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Wat is dé trend qua 
thuiswerken? 
“Je ziet een cultuuromslag, 
kenniswerkers gaan alleen 
nog maar functioneel 
naar kantoor, ze zijn 
gewend geraakt aan 
de flexibiliteit van het 
thuiswerken. Je bent 
productiever en efficiënter 
aan het werk. De grootste 
verandering is de groei 
van videoconferenties. 
Dat is een fenomeen dat 
niet meer verdwijnt. Vóór 
corona moest je mensen 
pushen om de camera aan 
te zetten, nu is dat heel 
gewoon.” 

Wat is positief 
veranderd? 
Er is sprake van een 
upgrading van de 
thuiswerkplek, met meer 
oog voor ergonomie, 
comfort en bovenal voor 
samenwerken op afstand. 
Voor een prettige online 
meeting heb je goede 
beeld- en geluidkwaliteit 

nodig. Niet iedereen heeft 
een aparte werkkamer 
thuis, maar met actieve 
ruisonderdrukking zorg je 
voor goed geluid en met 
een goede webcam heb je 
hoogwaardig beeld.” 

Zijn er ook risico’s? 
“Thuiswerken gaat niet 
alleen om de zorg voor 
een goede werkplek. Er zit 
ook een mentaal aspect 
aan hybride werken. 
Het gevaar van online 
vergaderen is een overload 
aan meetings. Thuiswerken 
zorgt voor vrijheid, maar 
vraagt ook om veiligheid 
en vertrouwen. Als je 
het goed organiseert 
verbetert het de werk-
privébalans. Dat vraagt als 
organisatie om duidelijke 
thuiswerkspelregels. Als 
manager moet je alert zijn 
op een te grote werkdruk 
van je medewerkers. Juist 
omdat je elkaar minder 
ziet, vraagt dat extra 
aandacht.” 
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Technologie maakt hybride 
werken mogelijk 

Van 34 procent in 
2013, via 39 pro-
cent in 2019 tot 

41 procent in 2020. Deze 
cijfers van het CBS maken 
onomstotelijk duidelijk 
dat thuiswerken in de 
loop der tijd populairder 
is geworden. Met daarbij 
de aantekening dat veel 
mensen in 2020 door 
corona uiteraard gedwon-
gen moesten thuiswer-
ken. Maar toch: hybride 
werken, deels thuis, 
deels elders, is sterk in 
opkomst. 

Voordelen van hybride 
werken 
Dat heeft natuurlijk voor een 
groot deel te maken met de 
vele voordelen van hybride 
werken, voor werknemer en 
werkgever. Als werknemer zit 
je niet meer altijd in overvolle, 
luidruchtige kantoortuinen, 
waardoor je je nu veel be-
ter kunt concentreren en je 
productiviteit (en daarmee de 
bedrijfsomzet) stijgt. Daarnaast 
heb je veel meer mogelijkheden 
om werk en privé in balans te 
brengen, waardoor je je be-
ter voelt en je je minder vaak 
ziekmeldt. En dat is ook fijn 
voor de werkgever. Je hoeft 
ook nog eens minder te reizen, 
waardoor je minder filestress 
ervaart en waardoor je een 
mooie bijdrage levert aan de 

en software is tegenwoordig 
gigantisch. Microsoft Teams, 
WebEx, Zoom en Google Meet 
zijn niet meer weg te denken 
online vergader- en samenwerk-
technologieën. Chatten, mailen, 
videobellen, online conferencen, 
van alles is mogelijk. Tot slot 
komen er steeds meer devices 
en diensten op de markt die 
speciaal zijn ontwikkeld voor het 
hybride werken. En het mooie is: 
het aantal producten, plat-
forms en services om hybride 
te kunnen werken, neemt bijna 
dagelijks toe. 

Hybride werken
is here to stay 
Het is dan ook niet voor niets 
dat in een onderzoek van de 
KvK bijna drie op de tien onder-
nemers aangaven blijvend in te 
zetten op hybride werken. Dit is 
overigens niet alleen in Neder-
land het geval. Zo liet Twit-
ter-baas Jack Dorsey al eens 
weten dat de Twitter-werkne-
mers ‘forever’ kunnen thuiswer-
ken. Hybride werken is dus een 
blijvertje. Vanwege de talloze 
voordelen die het werknemer 

CO2-reductie. En ga zo maar 
door. 

Kantoren aangepast 
Daar komt bij dat er steeds 
meer mogelijkheden komen 
om hybride te werken. Kan-
toren worden bijvoorbeeld 
vaker aan het nieuwe werken 
aangepast. Dat wil zeggen, 
bedrijven creëren ook sociale 
ruimtes in hun vestigingen: 
huiskamerachtige, offline 
plekken waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten en met el-
kaar kunnen overleggen. Ver-
der komen er meer en meer 
rustruimtes, waar werknemers 
zich kunnen afzonderen om 
geconcentreerd te kunnen 
werken. 

Steeds meer technologieën 
voor hybride werken 
Last but not least zijn er talloze 
technologische mogelijkheden 
om hybride te werken. 
Hoe inspirerend je thuiswerk-
plek ook is, thuiswerken kan 
een eenzame bedoening zijn, zo 
zonder collega’s met wie je even 
kunt bijkletsen. Bovendien is 
thuiswerken eigenlijk helemaal 
niet zo productief als je niet ef-
ficiënt kunt overleggen met die 
collega’s, of als je niet als team 
op afstand met elkaar kunt sa-
menwerken. Maar dat zijn alle-
maal geen problemen meer van 
deze tijd. Door de duizelingwek-
kende digitalisering is hybride 
werken technologisch immers 
uitstekend mogelijk. De hoeveel-
heid online tools, applicaties 

“Door de 
duizelingwekkende 
digitalisering is 
hybride werken 
technologisch 
uitstekend mogelijk” 

én werkgever biedt, maar zeker 
ook vanwege de vele onder-
steunende technologieën en 
services (zoals device-as-a-ser-

vice), waarmee het personeel 
daadwerkelijk in staat wordt 
gesteld om hybride te werken. 
Hybride werken is here to stay. 
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‘Daas’ geeft professionals toegang tot 
de beste devices voor het hybride werken 

Het tijdperk van 
het hybride 
werken is officieel 

begonnen. Professionals 
en bedrijven uit diverse 
sectoren hebben de 
mentaliteit van ‘overal 
werken’ omarmd. Dit 
zet natuurlijk wel druk 
op het IT-team van een 
organisatie. Daarom 
kijken werkgevers 
steeds vaker naar 
samenwerkingen met 
serviceproviders en 
modellen als device-
as-a-service (daas). Zo 
krijgen ze toegang tot 
oplossingen en laptops 
die aangepast zijn aan 
het nieuwe werken, 
zoals de ThinkPad en 
ThinkBook van Lenovo.

“Win tijd, geld en 
gemak terug met 
Lenovo DaaS.”

Technologie heeft nog nooit 
zo’n grote impact gehad 
op onze manier van leven, 
communiceren én werken. 
Veel bedrijven zijn nu volop 
bezig om hun infrastructuur 
aan te passen aan een 
hybride werkmodel. Aangezien 
mensen vaker op afstand 
werken, transformeert het 
klassieke kantoor naar een 
ondersteunende omgeving 
waar mensen samenkomen 
om te brainstormen of aan 
projecten te werken.

Een succesvolle hybride 
werkomgeving vraagt om 
nieuwe tools en services die de 
productiviteit en samenwerking 

maximaliseren. En hier hebben 
de meeste bedrijven nog werk 
voor de boeg. Uit een studie 
van Lenovo en Intel uit 2020 
blijkt dat slechts minder dan 
een derde van de werknemers 
uit allerlei bedrijfstakken 
aangeeft dat hun laptops 
of desktop-pc’s een goede 
onderlinge samenwerking 
ondersteunen. Bovendien stelt 
de helft dat hun computers 
verouderd zijn of onvoldoende 
werken.

Het werken op afstand 
heeft ook gevolgen voor de 
IT-afdeling van een bedrijf. 
Waar medewerkers vroeger 
met een probleem snel even 
langs konden komen, duurt 
het nu vaak langer om iemand 
van de juiste services te 
voorzien. Daarnaast wordt het 
een steeds grotere uitdaging 
om apparaten te beschermen 

tegen externe dreigingen, 
omdat ook het aantal 
cyberaanvallen in een hybride 
wereld toeneemt. Om sneller 
antwoorden te vinden en zich 
aan te passen aan het nieuwe 
gedrag van werknemers, zoeken 
bedrijven hun toevlucht tot 
IT-serviceproviders en het as-a-
servicemodel.

Device-as-a-service
Externe IT-services 
kunnen meer leveren dan 
reparaties en technische 
ondersteuning alleen. Ze 
bieden betaalmodellen 
die bedrijven helpen om 
hun kosten te verlagen, ze 
minimaliseren het risico op 
downtime, en ze verbeteren 

de algemene gebruikservaring 
in de organisatie. De opkomst 
van die abonnementscultuur 
doet ook de belangstelling 
voor device-as-a-service 
(daas) toenemen. Daas is 
een dienst waarbij iemand 
in abonnementsvorm (voor 
een vaste prijs per periode) 
gebruikmaakt van bijvoorbeeld 
een tablet of laptop. Daarbij 
zitten bovendien allerlei 
diensten inbegrepen, zoals 
installatie, onderhoud en 
reparatie. Zo’n 10% van de 
bedrijven doet vandaag al een 
beroep op zo’n daas-model 
en nog eens twee derde heeft 
interesse.
Daas heeft dan ook veel 
voordelen voor bedrijven. Het 
maakt het eenvoudiger om de 
hardware up-to-date te houden, 
medewerkers kunnen zich op 
strategische doelstellingen 
focussen, en bedrijven krijgen 
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op een budgetvriendelijke 
manier toegang tot de 
nieuwste toestellen en 
technologie. Kortom, een 
abonnementsmodel zoals 
daas maakt het hele bedrijf 
flexibeler en kostenefficiënter.

ThinkPad & ThinkBook 
Ook Lenovo speelt graag in 
op de trend van het hybride 
werken. Zo is de ThinkPad 
hiervoor uitermate geschikt. 
De ThinkPad P Series omvat 
workstations die uitblinken 
door hun robuustheid. De 
toestellen bieden niet alleen 
schitterende graphics, maar 
leveren ook terabytes aan 
opslagruimte en een krachtig 
geheugen. Bovendien zijn 
de laptops gecertificeerd 
door onafhankelijke 
softwareleveranciers en 
worden ze wereldwijd erkend 
als de werkpaarden van de 
bedrijfswereld.

Voor professionals die 
snel en effectief moeten 
kunnen werken, maar een 
betaalbaarder alternatief 
zoeken, is er de ThinkBook-
reeks. Die heeft verschillende 
features van de ThinkPad 
meegekregen. Qua prijs en 
prestaties zijn deze laptops 
perfect op maat van kleine en 
middelgrote ondernemingen. 
En in de vorm van een daas-
model stomen ze ieder 
bedrijf klaar voor een hybride 
toekomst. Of, zoals Marco 
Weetink (Services sales 
lead Benelux bij Lenovo) het 
samenvat: “Win tijd, geld 
en gemak terug met Lenovo 
DaaS.”
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Obit intibea sit, int 
que venis est, cum 
re in conest, conet 
poremporro quid

Door Covid-19 zijn we meer aan 
huis gekluisterd en massaal 
films en series gaan streamen. 
Omdat gezinnen meer tijd 
met z’n allen thuiszitten en 
smaken verschillen, neemt het 
aantal tv’s in huis toe. Jonge-
ren streamen videos vaak via 
de smartphone maar willen na 
anderhalf jaar ook een eigen 
tv. Dit is een goed moment om 
een nieuwe tv met soundbar 
te kopen, voordat de lever-
tijden langer worden en de 
prijzen omhoogschieten door 
het tekort aan computerchips 
en stijgende grondstof- en 
containerprijzen. 

Kleurintensiteit 
Met het succes van streaming-
diensten als Netflix, Videoland 
en Disney+ is het niet zo gek 
dat je als consument nog eens 
kritisch naar je tv en audio 
kijkt. Misschien is het toch wel 
lekker als het scherm net één 
maat groter is en de beeld-
kwaliteit en het geluid kunnen 
ook wel wat beter. Waarom 
ook niet? Door de verschillende 

De kleurweergave wordt steeds 
verfijnder. Als voorbeeld noemt 
Visser een natuurfilm met de 
Afrikaanse savanne als decor. 
“Kleine aanpassingen zorgen 
ervoor dat de gazelle scherper 
in beeld komt en de kleuren 
van de savanne helderder, 
zodat het nog echter wordt.” 

lockdowns hebben we lekker 
kunnen sparen. Dus dit is een 
mooi moment. “Het is niet 
alleen groot, scherp en plat 
qua nieuwe generatie televi-
sieschermen,” vertelt Menno 
Visser, tv- & audiospecialist bij 
Expert. “Fabrikanten zijn bezig 
met het beeld steeds mooier 
te maken.” Dankzij snellere 
processors wordt de intensiteit 
van het beeld versterkt. 

Steeds meer tv’s hebben inge-
bouwde lichtsensoren, die de 
sterkte van het (dag)licht en 
de kleur meten en met tweaks 
zorgen voor de beste beeldin-
stelling. Een nieuwe ontwikke-
ling bij LCD-tv’s zijn mini-leds 
rondom het LCD-paneel voor 
een optimale beeldkwaliteit.  

Thuisbioscoopgevoel 
Hoe goed de nieuwste ge-
neratie tv’s ook zijn, met de 
ingebouwde speaker haal je 
geen audiokwaliteit in huis. 
Doordat de tv’s plat en compact 
zijn, is er weinig plek voor het 
geluidssysteem. De kwaliteit is 
prima voor het volgen van een 
talkshow, maar een gemiste 
kans bij series, films, muziek 
en videogames. Een soundbar 
is daarom een min of meer 
essentiële uitbreiding voor een 
optimale beleving. Het voordeel 
is het compacte formaat en 
ook de prijs. Het is goedkoper 
en neemt minder volume in 
dan een home cinema set. Je 
plaatst het onder het scherm of 
bevestigt het aan de wand. Vis-
ser adviseert voor het ultieme 
thuisbioscoopgevoel de aan-
schaf van Dolby Atmos. “Het 
geluid komt niet alleen van vo-
ren, maar gaat ook naar boven 
en opzij, waardoor het geluid 
‘meebeweegt’, bijvoorbeeld als 
er een auto komt aanrijden. Het 
is bijna 3D-geluid, echt heel 
indrukwekkend, het geluid kan 
zelfs achter je klinken.” 

Achtergrondgeluiden 
Door het thuiswerken en 
videovergaderen is de vraag 
naar koptelefoons de afge-
lopen anderhalf jaar geëx-
plodeerd. Het is de perfecte 
oplossing om je af te sluiten 
van je omgeving als je ook 
nog kleine kinderen thuis hebt 
rondlopen. De kwaliteit van 
de koptelefoons heeft een 
enorme sprong gemaakt. Met 
name op het gebied van ‘noise 
cancelling’, het dempen van 
omgevingsgeluiden. Naast de 
meer traditionele modellen 
winnen de ‘true wireless’ oor-
dopjes aan populariteit. 

Grote tv’s zijn steeds 
gewilder. Steeds 
meer mensen kie-

zen voor een 65 inch tv 
(165 cm). Het scherm is 
lekker groot en je wordt 
meegesleept in wat je 
kijkt. De beeldkwaliteit 
van de tv’s wordt steeds 
beter. Een nieuwe tech-
nologie voor de ultieme 
surround sound voor het 
optimale thuisbioscoop-
gevoel is Dolby Atmos, 
waarbij het geluid zich 
door de ruimte verplaatst. 

4 | WWW.TOPICNEDERLAND.NL

Groter, scherper en platter en 3D-geluidseffecten 

MODERNE LEVENSSTIJL: CONSUMENTENELEKTRONICA

De Phonak Paradise is verkrijgbaar bij alle Schoonenberg winkels. Het toestel mag 2 maanden gratis getest worden.
 Zo kun je geheel vrijblijvend ervaren wat het toestel voor je kan betekenen.” 

»

Nieuwe generatie hooroplossingen is connected en smart

De nieuwste generatie 
hoortoest sellen is zo 
innovatief dat men-

sen met een hoorbeperking 
het geluid kunnen aanpas-
sen aan de persoonlijke 
levensstijl en voorkeuren. 
Dankzij bluetooth, apps 
en slimme apparaten kun 
je het toestel afstemmen 
op de specifieke situati se, 
waarbij omgevingsgeluiden 
worden weggedrukt. Met 
de Phonak Paradise heeft 
Schoonenberg het beste 
toestel ooit in huis.

Cabo nam idempor 
ehenimus ut earuptam 
fugit pratur, omnis 
exerrum que pero

ben doorgemaakt, vertelt Verzijl-
bergen dat hij met twee tikjes 
tegen zijn hoortoestel een appje 
in kan spreken en vanaf zijn 
smartphone kan laten versturen. 
“Wel zo handig natuurlijk”.

 De laatste generatie hoortoe-
stellen kan worden gekoppeld 
met de smartphone, televisie of 
tablet en je kunt gebruikmaken 
van een speciale microfoon 

die gesprekken direct naar je 
hoortoestel streamt. “Daardoor 
kan ik perfect vergaderingen 
volgen.” Met de app kan de 
geluidsinstelling worden aange-
past aan de omstandigheden. 
“Ik kan omgevingsgeluiden weg-
drukken als ik me wil afsluiten 
om me te concentreren.”

Isolement doorbreken
Verzijlbergen geeft als advies: 
“Je hebt de keuze om goed 
te horen. Doe je niets aan je 
gehoorprobleem, dan doe je 
jezelf en je omgeving tekort. 
Een hoortoestel doorbreekt je 
isolement in gezelschap. Slecht 
horen is vermoeiend. Gesprek-
ken verstaan kost energie. Dat 
heeft een impact op je privéle-
ven en dat is dus niet nodig.”

Met mijn nieuwste toestel hoef 
ik niet eens een inspanning te 
leveren. Het is app erbij, focus 
aanpassen, de kleine aankijken, 
et voilà, een helder s kinder-
stemmetje komt je tegemoet. 
Ik kan je vertellen, dat doet wel 
wat met mij!”

Audio streamen
Als voorbeeld van de enorme 
innovatie die de toestellen heb-

De Phonak Paradise biedt een 
ongeëvenaarde geluidskwali-

“Het nieuwe innovatieve winkelconcept van Schoonenberg: World of Hearing”

teit en kan worden bediend en 
gepersonaliseerd met slimme 
apps. Een van de belangrijkste 
innovaties van de generatie 
toestellen waartoe de Paradise 
behoort, is de verstaanbaarheid 
in drukke omgevingen. Zelfs bij 
snel wisselende gesprekken. 

Drukke omgeving
Jacques Verzijlbergen is slecht-
horend geboren. Hij vertelt 
emotioneel over het verschil 
met de voorgaande generatie 
hoortoestellen: “Voorheen was 
het zo dat ik in het pannenkoe-
kenhuis – altijd ‘leuk’ met rond-
rennende kinderen, verjaarda-
gen en een open keuken – mijn 
kleinkind niet kon verstaan. 
Waardoor ik ongeïnteresseerd 
leek voor iedereen aan tafel. 

Dit is een goed
aankoopmoment
voordat de prijzen 
omhoogschieten
door het tekort 
aan chips.
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naar het onderwerp te kijken 
en iemand bijvoorbeeld aan te 
moedigen professionele hulp 
in te roepen of er met een 
goede vriend over te praten.  
Meer gaan praten betekent 
over het algemeen dat je 
ruimte aan een onderwerp 
geeft. Je haalt een onderwerp 
uit een isolement. Je 
laat meer en andere 
gezichtspunten toe, waardoor 
er dus andere keuzes 
zichtbaar worden. Als je het 
er alleen met jezelf over hebt, 
gaat het onderwerp gisten, 
wordt het steeds groter en 
minder oplosbaar. Ikzelf heb 
zó vaak meegemaakt dat het 
oplossen van een probleem 
of ook het onderzoeken van 
kansen makkelijker is als je 
het met iemand anders deelt. 

Zijn advies voor naasten 
Het is heel naar om te zien 
dat iemand van wie je houdt 
niet gelukkig is. Je kunt 

Maryke Wolters-Geerdink, 
manager en klinisch 
psycholoog bij 113: ‘De hogere 
aantallen kunnen deels 
worden verklaard doordat 
mannen, in vergelijking met 
vrouwen, minder sociale steun 
vragen en hun emoties niet 
goed of te laat onderkennen. 
Mannen zijn gevoeliger 
voor economisch negatieve 
veranderingen en zij ervaren 
de drempel tot psychologische 
hulpverlening vaak hoger 
dan vrouwen. Het gesprek 
aangaan is de belangrijkste 
sleutel in het voorkomen van 
suïcide.’ 

Frank vertelt 
Mannen van middelbare 
leeftijd zoeken minder vaak 
contact met de hulplijn. Ik 
merk dat als mannen bellen, 
zij veelal met een oplossing 
komen, minder met een vraag. 
Het praten hierover, het 
doorvragen en proberen te 
reflecteren op hun probleem, 
kan helpen om net iets anders 

het idee krijgen dat je niet 
echt betrokken wordt bij 
zijn situatie, buitengesloten 
wordt.  

Misschien heb je de neiging 
om hem niet lastig te vallen 
en denk je dat het iets 
tijdelijks is, vanzelf goed 
komt. Misschien komt het ook 
goed, maar dat weet je niet 
zeker. Ook hier geldt dat het 
vragen naar hoe hij zich voelt 
en erover praten een helende 
werking kan hebben, of in 
ieder geval een probleem 
bloot kan leggen waar dan 
weer actie op is te nemen. 
Beter een keer te veel ernaar 
gevraagd, dan een keer te 
weinig. 

Maryke voegt toe - ‘Mensen 
die rondlopen met gedachten 
aan suïcide komen vaak in 
een soort emotionele tunnel 
terecht. Zij controleren 
dan steeds minder bij hun 

Frank Teunissen is 
64 jaar en werkt als 
hulpverlener bij 113 

Zelfmoordpreventie. Hij 
kan zich goed inleven in 
mensen die worstelen 
met wanhoop en doods-
gedachten. Als man van 
middelbare leeftijd be-
hoort Frank tot de groot-
ste risicogroep op het 
gebied van suïcide in Ne-
derland. Jaarlijks sterven 
twee keer zoveel mannen 
als vrouwen door zelfdo-
ding (1.229 mannen en 
596 vrouwen in 2020). 
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Verman je niet: praat over zelfmoordgedachten 

Praten helpt en kan 
anoniem via de chat op 
www.113.nl of telefonisch 
op 113 (gebruikelijke 
belkosten) of 
0800-0113 (gratis). 

omgeving of hun (negatieve) 
gedachten wel kloppen.’ 

Zijn boodschap voor 
mannen 
Probeer het niet allemaal 
alleen op te lossen, maar 
praat erover, het zal 
verlichting geven. Je maakt 
een probleem zó groot als je 
het bij jezelf houdt, dat moet 
je niet willen. Het is mijn 
ervaring dat iemand waarmee 
je je verhaal deelt ook echt 
wil helpen en zich misschien 
zelfs wel vereerd voelt als jij 
met jouw verhaal naar die 
persoon komt. 

1K Z1E J3 
campagne  
Als je ziet dat een familielid, 
collega of buurman het 
niet meer zit zitten, ga 
je het gesprek dan aan? 
Wie gedachten heeft over 
zelfdoding, voelt zich vaak 
eenzaam en onbegrepen. 
Bij 113 weten we dat praten 
over dit moeilijke onderwerp 
echt kan helpen. Een gesprek 
kan enorm opluchten en het 
begin zijn van een oplossing. 
Daarom lanceerden we de 
publiekscampagne ‘1K Z1E J3’. 
Doel is mensen in de omgeving 
te (stimu)leren om het 
moeilijke, maar belangrijke, 
gesprek aan te gaan als ze zien 
dat iemand in hun omgeving 
het moeilijk heeft. 

Hoe meer mensen 1K Z1E 
J3 uitdragen, hoe meer 
mensen gezien worden, hoe 
meer gesprekken er gevoerd 
worden, en hoe minder 
mensen radeloos en eenzaam 
sterven door zelfdoding. Sluit 
je aan bij de campagne en 
help mee om de gemiddeld 5 
suïcides per dag in Nederland 
terug te dringen. Kijk op www.
ikzieje.nl hoe je mee kunt 
helpen en hoe je het gesprek 
rondom zelfdoding aan de 
orde brengt. 
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IN SAMENWERKING MET DE NIERSTICHTING

 “Als er iemand in 
de klas ziek is, mag 
Fleur niet naar 
school.”

“Blijf er maar bij, want 
we weten niet hoe dit 
afloopt.” De artsen van de 
destijds driejarige Fleur de 
Wals zagen het somber in. 
Moeder Charlotte en vader 
Alex konden maar beter in 
het ziekenhuis blijven om 
hun ernstig zieke dochter 
bij te staan. Fleur heeft 
het zogeheten nefrotisch 
syndroom, een nierziekte die 
bij haar werd vastgesteld 
toen ze anderhalf was. 
“Fleur kreeg toen ineens 
heel dikke oogleden,” 
vertelt Charlotte de Wals. 
“Zes dagen later waren ook 
haar bovenbeentjes, voetjes 
en buik opgezwollen. Het 
zag er echt akelig uit, dus 
we zijn meteen naar de 
huisartsenpost gegaan. Van 
daaruit gingen we met spoed 
naar het ziekenhuis.” Daar 
kwam de kleine Fleur in de 
molen terecht. Ze onderging 
verschillende bloed- en 
urinetests, waarna de 
diagnose volgde: nefrotisch 
syndroom. Charlotte: “Dat 
is een ontsteking in de 
nierfilters. Deze filters 
houden normaal gesproken 
eiwitten vast, want zonder 
die eiwitten kunnen je 
zenuwstelsel, organen, 
botten, bloed en spieren 
niet functioneren. Bij Fleur 

Ongeveer 2 op de 100.000 
kinderen krijgen jaarlijks deze 
diagnose. Een die de wereld 
van kind en ouders op zijn 
kop zet. Het dieptepunt bij 
Fleur vond vlak voor haar 
vierde verjaardag plaats. 
Toen vielen ineens haar 
organen uit en haar hart 
sloeg op hol. Gelukkig gaat 
het inmiddels best goed met 
de nu zevenjarige Fleur, mede 
dankzij nieuwe medicatie 
die ze heeft gekregen. Dat 
neemt niet weg dat de 
impact van de nierziekte op 
het leven van haar en haar 
ouders gigantisch is. Een 

gezond kind van zeven kan 
bijvoorbeeld lekker genieten 
van vakanties en het spelen 
met vriendinnetjes. Helaas 
is dat voor Fleur niet altijd 
het geval. “Fleur mag niet 
bij een vriendinnetje spelen 
als er een broertje of zusje 
van die vriendin ziek is. En 
als er iemand in de klas ziek 
is, mag ze zelfs niet naar 
school.” Ook schoolreisjes 
zijn geen gewone 
schoolreisjes. Omdat Fleur 
minder energie heeft dan 
leeftijdsgenootjes moet ze 
soms noodgedwongen rusten. 
“En bijvoorbeeld indoor 
speeltuinen mag ze niet 
bezoeken. Dat zijn bronnen 
van bacteriën en daardoor 
gevaarlijk voor haar.” 

Vrolijk meisje 
Het is duidelijk dat ook het 
leven van het gezin De Wals 
totaal is veranderd door de 
nierziekte van hun dochter. 
Charlotte is zelfs gestopt 
met werken. “Dat heeft met 
de vaste medicatietijden 
van Fleur te maken. Op 
verschillende momenten 
gedurende de dag krijgt 
ze spuitjes medicatie die 
ze moet opdrinken.” Het 
zorgen voor medicatie viel 
niet meer te combineren 
met Charlottes werk. Als 
Fleur een schoolreisje heeft, 
rijdt zij op en neer om haar 
dochter van medicatie 
te voorzien. Maar Fleurs 
karakter blijft opgewekt, 
ondanks haar ziekte. “Ze 
is een heel vrolijk meisje, 
zelden verdrietig of boos.” 

Zo zijn er meer kinderen met 
een nierziekte. Een ziekte 
waardoor ze niet mogen eten 
wat ze lekker vinden, vaak 
naar het ziekenhuis moeten 
en veel medicijnen moeten 
slikken. Uiteindelijk is soms 
zelfs dialyseren of een 
transplantatie noodzakelijk. 

Nalaten aan de 
Nierstichting 
Gelukkig gebeurt er veel 
om nierschade te herstellen 
en nierziekten te genezen. 
Dit onderzoek kost echter 
geld. Geld dat donateurs 
tijdens, maar ook na hun 
leven kunnen schenken aan 
de Nierstichting en waarmee 
nierpatiënten hun leven 
weer kunnen terugkrijgen. 
Op verschillende manieren 
is het mogelijk om na te 
laten aan de Nierstichting. 
Hoe dat precies werkt, staat 
uitgelegd in het tijdschrift 
Voortleven.

De invloed van een 
nierziekte op een 
kind en zijn gezin 

is enorm. Charlotte de 
Wals weet daar alles van. 
Haar dochter werd ineens 
ernstig ziek.  

Wat betekent een nierziekte voor 
het leven van een kind? 

» Vraag op www.nierstichting.nl het magazine gratis aan en lees hoe u een verschil kunt maken in het leven van nierpatiënten. 

lekken deze nierfilters 
echter, waardoor ze eiwitten 
uitplast.” Dit laatste kan 
levensgevaarlijke schade 
aanrichten. 

Impact van een nierziekte: 
op kind én gezin 
Het nefrotisch syndroom is 
een zeer zeldzame ziekte. 

Scan voor meer 
informatie de QR code 
hieronder
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Zijn hele leven 
steunde Martin 
Benschop de Ko-

ninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij. 
Uit bewondering voor het 
levensreddende werk, 
benoemde hij de KNRM 
tot erfgenaam. Ook Alies 
Floor schonk de Red-
ding Maatschappij haar 
nalatenschap, al raakte 
zij pas op latere leeftijd 
verknocht aan de orga-
nisatie. Hoe bijzonder de 
band is tussen donateurs 
en de Redding Maat-
schappij is 27 november 
te zien in het tv-program-
ma De Nalatenschap.

den over te laten’, verklaart 
Anja die hun wensen een 
half jaar na Martins dood bij 
de notaris laat vastleggen. 
‘Mocht mij onverwacht iets 
overkomen, dan staat het op 
papier.’

Vlootvernieuwing 
Al bijna tweehonderd jaar 
redt de KNRM dankzij 1400 
professionele vrijwilligers 
mensen die in nood raken op 
het water. Daarmee vervult 
de Redding Maatschappij - 
zonder overheidssteun - een 
belangrijke maatschappelijke 
taak. Jaarlijks is veel geld 
nodig voor het levensred-
dende werk. Daarbij staat de 

Een groot deel van zijn jeugd 
brengt Martin Benschop 
door op het water. Omdat 
zijn vader grondschipper is 
in Boskoop, trekt het gezin 
er elke zomervakantie op 
uit met het 15 meter lange 
schip. Niet verwonderlijk 
dus dat Martin opgroeit tot 
een fanatiek watersporter. 
Naast zijn passie voor boten, 
ontstaat een grote liefde 
voor het werk van de KNRM. 
‘Hij had groot ontzag voor de 
vrijwilligers die altijd en bij 
het slechtste weer uitvaren 
om mensen te helpen’, zegt 
zijn vrouw Anja. ‘Jarenlang 
steunde hij de KNRM en be-
zocht regelmatig bijeenkom-
sten.’ Drie jaar geleden komt 
Martin op 55-jarige leeftijd 
te overlijden aan huidkanker. 
Anja: ’Martin had altijd al 
een slechte gezondheid. Als 

gevolg van zware medicatie 
die hij gebruikt sinds zijn 
transplantatie. De onderne-
mer vindt afleiding in het 
opknappen van boten, maar 
gaat uiteindelijk achteruit. 
Als de KNRM in 2017 Martin 
en andere donateurs uit-
nodigt voor een boottocht, 
heeft Anja twijfels of haar 
man het wel aankan. ‘Door 
de huidkanker kan Martins 
gezicht geen wind meer 

10-jarig jongetje kreeg hij 
diabetes, rond zijn dertigste 
ontstonden nierproblemen.’ 
De artsen geven hem hoog-
uit twee jaar, maar dankzij 
een nier-/pancreastransplan-
tatie krijgt Martin zijn oude 
leven terug. Het stel is zo 
blij dat ze ontslag nemen en 
het roer omgooien: Anja en 
Martin beginnen in 2003 een 
verhuurbedrijf van sloepen 
aan het Zuidhollandse Braas-
semermeer. 

Laatste uitje 
Er breken mooie jaren aan, 
maar in 2008 volgt opnieuw 
slecht nieuws: Martin heeft 
huidkanker. De ziekte is het 

verdragen.’ Ze belt met Cora 
Bartels, één van de relatie-
beheer-ders bij de KNRM, 
die haar gerust stelt. Tijdens 
de tocht op de voormalige 
reddingboot Johanna Louisa 
mag Martin in de stuurhut 
zitten. ‘Prachtig vond hij dat. 
Tot kort voor zijn dood heeft 
hij het over dat laatste uitje 
gehad.’ Al eerder hadden 
Anja en Martin - die geen 
kinderen hebben - besloten 
de KNRM in hun testament 
op te nemen. Ook willen zij 
de KNRM als executeur aan-
wijzen. ‘Het is nogal een ver-
antwoordelijkheid om de ver-
deling van de nalatenschap 
aan familieleden of vrien-

De KNRM hecht aan persoonlijke relatie bij leven
NALATENSCHAPPEN ONMISBAAR VOOR LEVENSREDDEND WERK OP ZEE

“Tot kort voor zijn 
dood heeft hij het over 
dat laatste uitje
gehad.”

Mensen redden: 
24 uur per dag,
365 dagen per jaar
De Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij redt levens op zee: 24 uur 
per dag, 365 dagen per jaar, kosteloos en 
onder alle omstandigheden. De vrijwillige 
bemanningen op de 45 reddingstations 
komen jaarlijks zo’n 2.500 keer in actie 
waarbij ongeveer 4.000 mensen veilig aan de 
wal worden gebracht. De KNRM is een goed 
doel dat volledig afhankelijk is van donaties 
en nalatenschappen. Voor meer informatie: 
www.knrm.nl.

De Nalatenschap | zaterdag 27 november | 16.30 uur | SBS6 www.knrm.nl

Anja Benschop (links) in gesprek met Cora Bartels (KNRM).
Te zien in De Nalatenschap op zaterdag 27 november om 16.30 uur.

Auteur: Ellis Bloembergen
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De KNRM hecht aan persoonlijke relatie bij leven
NALATENSCHAPPEN ONMISBAAR VOOR LEVENSREDDEND WERK OP ZEE

‘We besteden veel zorg 
aan het
executeurschap en 
voeren het
persoonlijk uit’

KNRM de komende vijftien 
jaar voor een enorme inves-
tering. Het grootste deel 
van de 75 reddingboten is 
aan vervanging toe. Gelukkig 
kan de KNRM rekenen op 
ruim 105.000 donateurs. Niet 
alleen bij leven, menig do-
nateur laat de vrijwilligers-
organisatie ook na de dood 
een mooi bedrag na. Het is 
voor de KNRM erg belang-
rijk deze schenkers te leren 
kennen. De organisatie denkt 
graag mee hoe zij hun geld 
willen besteden. ‘Er is veel 
mogelijk’, stelt Cees Prins 
die samen met Cora Bar-
tels contacten onderhoudt 
met donateurs en erflaters. 
‘Mensen kunnen een schen-
king doen aan één van de 
45 reddingstations - aan 
overlevingspakken of helmen 
bijvoorbeeld. Daarnaast kun-
nen schenkers kiezen voor 
een fonds op naam waaraan 
ze zelf een doel verbinden.’ 
Als het om een groot geld-
bedrag gaat, kunnen mensen 
daarmee een reddingboot 
laten bouwen. Prins: ’Het is 
traditie dat de schenker de 
naam van de boot bepaalt 
en betrokken wordt bij het 
bouwproces en de doop. 
Vaak vernoemt de schenker 
de reddingboot naar een 
(overleden) dierbare. Achter 
alle namen van de KNRM-bo-
ten schuilen bijzondere 
levensverhalen.’ Deze zijn 
terug te lezen in het boek 
“Wie goed doet”, waarom 
heten reddingboten zoals ze 
heten (bestel gratis via www.
knrm.nl/boek).

KNRM als executeur 
Om mensen die de KNRM 
in hun testament opnemen 
te bedanken, doet de orga-

nisatie graag iets terug. Zo 
treedt de KNRM steeds vaker 
op als executeur. ‘Vooral 
oudere mensen zonder kin-
deren vinden dat prettig. We 
besteden veel zorg aan het 
executeurschap en voeren 
het persoonlijk uit’, zegt 
Prins. De KNRM vindt het be-
langrijk om een persoonlijke 
relatie met de erflater op te 
bouwen. ‘Zo kunnen we zijn 
of haar laatste wil ook echt 
uitvoeren, zoals is bedoeld.’

De persoonlijke benadering 
van de KNRM wordt door 
veel mensen gewaardeerd. 
Zo blijkt ook uit het verhaal 
van de in 2020 overleden 
Alies Floor. In 2008 belde de 
Bennebroekse omdat zij na 
de dood van haar man een 
schenking wilde doen. Ze 
had al eerder geïnformeerd 
bij een andere goede doe-
lenorganisatie, die verwees 
haar naar internet - daar kon 
ze dat rondmaken.. Toen de 
dame op leeftijd vertelde dat 
ze geen internet had en dat 
niet lukte, werd ze afge-
wimpeld. Hoe anders verliep 
het contact bij de KNRM. Ze 
werd direct doorverbonden 
met de toenmalig directeur. 
‘Het ging om een aanzienlijk 
bedrag’, herinnert Cees Prins 
zich. ‘Tijdens een persoonlijk 
gesprek over de mogelijkhe-
den ontstond het idee om 
met haar schenking een red-
dingboot te laten bouwen. 

Ze koos ervoor om de boot te 
vernoemen naar haar overle-
den echtgenoot Evert Floor.’

Grote betrokkenheid 
Aanvankelijk had Alies Floor 
geen enkele affiniteit met de 
KNRM, maar geleidelijk raak-
te ze verknocht aan de vrij-
willigersorganisatie. Prins: 
‘Ze werd warm ontvangen 
door reddingstation Elburg, 
waar ze de doop van de Evert 
Floor verrichtte. Ze kwam er 
later nog regelmatig.’ Als 
Alies Floor in 2015 haar heup 
breekt, kan ze niet langer 
zelfstandig wonen en ver-
huist ze naar Driehuis. ‘Daar 
kon ik haar vaker bezoeken; 
dat waardeerde ze enorm.’ 
‘De betrokkenheid is groot’, 
erkent Prins. ‘Maar we zijn 
schenkers oprecht dankbaar 
en doen daar graag iets voor 

Cees Prins en Cora Bartels (KNRM), specialisten op het gebied van schenken en nalaten.

 Alies Floor op de reddingboot Evert Floor die zij schonk aan de KNRM.

© Laura van der Linde

terug.’ Op 20 september 2020 
overleed Alies Floor. Met 
haar vermogen dat ze aan 

de KNRM naliet, zal volgens 
haar wens opnieuw een red-
dingboot worden gebouwd.’
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De afgelopen twee 
jaar zijn een half 
miljoen huishou-

dens voor het eerst gaan 
beleggen. Met de stijgen-
de inflatie en onzeker-
heid rondom het pensi-
oen ontkom je niet aan 
beleggen, wil je zorgen 
dat je vermogen en koop-
kracht op peil blijven. 

MODERNE LEVENSSTIJL: BELEGGEN

Beleggen wint sterk aan populariteit

Miljoenen pensioenen kunnen 
vanaf volgend jaar omhoog. 
Omdat het kabinet de eisen 
versoepelt waaraan pensi-
oenfondsen moeten voldoen, 
kunnen de fondsen de uitke-
ringen verhogen. Voor veel 
gepensioneerden blijft de 
situatie zoals die is, ondanks 
de hoge inflatiecijfers van de 
afgelopen maanden. Onder 

ook nog wat extra rendement 
daar bovenop.
Beleggen is ingewikkelder 
omdat je je moet verdiepen 
in het product en het risico. 
Daar staat tegenover dat 
het de enige manier is om je 
geld te laten groeien, zeker 
op lange termijn. Meer en 
meer mensen zijn zich hiervan 
bewust. De lage spaarrente, 
beleggingsapps en de co-
ronapandemie zorgen voor 
een toestroom van nieuwe 
beleggers, blijkt uit cijfers van 
onderzoeksbureau Kantar. Het 
aantal beleggende huishou-
dens steeg de afgelopen twee 
jaar van 1,4 naar 1,9 miljoen 
(bron: AFM). Voor 2021 wordt 
een verdere toename ver-
wacht. Een opvallende ontwik-
keling is dat het zelf beleggen 
- dus zelf beslissen in welke 
aandelen, beleggingsfondsen, 
derivaten e.d. men wil beleg-
gen - weer meer in trek is. 
Kantar-onderzoeker Reg van 
Steen ziet het vele thuiszit-
ten als een van de redenen. 
Mensen hebben tijd om zich 
er meer in te verdiepen en 
genieten de spanning en het 
plezier.

Je kunt laten beleggen of 
zelf beleggen. Dat laatste 
vraagt om sterke zenuwen. 
Uit onderzoek van AFM blijkt 
dat een deel van de beleg-
gers de neiging heeft tot 
overreactie op prijsschom-
melingen, waardoor ze meer 
gaan handelen, hogere kosten 

meer ambtenarenfonds ABP 
en het fonds voor de zorg 
PFZW hebben ook bij de lage-
re norm onvoldoende vermo-
gen in kas om de pensioenen 
te verhogen. Gepensioneerden 
raken eraan gewend. Sinds de 
kredietcrisis van 2008 en de 
daaropvolgende jaren hebben 
ze hun verwachtingen jaar op 
jaar moeten bijstellen. 
De toekomstige generaties 
krijgen te maken met de 
regels van het Pensioenak-
koord, dat naar verwachting in 
2023 ingaat. De kern van het 
nieuwe pensioenstelsel: het 
pensioen wordt beweeglijker. 
Als het economisch slecht 
gaat, daalt het pensioen mee. 
Er is ook een positieve twist 
aan het nieuwe pensioen: op 
de pensioendatum kun je een-
malig 10% van je opgebouwde 
pensioen opnemen, bijvoor-
beeld om te reizen. Een onze-
ker pensioen betekent dat je 
zelf in actie moet komen, wil 
je na je pensioen voldoende 
inkomen en vermogen hebben 
om vrij en onbezorgd te leven. 
Met sparen is het veel moeilij-
ker om je vermogensdoelen te 
halen dan met beleggen. 

Nieuwe beleggers
Sparen is makkelijk (en lui). Je 
zet je geld op een spaarreke-
ning en eventueel een spaar-
deposito, voor wat extra rente, 
en hoeft verder niks te doen. 
Die houding heeft een prijs, 
zeker nu de inflatie boven de 
drie procent uitkomt. Met een 
rente van (bijna) nul procent, 
betekent het dat je spaarver-
mogen over een jaar precies 
even groot is, maar dat de 
gemiddelde prijzen ruim drie 
procent duurder zijn gewor-
den. Bij beleggen is het ge-
middelde rendement door de 
jaren heen drie à vier procent. 
Je houdt dus gelijke tred met 
de inflatie en meestal pak je 

maken en een groter risico 
lopen om in de problemen te 
komen. Beleggen is een breed 
begrip. Je hebt veel keuzes. 
Je kunt beleggen in aandelen, 
obligaties, beleggingsfond-
sen, vastgoed(fondsen) of 
meer risicovolle producten. 
Je kunt met je beleggingen 

ook impact maken en kiezen 
voor duurzaam beleggen. Als 
je belegt als aanvulling op je 
pensioen, kun je kiezen voor 
lijfrentebeleggen. Dit houdt in 
dat je nu een fiscaal voordeel 
hebt en het bedrag na je pen-
sioen wordt omgezet in een 
lijfrente-uitkering.

Investeer uw vermogen in Nederlands vastgoed

Terwijl woningen fl ink in waarde zijn 
gestegen, zijn de prijzen van zakelijk 
vastgoed achtergebleven. Het rendement 
op de verhuur van zakelijk vastgoed is 
daardoor in de nabije toekomst groter 
dan het rendement op woningen. 

Scan de QR-code
voor meer informatie.

Daarom investeert Meerdervoort® in 
multi-tenant bedrijfsverzamelgebouwen, 
zorgvastgoed en winkels op strategische 
locaties.

Kenmerken 
Meerdervoort®

    Notariële aktes op maat door een 
 gerenommeerd notariskantoor
  Maandelijks vaste rente-uitkering
  Vastgoed als onderpand 

 met hypotheekrecht 
  Bewezen track record op 

 beloofd rendement
  Inleg vanaf 100.000 euro

Investeer uw vermogen met visie én zekerheid. 088 770 44 44 | meerdervoort.com

  Notariële aktes op maat door een 
 gerenommeerd notariskantoor

Maandelijks vaste rente-uitkering

EXPERT

ROZANNE BRAK, 
VERMOGENSBEHEERDER 
VRY VAN FINTESSA 

Waarom is het 
verstandig extra 
pensioen op te 
bouwen? 
“Het pensioen is 
bijna altijd lager dan 
wat iemand denkt te 
ontvangen. Daarbij 
maakt het niet uit of 
je een niet-optimale 
pensioenregeling bij 
een werkgever hebt, je 
één of meerdere keren 
van werkgever bent 
veranderd of zelfstandig 
ondernemer bent die 
geen pensioen opbouwt. 
Een lager pensioen 
ontstaat als je gaat 
scheiden, bij een auto 
van de zaak of een 
andere vorm van variabel 
inkomen waarover je 
geen pensioen opbouwt. 
Waarschijnlijk is het 
dus verstandig om 
extra vermogen op te 
bouwen.” 

Hoe pak je het aan 
(lijfrente)? 
“Je kunt zelf of samen 
met je adviseur kijken 
hoe je pensioensituatie 
er op dit moment 

uitziet. Pak je polissen 
erbij en kijk op 
mijnpensioenoverzicht.
nl. Bedenk vervolgens of 
de verwachte uitkering 
voldoende is voor 
jouw wensen. Bij een 
pensioentekort kun je 
fiscaalvriendelijk via 
lijfrente een individueel 
aanvullend pensioen 
opbouwen. Heb je 
onvoldoende middelen 
om de zogenoemde 
jaarruimte te benutten, 
dan kan het geld 
mogelijk door een 
schenking van je ouders 
beschikbaar komen.” 

Wat is het voordeel van 
op tijd beginnen? 
“Het lijfrentekapitaal 
groeit bij deze lage rente 
amper, terwijl beleggen 
op lange termijn juist 
het beste rendement 
oplevert, zoals wij ook 
bij VRY van Fintessa 
ervaren. Het kan over 
een periode van 20 
jaar vele tienduizenden 
euro’s schelen.”

Check het risico 
dat je loopt 
Er zijn een paar vuistregels 
rondom beleggen. Om te 
beginnen: beleg niet met geld 
dat je niet kunt missen. Check 
de kosten. Neem de tijd en 
kies niet voor de snelle winst. 
En beleg alleen in producten 
die je begrijpt. Lees altijd 
eerst de financiële bijsluiter 
of essentiële beleggingsinfor-
matie. En zorg ervoor dat de 
onderneming waar je belegt, 
een vergunning heeft. Een 
vergunning betekent dat de 
onderneming onder toezicht 
staat van de AFM. Je kunt dit 
eenvoudig controleren in het 
AFM register (www.afm.nl). 

Je kunt laten 
beleggen of
zelf beleggen. 
Dat laatste
vraagt om sterke 
zenuwen.



»
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Kijk voor meer informatie op www.fintessa.nl. 

Vermogensbeheer-
der ‘van de oude 
stempel’ 
Fintessa is een vermogensbe-
heerder ‘van de oude stempel’ 
in de zin dat wij nog maat-
werk en persoonlijke aandacht 
bieden, veel contact onder-
houden met onze cliënten. 
We beleggen in wereldwijd 
gespreide individuele titels 
die voor iedereen te begrijpen 
zijn, aangevuld met trackers, 
en we mijden gestructureerde 
producten en (huis)fondsen. 
Ons beleggingsbeleid is duide-
lijk, transparant en begrijpe-
lijk. Dat spreekt veel particu-
liere beleggers aan, naast ons 
mooie rendement.

“Zelfs als de rente 
stijgt, worden 
de alternatieven 
voor aandelen er 
niet ineens heel 
interessant door.” 

“All-time-highs zijn van 
alle tijden, dus daar hoef 
je niet oververhit van te 
raken, relativeert Hafkamp 
de hoge aandelenkoersen. 
“Dit jaar heeft de S&P 500 
al minimaal zestig keer een 
nieuw hoogtepunt aangetikt. 
Sinds 1950 zijn er al meer 
dan 1.100 hoogste punten 
ooit geweest. Wie op het 
‘hoogtepunt’ wil verkopen, 
heeft het druk gehad.” Ze 
relativeert de beursrally van 
2021. “De markt lijkt, ondanks 
de ‘hoge’ stand, realistisch 
geprijsd. De hoge koersen zijn 
over het algemeen terecht 
hoog, vanwege de goede 
resultaten.” 

Winsten 
“Technologiebedrijven maken 
waanzinnige winsten. Ze 
doen dat jaar op jaar. De 
forse waardering is zo bezien 
soms helemaal niet zo 
fors. Overwaardering vindt 
vooral plaats in sectoren 
waar nog weinig of geen 
winst wordt gemaakt, maar 
waar vooral sprake is van 
mooie vergezichten die nog 
waargemaakt moeten worden. 
De koersen zijn dan veelal een 
afspiegeling van opgeklopte 
verwachtingen.” 

De inflatie is misschien ‘wat 
hoger en hardnekkiger’ dan 
verwacht, maar ook daarin is 
het zaak elkaar niet gek te 
laten maken, meent Hafkamp. 
“Centrale banken proberen 
al jarenlang de inflatie te 
verhogen, dus we moeten niet 

direct angstig worden nu het 
een keer gebeurt. Het wordt 
pas anders als de centrale 
banken het bij het verkeerde 
eind hebben. Dan wordt 
het beleggingsklimaat wat 
guurder.” Bij een stijgende 
inflatie zijn aandelen 
(mits juist geselecteerd) te 
verkiezen boven obligaties 
en cash, benadrukt ze. “De 
rente is laag en zal dat 
nog wel even zo blijven. 
En zelfs als de rente stijgt, 
worden de alternatieven voor 
aandelen er niet ineens heel 
interessant door.” 

‘Groene’ beleggingen 
Gevraagd hoe je kuddegedrag 
vermijdt, luidt haar antwoord: 
“Dat is niet zo moeilijk. Je 
moet gewoon eigenwijs 
zijn in de goede zin van het 
woord. Je moet gedegen je 
eigen analyses maken van 
trends en aandelen en niet 
achter hypes aan lopen.” Als 
voorbeeld van een modegril 
noemt Hafkamp de meme-
aandelen als Robin Hood, AMC 
Entertainment en Gamestop. 
“Wellicht is de populariteit 
van cryptocurrencies ook een 
modegril. Daar is wel iets 
voor te zeggen, gezien het 
afnemende vertrouwen in geld 
door het zeer ruime monetaire 
beleid. Er zijn inmiddels heel 
veel cryptocurrencies en er is 
weinig tot geen toezicht op.” 

Een andere gril is 
duurzaamheid en het niet 
langer willen beleggen in 
bedrijven in de fossiele 
industrie. De ceo van 
BlackStone waarschuwt 
voor energieschaarste door 
een te snelle overgang van 
fossiel naar duurzaam. “Daar 
heeft hij helemaal gelijk 
in. Investeringen in fossiel 
worden afgebouwd.” Door te 
weinig investeringen zal het 
aanbod van fossiel beperkt 
blijven, constateert Hafkamp 
bezorgd. “De vraag zal nog 
jaren groot blijven daar 
schone energie nog lang niet 
voldoende aanwezig is om 
in de vraag naar energie te 
kunnen voorzien met forse 
prijsstijgingen van fossiel tot 
gevolg.” 

“Beleggers lijken soms een 
wat al te zonnige blik te 
hebben op de toekomst 
van sommige ‘groene’ 
beleggingen. Daar is soms 
wel sprake van enige 
zeepbelvorming en ligt 
teleurstelling op de loer. 
Veel hoge verwachtingen 
zullen nooit worden 
waargemaakt. Wat vaak 

over het hoofd wordt gezien 
is het tijdspad waarin een 
en ander gerealiseerd moet 
worden. De energietransitie 
zal naar verwachting een 
aantal decennia in beslag 
nemen. Zoveel geduld 
hebben de meeste beleggers 
niet.” Hafkamp maakt de 
vergelijking met de situatie 
van ruim 20 jaar geleden toen 
internet en technologie zich 
aan de vooravond van een 
gouden toekomst bevonden. 
“Éérst moest het kaf van het 
koren worden gescheiden. 
Veel bedrijven verdwenen in 
de vergetelheid en anderen 
moesten een grote correctie 
ondergaan voordat betere 
tijden zouden aanbreken. 
De kans bestaat dat we nu 
hetzelfde gaan meemaken. 
Dat er nieuwe winnaars 
ontstaan is duidelijk, maar we 
weten nog niet wie dat zijn.”  

‘Een besluit voor de bühne’, 
noemt Hafkamp de beslissing 
van pensioenfonds ABP om 
uit bedrijven te stappen 
die actief zijn in fossiele 
brandstoffen. “Het klimaat 

schiet er niets mee op. De 
aandelen worden gewoon 
door andere aandeelhouders 
gekocht, overwegend 
hedgefondsen, en het ABP 
verliest de kans om invloed 
uit te oefenen.” Een aardig 
detail is dat pensioenfondsen 
de grootste investeerders 
in hedgefondsen zijn, stipt 
ze aan. “Dus grote kans dat 
het ABP via hedgefondsen 
gewoon in fossiel blijft 
beleggen.”  

Als je duurzaam wilt beleggen, 
moet je eerst voor jezelf 
bepalen wat je belangrijk 
vindt, stelt Hafkamp. “Is dat 
goed bestuur? Diversiteit? 
Weinig uitstoot? Vervolgens 
duik je in de bedrijven waarin 
je geïnteresseerd bent en 
bepaal je in hoeverre ze 
zich aan jouw maatstaven/
normen en waarden houden.” 
Alles staat of valt met het 
juist inschatten van de kans 
dat een bepaalde duurzame 
investering zich terugverdient, 
benadrukt Hafkamp. “Dat is 
erg moeilijk omdat het om 
investeringen met een lange 
looptijd gaat. Een die veel 
langer is dan de houdbaarheid 
van de politici en bestuurders 
die duurzaamheid 
stimuleren.” Ze adviseert te 
beleggen in een bedrijf dat al 
een trackrecord heeft. 

Het geheim van een goede 
beleggingsmix is te spreiden 
over veel sectoren en vele 
regio’s in de wereld, eindigt 

Hafkamp. “Kies de beste in 
de sector en blijf daarbij. 
Verkoop alleen als je een 
beter alternatief hebt. Iedere 
belegging moet een beperkte 
correlatie hebben met je 
andere beleggingen. Als alle 
beleggingen dezelfde kant op 
bewegen loop je als belegger 
een te groot risico.” 

De beurs piekt weer. 
De economie groeit. 
De inflatie stijgt. 

Hoe houd je je hoofd 
koel als belegger? Als 
er iemand is die deze 
vraag kan beantwoorden, 
is het directeur 
Martine Hafkamp van 
vermogensbeheerder 
Fintessa. Haar bedrijf 
is door beleggers 
opnieuw bekroond 
met de Cashcow 
Award voor beste 
vermogensbeheerder. 
Zelf werd Martine 
Hafkamp beloond met 
de Cashcow Award voor 
beste beleggingsexpert. 
Fintessa is ook 
genomineerd voor 
de IEX Gouden Stier 
2021 in de categorie 
Vermogensbeheer. 

“Wie op het ‘hoogtepunt’ wil verkopen, 
heeft het druk” 

Investeer uw vermogen in Nederlands vastgoed

Terwijl woningen fl ink in waarde zijn 
gestegen, zijn de prijzen van zakelijk 
vastgoed achtergebleven. Het rendement 
op de verhuur van zakelijk vastgoed is 
daardoor in de nabije toekomst groter 
dan het rendement op woningen. 

Scan de QR-code
voor meer informatie.

Daarom investeert Meerdervoort® in 
multi-tenant bedrijfsverzamelgebouwen, 
zorgvastgoed en winkels op strategische 
locaties.

Kenmerken 
Meerdervoort®

    Notariële aktes op maat door een 
 gerenommeerd notariskantoor
  Maandelijks vaste rente-uitkering
  Vastgoed als onderpand 

 met hypotheekrecht 
  Bewezen track record op 

 beloofd rendement
  Inleg vanaf 100.000 euro

Investeer uw vermogen met visie én zekerheid. 088 770 44 44 | meerdervoort.com

  Notariële aktes op maat door een 
 gerenommeerd notariskantoor

Maandelijks vaste rente-uitkering



“Een gezond voedingspatroon en meer 
lichaamsbeweging komen niet alleen je fysieke, 
maar ook je mentale gezondheid ten goede.”

behoeftes en je handelt daar 
ook naar. Dat is natuurlijk mak-
kelijker gezegd dan gedaan, 
want je moet er wel de rust en 
de ruimte voor in je hoofd vin-
den. In bijna alle zelfhulpboe-
ken die over deze zoektocht 
zijn verschenen, keert deze 
belangrijke les altijd terug: 
gezonde voeding en voldoen-

Meer bewegen, minder drin-
ken, betere voeding, vaker rust 
nemen. Goede voornemens die 
‘best haalbaar’ zijn, houden we 
onszelf voor. En toch blijken ze 
lastig na te streven. De meeste 
goede voornemens kunnen we 
samenvatten onder de noemer 
‘gezond en zelfbewust leven’. 
Een gezond voedingspatroon 
en meer lichaamsbeweging 
komen niet alleen je fysieke, 
maar ook je mentale gezond-
heid ten goede. Tegelijkertijd 
zul je mentaal stevig in je 
schoenen moeten staan om 
patronen te doorbreken en 
aan een verandering van 
levensstijl te werken. Je moet 
je, met andere woorden, goed 
bewust zijn waarom je iets 
doet. Veel mensen zetten een 
geschrokken stapje achteruit 
als de term ‘zelfbewustzijn’ 
valt (‘Ik ben niet zo’n zwever 
hoor’). Nergens voor nodig, 
want zelfbewust leven is niks 
meer dan nadenken over een 
paar vragen en leven naar de 
antwoorden. Waar word je echt 
gelukkig van? Ben je geworden 
wie of wat je wilde zijn? Wie 
en wat is belangrijk voor je 
en waarin wil je geen energie 
meer steken omdat het je 
alleen maar energie kost?

Rust en ruimte
In een zelfbewust leven sta 
je in contact met je eigen 

de lichaamsbeweging zorgen 
ervoor dat je lekker in je vel 
zit. En als je lekker in je vel zit, 
laat je minder snel negatieve 
gedachten toe. Je accepteert 
wie je bent en je creëert de 
rust en de ruimte in je hoofd 
die nodig is om, inderdaad, 
zelfbewuster (gelukkiger) te 
leven.

In contact staan met 
je eigen behoeftes en 
daar ook naar han-

delen. Het is het recept 
voor een gelukkiger 
leven. Je hoeft niet te 
‘zweven’ om dat doel te 
bereiken.
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Lekker in je vel en meer rust in je hoofd

Feiten 
•  Je hoeft niet te mediteren om je hoofd leeg te maken. 
 Maak een wandeling en zet je zintuigen open. Luister en ruik.
•  Hou van je lijf en laat je niet gek maken door de zogenaamd 
 perfecte lichamen
•  Goede voeding is geen straf. Ontwikkel je smaakpapillen.
•  Infrarood licht zorgt voor een ontspannen gevoel. Hierdoor ga je 
 beter in je vel zitten en verbetert je mobiliteit in spieren 
 en gewrichten.
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Kenmerken 
Meerdervoort®

    Notariële aktes op maat door een 

gerenommeerd notariskantoor 

  Maandelijks vaste rente- uitkering

  Vastgoed als onderpand met 

 hypotheekrecht 

  Bewezen track record op 

 beloofd rendement

  Inleg vanaf 100.000 euro

Terwijl woningen fl ink in waarde 
zijn gestegen, zijn de prijzen van 
zakelijk vastgoed achtergebleven. 
Het rendement op de verhuur van 
zakelijk vastgoed is daardoor in 
de nabije toekomst groter dan het 
rendement op woningen. Daarom 
investeert Meerdervoort® in multi-
tenant bedrijfsverzamelgebouwen, 
zorgvastgoed en winkels op 
strategische locaties.

088 770 44 44 | meerdervoort.comInvesteer uw vermogen met visie én zekerheid.

Scan de QR-code
voor meer informatie.

Investeer uw vermogen 
in Nederlands vastgoed

Kenmerken 
Meerdervoort®

    Notariële aktes op maat door een 



» Je leest meer over mondverzorging bij kwetsbare ouderen in het gratis online magazine De Mond Niet Vergeten!

IN SAMENWERKING MET STICHTING DE MOND NIET VERGETEN!

Goede mondverzorging, juist op oudere leeftijd

Goed poetsen en het 
gebit regelmatig 
(laten) verzorgen 

voorkomt mondproblemen 
en gezondheidsrisico’s. 
Juist op oudere leeftijd. 
Een goed verzorgde mond 
is niet voor iedere oude-
re vanzelfsprekend. Door 
fysieke beperkingen en 
vergeetachtigheid schiet de 
mondverzorging er al gauw 
bij in. Het goede nieuws is 
dat veel problemen kunnen 
worden voorkomen, stellen 
de mondzorgprofessionals 
van stichting De Mond Niet 
Vergeten!

Met het klimmen der jaren 
ontstaan bij veel ouderen 
sluipenderwijs mondproble-
men. De klachten worden 
geregeld te laat opgemerkt. 
Met als gevolg: ontstekingen, 
onnodige pijn en problemen 
bij het kauwen. Een slech-
te mondgezondheid brengt 
ook gezondheidsrisico’s 
met zich mee. Zo kan een 
ontsteking van invloed zijn 
op de bloedsuikerspiegel 
bij diabetespatiënten. Om 
problemen te voorkomen is 
het belangrijk te weten hoe 
ze ontstaan. Drie factoren 
spelen een belangrijke rol:

1 Fysieke beperkingen
Ouderen hebben niet altijd 

die het tandenpoetsen belas-
tend maken. Denk aan een 
slecht evenwicht of slechte 
ogen, waardoor ze niet goed 
kunt zien of de tanden of 
gebitsprothese schoon zijn.

2 Vergeetachtigheid
Niet iedere oudere is ver-
geetachtig, maar als het 
geheugen het laat afweten, 
komt de routine van tanden-
poetsen onder druk te staan.

3 Medicijngebruik
Met de ouderdom komen de 
kwaaltjes. De meest ouderen 
nemen dagelijks medicij-
nen in. Deze kunnen voor 
een droge mond zorgen, 
waardoor de mondgezond-

heid kwetsbaarder wordt. 
De tandarts en mondhygië-
nist kunnen helpen, als de 
problemen (tijdig) worden 
gesignaleerd.

Taboe op aandacht 
voor de mond
Mantelzorgers en professio-
nele zorgverleners signaleren 
mondproblemen vaak laat. 
Het voelt als een drempel 
om in de mond van ouderen 
te kijken. Terwijl aandacht 
voor de mond geen betutte-
ling is, maar juist goede zorg 
oplevert. Je bent te laat als 
je wacht tot een ontsteking 
of tot een tand die afbreekt. 
Ook hierbij geldt voorkomen 
is beter dan genezen.

meer de energie voor per-
soonlijke verzorging en heb-
ben vaak fysieke beperkingen 

“De combinatie-
therapie werd echt 
een life saver voor 
mensen met hiv”

eerste persoon met hiv in Ne-
derland is aangetroffen, gaat 
het met dat stigma inderdaad 
niet goed. Brokx: “In 2020 
hebben we dat samen met 
Maastricht University onder-
zocht. Net als in 2007, toen 79 
procent van de mensen met 
hiv aangaf dat stigma in de 
media te ervaren. In 2020 was 

Je werkgever verlengt je 
contract niet omdat je hiv 
hebt. Je tandarts maakt de 
afspraak met jou bewust aan 
het einde van de dag, zodat 
de ruimte daarna goed kan 
worden schoongemaakt. Voor-
beelden uit de jaren tachtig 
van de vorige eeuw? Nee, 
helaas, voorbeelden uit 2021. 
En het rijtje kan eenvoudig 
worden aangevuld. Je laat je 
bijvoorbeeld vaccineren tegen 
corona, maar ziet dat degene 
die jou vaccineert voor de 
zekerheid dubbele handschoe-
nen aantrekt. Want je weet 
maar nooit met hiv. Voeg 
daarbij gemene opmerkingen 
en ‘grapjes’ en het is duidelijk: 
het stigma waarmee mensen 
met hiv ook nu nog te kampen 
hebben, is enorm. “Uit onder-
zoek blijkt dat dat stigma in 
de loop der jaren maar heel 
langzaam afneemt”, zegt Pie-
ter Brokx, directeur van de Hiv 
Vereniging, de belangenver-
eniging voor mensen met hiv. 

Mensen met hiv ervaren 
stigma 
Als je bedenkt dat in 1981 de 

dat percentage gedaald tot 71. 
Het neemt dus wel af, maar 
erg langzaam. En tot onze 
schrik rapporteerden de deel-
nemers aan het onderzoek 
juist meer stigma in de zorg, 
zoals bij de tandarts en in het 
ziekenhuis.” Gevolg van dit 
stigma: gevoelens van uitslui-
ting en minderwaardigheid, 
op het werk, in de zorg en in 
relaties.  
Volgens Brokx is het voortbe-
staan van dat stigma vooral 
te wijten aan een gebrek aan 
kennis. “Want sinds die jaren 
tachtig van de vorige eeuw 
is er zó veel veranderd. Toen 

kreeg je na de diagnose hiv 
te horen dat je misschien 
nog enkele jaren te leven 
had. Maar in 1996 kwam de 
combinatietherapie, die het 
hiv-virus effectief remde. Die 
therapie werd echt een life 
saver voor mensen met hiv. 
Ze gingen niet meer dood 
aan hiv en konden langer en 
gezonder leven. Sinds 1996 is 
die kwaliteit van leven alleen 
maar beter geworden.” 

N = N 
Een volgende belangrijke stap 
in alle onderzoeken rond hiv 
is wetenschappelijk onderzoek 

naar de overdraagbaarheid. 
Met als resultaat n=n: niet 
meetbaar is niet overdraag-
baar. “Dat komt erop neer dat 
als het virus bij iemand met 
hiv is onderdrukt, hij het niet 
meer kan overdragen bij seks. 
Kortom, mensen met hiv vor-
men geen risico. De kans op 
overdracht bij een onderdrukt 
virus is 0.” In de praktijk bete-
kent dat dat iemand met hiv 
seks kan hebben zoals ieder-
een, met of zonder condoom, 
omdat de medicatie de over-
dracht van hiv voorkomt. Het 
helpt ook bij de soms ingesle-
ten angst om van hetzelfde 
kopje, bestek en toilet gebruik 
te maken, al is daarbij nooit 
een risico van overdracht 
geweest. “Als Hiv Vereniging 
voorzien wij mensen met hiv 
van deze kennis. Angst maakt 
bij hen plaats voor geluk en ze 
krijgen meer zelfvertrouwen. 
Op die manier staan wij voor 
onvoorwaardelijke gelijkwaar-
digheid van mensen met hiv.” 
Met het uitdragen van die 
belangrijke verworvenheden 
in 40 jaar hiv – de combina-
tietherapie én n = n – hoopt 
de Hiv Vereniging niet alleen 
mensen met hiv, maar ook de 
maatschappij te voorzien van 
noodzakelijke kennis. “Wij wil-
len dat het stigma verdwijnt, 
zodat mensen met hiv ge-
woon kunnen meedoen in de 
maatschappij”, besluit Brokx. 

71 procent van de 
mensen met 
hiv ervaart nog 

altijd stigma in de me-
dia. Nergens voor nodig. 
Pieter Brokx van de Hiv 
Vereniging legt uit dat 
veel mensen een verou-
derd beeld van hiv heb-
ben. “Het hiv-virus kan 
worden onderdrukt met 
de combinatietherapie. 
En iemand bij wie het 
virus is onderdrukt, kan 
het niet overdragen.” 
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Hiv in 2021: niet meetbaar = niet overdraagbaar 

Behoefte aan meer kennis 
en informatie? Of heb je 
vragen over hiv? Bezoek 
dan de website van de 
Hiv Vereniging: 
www.hivvereniging.nl
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Bij Schoonenberg werken we samen met alle 
zorgverzekeraars. Dus overweeg je een hoortoestel? 
Kom dan langs en pro� teer nu nog van de 
maximale vergoeding!

Je zorgverzekering betaalt mee
Een hoortoestel krijg je vaak voor een groot deel 
vergoed*. Met een aanvullende verzekering soms tot wel 
100%. Is je eigen risico al verbruikt? Dan is de aankoop in 
2021 zelfs nog aantrekkelijker!

Gratis hoortoestel uitproberen
We testen je gehoor en vertellen je graag meer over 
de nieuwste hooroplossingen. Je kunt gratis en 
vrijblijvend een hoortoestel uitproberen! Maak dus nu 
een afspraak.

Maak tijdig een afspraak
Wees de eindejaarsdrukte voor en maak snel een 
afspraak via 088 - 932 43 46, schoonenberg.nl of kom 
langs in onze winkel. 

advertentie

Prof iteer nu
nog van de 
vergoeding!

Toe aan een 
hoortoestel?

Vergoeding
kan oplopen 

tot 100%

vergoeding!

Vergoeding
kan oplopen 

tot 100%

*Vergoeding is mogelijk vanaf minimaal 35dB gehoorverlies. 
Vraag in de winkel naar de voorwaarden.


