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Dag medehuurders! Ik zal mij 
even voorstellen:
Mijn naam is Eric Janssen en sinds 
1 januari jl. ben ik gevestigd in het 
pand onder de naam JAN* Advo-
catuur. JAN* staat daarbij (ook) 
voor Juridisch Advies Nijmegen. 
Voor de oprichting van mijn hui-
dige onderneming ben ik, na eerst 
de nodige ervaring opgedaan 
te hebben bij de rechtbanken 
West-Brabant en Gelderland, on-
geveer 11 jaar werkzaam geweest 
als advocaat in Den Bosch, laat-
stelijk bij Janssen Van de Langen-
berg Advocaten. Aangezien mijn 
toenmalige compagnon besloot 
een andere richting te kiezen, is 
dat voor mij aanleiding geweest 
mijn praktijk te verhuizen naar 
mijn woonplaats, het mooie Nij-
megen waar ik sinds 1996 woon 
en waar ik dus ook veel meer mee 
verbonden ben. Bijkomend voor-
deel was natuurlijk een reductie 
in reistijd van twee uur per dag 
naar 20 minuten per dag, hetgeen 
maakt dat ik nu veel meer func-

tionele tijd heb voor niet alleen 
mijn praktijk, maar ook voor mijn 
privé-leven. Van de verhuizing 
van mijn kantoor naar Nijmegen 
heb ik dan ook geen moment 
spijt gehad. Ook de keuze voor 
het huren van een ruimte in het 
bedrijfsverzamelgebouw aan de 
Groenestraat blijkt een goede te 
zijn geweest: niet alleen heerst 
er een prettige sfeer, ook is hier 
sprake van veel bedrijvigheid wat 
veel contacten oplevert, zowel 
sociaal als zakelijk. 
Mijn praktijk richt zich op zowel 
particulieren als het MKB. De 
rechtsgebieden die ik behandel 
bevinden zich feitelijk allemaal 
op het vlak van het civiele 
recht, waaronder het huurrecht, 
arbeidsrecht, contractenrecht, 
incassozaken en wat dies meer 
zij. Op die rechtsgebieden valt 
overigens ook al meer dan 
genoeg te beleven: van gevorder-
de ontruimingen, ontslagen op 
staande voet, ‘creatief boek-
houden’ en muzikanten die niet 
meer samen willen spelen tot 
binnenvaart-schepen die niet 
meer mogen varen en bestuur-
ders die plots in privé worden 
aangesproken voor schulden van 
hun vennootschap. 
Hoewel ik er altijd naar streef 
om geschillen zoveel mogelijk 
buiten de rechter om te beslech-
ten, temeer daar dat vaak een 
kostbare aangelegenheid is en 
het belang vaak niet in ver-
houding staat tot de te maken 
kosten, blijkt procederen soms 
helaas onvermijdelijk. In dat 
geval sta ik cliënten uiteraard 
graag bij in de rechtszaal, hoewel 

ook daar feitelijk vaak alsnog een 
minnelijke regeling wordt ge-
troffen, al dan niet na wat (soms 
misplaatste) ‘overredingskracht’ 
van de dienstdoende rechter. 
Ik beschouw JAN* Advocatuur 
als een laagdrempelig en infor-
meel kantoor. Bij JAN* heeft u, 
hoop ik in ieder geval, vooral het 
idee van een prettig contact en 
niet het idee binnen te lopen bij 
een kantoor waar de teller gaat 
lopen vanaf het moment dat u 
aanbelt. JAN* is mijns inziens, 
mede gelet op de lage kosten-
structuur, ook meer dan betaal-
baar, zowel voor particulieren als 
MKB-ers en zowel vanwege de 
gehanteerde uurtarieven als van-
wege de mogelijkheid een vaste 
prijs af te spreken. Feitelijk weet 
u bij JAN* altijd van te voren 
waar u aan toe bent en wordt 
u niet verrast met hoge maan-
delijkse facturen. Een eerste 
gesprek is bovendien altijd gratis 
zodat, alvorens daadwerkelijk 
werkzaamheden te verrichten, 
eerst een goede inschatting kan 
worden gemaakt van de goede 
(en kwade) kansen. 
Mocht u eens kennis willen 
maken, gewoon ‘omdat het kan’ 
of om te bezien of ik iets voor u 
kan betekenen al dan niet in een 
specifieke zaak, neem dan gerust 
geheel vrijblijvend even contact 
me mij op. 

JAN* Advocatuur
Mr. H.T.J. (Eric) Janssen 
Unit D1.10 
info@jan-advocatuur.nl
www.jan-advocatuur.nl 
024-2030624

JAN* Advocatuur
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Toen we een paar maanden geleden met Perry hadden afge-
sproken om een aantal units te bekijken, waren we meteen 
verkocht. Wat voelde het goed en we zagen ons hier wel wer-
ken. Het heeft een aantal maanden geduurd voordat we onze 
intrede konden doen maar 15 september was het dan zover. 
Wij gaan hier voorlopig niet meer weg. De verschillende be-
drijfjes, de vriendelijkheid, de gemakken, het centrum hebben 
wij helemaal goedgekeurd!

Wij zijn SMPgroep Bewindvoerders bestaande uit Sonja Esser 
en Masja Serrée. Een nieuw bewindvoerderskantoor met 
ervaring. We zijn allebei al een tijdje aan het werk als bescher-
mingsbewindvoerder, gestart bij een ander kantoor en we 
hebben samen de stap naar een nieuw kantoor gezet.

We hebben elkaar leren kennen bij Bureau Schuldhulpver-
lening, gemeente Nijmegen, jaren geleden. We zijn bevriend 
geraakt. Sonja is gaan werken bij oa Meldpunt Bijzondere Zorg/
GGD, NIM en is uiteindelijk gestart als bewindvoerder. Masja 
heeft al die jaren bij Bureau Schuldhulpverlening gewerkt.
In de zomer van 2014 is op het terras het idee ontstaan dat 
ook Masja de stap naar bewindvoering ging zetten. Eerst met 
anderen, nu samen.

Later dit jaar komt er nog een collega bij. We verheugen ons 
enorm op zijn komst.

Samen hebben we de ervaring om onze cliënten goed te helpen. 
En elkaar. 

Onze unit is....
Loop een keertje binnen of we komen elkaar in het centrum 
tegen. 

Sonja en Masja, 
SMPgroep Bewindvoerders
Unit B.1.4.A

SMPgroep 
Bewindvoerders Het bedrijvencentrum kent naast 

ons vaste team ook bedrijven en 
zzp’ers die ons helpen onze 
dienstverlening in de breedste zin 
mogelijk te maken. Graag stellen 
we u voor aan Bas Pals die vanuit 
zijn bedrijf Frontura Projects het 
bedrijvencentrum regelmatig ad-
viseert en ondersteunt op vlak van 
techniek en internet.

Met regelmaat is Bas in het cen-
trum te vinden als er wijzigingen 
nodig zijn in de netwerkaanslui-
tingen bij een interne verhuizing 
of nieuwe aansluitingen, reparatie 
van een technisch mankement 
of bij de plaatsing van servers in 
onze IT ruimte.  Wellicht heeft u 
bij het betrekken van uw unit al 
even contact met hem gehad in 

verband met het aansluiten van 
internet.

We hebben Bas leren kennen in ons 
netwerkcircuit als een meeden-
kende technisch specialist, of zoals 
Perry hem graag noemt: Onze 
IT-architect. 
In 2010 heeft het bedrijvencen-
trum met hulp van het onderne-
mersfonds van de gemeente Nij-
megen het glasvezelproject kunnen 
realiseren. Frontura heeft ons daar-
bij bijgestaan met het ontwerp en 
de realisatie van de infrastuctuur 
die nodig was om glasvezelinternet 
in alle units mogelijk te maken. 
Sindsdien voert Frontura in de 
persoon van Bas het beheer uit. 
Daarnaast heeft hij ook met ons 
meegewerkt aan de videobewaking 
van ons centrum en is heeft hij tal 
van kleinere oplossingen gereali-
seerd zoals het digitale informatie-
scherm bij de receptie.

In de volgende Groenvoer zal Bas 
meer vertellen over zichzelf en 
de dienstverlening die hij vanuit 
Frontura Projects biedt.

Bas Pals
Even voorstellen
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Bij het verschijnen van de nieuwe 
editie van Groenvoer ligt de derde 
dinsdag in september al weer achter 
ons. Toch wil ik je graag nog even 
bijpraten over de verschillen in het 
nieuwe Belastingplan voor 2017. 
Allereerst de zaken waar we 
allemaal mee te maken hebben. 
Of je nu werknemer bent, ZZP-er, 
freelancer, DGA of deelnemer in 
een maatschap dan wel een V.O.F. 
We hebben allemaal te maken met 
de Inkomstenbelasting. En zoals je 
wellicht weet bestaat er een z.g. 
schijventarief voor de Belastinghef-
fing. Er zijn in totaal vier schijven. 
Genoemd worden de percentages 
voor personen die in 2017 de AOW 
leeftijd niet hebben bereikt, of gaan 
bereiken. En toepassing in box1 
(werk en wonen).
Schijf 1 kent een belasting en 
premieheffing van 36,55% t/m een 
inkomen van € 19.992

Schijf 2 liep van € 19.993 t/m € 
33.715, de grens van schijf 2 wordt 
verhoogd t/m € 33.791, belasting en 
premieheffing blijft 40,4 %.

Schijf 3 liep van € 33.716 t/m € 
66.421 en wijzigt naar € 33.792 t/m 
€ 67.072.
Ook het tarief van 40,4% wordt 
verhoogd in de 3e schijf. Het nieuwe 
tarief wordt 40,8%, een verhoging 
dus van 0,4%.

Schijf 4 begint als gevolg van de 
wijzigingen in de vorige schijven na 
€ 67.072.
In deze schijf werd en wordt 52% 
Inkomstenbelasting geheven.
 
Verder gaat de algemene heffings-
korting van € 2.242 naar € 2.254. 
Deze algemene heffingskorting was 
en blijft inkomensafhankelijk. De 
maximale algemene heffingskorting 
ontvang je als je box 1 inkomen niet 

hoger was dan € 19.992 (de eerste 
schijf)

De arbeidskorting gaat licht omhoog 
van € 3.103 naar € 3.223 De inko-
mensafhankelijke afbouw begint in 
2017 bij € 32.444. Dat was € 34.015.

Bouwterreinen in de btw. 
Het begrip bouwterrein in de Wet 
op de omzetbelasting 1968 (Wet 
OB 1968) dient te worden verruimd 
naar aanleiding van een arrest van 
het HvJ EU van 17 januari 2013. Het 
al dan niet kwalificeren als bouw-
terrein heeft fiscale consequenties. 
Voor de levering van een bouwter-
rein is namelijk btw verschuldigd 
en geldt vanwege samenloop, een 
vrijstelling van overdrachtsbelasting. 
Als op het moment van levering 
de onbebouwde grond niet wordt 
gezien als bouwterrein geldt de 
omgekeerde situatie, waardoor een 
vrijstelling voor de btw geldt, maar 
wel overdrachtsbelasting verschul-
digd is. 

(HvJ EU 17 januari 2013, nr. 
C-543/11 (Woningstichting Maas-
driel), ECLI:EU:C:2013:20. )

Een bouwkavel kwalificeert al als 
eigen woning wanneer concrete 
stappen zijn gezet voor de start van 
de bouwkundige werkzaamheden. 
Of als dat eerder is, zes maanden 
voor de start van de bouwkundige 
werkzaamheden.

Eigenwoningbezitters kunnen 
profiteren van dalende hypotheek-
rente door bestaande hypothecaire 
leningen open te breken. Banken 
berekenen hiervoor boeterente en 
kunnen dit uitsmeren over meerdere 
jaren. De zogenaamde rentemidde-
ling. Het gehele bedrag aan nieuwe 
rente (dus incl. boete en opslag) is 
aftrekbaar bij rentemiddeling.

vruchtgebruikers volgens erfrecht 
krijgen op wettelijke basis recht op 
aftrek van rente en kosten van een 
eigenwoningschuld in de per 2013 
gewijzigde eigenwoningregeling. 
Niet alleen bezittingen waarop 
volgens erfrecht een vruchtgebruik 
rust, maar ook daarmee verbon-
den schulden worden voor de 
volle waarde via box 3 belast bij de 
vruchtgebruiker.

En verder:
Ouderenkorting wordt € 1.292 voor 
pensioengerechtigden met een 
verzamelinkomen van niet meer 
dan € 36.057.
Afrekening in box 2 bij het verkrij-
gen van de VBI-status (gaat al in op 
20-9-2016).
Tegengaan van de ‘flits VBI’ waar-
door vermogen ook in box 3 belast 
blijft.
Forfaitair rendement VBI wordt 
gelijk aan dat van de hoogste schijf 
in box 3.
Waarborgen tegen misbruik van de 
innovatie box.
Aanpassingen van de renteaftrek-
beperkingen overnameholdings.
Verruiming van de gebruikelijk 
loonregeling bij innovatieve star-
tups: de DGA mag uitgaan van het 
wettelijk minimumloon.
Vereenvoudiging teruggave BTW bij 
oninbare debiteuren.
Afschaffen van de aftrek voor 
monumentenpanden.
Mogelijkheid tot teruggaaf 
dividendbelasting voor niet-inge-
zetenen (natuurlijke personen of 
lichamen).
Heffingsvrij vermogen voor 
(niet-kwalificerende) buitenlands 
belastingplichtigen.
Wijziging Btw-vrijstelling voor 
watersportorganisaties
Invoering van de in het belasting-
plan 2016 aangekondigde wijziging 
van de heffing in box 3.
Invoering van de in het belasting-

plan 2016 aangekondigde verrui-
ming van de schenkingsvrijstelling 
voor de eigen woning, waarbij voor 
het benutten van de vrijstelling een 
driejaarstermijn wordt ingevoerd.
Codificatie beleidsbesluit ‘tijdklem-
men’ in de KEW, SEW en BEW. In 
specifieke situaties is de vrijstelling 
toch van toepassing, ondanks dat 
niet is voldaan aan de looptijd van 
15 of 20 jaar.
Invoering fatale termijn voor herzie-
ning voorschot en vaststelling toe-
slag. Voortaan kan na verloop van 5 
jaar na afloop van het toeslagjaar, 
de toeslag niet meer op een lager 
bedrag vastgesteld worden.

Maatregelen die ingaan vanaf 2018

De eerste schijf in de vennoot-
schapsbelasting wordt met drie 
stappen verlengd. Het voorstel is om 
in 2018 de eerste schijf te verlengen 
met € 50.000 tot € 250.000, in 
2020 deze verder te verlengen tot € 
300.000 en in 2021 tot € 350.000. 

De scholingsaftrek wordt afgeschaft.

Deze opsomming was niet volledig. 
En er kunnen wijzigingen voorko-
men. De uiteindelijke behandeling 
en goedkeuring van Belastingplan 
2017 zal plaatshebben medio 
december 2016.
 
(George) G.J. Pricker, unit D.1.8.A

Administratiekantoor GJ Pricker
Groenestraat 294 
6531 JC NIJMEGEN

Hét vertrouwde adres voor al 
uw (salaris)administraties en 
belastingaangiften!

TELEFOON: 06 110 888 69  |
www.gjpricker.nl  
info@gjpricker.nl 
skype-adres: uw.belastingconsulent 

Derde dinsdag in september

Tip
ELKE WEEK GRATIS ADVIESGESPREKKEN 

VOOR ONDERNEMERS EN STARTENDE ONDERNEMERS. 
MAAK EEN AFSPRAAK EN LOOP BINNEN
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Qiatsu-Massagekracht is sinds 1 april 2016 
in bedrijvencentrum Groenestraat geves-
tigd. Eigenaresse José Verreijt, nam een 
lange aanloop tot haar huidige werkzaam-
heden als Shiatsu Therapeut. In 1985 stu-
deerde zij af aan de HKU (hogeschool voor 
de kunsten in Utrecht) Na een rondreis in 
Afrika, om het hoofd leeg te maken, begon 
zij haar carrière als grafisch ontwerpster 
in de reclamewereld en werkte op locaties 
in Den Haag, Breda, Udenhout en Elst. Ze 
combineert haar huidige werk als thera-
peute met een parttime baan als kwali-
teitsmedewerker voor de verzekerde Oog-
zorg bij Bergman Clinics. Ter begeleiding 
van haar drie zwangerschappen bezocht 
zij met regelmaat de praktijk voor hapt-
onomie en haptotherapie in Malden van 
haptotherapeute Nienke van Wieringen. 

José vertelt:“Tijdens een van deze ses-
sies werd me gevraagd om de nek van 
mijn partner te masseren en hier viel het 
kwartje. Hier wilde ik werk van maken. 
Na een aantal korte opleidingen voor 
ontspanningsmassage, wilde ik hier meer 
mee kunnen doen dan enkel ontspanning. 
Mijn oog viel op de 3-jarige opleiding bij 
Qing-Bai voor Shiatsu therapie. Dit voelde 
meteen goed en in de jaren erna studeerde 
ik af en behaalde ik ook mijn diploma voor 
“Basis Westerse Geneeskunde”. Daardoor 
worden de behandelingen nu ook door de 
zorgverzekeraars bij aanvullende verzeke-
ring vergoed. De klant hoeft hiervoor geen 
verwijzing te hebben en het gaat niet van 
de eigen bijdrage af.”

Maar wat is nu eigenlijk Shiatsu therapie?
“Shiatsu therapie werkt vanuit de princi-
pes uit de Oosterse geneeskunde. Deze 
gaan er van uit dat storingen in de spieren, 
zenuwen en organen zich openbaren in 
het netwerk van energetische kanalen – 
ook wel meridianen genoemd-, waar de 
levensenergie doorheen stroomt. Op deze 
banen bevinden zich punten, die bij de 
juiste druk een energetisch effect hebben 

en hiermee in de basis een teveel of te 
weinig energie kunnen balanceren. Dit zijn 
dezelfde punten als waar wordt geprikt bij 
een acupunctuurbehandeling. Bij Shiatsu 
echter wordt geen gebruik gemaakt van 
naalden, maar van de vingertoppen van de 
therapeut.” 

Hoe verloopt zo’n behandeling?
“Vooraf aan de eerste behandeling neem 
ik een anamnese af, stel ik een diagno-
se en maak een behandelplan. Daarvoor 
voel ik de pols en de buik, kijk ik naar het 
gezicht en bekijk ik de kleur en de vorm 
van de tong. Tijdens een behandeling lig je 
op een mat op de grond. Wanneer het voor 
de cliënt lastig is op de mat behandeld te 
worden, vindt de behandeling plaats op 
een elektrische verstelbare behandeltafel. 
De behandeling geef ik gewoon over de 
kleding heen. Mijn Shiatsu basisbehande-
ling bestaat uit een massage waarbij ik alle 
energiestromen even aanraak vanuit een 
voedende of een verspreidende druk. Waar 
nodig pas ik strekkingen of bewegingen 
toe. Na deze behandeling voel je je diep 
ontspannen. Een Shiatsu therapeutische 
behandeling werkt gericht op klachten met 
als doel het lichaam te helpen deze op te 
lossen.”

Wat mag je van een behandeling verwach-
ten?
“Mensen komen bij mij met de meest uit-
eenlopende klachten. Spier- en gewrichts-
klachten, hoofdpijnen, burn-out, klachten 
van maag en darmen, vrouw gerelateerde 
klachten zoals menstruatiepijnen, onder-
steuning bij zwangerschap en overgang; de 
lijst van toepassingen is lang. Dat zijn niet 
enkel lichamelijke symptomen. Ik kan ook 
ondersteuning bieden bij het doorkomen 
van mentaal zware perioden, verwerken 
van verdriet, helpen bij het maken van 
keuzes of verminderen van stress. Shiatsu 
werkt namelijk niet alleen op het lichaam, 
maar ook op de geest. Deze twee zijn van-
uit het holistische denken altijd met elkaar 
verbonden en bij een evenwichtig leven in 
balans. Het leven biedt ons vaak uitdagin-
gen waardoor er disbalans ontstaat. Deze 
disbalans is voelbaar op de meridianen in 
ons lichaam en kunnen door middel van de 

Shiatsu-techniek worden opgespoord en 
opgelost.
Balans is als een weegschaal die wordt 
gevuld met wat wij “leven” noemen. Het 
lichaam kan enorm veel aan en is erg 
flexibel. Maar wanneer er te lang een dis-
balans is, raakt het lichaam haar referen-
tiekader kwijt en kan het niet zelfstandig 
terug in evenwicht komen. De kunst is de 
weegschaal d.m.v. de behandelingen vaak 
genoeg in evenwicht te brengen om het 
lichaam dit referentiekader opnieuw aan 
te bieden. Hierdoor kan het zelf genezend 
vermogen haar werk weer doen en helpt 
zij het lichaam weerstand te bieden aan 
externe ziekmakende factoren. Dit geldt 
zowel bij lichamelijk als ook bij mentaal 
zware tijden waarbij de mentale weerstand 
noodzakelijk is om te kunnen incasseren.”

Wat gebeurt er na een behandeling?
“Na de behandeling zal het lichaam een 
paar dagen zoeken naar een manier om 
de aangeboden balans te integreren. Het 
zelfgenezend vermogen doet haar werk. 
Afhankelijk van het klachtenpatroon, zullen 
er gemiddeld ca 4 tot 6 behandelingen 
nodig zijn om de balans een stevige basis 
te geven.”
 
Wat kan je als patiënt zelf doen?
“Het ondergaan van een behandeling 
betekent altijd dat er van twee kanten 
uit moet worden gewerkt aan verbete-
ring. Wanneer iemand passief voor een 
behandeling komt en na vertrek door-
gaat met de gewoontes en levensstijl die 
veroorzaker is van de blokkades die zijn 
ontstaan, kan ik niks voor ze doen en 
houden wij elkaar alleen maar bezig. Ik 
verwacht van mensen die op mijn prak-
tijk komen de bereidheid om ook zelf aan 
te pakken en confrontaties aan te gaan 
en waar nodig dingen te veranderen. 
Uiteraard verschilt het ‘werktempo’ en 
worden de processen ondersteund door 
de behandelingen. Daarbij garandeer ik 
een behandelingstraject op maat. Ik zal 
nooit méér vragen dan wat iemand men-
taal of fysiek aan kan. Mijn doel is vooral 
om ervoor te zorgen dat mensen met een 
goede begeleiding de baas worden over 
hun eigen gezondheid. Daardoor leren ze 

Shiatsu: beter dan genezen!
Shiatsutherapeute José Verreijt over gezondheid en (dis)balans

Balans is als een weeg-
schaal die wordt gevuld met 
wat wij “leven” noemen.
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verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
acties en begrijpen ze de reacties. We 
gaan samen dit avontuur in waarbij een 
intensief samenspel ontstaat tussen de 
behandelingen en de veranderingen. Mijn 
patiënten krijgen daardoor het vertrouwen 
dat ze wel degelijk zelf hun eigen gezond-
heid kunnen verbeteren. Na behandeling 
heb ik velen van hen nog “in onderhoud”. 
Je auto moet ook ieder jaar een APK 
ondergaan, kijken of alles nog in orde is. 
Zo bied ik uitbehandelde cliënten met 
enige regelmaat een preventieve behan-
deling. Eventueel ontstane oppervlakkige 
disbalansen kunnen dan meteen worden 
opgelost zodat diepgaandere klachten of 
zelfs ziekte geen voedingsbodem meer 
hebben. Dit preventieve consult is van 
groot belang want het geeft de cliënt vaak 
nog betere en gedetailleerdere informatie 
in zijn of haar levensstijl en de conse-
quenties ervan.”

Voorkomen is beter dan genezen?
“Precies! Dat is mijn grootste passie en 
brengt ons meteen terug bij de basis van 
de oosterse geneeskunde: daar was en 
is het doel voornamelijk om preventief te 
behandelen. Een geneesheer waarvan de 
cliënten ziek werden, kreeg een slechte 
reputatie. In het westen ga je pas naar 
de dokter als je klachten hebt. Maar de 
disbalans die tot de klachten heeft geleid, 
zou bij een regelmatige shiatsu behande-
ling al vroegtijdig opgemerkt zijn. En dan 
kan je er ook veel gemakkelijker iets aan 
doen, én vaak voorkomen dat er klachten 
komen.
Werken met de handen is voor mij hét mid-
del om een behandeling op maat te kunnen 
geven. Afhankelijk van hoe het lichaam 
reageert tijdens de behandeling wordt 
deze aangepast en volg ik de energiebewe-

gingen onder mijn vingertoppen. Daarbij 
blijf ik altijd holistisch denken. Ik kijk dus 
naar het geheel van de mens die ik be-
handel en hou rekening met constitutie en 
leefgewoonten. De behandelingen werken 
diep ontspannend, maar kunnen soms ook 
emoties losmaken. Om dit te begeleiden en 
ondersteunen maak ik gebruik van Emotio-
nal Freedom Techniek. (EFT, zie kader)

“Enerzijds kan EFT emoties en herinne-
ringen oproepen en losmaken, waardoor 
energetische blokkades loskomen, de 
energie weer kan stromen en klachten 
zullen verdwijnen. Anderzijds kan een 
Shiatsu behandeling juist een energe-

tische blokkade doorbreken, waardoor 
er energetische beweging ontstaat, de 
emotie weer gaat stromen en zich dus 
laat voelen. EFT biedt ondersteuning 
tijdens het ervaren van deze emotie door 
deze los te koppelen van een herinnering 
of gebeurtenis waardoor deze verwerkt 
wordt. Je klachten zullen verdwijnen en je 
voelt je bevrijd en opgelucht.”

Qiatsu-massagekracht
José Verreijt@gmail.com
Telefoon: 06-49144998
www.massagekracht.nl
Aangesloten bij Zhong, Nederlandse vereni-
ging voor Traditionele Chinese Geneeskunde.

Emotional Freedom Technique.
Emotie = Energie in beweging. Een emotie ontstaat wanneer een probleem of ge-
beurtenis neurologisch gekoppeld is aan een gevoel en een gedachte en hierdoor een 
verandering in het lichaamsenergiesysteem veroorzaakt.
onverwerkte emoties
De Energiebanen in ons lichaam, de meridianen genoemd, kunnen verstoord raken, 
wanneer de energie van een negatieve emotie (een onverwerkte emotie) zich ergens 
ophoopt en de stroming blokkeert. Emoties die niet soepel verwerkt zijn, laten dan 
ook hun sporen na in het emotionele brein en zullen tijdens het leven hun aanwezig-
heid laten voelen. Dit kan herkend worden als gevoelens van (spier)spanning, druk, 
pijn, beklemming, ademhalingsproblemen, verminderde concentratie of helderheid, 
onrustige gedachten, kortademigheid, hoofdpijn, zweet etc. Wanneer zich onverwerkte 
emoties opstapelen, zullen klachten op den duur verergeren of overgaan in hevigere 
klachten of zelfs ziekte. Denk aan depressie, hartkloppingen, fobieën, allergieën, 
leerproblemen, angsten of psychische onevenwichtigheid.

Bij behandeling d.m.v. EFT, wordt gebruik gemaakt van het kloppen/tappen op -of met 
shiatsu druk aanraken van -specifieke meridiaanpunten tijdens het uitspreken van het 
knelpunt in combinatie met een positieve associatie. Het aanraken van de gebruikte 
punten stimuleert daarbij de aanmaak van o.a. het hormoon serotonine. Dit heeft een 
ontspannende werking en speelt een rol bij het uitdoven van de emotie. De serotonine 
voorkomt namelijk dat de emotie opnieuw wordt opgeslagen in het geheugen, waar-
door de neurologische verbinding wordt doorbroken. Hierbij wordt tevens de neuro-
logische verbinding tussen de gebeurtenis en de gekoppelde lichamelijke klachten 
verbroken.
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Heb je een website, maar krijg je eigenlijk 

nooit werk binnen via die website? Of heb je 

een mooie website laten maken, SEO laten 

toepassen zodat je gevonden kan worden via 

Google, maak je zelfs gebruik van betaalde 

advertenties… en toch krijg je niet de bezoe-

kersaantallen die je wilt? Of je krijgt zelfs leuke 

aantallen bezoekers, maar toch converteer je 

niet zo veel? Kortom je haalt niet uit je website 

wat jij zou willen halen. 

Dan hier een paar eenvoudige tips & tricks:
1. Mobiel is belangrijker dan desktop, hoe heb jij 

je website ontworpen?

2. Alleen een website is als alleen een kantoor 

hebben.

3. Een website met SEO is als een kantoor in de 

gouden gids vermeld hebben.

4. Een website met betaalde advertenties is als een 

kantoor met advertenties in de krant.

5. Een website zonder chat is als een winkel zon-

der personeel.

6. Een website met regelmatige artikelen is als een 

winkel met een wisselend uithangbord.

7. Een website die publicaties integreert met social 

media is als een winkel die flyert in de stad.

8. Doe je aan webcare? Dan praat je met mensen 

in de stad zodat ze je kennen.

9. Denk na over wat je doelgroep bezig houdt en 

publiceer artikelen zodat men weet dat jij hier 

verstand van hebt.

Zorg voor een goed werkende website.
Zorg dat je website goed in elkaar steekt anders 

komen mensen op pagina’s als deze:

Weet precies wat de mensen doen op jouw 
website.
Bij een website analyse kun je precies zien waar 

een bezoeker met zijn/haar muis naar toe gaat 

en beweegt en klikt. Dit heet een schermopna-

me en het is precies wat het zegt: je neemt het 

beeldscherm op van degene die jouw website 

bekijkt en ziet precies waar de muis naar toe 

gaat. Omdat via deze printuitgave geen bewe-

gende beelden kunnen worden getoond, kan 

ik alleen maar wat statische beelden laten zien. 

Deze geven ook een aardige indruk, maar niet 

zo goed als echt bewegende opnames.

Met de billen bloot.
Ja leuk dat je er over schrijft, maar hoe goed 

doe je het zelf? Om eerlijk te zijn heb ik mijn 

website ook nooit echt nodig gehad omdat ik 

voldoende werk uit mijn netwerk krijg. Maar 

nu ik aan het groeien ben, ga ik toch maar eens 

mijn eigen website onder de loep nemen om er 

van te leren:

Desktop Telefoon

      

Rood = 100% heeft dit gezien

Geel = 75% heeft dit gezien

Blauw = 50% heeft dit gezien

Dezelfde pagina is op de telefoon dus veel minder 

goed zichtbaar en mensen klikken de pagina weg 

voordat ze beneden zijn. Ik mag dus aan de slag 

gaan hiermee.

Volgende onderdeel is om te kijken waar mensen 

veel klikken:

Desktop Telefoon

    

Conclusie: er wordt geklikt op mijn LinkedIn, 

gewisseld tussen Engels en Nederlands en op de 

website wordt soms nog een formulier opgestuurd 

(die ik inderdaad in mijn mailbox krijg), maar op 

de mobiel gebeurt dat eigenlijk nooit).

En op de desktop kan ik ook zien waar de muis 

het meeste is:

Goede informatie waarmee de website aangepast 

kan worden. Maar de beeldschermopname waar-

bij je echt ziet wat iemand doet op je website is 

nog leuker! Wil je een keer zien wat een bezoeker 

op jouw website uitspookt? Mail of bel me dan, 

zie hieronder.

Over de artikelschrijver
Sebastiaan Willemsen werkt als consultant veelal 

voor middelgrote en grote organisaties. Hij helpt 

organisaties kostenbesparing en omzetverhoging 

te realiseren. Op dit moment begeleidt hij als con-

sultant 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 telefoonoplos-

singen.

Heb je een vraag of opmerking, stuur dan een 

mail naar swillemsen@omenst.nl of bel 06-

14804830.

Omen Servicee & Trading BV, unit A.1.7.

Hoe denk jij over jouw website 
en online marketing?
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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

Jong MKB Arnhem 
en Nijmegen

Perry heeft mij gevraagd om 
een stukje te schrijven voor 
Groenvoer over Jong MKB 
Arnhem en Nijmegen.
Laat ik dan eerst mijzelf even 
voorstellen: Ik ben Maarten 
Postma 44 jaar en mijn bedrijf 
heet Postma Express, wij 
voeren voornamelijk speciale 
leveringen uit in binnen en 
buitenland.
 
Sinds kort ben ik voorzitter 
van een nieuw fris bestuur van 
Jong MKB Arnhem Nijmegen. 
Wij als nieuw bestuur hebben 
een nieuwe frisse blik vol met 
nieuwe ideeën voor komend 
seizoen en daarna.
Een paar jaar geleden heeft 
Jong MKB Arnhem Nijmegen 
een nieuwe slogan en mascotte 
bedacht “Jong MKB Arnhem 
Nijmegen, een kruiwagen tot 
succes” . Wij als nieuw bestuur 
vonden dat dit beter uitgedra-
gen kon. Na veel vergaderen 
zijn we tot een aanvulling 
gekomen op onze slogan zodat 
dit concreter wordt. Als je 
bij ons komt netwerken kom 
je ook “Leren, inspireren en 

Realiseren”, dit om je te helpen 
als jonge ondernemer met 
vraagstukken als “hoe kom ik 
aan nieuwe klanten” of “hoe 
zorg ik dat mijn klanten op tijd 
betalen”. 

 
Sponsoren hebben bij Jong 
MKB Arnhem Nijmegen een 
interactieve rol.
De sponsoren worden meer 
betrokken bij de club om mee 
te denken en open te staan 
voor leden met hun vragen 
betreffende het vakgebied van 
de sponsor. Ook bezoeken we 
sponsoren en geven sponso-
ren de gelegenheid om hun 

bedrijf te presenteren. Als dit al 
niet genoeg is hebben we een 
Expertise database ontwikkeld, 
dat is een banner met daarop 
alle leden met logo en om-
schrijving van de activiteiten om 
andere leden en sponsoren te 
stimuleren van deze diensten/
producten gebruik te maken. 
Maar ik vergeet bijna te ver-
tellen dat wij ook heel gezellig 
kunnen borrelen, elke bijeen-
komst wordt er een activiteit 
georganiseerd, de ene keer  
gaan we diep op onderwerpen 
in en de andere keer houden 
we het luchtig en we eindigen 
altijd met een borrel.
 
We komen elke eerste dins-
dag van de maand bij elkaar. 1 
november presenteren we onze 
nieuwe website en huisstijl 
op de 14de verdieping van het 
nieuwe v.d. Valk hotel in Lent.

Als je bedrijf niet ouder is dan 
7 jaar dan ben je van harte 
uitgenodigd op een van onze 
bijeenkomsten, aanmelden kan 
via www.jongmkbkan.nl.
 
Tot ziens bij Jong MKB Arnhem 
Nijmegen 

Maarten Postma
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Op zaterdag 5 november 2016 staan op 8 locaties door heel 
Nederland professionals weer klaar om de bezoeker van de 
KvK Startersdag te informeren. 
Bezoekers kunnen tijdens dit evenement van 10.00 tot 
16.00 uur informatie verzamelen kennis vergaren tijdens de 
presentaties en advies inwinnen tijdens de gesprekken met 
specialisten. Het starten van een eigen bedrijf is voor veel 
mensen een uitdaging. Om van die uitdaging een succes te 
maken en dat succes te continueren, is een goede voorberei-
ding onmisbaar. 
Bedrijvencentrum Groenestraat is ook dit jaar bij de Starters-
dag middels een stand vertegenwoordigd als professional op 
het gebied van bedrijfshuisvesting. 
De locatie van Startersdag voor Gelderland is in het GelreDo-
me in Arnhem, adres: Batavierenweg 25, 6841 HN Arnhem.

Startersdag
5 november 2016 De afgelopen jaren hebben wij in 

de feestmaand december, met 
veel respons, een inzamelingsactie 
voor De Voedselbank in Nijmegen 
gehouden. Helaas bestaat er nog 
veel behoefte aan hulp en daarom 
hebben wij besloten om ook dit 
jaar weer een inzamelingsactie 
voor De Voedselbank te houden. 
Binnenkort start De Voedselbank 
Nijmegen met het oog op de 
komende feestdagen, met het 
inzamelen voor ca. 540 gezinnen 
(ca. 2000 mensen) in nood in Nij-
megen. Een prachtig initiatief door 

mensen die hier allemaal vrijwillig 
aan mee werken.
Wij willen graag aan u als huurder 
en/of medewerker wederom uw 
hulp en ondersteuning vragen, 
zodat deze gezinnen een wat 
mooiere feestmaand hebben.  
In december zullen wij via posters 
in het gebouw, de TV in de hal en 
per mail u informeren  over de 
inzamelingsactie.
Namens de Voedselbank Nijme-
gen willen wij u alvast hartelijk 
danken voor uw warme steun en 
bijdrage.

Voedselbank


