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Het ‘OndernemersPunt’ 
van de gemeente Nijmegen

Vanaf 2 mei 2016 is de inte-
grale dienstverlening aan de 
Nijmeegse ondernemers onder 
de naam ‘OndernemersPunt’ 
gehuisvest in de nieuwe Stads-
winkel aan de Mariënburg 30. 
Het OndernemersPunt is een 
samenvoeging van het ‘Bedrij-
venloket’ en ‘Bureau Zelfstandi-
gen’ en presenteert zich hier als 
een laagdrempelige toegangs-
poort voor alle (startende) 
ondernemers.

Wat doet het OndernemersPunt?
De adviseurs  van het Onder-
nemersPunt begeleiden en 
adviseren ondernemers bij de 

start, vestiging, verplaatsing of 
uitbreiding van hun bedrijf. Ze 
informeren de klant  over wet- 
en regelgeving, bestemmings-
plannen, vergunningprocedures 
en kunnen ook meedenken met 
financiële vraagstukken. Het 
OndernemersPunt legt verbin-
dingen tussen de gemeentelij-
ke afdelingen, ondernemers, 
netwerken en  ‘stakeholders’ in 
de stad. 

Financiële ondersteuning 
Naast informeren, adviseren 
en verbinden, biedt het Onder-
nemersPunt dus ook financiële 
ondersteuning aan onderne-

mers. Zit u tijdelijk in de proble-
men? We kunnen dan kijken of u  
in aanmerking komt voor deze 
ondersteuning. Het ‘Besluit 
bijstandverlening zelfstandigen’ 
(Bbz 2004) biedt ondernemers 
die dreigen vast te lopen de 
kans om hun bedrijf of beroep 
voort te zetten. Daarbij geldt: 
hoe eerder u aan de bel trekt, 
hoe groter de kans op succes.

Periodieke uitkering 
Ondernemers die in financiële 
problemen komen - bijvoorbeeld 
als een goed betalende klant 
failliet gaat - kunnen aankloppen 
bij het OndernemersPunt en 
tijdelijk gebruik maken van een 
Bbz-uitkering. Dit is een perio-
dieke uitkering in de vorm van 
een renteloze lening. Zo hoeven 
ze hun bedrijf niet op te geven en 
kunnen ze toch in hun levenson-
derhoud blijven voorzien. 

Bedrijfskapitaal
Het Bbz kent ook een rege-
ling voor het verstrekken van 
bedrijfskapitaal in de vorm van 
een lening. Bijvoorbeeld voor 
noodzakelijke investeringen of 
om schulden te herfinancieren. 
Voor alle Bbz-regelingen 
geldt dat de ondernemer echt 
afhankelijk is van de inkomsten 
uit zijn bedrijf om te voorzien in 
het levensonderhoud en dat het 
bedrijf na de tijdelijke hulp weer 
levensvatbaar is. Zo’n financieel  

‘steuntje in de rug’ geeft onder-
nemers de tijd hun bedrijfspro-
blemen aan te pakken en hun 
onderneming weer ‘op de rails’ te 
krijgen.
 
Wil je meer weten over de 
mogelijkheden van Bbz? Kijk 
dan even op www.nijmegen.nl, 
ondernemers/financiële steun 
of  neem contact op met een 
adviseur van het Ondernemers- 
Punt: 024-329 9800 /
ondernemerspunt@nijmegen.nl. 
Je kunt je vraag ook stellen 
tijdens het spreekuur van Perry 
Kleinschiphorst. We houden 
regelmatig contact en zoeken 
elkaar op.

Hartelijke groet,
Adrie van Hemert,
OndernemersPunt Gemeente 
Nijmegen
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Wij zijn een ambulante hulpverleningsorganisatie. Dit betekent 
dat wij zowel vanuit kantoor werken als bij mensen thuis. We 
hebben ruime ervaring in het bieden van maatschappelijke en 
psycho-sociale begeleiding en ondersteuning aan mensen met 
een verstandelijke en/of psychische beperking, waaronder veel 
mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. 
Onze hulpverleners spreken naast Nederlands onder andere 
Turks, Somalisch en Koerdisch.
Hierdoor voelen mensen met een niet-Nederlandse achter-
grond zich snel vertrouwd bij ons.
De basis van ons werk is het contact met de cliënt. Door te 
luisteren en erkenning te geven aan zorgen en wensen, bouwen 
we vertrouwen op. We gaan vraaggericht te werk en zoeken 
samen met de cliënt naar praktische oplossingen. Wij proberen 
de familie en het netwerk rondom de cliënt er zoveel mogelijk 
bij te betrekken. Daarnaast is signaleren, het oppakken van sig-
nalen en doorverwijzen een belangrijk onderdeel van ons werk. 
Tevens bemiddelen we tussen cliënt en betreffende instanties 
om samenwerking te bevorderen, bureaucratie te verminderen 
en onbegrip te vookomen.
Dagelijks hebben wij contact met allerlei bedrijven, organisaties 
en instanties om onze cliënten de weg in de maatschappij te 
helpen vinden.

Expertise:
• Begeleiding en ondersteuning van mensen met een verstan-

delijke en/of psychische beperking;
• Begeleiding en ondersteuning van mensen met niet-Neder-

landse achtergrond;
• Opvoed-ondersteuning;
• Dagbesteding;
• Onderhandelen;
• Informatie en advies op het gebied van interculturele vraag-

stukken;
• Ondersteuning bij beheer van administratie en financiën;
• Signaleren;
• Doorverwijzen;
• Bemiddelen (de rol van mediator aannemen);
• Psycho-sociale, concrete en informatieve, systeemgerichte en 

taakgerichte hulpverlening bieden. 

Tot slot: wij noemen onszelf graag generalisten van de hulpver-
lening. 

Dahliakracht, Unit D.1.9., 024-3553225

Dahliakracht 

Mijn naam is Janneke Janssen en 
ik ben sinds 2002 werkzaam als 
fysiotherapeut. 
Nadat ik afgestudeerd was, ben ik 
meteen aan de slag gegaan als fy-
siotherapeut bij de St. Maartens-
kliniek te Nijmegen. Hier heb ik op 
verschillende afdelingen gewerkt, 
onder andere op de Dwarslaesie 
afdeling. Op de afdeling Neurolo-
gie, waar vooral patiënten liggen 
met een niet-aangeboren hersen-
letsel, kon ik al mijn kwaliteiten 
inzetten. Hier kreeg ik namelijk 
te maken met patiënten met een 
hersenbloeding, een hersentumor 
of een contusio. Op de hartreva-
lidatie, waar ik eveneens gewerkt 
heb, maakte ik kennis met de pre-
ventieve kant van de fysiotherapie.
Tijdens mijn werkzaamheden op het 
Sport Medisch Centrum van de St. 
Maartenskliniek, heb ik mijn kennis 
verbreed op het gebied van Obesitas 
voor zowel kinderen als volwasse-
nen, het begeleiden van fitnessgroe-
pen en conditie / kracht- training 
van een tennisschool.
In de avonduren ben ik begeleider 
geweest bij KOPROL in Nijmegen. 
Dit is een stichting voor en door 
mensen na een niet-aangeboren 
hersenletsel. Hier worden sport- en 
spelactiviteiten beoefend. Tevens 
heb ik bij deze stichting fitnessacti-
viteiten opgezet en begeleid.
Vanaf 2007 heb ik drie jaar in een 
particuliere praktijk gewerkt, waar ik 
ook coördinator was van de fitness. 
Hier heb ik een zeer succesvol 
project gedraaid: Multiculturele 
Lifestyle voor vrouwen. Dit waren 
3 groepen met in iedere groep 7 
vrouwen van verschillende nationa-
liteiten. Dit in samenwerking met 
Tandem en de Gemeente Nijmegen.
In mijn vrije tijd ben ik drie jaar 
lang fysiotherapeut geweest van 
het Nationaal Dames Zitvolleybal 
Team. We zijn 2 keer Europees 
kampioen en 1 keer Wereldkam-
pioen geworden. Daarna heb ik de 

ploeg voorbereid op de Paralym-
pische Spelen te Beijing. Tijdens 
deze jaren heb ik nauw samenge-
werkt met Toine van de Goolberg 
(oud conditie-en hersteltrainer 
Feyenoord).
Verder ben ik lid geweest van een 
landelijke werkgroep die de richtlijn 
“Gegevens-uitwisseling Huisart-
sen-Fysiotherapeuten” ontwikkelt.
Naast mijn werkzaamheden als 
sport- en arbeidsfysiotherapeut, 
ben ik lid van de CVA-ketenzorg 
en lid van de stuurgroep van deze 
ketenzorg in de regio Nijmegen.
Momenteel ben ik gastdocent op de 
Hogeschool van Arnhem en Nijme-
gen, studie- richting Fysiotherapie 
om o.a. van de nieuwste ontwikke-
lingen op de hoogte te blijven.
Sinds 2010 heb ik een eigen 
eenmanspraktijk. Nadat ik de 
vierjarige opleiding tot algemeen 
fysiotherapeut had afgerond, heb 
ik de post-HBO opleidingen sport-
fysiotherapie en arbeidsfsyio-
therapie met succes gehaald. 
Momenteel volg ik de driejarige 
Master Psychosomatische fy-
siotherapie te Utrecht.  Komend 
studiejaar studeer ik af.  

Contactgegevens:
Fysiotherapie Janneke Janssen
Groenestraat 294
(2e etage) unit B.2.11
6531 JC Nijmegen
info@fysiotherapiejannekejanssen.nl
www.fysiotherapiejannekejanssen.nl
Tel: 06-46155235.

Fysiotherapie 
Janneke Janssen

Even voorstellen
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Ben je iemand die met ZZP-ers 
werkt ofwel opdrachtgever, dan 
wel ZZP-er die regelmatig op-
drachten aanneemt van andere 
bedrijven? Dan weet je waar-
schijnlijk wel dat de VAR-rege-
ling is komen te vervallen?
Per 1 mei 2015 is de VAR vervan-
gen door de Wet Deregulering 
Beoordeling Arbeidsrelatie, kort-
weg DBA.
Had je in het verleden een 
VAR-document nodig, dan heb 
je nu ook een modelovereen-
komst nodig. De Belastingdienst 
heeft in samenwerking met 
VNO-NCW en FNV-Zelfstandi-
gen, diverse modelovereenkom-
sten gemaakt die te downloaden 
zijn. Op die manier hoef je dus 
geen extra kosten te maken. En 
kun je een keuze maken uit de 
verscheidene modellen. Neem 
echter bij twijfel contact op met 
jouw adviseur.
Wil je gebruik maken van een 
modelovereenkomst, google 
dan naar: modelovereenkomst 
zzp belastingdienst.
Maar let op, als je als opdracht-
gever of opdrachtnemer wilt 
afwijken van een voorgekookt 
model, dan dien je er voor te 
zorgen dat er geen tegenstrijdig-
heden in staan.
Voor een opdrachtgever is het 
belangrijk dat een zelfstandige 
opdrachtnemer ook daadwerke-
lijk zelfstandig is. Dit kan worden 
bewezen door de afwezigheid 
van een gezagsverhouding. Die 
afwezigheid wordt vastgelegd in 
de modelovereenkomst. 
Volgens de Belastingdienst zijn 
er geen bijkomende administra-
tieve lasten voor zowel op-
drachtgever als opdrachtnemer. 
Dat valt echter nog te bezien.

Als je bijvoorbeeld regelmatig 
wisselt van opdrachtgever, dan 
zal elke opdrachtgever een 
overeenkomst op willen stellen. 
Waardoor je dus telkens een 
nieuwe overeenkomst moet ma-
ken. Terwijl het VAR-document 
de laatste jaren automatisch 
werd toegestuurd. En als je er 
minder dan drie jaar gebruik van 
maakte, dan hoefde je het één 
maal per jaar aan te vragen. Er 
zullen met deze wetswijziging 
dus wel degelijk extra adminis-
tratieve lasten optreden. On-
danks de vooral positief getinte 
uitleg van de Belastingdienst. 
Die ik soms zelfs als misleidend 
ervaar.
Als de aard van je werkzaam-
heden niet wijzigen dan is 
het slechts een kwestie van 
gegevens van de opdrachtge-
ver aanpassen. En kun je dus je 
overeenkomst standaardiseren. 
In die gevallen kan het dus 
meevallen.
Voorheen werd het VAR-docu-
ment ook deels gebruikt voor 
de vaststelling van onderne-
merschap. En kon je zelfs de 
zelfstandigenaftrek verliezen. 
Ook kon je beticht worden van 
valsheid in geschrifte. Bijvoor-
beeld als je op had gegeven 
minimaal drie opdrachtgevers te 
hebben. En er in werkelijkheid 
maar één was?
DBA wordt alleen gebuikt om 
vast te stellen of er loonheffing 
dient te worden ingehouden.
Dus dat is positief.
De beslissingsboom of er sprake 
is van ondernemerschap blijft 
echter wel degelijk bestaan.
Al is die minder zichtbaar. Be-
langrijk blijft het dus dat je als 
zelfstandige kunt bewijzen dat 

je ten minste 1.225 uur besteedt 
aan je onderneming. Dit kun je 
bijvoorbeeld doen met behulp 
van een programma waarmee je 
meer functies tot je beschikking 
hebt. Of in Excel. 
Zelf beveel ik het programma 
Kleisteen van harte aan. Groot 
voordeel van het gebruik van 
een dergelijk programma is 
dat je alles op één plaats hebt. 
Daardoor heb je meer overzicht 
en ben je minder tijd kwijt aan 
je administratie. Natuurlijk kan 
je ook werken met bijvoorbeeld 
Exact Online, om er nog maar 
één te noemen. Of met de overi-
ge (online) aanbieders. 
Moet ik het nog even hebben 

over de reden van de invoering 
van DBA.
Dat was omdat de VAR niet te 
handhaven was. Eigenlijk voor-
namelijk niet te handhaven door 
personeelstekort als je het mij 
vraagt? Gaat de handhaving nu 
dus beter lukken dan voorheen? 
Ik waag het te betwijfelen. 
Een tweede reden was om de 
verantwoordlijkheid tussen 
opdrachtgever en opdrachtne-
mer te verdelen. Ik moet het 
nog zien….
Mocht je nu nieuwgierig zijn van 
wat de Belastingdienst er zelf 
van vind?

George Pricker, Unit D.1.8.A

Wist jij dat……?

Dit is de link naar de Factsheet:
https://belastingdienst-in-beeld.nl/themas/zzpderegulering-beoordeling-arbeidsrelaties-dba/factsheet-zzpderegulering-beoordeling-arbeidsrelatie-dba/
Zij vinden dus dat de wereld er een stuk mooier op is geworden met deze nieuwe wet.
Ik zou zeggen, kijk een oordeel zelf.
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Veel mensen die over de D1-gang lopen 
zullen zich het wel eens hebben afgevraagd: 
“Wat doet hij nu eigenlijk de hele dag?”. Er 
zijn ook mensen die me dat ook gewoon 
vragen. Voor degenen die dat nog niet heb-
ben gedaan, vertel ik hier graag wie ik ben 
en wat ik doe.
Mijn naam is Stefan Blankenborg en mijn 
bedrijf Enki Energy ontwerpt en bouwt 
kleinschalige vergisters. Vergisters zijn bio-
reactoren die organisch materiaal omzetten 
naar biogas.

De meeste mensen kennen wel de mest-
vergisters die bij boerderijen staan. Dit zijn 
grootschalige installaties waarbij naast 
mest grote hoeveelheden mais en ande-
re voedselgewassen worden omgezet in 
biogas. Doordat mest zelf nauwelijks biogas 
oplevert, komt er feitelijk evenveel mest uit 
de vergister als er wordt ingepompt. Dat 
is een euvel waar bijna alle grootschalige 
vergisters last van hebben: je blijft met 
een grote afvalstroom zitten in ruil voor 
een hoeveelheid biogas. Dit afvalprobleem 
gecombineerd met het feit dat mais en voe-
dingsmiddelen behoorlijk prijzig zijn, maakt 
dat deze vergisters zelfs met subsidie niet 
of nauwelijks rendabel zijn.

Een aantal jaren geleden heb ik bedacht dat 
een vergister niet steeds groter zou moeten 
worden, maar juist kleiner.  In het begin 
ontmoette ik veel scepsis. Zo zou een kleine 
vergister niet profiteren van de ”economy of 
scale”. Ook achtte men het onhaalbaar om 
een vergister volledig te automatiseren, wat 
wel nodig is om de operationele kosten in 
de hand te houden. 
Een kleine vergister zal per kilogram 
verwerkt restproduct inderdaad duurder 
zijn dan een grote vergister. Daartegenover 

staan echter aanzienlijke voordelen. Bij een 
kleine, decentrale vergister wordt alleen het 
eigen afval verwerkt. Er is geen transport 
(aanvoer) van afval naar de installatie. Het 
biogas kan in de meeste gevallen op locatie 
worden gebruikt. Bij verschillende afval-
stromen zoals keukenafval en brood blijft 
er hoofdzakelijk afvalwater over dat op het 
riool kan worden geloosd.

Omdat ik ervan overtuigd was dat vergisting 
op kleinere schaal (restaurant, woonwijk, 
voedselverwerkend bedrijf) een goed idee 
was, heb ik een laboratorium gebouwd en 
heb met mijn medewerkers een biologisch 
proces ontwikkeld voor de omzetting van 
keukenafval in biogas.  Het primaire doel 
van het laboratorium was het ontwikkelen 
van een robuust proces en een krachtig 
biologisch systeem. Het biologisch systeem 
bestaat uit een scala aan bacteriën. Alle 
bacteriën zijn van natuurlijke oorsprong 
en leven in afwezigheid van zuurstof.  Deze 
micro-organismen leven dus feitelijk in een 
heel andere wereld dan de onze.
In totaal is er bijna zes jaar gewerkt aan de 
ontwikkeling van een kleinschalig vergis-
tingsproces met bijbehorend biologisch 
systeem. Het laboratoriumwerk vereiste 
dat er 7 dagen per week gewerkt werd, al 
konden de activiteiten in het weekend ge-
lukkig meestal tot een of twee uren worden 
beperkt. Toen het laboratoriumwerk was af-
gerond, heb ik het laboratorium opgeheven 
en ben op zoek gegaan naar kantoorruimte. 

In maart 2014 heb ik voor het eerst een 
bezoek gebracht aan het Bedrijvencen-

trum Groenestraat. Ik vond het meteen een 
prettige omgeving en per mei 2014 zit Enki 
Energy op de Groenestraat.
Voor de biologische systemen die ik in de 
jaren heb gekweekt, is geschikte opslag-
ruimte gevonden. Het overgrote deel van de 
laboratoriumspullen is verkocht.

Nu de procesontwikkeling is afgerond, richt 
Enki Energy zich hoofdzakelijk op verkoop 
en installatie van kleinschalige vergisters. 
Het bouwen van de vergisters wordt uitbe-
steed.

In de afgelopen jaren hebben we een aantal 
vergisters gerealiseerd. Dat is zelfs gebeurd 
op meerdere continenten.
Dichtbij huis hebben we in samenwerking 
met Huisman Elektrotechniek een vergis-
ter voor keukenafval gerealiseerd bij Hotel 
Cuijk. Deze volautomatische installatie 
draait sinds begin 2012 en zet alle keuken-
afval om in biogas.
Begin 2014 heeft Enki als eerste een vergis-
ter in een woonhuis geplaatst. In de kolen-
kitbuurt in Amsterdam staat onze vergister 
die oud brood omzet in biogas. 
De driver voor dit project is eerder cultureel 
dan economisch.
De islamitische bewoners van die Kolenkit-
buurt willen namelijk om cultureel bepaal-
de redenen hun brood niet bij het restafval 
gooien, maar het teruggeven aan de aarde. 
In de praktijk leidde dit ertoe dat al het oude 
brood over de balustrade werd gegooid en 
dat dit behalve meeuwen en duiven ook rat-
ten aantrok. De gemeente Amsterdam heeft 
een paar jaar geleden besloten om zoge-
naamde broodcontainers te plaatsen, waar 
de bewoners hun oude brood in konden 
gooien.  Toen de bewoners erachter kwa-
men dat de inhoud van de broodcontainers 

Enki Energy
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Wil jij in de zomervakantie ook balans brengen in het lichaam en geest, 
echt even de tijd nemen voor jezelf, kom dan naar de zomer yoga.
Je word je bewust van het lichaam, de geest en de ademhaling en vaak 
kom je zo er achter dat je eigenlijk verkeerd ademt of misschien in 
een verkeerde houding staat of zit. Adem jij altijd naar de buik of zit je 
ademhaling erg hoog in de borst? Sta je altijd met licht gebogen benen of 
overstrek je de knieën? Op een rustige manier maak je op een hele andere 
wijze kennis met het lichaam en leer je op een goede manier ademen en 
de aandacht aan jezelf te besteden i.p.v. naar de buitenwereld.
Wat we eigenlijk proberen met yoga is het lichaam terug te brengen in z’n 
originele staat, zoals wij geboren zijn soepel en zonder blokkades in het 
lichaam.
De yogalessen beginnen altijd met een korte meditatie, dit is een voorbe-
reiding op de lichaamshoudingen/ oefeningen die we erna doen. Ook kun 
je even landen in de yoga studio en echt de hele dag van je af laten vallen.  
De meditatie is een belangrijk aspect van de yoga omdat je dan echt even 
de aandacht naar binnen keert, binnen in jouw eigen kern. Daar waar het 
altijd stil kan zijn en je de mogelijkheid hebt om je bewust te worden van 
het lichaam, geest en ademhaling. Tevens word je je ervan bewust dat de 
geest eigenlijk altijd aan het denken is en dat je daar zelf invloed op kan 
hebben om die stil te maken. 

Het zomer yoga rooster voor volwassenen:

Weeknummer: Dinsdag: Woensdag: Donderdag:

Week 30 16:15-17:30 9:30-10:45 18:00-19:15

18:00-19:15 11:00-12:15 19:30-20:45

Week 31 16:15-17:30 9:30-10:45 18:00-19:15

18:00-19:15 11:00-12:15 19:30-20:45

Week 32 16:15-17:30 9:30-10:45 18:00-19:15

18:00-19:15 11:00-12:15 19:30-20:45

Week 33 16:15-17:30 9:30-10:45 18:00-19:15

18:00-19:15 11:00-12:15 19:30-20:45

Week 34 16:15-17:30 9:30-10:45 18:00-19:15

18:00-19:15 11:00-12:15 19:30-20:45

Ook is yoga heel geschikt voor kinderen, ook zij hebben eigenlijk al best 
een druk leventje en te weinig lichaamsbewustzijn.
Yoga samen met je kinderen, kleinkind nichtje of neefje……

Ik wil jullie graag uitnodigen om een 
leuke en speelse yoga ervaring op te 
doen samen met je kinderen, klein-
kind, nichtje of neefje….
Het is een hele andere ervaring die 
je samen deelt, omdat je natuur-
lijk samen werkt en met elkaar de 
oefeningen en leuke opdrachten gaat 
uitvoeren.
Op een speelse wijze komen de 
kleintjes op deze manier ook in 
contact met zichzelf, het lichaam en 
de ademhaling, en  samen met de 
andere kinderen zullen we, net als 
de kindjes in India, op de grond in de 
lotushouding of kleermaker gaan zitten en zullen we beginnen met een kleine 
mooie, makkelijke Mantra zang. Dit is de OHM-klank, zodat we allemaal rustig 
worden van binnen.
Tevens maken wij gebruik van een Yoga spel zodat we op deze manier allemaal 
aan de beurt zullen komen met oefeningen. Dit kunnen dieren zijn maar ook 
bijvoorbeeld letters uit het alfabet of andere voorwerpen… Heel erg leuk! We 
zullen afsluiten met een kleine ontspanning, thee en limonade.
Ik zou het fijn vinden als jullie je dan even aanmelden d.m.v. een mailtje of appje 
naar mij te sturen i.v.m. de voorbereidingen.
PS: oma’s en opa’s zijn ook welkom!

De kinderyoga workshops zullen plaatsvinden op: 
Week 30: woensdag 27 Juli
Week 34: woensdag 24 augustus
Tijd: 13:00 tot 14:15
Locatie: Studio Maan op de Groenestraat, unit B.0.9
Leeftijd: vanaf 4 jaar.

Aanmelden en prijsinformatie voor zowel de volwassenen- als de kinde-
ryoga kan via: Harsa Sunderji
Email: info@yogastudioharsa.nl
Mobiel: 06-14506814
Voor meer informatie kijk op: www.yogastudioharsa.nl
Facebookpagina: yogastudio Harsa

Yoga voor volwassen en kinderen in de zomervakantie

nog steeds bij het restafval terechtkwam, 
kwam men in actie. Met hulp van een 
kunstenaarscollectief werd naar een goede 
toepassing van het oude brood gezocht en 
zo kwam men bij Enki Energy terecht.  Het 
ingezamelde oude brood wordt nu omgezet 
in biogas. Het biogas wordt gebruikt in een 

buurtkeuken om op te koken en mee te 
bakken. Zo levert oud brood gas waarmee 
weer vers brood kan worden gebakken.
 
Tijdens de feestelijke opening van de brood-
vergister werd er brood uitgedeeld dat met 
een oven op biogas was gebakken.

In de afgelopen jaren realiseerden we ver-
gisters in Costa Rica, Colombia en Tanzania. 
In genoemde landen verwerkte de vergister 
afval van resp. ananasplantage, palmoliefa-
briek en een zaad producerend bedrijf.

Mocht u meer willen weten over onze 
activiteiten, loop dan gerust eens binnen op 
kantoor D1.12.

Enki Energy B.V.
Stefan Blankenborg
Unit D.1.12
www.enki-energy.com

Opbouw vergister in Tanzania
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Stephen Covey heeft  één van de meest invloed-

rijke zelfhulpboeken ter wereld geschreven: “De 7 

eigenschappen van effectief leiderschap”. Dit boek 

is meer dan 25 miljoen keer verkocht en vertaald 

in 40 talen. Met behulp van deze 7 eigenschappen 

kun je meer grip krijgen op je eigen leven door te 

weten wat je wilt en ook hoe je dat kunt bereiken. 

Dit boek wordt hier in een notendop samengevat. 

Mocht na het lezen van dit artikel je interesse 

gewekt zijn, weet dan dat dit boek online overal 

te bestellen is en ook bij diverse boekhandels 

standaard op de plank ligt. Ikzelf vind het in ieder 

geval een aanrader

Eigenschap 1: wees proactief
In het Engels heeft Covey het over responsibility, 

oftewel: response ability. De mogelijkheid om je 

eigen reactie te kiezen als een bepaalde stimulus 

optreedt. Vrij vertaald is dit het actief gebruik 

maken van je eigen vrije wil.

En dit heeft alleen zin als je je richt op dat waar 

je invloed op hebt. Het klassieke voorbeeld is als 

volgt.

Reactief: “hij maakt me kwaad” (het overkomt je)

Proactief: “ik bepaal mijn eigen gevoelens” (je 

bepaalt het zelf)

Eigenschap 2: Begin met het eind voor ogen
Het is ongelofelijk makkelijk om in de dagelijkse 

werkzaamheden gevangen te komen. De waan 

van de dag laat je harder en harder werken om de 

ladder van succes te beklimmen. Maar als je boven 

aan de ladder komt, kom je er achter dat de ladder 

tegen de verkeerde muur stond. 

Neem daarom leiderschap over je eigen (zakelijke) 

leven en bedenk waar je uit wilt komen. Wat is 

belangrijk voor jou en wat moet je doen om dat 

te bereiken?

Eigenschap 3: Belangrijke zaken eerst
De uitdaging is niet time-management, maar 

zelf-management. Hierbij is de uitdaging dat je 

niet prioriteert wat er op je bord ligt, maar alleen 

dat op je bord te leggen wat je daar wilt hebben.

Eigenschap 4: Denk win-win
Alleen mensen die denken dat er voldoende is 

voor iedereen, zijn in staat om in win-win termen 

te denken. Het resultaat is dat je succesvol kan 

samenwerken met mensen.

Eigenschap 5: Eerst begrijpen, dan begrepen 
worden
Empathisch luisteren zorgt ervoor dat de ander 

zich begrepen en gewaardeerd voelt. Hierdoor 

staat de ander weer open voor jou. Dit zorgt voor 

succesvolle communicatie, wat weer de kans op 

succes vergroot.

Eigenschap 6: synergie
Als de eerste 5 eigenschappen toegepast worden, 

dan is de weg vrij om synergie te bereiken. 

Eigenschap 7: Hou de zaag scherp
De zevende eigenschap komt neer op het blijven 

streven naar verbetering op alle vlakken van 

je leven: zakelijk, sociaal, emotioneel, fysiek en 

spiritueel.

Over de artikelschrijver
Sebastiaan Willemsen werkt als consultant 

veelal voor middelgrote en grote organisaties. 

Hij helpt organisaties kostenbesparing en om-

zetverhoging te realiseren. Op dit moment be-

geleidt hij als consultant een energiebedrijf met 

het opzetten van een nieuwe salesafdeling en is 

hij interim directeur klantbeheer bij een milieu-

bedrijf. Zijn collega Khalid Talbi is Europees 

kwartiermaker voor een Aziatische marktleider 

in slimme telefoonoplossingen.

Heb je een vraag of opmerking, stuur dan een 

mail naar swillemsen@omenst.nl.

Omen Servicee & Trading BV, unit A.1.7.

De 7 eigenschappen van effectief 
leiderschap in een notendop.
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Even voorstellen

Op de tweede verdieping in de 
B-vleugel heeft Stichting SOOS 
voor haar bedrijfsbureau twee 
units in gebruik. In de grootste is 
de administratie gevestigd en het 
kleine kantoor wordt voor verga-
deringen, gesprekken en andere 
kleine overleggen gebruikt. We zijn 
sinds april 2006 gevestigd in het 
Bedrijvencentrum en hebben al 
op verschillende plaatsen gezeten: 
eerst op de B.2 unit 24, daarna 
naar A.1.11 en toen weer terug naar 
de B.2 unit 10 en 21.

Stichting SOOS organiseert de 
tussenschoolse opvang (TSO) voor 
vijftien basisscholen in
Nijmegen in het schooljaar 2015-
2016. Met tussenschoolse opvang 
bedoelen we de periode van de
lunchpauze die de kinderen door-
brengen op school, maar die niet 
geldt als schooltijd.

Stichting SOOS is in 2004 opge-
richt door ouders van een zestal 
basisscholen met als doel 
om de tussenschoolse opvang op 
een zo professioneel mogelijke 
manier te organiseren. Daarnaast 
wilde men dat het voor iedereen 
mogelijk zou zijn om van de tussen-
schoolse opvang gebruik te maken, 
dus moest de prijs laag zijn. En dat 
is tot op heden prima gelukt!

Iedere school heeft zijn eigen 
coördinator TSO, die bij SOOS in 
loondienst is. Deze coördinator 
wordt bijgestaan door één of 
meerdere vrijwilligers, afhankelijk 
van het aantal kinderen dat op 
die school wil overblijven. De TSO-
teams variëren in grootte van 3 
– 24 mensen, het aantal kinderen 
op een overblijfdag van 35 – 420. 
SOOS voorziet dus duidelijk in een 
behoefte!

De vrijwillige TSO-krachten krijgen 
scholing aangeboden van SOOS 
waarbij ze handvatten krijgen om 
tijdens de middagpauze beter op 
verschillende situaties te kunnen 
inspelen, zoals bijvoorbeeld het 
oplossen van conflictjes, kleine 
ongevalletjes enz.

In 2010 is SOOS begonnen met 
het aanbieden van BSO (buiten-
schoolde opvang). Eerst op Basis-
school Klein Heyendaal en later 
volgden een locatie in Lent en een 
BSO en een KDV (kinderdagver-
blijf) op basisschool de Klokken-
berg. We zijn indertijd gestart met 
een team van vijf pedagogisch 
medewerkers, bij de BSO werk 
je altijd met gediplomeerde mede-
werkers en niet met vrijwilligers, 
en zo’n veertig kinderen. Inmiddels 
is het aantal BSO-medewerkers 
gestegen naar 23 en zij vangen 
150 kinderen op!

Op het bedrijfsbureau van SOOS 
zijn dagelijks drie mensen full-time 
aan het werk: Anita Hermsen, 
Hanny Delmaar en Franca van 
Kessel en twee medewerkers part-
time: Nathalie van Raaij en Letty 
Tunnessen. Alle kantoormedewer-
kers, behalve Franca, zijn tevens 
coördinator TSO op een basis-
school. Op de foto ziet u v.l.n.r. 
Franca, Hanny en Anita.

Vindt u het leuk om nog meer 
over ons te weten, kijk dan op 
onze website:
www.stichtingsoos.nl of volg ons 
op Facebook en Twitter. Natuurlijk 
kunt u ook altijd een afspraak met 
een van ons maken. 

Neem gerust contact op, 
e-mail  info@stichtingsoos.nl en 
tel. 024 – 3503874.

Units B.2.1 en B.2.10

Om huurders beter en 
effectiever van dienst 
te zijn kunnen zij op de 
dinsdagochtenden en don-
derdagmiddagen gebruik 
maken van spreekuren. 
Deze worden gehouden 
op de kamer van Perry 
Kleinschiphorst.  Wilt u 
zaken bespreken dan is 
dat mogelijk middels de 
spreekuur dagen. Uiteraard 
gelden de spreekuren voor 
die zaken die niet via de 
receptie geregeld kunnen 
worden. 

Zaken die u  kunt regelen 
bij de receptie zijn:
• Reserveringen spreek-en 

vergaderzalen
• Sleutels en pasjes aan-

vraag/ verlies (voorkeur 
per mail)

• Doorverwijzing bezoe-
kers/ dagindelingen t.b.v. 
ontvangst gasten

• Reparatieverzoeken en 
andere signaleringen 
inzake gebouw en facili-
teiten

• Doorgeven nieuwe me-
dewerkers/stagiaires

• koop kantoorartikelen
• scan/kopie/frankeer 

vragen
• Vragen inzake de huur- 

en dienstverleningsfac-
turatie

Spreekuren:
Op de dinsdagen is dat 
vanaf 10.00 tot 12.00 uur
Op de donderdagen is dat 
vanaf 14.00 tot 16.00 uur
Wilt u gebruikmaken van 
het wekelijkse spreekuur 
dan is het verstandig om 
dat bekend te maken via 
mail naar info@bcgs.nl of 
via de receptie op telnr. 
024-38 333 33. 

Spreekuren 

bij Perry 

Kleinschiphorst
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Bedrijfsnaam (huurder)/unit/korte omschrijving/website:

Absidia BV/B.2.4/Medisch specialist
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
Buurtzorg Nederland/B.2.2./thuiszorg/www.buurtzorgnederland.com
Bouwens Marjon/B.0.2/ Therapeut
BSR Regio Nijmegen/B.0.9/gezondheidstechniek loslaten stress/ 
 www.bsrregionijmegen.nl
Capabel Onderwijs Groep BV/D.0.9/ D.010/D.1.5 /educatieve  

bedrijfsactiviteiten/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  

computercursussen/www.computertraining.nl
Dahlia Kracht/D.1.9/zorg en welzijn, individuele begeleiding.
De Fietsknecht/D.0.11/Mooie fietsen voor een normale prijs/www.fietsknecht.nl
Delen ABC/B.1.9./bedrijfsgeneeskundige en arbeidsdeskundige  

dienstverlening/www.delenabc.nl
De Persgroep/D.0.2.L en D.0.2.R/distributiekantoor
Enki Energi BV/ D.1.12/duurzaamheid en energie/www.enki-energy.com
Erik Meijs/B.1.6./Personal Trainer/www.erikmeijs-bringmoretolife.com
Europal BV/A.0.10/Uitzendwezen/www.europaluitzend.nl
Faber Psychologenpraktijk/A.2.5./Praktijk voor gz-psychologie en  

psychotherapie/www.faberpsychologenpraktijk.nl
Fine Pro/A.1.2 en A.1.3/partner in sales/www.finepro.nl
PhoneJunkie/A.0.12/specialist in mobiele telefoonhoesjes/www.phonejunkie.nl 
Fysiotherapie Janneke Janssen/B.2.11/fysiotherapie/ 

www.fysiotherapiejannekejanssen.nl
3x3 Geeft Energie/A.2.4/shiatsu en energetische therapie/www.3x3geeftenergie.nl
Geomanagement BV/B.2.5/Geo-informatie, projectmanagement en advies/ 

www.meteninbeelden.nl
G.J. Pricker Administratiedeskundige MKB/D.1.8.A/financieel administratie 

dienstverlening/www.gjpricker.nl  
JAN Advocatuur/D.1.10/ advocaat/www.jan-advocatuur.nl
John Hopmans Arbeidsintegratie/B.1.9./ arbeidsintegratie/www.johnhopmans.nl
Jonias/B.0.4/praktijk voor acupunctuur/www.jonias.nl
Linquistic Systems BV/A.1.12/digitale vertaling/www.euroglot.nl
Maatschap Netto Fiscaal/B.1.4./financiele en fiscale diensten/www.nettoonline.nl
Marie-José Hoefs Belastingadviseur/A.2.2/fiscaal adviseur/ 

www.mariejosehoefs.nl
Massagepraktijk Una/A.2.5.A/klassieke- en ontspanningsmassage/  

www.massagepraktijkuna.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

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

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

Psychotherapeut (BIG geregistreerd)/www.aalsmagedragstherapie.nl/
Qiatsu Massagekracht/A.2.4/shiatsu masseur/www.massagekracht.nl
Re-lais/B.1.9./verzuimconsult, arbeidsdeskundig advies, re-integratie/www.re-lais.nl
Royal Smit Transformers/units B.0.1, B.0.7, B.0.8, A.0.5, A.0.6, A.0.7, A.0.8 en 

A.0.9/ondersteunende afdelingen/  
 www.sgb-smit.com/locations/royal-smit-nijmegen/location.html
Rouw Regisseur/D.0.12/uitvaartbegeleiding/www.suzannevanhorssen.nl
Sanne Verkerk/kelderruimte/kunstenares schilderwerk
Safe control/A.0.12.B/ Brandbeveiliging/www.safecontrol.nl
Socra Zorgroep/D.1.11, B.1.5.A, B.2.6 en B.2.7./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
S.P.E.L Nijmegen/A.2.6./samenwerkende psychologen 1e lijn/www.spelnijmegen.nl
Strik Klus- en Schilderbedrijf/kelderruimte/klus en schilderbedrijf
TIJS Advocatuur/B.1.1./Juridische dienstverlening/www.tijsadvocatuur.nl
Thuiszorg INIS/D.0.4/Thuiszorgorganisatie/www.thuiszorginis.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/arbeidsconflicten/ 

www.vanopstalenpartners.nl
ViaZorg/A.0.10.A/re-integratie/www.viazorg.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/kinderyoga www.yogastudioharsa.nl

Actueel overzicht huurders juni/juli 2016
(alleen huurders met toestemming van vermelding)


