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De opiniepagina s̓ 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 ED Opinie, Postbus 534, 5600 AM Eindhoven.

K laasKnotwaarschuwtmaar
weereensvoorhet risico
vanaflossingsvrijehypo-

theken.Dehogehypotheekschuld
vanalleNederlanderssamen isde
president vanDeNederlandsche
Banksowiesoeendoorn inhet
oog.Het feit datbijna55procent
vandieschulden (340miljard
euro) aflossingsvrĳ is,maakthet
nogveel erger inzijnogen.Knot
waarschuwtdatdiehypotheken
ooitmoetenwordenafgelost.De
vraagisofderisico̓ szogroot zijn
alshij doet voorkomen.
Indemeestegevallengaathetom
betrekkelijk lageschulden tenop-
zichtevandewaardevandewo-
ningenkunnenzegemakkelijk
wordenafgelost alsdewoning
wordt verkocht.In veel gevallen
gaathetbovendienomspaar-of
beleggingshypothekenenkanuit

deopbrengst
deschuldge-
heel ofge-

Aflossen deeltelijk
wordenafge-
lost.En in
heel veel ge-
vallenzal het
– ookvoor
ouderenmet
eenpensioen
– niet lastig
zijnomalsde
hypotheekaf-
loopt een
nieuwele-
ningaf te
sluiten.
Daarkomt
nogbij datde

renteopaflossingsvrijehypothe-
kendievanaf2013zijnafgesloten
nietmeeraftrekbaar is.Dezehy-
potheekvormheeftdaardooral
eengrootdeel vanzijnpopulari-
teit verloren.Hetprobleemwaar
Knot voorwaarschuwtverdwijnt
dusvanzelf.
Endannogiets.Onlangsweeson-
derzoekvandeING uitdat ner-
gensinEuropahuiseigenarenzo
weinigproblemenhebbenmethet
betalenvanhunhypotheekalsin
Nederland.Knot zaait
paniekomniets.

Chris Paulussen
Hoofd opinie ED
opinie@ed.nl
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Gedrevenondernemers
risicovoorBroodfonds

Eenverborgenenergielekkangrotegevolgenhebben

Chantalle Weemaes

P atriciais31jaaralszehet
succesvollebedrijf van
haarvaderoverneemt.
Samenmethaar team

begeleidt zebedrijvenbij hetbe-
halenvanmeerwinstmetmin-
derzorgen.Haar lat ligt hoog.Ze
heeftmeerderestudiestegelijker-
tijdafgerond,zeheeft eenmanen
tweekinderenendoetdaarnaast
diversevrijwilligenevenactivitei-
ten inhetbedrijfsleven.Inhet
weekendstaat zelangsdelijn van
het sportveld.Patriciastaatbe-
kendalsdevrouw diealleskan.
Zelf iszeenormtrotsopwatzein
kortetijdmetveel plezierheeft
bereikt.Totdat zeopeendaghui-
lendindeautozit opwegnaar
eenafspraakenhyperventilerend
ophet schoolpleinstaat.Wat iser
aandehand?
GelukkigisPatricialidvanhet

Broodfonds.Dat iseenarbeidson-
geschiktheidsverzekeringvoor
ondernemersdiegebaseerdisop
wederzijdsvertrouwen.Een
groepvan twintigtotmaximaal
vijftigmensenmetuiteenlo-
pendeberoepenondersteunenel-
kaar financieel bij langdurige
ziekteofeenongeval.
Vanwegehet socialeaspect

heeft Patriciadriejaargeledenge-
kozenvoordeelnameaanhet
Broodfonds.Datzezelfookge-
bruikzoumoetenmakenvanhet
Broodfonds,hadzenooit gedacht.
Patriciaheeft zich jarenlangzo
hardingezetdathaar lichaam
haaruiteindelijkeenhaltheeft
toegeroepen.Vanhet eneophet
anderemomentzit zethuis.Zeis
uitgeput,heeft verschillende
klachtenenkannietmeer.
Patriciaisechternietdeenige

dieopdatmomenteenschenking
krijgt.DrieandereBroodfondsle-
dendoeneral langdurigeenbe-
roepop.Debodemvanhet spaar-
potjevanhet fondskomthier-
dooral snel inzicht.
Ondernemersdiekampenmet

eenburn-out zijnveelal langere

tijduit deroulatie.Al dezetijd
ontvangenzeeenschenkinguit
het Broodfonds.Wanneermeer-
dereondernemerstegelijkertijd
eenburn-outhebben,isdat een
risicovoorhet voortbestaanvan
hunBroodfonds.
Eenmooi systeemmaar indit

geval dusookkwetsbaar.Wan-
neer ledenbehandeldwordenaan
lichamelijk letsel tengevolgevan
eenongeval hoevenzevaakmaar
kortetijdondersteundteworden
vanuit het fonds.Maarmetbevlo-
genondernemersligtdat anders.
Mensendenkennogsteedsdat
bevlogenheiddeperfectepreven-
tieistegenburn-out enworden
omdieredenveelal geprezen.
Patriciaheeft zichzelfookaltijd

geïntroduceerdalseenbevlogen
enenergiekeondernemer.Maar
bevlogenheidheeft eenkeerzijde.
Alsjezoambitieusbentdat jeop-
gaat in jewerk,vergeet jewel eens
bij tetanken.Gelukkigmaaktdat

vooreenkeernietuit,maaropde
langetermijnwel degelijk.Omdat
bevlogenheidjeeengoedgevoel
geeft,ishet somsniet eensmerk-
baardat jejereservevoorraden
aanboort.Jespreektdanvaneen
verborgenenergielek,wat jeduur
kankomen testaan.
Naast het investeren inhet

Broodfondsofeenverzekeringis
hetdaaromzinvol omteinveste-
ren in jeeigen fysiekeenmentale
systemen.Zelfben jehetbelang-
rijksteinstrument van jeonder-
neming.
Patriciaheeft inmiddelsgeleerd

omstrategischmethaarenergie
omtegaan.Zij heeft deprogram-
matuur vanhaarbreindaarop
aangepast.Zeisdekunst vanhet
schakelengaan trainen.Omop
hoogniveauteblijvenpresteren,
moetzeafen toeterugschakelen
enbijtanken.Zoblijft zevitaal en
kanzeblijvendoptopniveau
presteren.Netzoalseen topspor-

ter slaat zij nuookwel eenseen
wedstrijdover.Opdezemanier
geeft zij ruimteaanherstelproces-
senenhaaropbouwsysteemen
bereidt zij zichvooropdevol-
gendetopprestaties.
Alsbevlogenondernemers

zouden investeren inhun fysieke
enmentalesystemen,kanhet
Broodfondsaltijdgoedvoorhaar
ledenblijvenzorgenwanneerdat
onverhooptnodigis.

Chantalle Weemaes is directeur
van TopState. Zij leert onderne-
mers topprestaties leveren door
hen te trainen hun eigen fysieke
enmentale staat aan te sturen.

Meetup
Geïnspireerd op de VPRO Te-
genlicht documentaire ʻOns da-
gelijks broodʼ is er morgen-
avond een Tegenlicht Meet Up
over Broodfondsen in S ingula-
rity U op Strijp-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 aan-
melden is nodig en kan gratis
via: www.tegenlicht040.nl.

Groepenvan
ondernemers
die elkaarbij
eenongevalof
ziekte steunen,
hetiseenmooi
syteem,maarhet
blijktindepraktijk
ookkwetsbaar.

Ondernemers met een burn-out zijn vaak langere tijd uit de roulatie. FOTOGETTY IMAGES/MOODBOARDRF

Mensendenken
datbevlogenheid
bestepreventie is
tegenburn-out

Debodemvan
hetspaarpotje
kanalgauw in
zichtkomen


