Arnhem/
Nijmegen.

Daarnaast beschikken wij 
over een centrale keuken al-
waar alles op het gebied van 
partycatering, maaltijden, 
buffetten, hapjes etc. wordt 
bereid en bezorgd.
Mensa catering is gestart 
in 2009. Voor die tijd was 
het bedrijf onder de naam 

Modus Catering uitgegroeid 
tot een landelijke organisa-
tie en in 2005 is het bedrijf  
overgenomen door Eurest 
Nederland.

Mensa onderscheidt zich nu 
van de grote jongens door 
maatwerk te leveren per loca-
tie. Geen standaard formule 
maar gewoon uitvoeren waar 
behoefte aan is per locatie. 
Dat doen wij bewust alleen 
in de regio om de lijnen kort 
te houden, veel service en 

flexibiliteit te kunnen bieden 
en te werken met lokale me-
dewerkers en leveranciers.
Op de locatie Bedrijvencen-
trum Nijmegen is Beppie van 
Doren onze medewerkster.
Beppie heeft veel ervaring 
en werkt nu met veel plezier 
op deze locatie. Mocht u 
specifieke wensen of cate-
ringservice willen bestellen 
dan kunt u altijd bij Beppie 
terecht!    

Eet Smakelijk!

Welkom bij Mensacatering!

Capabel Taal, Capabel VVS en 
Capabel SBMO zijn gehuisvest in 
Bedrijvencentrum Groenestraat. 
Maar wat is dat nou voor een 
club, dat Capabel in drie kleuren! 
Veel van de andere bewoners van 
de Groenestraat kennen ons nog 
niet en dat is jammer. Hoog tijd 
dus om daar verandering in te 
brengen.

Het is begonnen met Capabel 
Taal, een school waar mensen in-
burgering- en taallessen kunnen 

volgen. Hoeveel mensen wij al 
niet blij met een diploma op zak 
onze school hebben zien verla-
ten. Mensen die vanaf dat mo-
ment een opstapje hadden in de 

Nederlandse samenleving, omdat 
ze de taal een beetje hebben leren 
spreken en iets hebben geleerd 
over onze normen en waarden. 
Sommigen onder hen hebben 
vroeger zelfs nooit leren lezen en 
schrijven. En nu bij ons in een 
kleinschalige en veilige setting 
hebben ze mede dankzij de lessen 
het gevoel erbij te horen.

We ontdekten al snel dat dit 
niet genoeg was. Mensen met 
een inburgeringsdiploma op 

zak hebben immers nog geen 
startkwalificatie. Een vervolg-
opleiding is noodzakelijk, maar 
daarvoor is het taalniveau van 
deze mensen nog te laag en 

missen ze bepaalde sociale en 
werknemersvaardigheden die 
op de arbeidsmarkt belangrijk 
zijn. Capabel is daarom samen 
met verschillende ROC’s in het 
land om de tafel gaan zitten en 
kwam met een oplossing. Een 
samenwerkingsverband tussen de 
ROC’s en Capabel, Capabel VVS 
(vroegere VrouwenVakschool) 
en Capabel SBMO, die beroeps-
opleidingen verzorgen op niveau 
2 en 3 met een extra taal- en 
rekencomponent en oog voor al 
die andere zaken die aandacht 
behoeven. Iets dat het reguliere 
beroepsonderwijs deze doelgroep 
niet kan bieden.

En vandaar dat hier in de Groe-
nestraat veel jonge mensen rond-
lopen met de ambitie Helpende 
Zorg & Welzijn, Verzorgende IG 
of procesoperator te worden. Be-
roepen waarmee ze van betekenis 
kunnen zijn in onze samenleving. 

Capabel en haar cursisten zouden 
het leuk vinden om de bewoners 
van de Groenestraat eens te 
laten zien waar we allemaal mee 
bezig zijn en elkaar beter te leren 
kennen. Iedereen is van harte 
welkom om eens bij ons bin-
nen te lopen. Vraag naar Janine 
Freijser of Rob van Kampen en 
we laten je zien wat een gezellige 
stimulerende drukte het is. 

Capabel
zorgt voor kleurrijk spektakel in de Groenestraat!
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In de meeste organisaties waar ik kom, 
begeleid ik een transformatieproces. Vanuit 
strategisch oogpunt gaat het vaak om de con-
tinuïteit van het bedrijf en/of de groei van het 
bedrijf. Daarbij bouw ik aan de juiste structuur 
en de juiste bedrijfscultuur. Kort gezegd is de 
bedrijfscultuur een optelsom van individuele 
gedragingen. En individueel gedrag komt voort 
uit het gedachtenpatroon van een persoon. En 
een gedachtenpatroon wordt gevormd door 
denkmodellen. 
Een van de dingen die wij doen is mensen hel-
pen om nieuwe denkmodellen te leren. Want 
als je over een nieuw denkmodel beschikt, is 
het mogelijk dat je meer ziet. In andere woor-
den: als je het doorhebt, ga je het zien. Of zoals 
een groot wijsgeer het ooit formuleerde: “Je 
gaat het pas zien als je het door hebt.”

Denkmodel van kernkwaliteiten
Een van de meest succesvolle denkmodellen 
is het model van kernkwaliteiten. Aan de hand 
van dit model kun je goed inzichtelijk maken 
waar je eigen sterke punten liggen. En daaruit 
voortvloeiend ook waar je jezelf kunt verbete-
ren. En als je op gevorderd niveau zit, kun je 
ook leren hoe je een ander kunt beïnvloeden op 
een manier dat je er allebei iets aan hebt. Maar 
eerst kun je hier over de basisstappen lezen.

Stap 1: Ken je Kwaliteiten
We gaan samen op zoek naar je eigen kwalitei-
ten. Ontdek waar je echt goed in bent. Iedereen 
heeft punten waar hij of zij goed in is. En je 
mag best trots zijn op dat waar je goed in bent. 
Het is heel Nederlands om dat waar je goed in 
bent te bagatelliseren en te doen alsof het de 
normaalste zaak van de wereld is. Maar waar 
jij zo goed in bent, daar zijn heel veel mensen 
juist slecht in. Je eigen kwaliteiten kennen 
vormt de basis. En deze basis geeft voeding 
aan zelfvertrouwen, richting aan wat je kan 
doen en geeft uitleg aan de slechte eigen-
schappen die je ook hebt (zie stap2). 

Voorbeeld: Ik krijg dingen voor elkaar omdat 
ik erg daadkrachtig ben. Daadkracht is mijn 
kwaliteit.

Stap 2: Ken je Valkuilen
Slechte eigenschappen, we hebben er alle-
maal last van. Stiekem weet je wel een slechte 
eigenschap, want de mensen om je heen 
ergeren zich wel eens aan jou hierom. Alleen 
vind je het zelf niet zo’n probleem. Misschien 
vind je het zelfs wel lastig dat andere mensen 
dit niet goed van je kunnen accepteren, je vindt 
het namelijk ook niet zo erg als een ander 
hetzelfde doet als jij. En je vind het niet zo’n 
probleem omdat je weet dat jouw gedrag een 
goede bedoeling als achtergrond heeft. En als 
een goede bedoeling uitmondt in een verve-
lende eigenschap, dan noemen we dat een 
valkuil. De term “valkuil” komt uit de vroegere 
jachttechniek: het was een verborgen kuil in de 
grond om een dier in te vangen. Het was dus 
een kuil waar je per ongeluk in kan vallen. En 
dit is dus ook wat er gebeurt als je zelf denkt 
goed bezig te zijn. Als je te veel van het goede 
doet, dan wordt het vervelend voor de mensen 
om je heen en ben je dus in je valkuil gevallen.
Voorbeeld: omdat ik dingen voor elkaar wil 
krijgen en daadkrachtig ben, kan ik erg 
aandringen bij mensen en zij noemen dat dan 
drammerig. Mijn valkuil is dat ik drammerig 
kan zijn.

Stap 3: Ken je Uitdagingen
Je verbeterpunten, oftewel je uitdagingen. 
Een uitdaging is vaak te herkennen door goed 
naar jezelf te kijken. Je stelt jezelf de vraag wie 
je bewondert en om welke reden dat is. Vaak 
bewonder je een ander, of een bepaald gedrag 
van een ander, juist omdat je dat zelf niet zo 
goed kan. Je mist dat dus in jezelf. Zo kun je 
een vriend(in) bewonderen om zijn/haar ge-
duld. Zelf word je namelijk al snel ongeduldig, 
vooral als een collega niet opschiet. Het mooie 
van deze Uitdaging is dat dit de oplossing is 
voor je Valkuil.
Voorbeeld: als je geduldig kan zijn, zal je niet 
meer gaan drammen bij anderen.

Stap 4: Ken je Allergie
Alleen is het moeilijk om je Uitdaging toe te 
passen, want je Uitdaging voelt voor jou al snel 
aan alsof je gedrag vertoont waar jij helemaal 
niet tegen kan: als je Allergie. Voor jou voelt 
het alsof je dat moet doen (of juist niet moet 

doen) waar je helemaal niet tegen kan. Iets 
wat je slecht, verwerpelijk of dom vindt. Heel je 
lichaam en geest verzetten zich. Als je dit voelt, 
dan weet je dat je in je eigen Allergie zit. 
Voorbeeld: Als je geduldig bent voelt het voor 
jou als snel alsof je niets doet en dus passief 
bent. Andere mensen zien dat waarschijnlijk 
gewoon als geduldig. Maar jij voelt het anders 
want heel je lichaam en geest schreeuwen dat 
je aan de slag moet.
 
Conclusie 1: Allergie roept Valkuil op.
En zo leer je jezelf kennen, en ook de dynamiek 
die opspeelt. Want als je iemand tegenkomt die 
in jouw allergie zit, dan zal jij snel geneigd zijn 
om in je valkuil te lopen.
Voorbeeld: Je vindt je collega passief en daar-
om ga jij bij haar/hem drammen om toch haar/
zijn werk nu echt te gaan doen.

Gratis coaching
Wil je weten wat de volgende 4 stappen zijn en 
welke conclusies er nog meer te trekken zijn? 
En wil je weten hoe je het gedrag van jezelf, 
collega of klant kunt beïnvloeden? Neem ge-
rust contact op met ons kantoor 024-3553640.
In het kader van lokale kennisdeling kunnen 
alle huurders van Bedrijvencentrum Groe-
nestraat, gratis een of meerdere coaching 
sessies van ons krijgen. 

Over de auteur
Sebastiaan Willemsen, gehuisvest in unit 
A.1.7 (Omen Services & Trading BV) werkt als 
consultant veelal voor middelgrote en grote 
organisaties. Hij helpt organisaties kosten-
besparing en omzetverhoging te realiseren. 
Op dit moment begeleidt hij als consultant 
een energiebedrijf met het opzetten van een 
nieuwe salesafdeling en is hij interim directeur 
klantbeheer bij een milieubedrijf. Zijn collega 
Khalid Talbi is Europees kwartiermaker voor 
een Aziatische marktleider in slimme telefoon-
oplossingen.
Heb je een vraag of opmerking voor de auteur, 
stuur dan een mail naar swillemsen@omenst.nl.

Verandermanagement en persoonlijke groei
Door Sebastiaan Willemsen
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Het blijft een groot probleem dat er gezinnen zijn in Nederland die 
te weinig middelen hebben om in hun primaire levensbehoeften te 
voorzien. Zo bestaat De Voedselbank  Nijmegen om nog steeds circa 
450 gezinnen in Nijmegen te voorzien van voedsel. De voedselbank is 
afhankelijk van giften van mensen die het net iets beter hebben en kun-
nen missen. Zo wil het Bedrijvencentrum wederom mee helpen met de 
inzameling. Wij hebben dat vorig jaar en het jaar daarvoor gedaan en dat 
waren grote successen mede dankzij de huurders en hun medewerkers 
van het BCG . Tijdens het Sinterklaas feest zijn we begonnen. Nu is de 
Kerstman er weer en willen wij nogmaals een beroep op u doen. Giften 
kunt u nog tot 22 december  a.s. bij de receptie van het BCG afgeven. 
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de receptie op 
telnr 024-38 333 33.

Namens de Voedselbank Nijmegen alvast hartelijk dank.

De Voedselbank

Wellicht heeft u het al gezien, sinds een aantal maanden hangen er 
nieuwe foto’s in de gangen en vergaderruimtes van het bedrijvencen-
trum. Hoewel er visitekaartjes bij de foto’s hangen laten ze weinig zien 
over de persoon erachter. Daarom wil ik graag van deze mogelijkheid 
gebruik maken om mezelf even voor te stellen.

Ik ben Douwe Schut, na het afronden van de studie Biologie ben ik aan 
de slag gegaan als adviseur ecologie en projectleider bij een ecologisch 
adviesbureau in Nijmegen. Mijn specialisaties zijn bedreigde diersoor-
ten, wettelijke bescherming en natuurbeheer.

Al van jongs af aan had ik interesse in fotografie. En de laatste jaren is 
deze hobby steeds serieuzer geworden. Met als een van de resultaten 
deze expositie.

Veel van de foto’s zijn in de regio Nijmegen gemaakt, maar ook daar-
buiten gaat de camera vaak mee. Mijn fotografische interesse gaat uit 
naar landschappen, dieren en macrofotografie. Ik streef naar meer dan 
alleen een mooie foto (al kan een mooie foto reden genoeg zijn om er-
opuit te gaan); voor het vastleggen van landschappen zoek ik de grens 
van herkenbaarheid en abstractie op. Op dat grensvlak ontstaat de 
spanning die de waarnemer uitdaagt te zoeken naar het herkenbare en 
de noodzaak zelf het beeld in te vullen bij het abstracte.  Als de reactie 
is “wat zie ik nu, ik blijf staan om beter te kijken”, dan is de foto voor 
mij geslaagd. 
In de natuurfoto’s wil ik graag mijn fascinatie voor de planten en 
dieren overbrengen. De enorme veelzijdigheid van de natuur blijft me 
verbazen. Als bioloog sta ik steeds weer verbaasd over de trucs die wor-
den uitgehaald om in een harde wereld te overleven. In de foto moet de 
persoonlijkheid van een individu, de levenswijze van een soort of het 
gedrag naar voren komen.

De komende periode wordt de expositie langzaam uitgebreid met 
nieuw werk. Neem gerust een kijkje in andere gangen.
Als u interesse heeft in een van de foto’s is het mogelijk deze aan te 
schaffen. 
Dit kan via het contactformulier mijn website: www.douweschut.nl/
contact
Op de site zijn ook tientallen andere foto’s met een groot aantal 
onderwerpen te vinden. Neem gerust contact op, over speciale wensen 
(bijvoorbeeld formaat of printmateriaal) is zeker te praten.

Foto’s van Douwe Schut
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Bedrijfsnaam (huurder)/ unit/ korte omschrijving/website:

Aduis BV/ A.0.1/ webwinkel/ www.aduis.nl  
Alexander Calder Arbeidsintegratie/ D2 vleugel/Re-integratie/ www.calder.nl
Ander licht Reizen/ D.1.4./vakantie-reisspecialist latijns-Amerika/  

www.anderlicht.nl
Anoek Bindels Systematische Therapie Praktijk/ A.010.A/ psycholoog/ 

therapeut/www.anoukbindels.nl
Avant Care/ A.0.10.A/ zorgspecialist/ www.avant-care.nl
Ayurveda Hogeschool/ D.1.8.B/ geneeskunde/ www.ayurveda-center.com
Bahamontes BV/ B.2.4./ adviesbureau bedrijfskunde/management/  

www.bahamontes.nl
BSR Regio Nijmegen/ B.0.9./ stress release therapeut/ www.bsrregionijmegen.nl
Buurtzorg Nederland/ B.2.2./ thuiszorg/www.buurtzorgnederland.com
Capabel Onderwijs Groep BV/ A.1.13 en B.0.8/ onderwijsinstelling/  

www.capabel.nl
C.I.W.F. Nederland/ D.0.5/ welzijnsorganisatie voor landbouwdieren/  

www.ciwf.nl
Compu Act Opleidingen/ D1.13, D.1.14 en D.1.15/ praktijk gerichte compu-

tercursussen/ www.computertraining.nl
Dahlia Kracht/ D.1.9./ zorg en welzijn, individuele begeleiding.
De Fietsknecht/ D.0.11/ Fiets- assemblage en reparatie/www.fietsknecht.nl
Delen ABC/ B.1.9./ bedrijfsgeneeskundige en arbeidsdeskundige dienstverle-

ning/ www.delenabc.nl
Enki Energi BV/ D.1.12/ duurzaamheid en energie/ www.enki-energy.com
Europal BV/ A.0.10/ Uitzendwezen/www.europaluitzend.nl
Faber Psychologenpraktijk/ A.2.5./ Praktijk voor gz-psychologie en psycho-

therapie/ www.faberpsychologenpraktijk.nl
Fine Pro/ A.0.9/ partner in sales/ www.finepro.nl
Flore Vastgoed/ B.2.6./ verhuur/ verkoop vastgoed/ www.florevastgoed.nl
Fysiotherapie Janneke Janssen/ B.2.11/ fysiotherapie/  

www.fysiotherapiejannekejanssen.nl
Geomanagement BV/ B.2.5./ geo informatie sector/ www.meteninbeelden.nl
Handels en Veilingshuis Van Den Bogaard / A.2.5.A/ model treinen en toebe-

horen/ www.modelspoor-shop.nl
John Hopmans Arbeidsintegratie/ B.1.9./ arbeidsintegratie/  

www.johnhopmans.nl
Jonias/ D.0.3/ praktijk voor acupunctuur/ www.jonias.nl
Linquistic Systems BV/ A.1.12/ digitale vertaling/ www.euroglot.nl
Krantendistributie Nederland Zuid-Oost/ D.0.2.L en D.0.2.R/ Depot dagbla-

den/www.persgroep.nl
Maatschap Netto Fiscaal/ B.1.4./financiele en fiscale diensten/  

www.nettoonline.nl
Marie-Jose Hoefs Belastingadviseur/ A.2.2./ Belasting/ financieel adviseur/ 

www.mariejosehoefs.nl 
Miwa Bouwservice/ A.2.4./ bouwservice bedrijf/ www.miwabouwservice.nl
MKC Kandstad BV/ C.1.2 en C.2.1/ uitzendwezen
Mundo Zorg BV/ B.1.8./ thuiszorg/ www.mundozorg.nl
NKC Nijmeegs Keurings Centrum/ Viastoa/ B.1.3./ deskundigen arbeid en 

gezondheid/ www.viastoa.nl
Nieuw Nijmegen Bemiddeling/ A.1.5./ uitzendwezen/ www.n-n-b.nl
Nijmegen Bootcamp/ A.0.11A en A.1.1./ specialist in buitensporten/  

www.citybootcamp.nl

Nu Woning verhuur Makelaars/ A.1.3./ specialist op gebied van woningver-
huur/ www.nuwoning.nl

Omen Services & Trading BV/A.1.7./  interim management en onderzoek/ 
www.linkedin.com/in/sebastiaanwillemsen

Omnia Websolutions/ A.1.12/ websites, webshops, smartphone apps/  
omniawebsolutions.com

Otto Tieskens Praktijk/ B.1.5./ Homeopathie en integrale natuurgeneeskunde
P.G.A. Praktijk voor Gedragstherapie Aalsma/ A.2.3/GZ-psycholoog psycho-

therapeut/ www.aalsmagedragstherapie.nl 
Phone Junkie/ A.0.12/ internetwinkel verkoop telefoonhoesjes/  

www.phonejunkie.nl
PP Salaris Diensten/ A.1.9./ specialist in salarisadministratie/ 

www.salarisdiensten.com
Psychotherapiepraktijk Scheltinga/ B.0.6/ GZ-psycholoog, psychotherapeut 

en EMDR practitioner/ www.psychotherapiepraktijkscheltinga.nl/
Praktijk Hundersmark/ A.2.1/ psychotherapie, leertherapie en supervisie/ 

www.anjahundersmarck.nl
Praktijk voor energetische Therapie/ B.0.3/ energetisch therapeut/  

www.moniquebarten.help
Re-lais/ B.1.9./ verzuimconsult, arbeidsdeskundig advies, re-integratie/  

www.re-lais.nl
Rijschool Majed/ D.1.3./ Rijschool praktijk theorie/ www.rijschoolmajed.nl
Rouw Regisseur/D.0.12/ uitvaartbegeleiding/ www.suzannevanhorssen.nl
Safe control/ A.0.12.B/ Brandbeveiliging/ www.safecontrol.nl
Stefanie van Hulst, praktijk voor Chinese Geneeswijze/B.0.5/ Chinese ge-

neeskunst/ www.praktijkvanhulst.nl
Socra Zorgroep/ D.1.11 en B.1.5.A/ zorg en ondersteuning/  

www.socrazorggroep.nl
Sonzo/ B.2.3./ onderwijsondersteuning
Stichting SOOS/ B.2.10 en B.2.1./ voor-tussen- en buitenschoolse opvang/ 

www.stichtingsoos.nl
Stichting STAN/ C.1.1./ zorg en welzijn/ www.stichting-stan.nl
S.P.E.L Nijmegen/ A.2.6./ samenwerkende psychologen 1e lijn/  

www.spelnijmegen.nl
Straetus Incasso/ A.1.4./ incassodiensten/www.straetus.nl
TIJS Advocatuur/ B.1.1./ Juridische dienstverlening/ www.tijsadvocatuur.nl
Thuiszorg INIS/ D.0.4/ Thuiszorgorganisatie/ www.thuiszorginis.nl
Thuiszorg de Madelief/ B.1.4.A/ thuiszorginstelling/  

www.thuiszorgdemadelief.nl
Travel Coordination BV/ D.1.7./ Bike and Walking Tours/ www.eurobike.com
Van Bemmel Timmerwerken/ D.0.3/ bouwbedrijf/ 

www.bouwbedrijfvanbemmel.nl
Van Opstal & Partners/ D.0.8 en D.0.8.A/ arbeidsmediation/ arbeidsconflic-

ten/ www.vanopstalenpartners.nl
ViaZorg/ A.0.10.A/ re-integratie/ www.viazorg.nl
Webso Media/ A.1.6/ web ontwikkeling en hosting/ www.webzomedia.nl
W.M.B. Bouwadvies/ D.0.7./ bouwkundig adviesbureau/  

www.wmb-bouwadvies.nl
Yoga Studio Maan/ unit B.0.9: heeft de volgende Yogadocenten:
Yoga Anahata/ Hatha Yoga/ www.ansphilipsenyoga.nl
Yogastudio Harsa/ Hatha Yoga, zwangerschapsyoga, bedrijfsyoga, (bedrijfs)

meditatie/ www.yogastudioharsa.nl

Actueel overzicht huurders december 2015
(alleen huurders met toestemming van vermelding)
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Op vrijdag 8 januari a.s. houden wij weer in onze kantine de traditio-
nele nieuwjaarsborrel.
Wij willen u hierbij van harte uitnodigen. 
Onder het genot van een hapje en een drankje willen wij weer samen 
met u gaan proosten op een voorspoedig en ondernemend 2016.
Uiteraard zorgen wij weer voor gezellige live muziek en zal de voor-
zitter van het bestuur van het BCG samen met een bestuurslid  de 
ontwikkelingen van het afgelopen jaar laten passeren. 

Datum: vrijdag 8 januari 2016
Plaats: Kantine Bedrijvencentrum Groenestraat, Groenestraat 294 te 
Nijmegen
Tijdstip: aanvang 16.30 uur (tot max 19.00 uur)
Ps: u bent altijd welkom; mocht u het aanvangstijdstip niet redden, 
dan is dat geen probleem!
Bestuur en medewerkers  van Bedrijvencentrum Groenestraat wen-
sen u  alvast fijne feestdagen.


