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De opiniepaginaʼs zijn een platform voor debat. De verhalen mogen bij
voorkeur niet langer zijn dan 700 woorden. Lezersbrieven (maximaal 250
woorden) naar opinie@ed.nl of E D Opinie, P ostbus 534, 5600 AM E indhoven.

Een verborgen energielek kan grote gevolgen hebben

Commentaar

Gedreven ondernemers
risicovoor Broodfonds

Knotdoet
overdreven
moeilijkover
hypotheek

Groepen van
ondernemers
die elkaar bij
een ongeval of
ziekte steunen,
hetiseenmooi
syteem,maarhet
blijktinde praktijk
ookkwetsbaar.

laasKnot waarschuwt maar
weer eensvoor het risico
van aflossingsvrije hypotheken.De hoge hypotheekschuld
van alleNederlanderssamen isde
president van De Nederlandsche
Bank sowiesoeen doorn in het
oog.Het feit dat bijna55procent
van die schulden (340 miljard
euro) aflossingsvrĳ is,maakt het
nogveel erger in zijn ogen.Knot
waarschuwt dat die hypotheken
ooit moeten worden afgelost.De
vraagisof de risicoʼszo groot zijn
alshij doet voorkomen.
In de meeste gevallen gaat het om
betrekkelijk lage schulden ten opzichte van de waarde van de woningen kunnen ze gemakkelijk
worden afgelost alsde woning
wordt verkocht.In veel gevallen
gaat het bovendien om spaar-of
beleggingshypotheken en kan uit
de opbrengst
de schuld geheel of gedeeltelijk
worden afgelost.En in
heel veel gevallen zal het
– ook voor
ouderen met
een pensioen
– niet lastig
zijn om alsde
hypotheek afloopt een
nieuwe leningaf te
sluiten.
Daar komt
nogbij dat de
renteop aflossingsvrije hypotheken die vanaf 2013zijn afgesloten
niet meer aftrekbaar is.Deze hypotheekvorm heeft daardoor al
een groot deel van zijn populariteit verloren.Het probleem waar
Knot voor waarschuwt verdwijnt
dusvanzelf.
En dan nogiets.Onlangsweesonderzoek van de ING uit dat nergensin Europahuiseigenaren zo
weinigproblemen hebben met het
betalen van hun hypotheek alsin
Nederland.Knot zaait
paniek om niets.
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Chantalle Weemaes
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atriciais31jaar alsze het
succesvollebedrijf van
haar vader overneemt.
Samen met haar team
begeleidt ze bedrijven bij het behalen van meer winst met minder zorgen.Haar lat ligt hoog.Ze
heeft meerdere studiestegelijkertijd afgerond,ze heeft een man en
tweekinderen en doet daarnaast
diverse vrijwillige nevenactiviteiten in het bedrijfsleven.In het
weekend staat ze langsde lijn van
het sportveld.Patriciastaat bekend alsde vrouw die alleskan.
Zelf isze enorm trotsop wat ze in
korte tijd met veel plezier heeft
bereikt.Totdat ze op een daghuilend in de autozit op wegnaar
een afspraak en hyperventilerend
op het schoolplein staat.W at iser
aan de hand?
GelukkigisPatricialid van het
Broodfonds.Dat iseen arbeidsongeschiktheidsverzekeringvoor
ondernemersdie gebaseerd isop
wederzijdsvertrouwen.Een
groep van twintigtot maximaal
vijftigmensen met uiteenlopende beroepen ondersteunen elkaar financieel bij langdurige
ziekte of een ongeval.
Vanwege het socialeaspect
heeft Patriciadrie jaar geleden gekozen voor deelname aan het
Broodfonds.Dat ze zelf ook gebruik zou moeten maken van het
Broodfonds,had ze nooit gedacht.
Patriciaheeft zich jarenlangzo
hard ingezet dat haar lichaam
haar uiteindelijk een halt heeft
toegeroepen.Van het ene op het
andere moment zit ze thuis.Ze is
uitgeput,heeft verschillende
klachten en kan niet meer.
Patriciaisechter niet de enige
die op dat moment een schenking
krijgt.Drie andere Broodfondsleden doen er al langdurigeen beroep op.De bodem van het spaarpotje van het fondskomt hierdoor al snel in zicht.
Ondernemersdie kampen met
een burn-out zijn veelal langere
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tijd uit de roulatie.Al deze tijd
ontvangen ze een schenkinguit
het Broodfonds.W anneer meerdere ondernemerstegelijkertijd
een burn-out hebben,isdat een
risicovoor het voortbestaan van
hun Broodfonds.
Een mooi systeem maar in dit
geval dusook kwetsbaar.W anneer leden behandeld worden aan
lichamelijk letsel ten gevolge van
een ongeval hoeven ze vaak maar
korte tijd ondersteund te worden
vanuit het fonds.Maar met bevlogen ondernemersligt dat anders.
Mensen denken nogsteedsdat
bevlogenheid de perfecte preventie istegen burn-out en worden
om die reden veelal geprezen.
Patriciaheeft zichzelf ook altijd
geïntroduceerd alseen bevlogen
en energieke ondernemer.Maar
bevlogenheid heeft een keerzijde.
Alsje zoambitieusbent dat je opgaat in je werk,vergeet je wel eens
bij te tanken.Gelukkigmaakt dat

voor een keer niet uit,maar op de
lange termijn wel degelijk.Omdat
bevlogenheid je een goed gevoel
geeft,ishet somsniet eensmerkbaar dat je je reservevoorraden
aanboort.Je spreekt dan van een
verborgen energielek,wat je duur
kan komen te staan.
Naast het investeren in het
Broodfondsof een verzekeringis
het daarom zinvol om te investeren in je eigen fysiekeen mentale
systemen.Zelf ben je het belangrijkste instrument van je onderneming.
Patriciaheeft inmiddelsgeleerd
om strategisch met haar energie
om te gaan.Zij heeft de programmatuur van haar brein daarop
aangepast.Ze isde kunst van het
schakelen gaan trainen.Om op
hoogniveau te blijven presteren,
moet ze af en toe terugschakelen
en bijtanken.Zoblijft ze vitaal en
kan ze blijvend op topniveau
presteren.Net zoalseen topspor-

De bodem van
het spaarpotje
kan al gauw in
zicht komen

Mensen denken
dat bevlogenheid
beste preventie is
tegen burn-out

ter slaat zij nu ook wel eenseen
wedstrijd over.Op deze manier
geeft zij ruimte aan herstelprocessen en haar opbouwsysteem en
bereidt zij zich voor op de volgende topprestaties.
Alsbevlogen ondernemers
zouden investeren in hun fysieke
en mentalesystemen,kan het
Broodfondsaltijd goed voor haar
leden blijven zorgen wanneer dat
onverhoopt nodigis.
Chantalle Weemaes is directeur
van TopS tate. Zij leert ondernemers topprestaties leveren door
hen te trainen hun eigen fysieke
en mentale staat aan te sturen.

Meet up
Geïnspireerd op de VP RO Tegenlicht documentaire ʻOns dagelijks broodʼ is er morgenavond een Tegenlicht Meet Up
over B roodfondsen in S ingularity U op S trijp-S in E indhoven.
Chantalle Weemaes, directeur
van Topstate, is een van de
sprekers.
Tijdens de Meet Up is er volop
gelegenheid voor debat. De
avond wordt gemodereerd door
Ineke Hurkmans. Vooraf aanmelden is nodig en kan gratis
via: www.tegenlicht040.nl.
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