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‘Mijn verhaal’ is het magazine van en voor de leden van de Plus++community.
Plus++ is een netwerk van onafhankelijke verzekeringsmakelaars, sterk verankerd in je buurt én met de ambitie om méér voor de klant te
betekenen dan een tussenpersoon in verzekeringen. De rol van vertrouwenspersoon waarmaken, dat is onze missie.
Als Plus++makelaar willen we dus meer doen dan je een uitstekende verzekering aanbieden. Wij zorgen er ook voor dat je in het dagelijkse
leven comfort vindt. Om daar voor te zorgen gaan we een stap verder dan de verzekering én vertrekken we van wat jij echt nodig hebt.
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Live
Plus++ staat voor ontmoeten en verbinden. Tijdens de maandelijkse Facebook live uitzending ‘Ten huize van ...’
ontmoet Louis Schoofs telkens een gepassioneerde lokale ondernemer met oog voor duurzaamheid.
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Beste Plus++klant
Even - niet langer dan een paar weken - hadden we het gevoel dat de weg naar het oude normaal opnieuw open lag.
Ondertussen weten we beter: het rijk der vrijheid is nog niet voor morgen. Dat de extra maatregelen noodzakelijk
zijn, hoeft geen betoog; dat het mentaal steeds moeilijker wordt om er mee te leven is evenzeer duidelijk.
En toch, toch is het van het allergrootste belang dat we samen de inspanningen volhouden. Om samen met wie ons
dierbaar is te genieten van de eindejaarsfeesten die er snel aankomen. Niet zoals we dat altijd al gedaan hebben,
maar evenmin op de koele bubbelmanier zoals het einde 2020 moest.
De aanhoudende Covid-19 golven maakten het ook ons niet gemakkelijk. Wij die zoveel belang hechten aan
persoonlijk contact zagen ons alweer genoodzaakt dit te beperken. De plannen om jullie ook op informele momenten
veelvuldig te ontmoeten, konden maar gedeeltelijk uitgevoerd worden. Wordt 2022 beter? We hopen het alvast want
we kijken er echt naar uit; naar momenten om ervaringen uit te wisselen en te delen, naar de fijne babbels bij een
hapje en een drankje, naar een vleugje humor of spanning in een informele sfeer.
Naast corona was de klimaattop in Glasgow wellicht één van de meest besproken thema’s van 2021. Stilaan wordt
het iedereen duidelijk dat snel dient ingegrepen, willen we de stijging van de temperatuur kunnen beperken tot
maximaal 1,5 graden. De forse reductie van de CO2 uitstoot is daarbij een belangrijk aspect.
Als Plus++makelaar doen wij al geruime tijd inspanningen om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te
houden. Maar helemaal klimaatneutraal werken, daar slagen wij momenteel nog niet in. De verwarming en
verlichting van onze kantoren, onze apparaten en voertuigen… allemaal zorgen ze voor CO2 uitstoot. Helaas! Maar
ook nog onvermijdelijk.
Als Plus++netwerk blijven we niet bij de pakken zitten. We zijn niet alleen vernieuwend en toonaangevend wat de
aanpak en invulling van ons vak betreft, we willen tevens voorloper zijn op het vlak van ons klimaat. Dus gaan
we een stapje verder en halen we zelf CO2 uit de lucht. Hoe dan wel? Door het planten van een heus Plus++bos,
in november 2022. In samenwerking met Natuurpunt, onze partners en onze klanten. Natuurpunt zorgt voor de
aankoop van de (uiteraard) inlandse bomen en het permanente beheer. De Plus++community engageert zich tot de
financiering van het bos. Op die manier halen we samen CO2 uit de lucht en dragen we bij tot een gezonder klimaat.
Verderop in dit magazine kan je meer details vinden over hoe we dit concreet aanpakken. We hopen alvast dat jij samen met ons en onze partners - ook een boompje wil bijdragen tot een beter milieu.
Het Plus++bos wordt het centrale thema in onze werking voor 2022. Maar we zouden Plus++ niet zijn als we daarnaast
niet nog op tal van andere ideeën broeden. Met steeds diezelfde rode draad: de band met jou, onze klant, verstevigen,
uitdiepen en vooral koesteren. Uiteraard zakelijk, maar meer nog op informele momenten.
Voor de aankomende eindejaarsdagen wensen we jou, je gezin, je familie en al wie je dierbaar is een warme,
gezellige en rustgevende periode. Voor 2022 wensen we elk van jullie in de eerste plaats een goede gezondheid met
veel warme en ontspannende momenten.

Van harte
Jouw Plus++makelaar
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Neen, ook 2021 was geen zorgeloos jaar.
Met vallen en opstaan leerden we leven met het virus:
soms ging dat goed, soms moesten we weer inbinden.
Waakzaam zullen we ook in 2022 moeten blijven, onze
gezondheid is nu éénmaal het allerbelangrijkste goed.
We willen je graag heel veel toewensen, maar omdat
alles begint met die gezondheid:
Voor jou
Je partner
Je (klein)kinderen
En al je dierbaren

Een gezond

2022

Maak plannen, leef, bruis, geniet, beleef maar vooral:
wacht niet op bijzondere momenten maar maak
momenten bijzonder.
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Met Plus++ willen wij onze werking verduurzamen en de circulaire economie ondersteunen. Op onze kantoren
en in de relatie met onze klanten. Maar wij gaan nog een stap verder: wij financieren de inplanting van een bos.
Najaar 2022 krijgt dit concrete invulling met het planten van 1500 bomen.

Plus plant
een bos
++

En daar zijn goede redenen voor!
Verbinden

en geven hen zo een duwtje in de rug.

bescherming van kwetsbare en bedreigde

Plus++ staat voor 11 lokale, familiale

Ook naar onze klanten wensen wij onze

natuur. In Vlaanderen is het de grootste

makelaars die samen hun activiteiten

relatie circulair en duurzaam te maken.

natuurvereniging en wordt er gewerkt met

wensen te versterken. Wij verbinden ons

Door goed te investeren in een jaarlijks

ruim 200 lokale afdelingen. De werking

met elkaar en met onze klanten. Omdat

gesprek, kennen wij jullie beter en kunnen

steunt op drie pijlers: natuureducatie,

wij beseffen dat de economische activiteit

we accurater handelen. Daardoor worden

natuurbeheer en natuurstudie. Anno 2021

van de nabije toekomst bij voorkeur lokaal,

niet essentiële verplaatsingen voor jou

heeft Natuurpunt 500 natuurgebieden

duurzaam en circulair is.

maar ook voor ons tot een minimum

met een oppervlakte van 26.000 hectare

Een duurzame economie is gebaseerd op

beperkt. Het vertrouwen van onze klanten

natuurgebied in beheer.

verbinding met elkaar en met de nabije

maakt onze communicatie makkelijker en

Met

omgeving en omvat dus bij uitstek lokale

persoonlijker.

gesproken om 700 ha bijkomend bos te

producten en diensten. Hoe meer onze

Wij startten een actie om onze papierafdruk

realiseren tegen 2024, als Plus++ werken wij

netwerken zich in onze nabijheid bevinden,

te verminderen door o.a. onze facturatie

hier aan mee. Het aanplanten van een bos

hoe meer we circulair producten en

en documenten zoveel mogelijk digitaal te

binnen een doordacht ecosysteem, m.a.w.

diensten aankopen. Plus++ is een nabij en

versturen. Zo dragen wij samen bij aan een

het juiste bos op de juiste plaats is een

circulair netwerk waarin wij ruim plaats

klimaatneutrale omgeving.

belangrijke insteek.

Als makelaar willen wij met onze klanten

Met het Plus++bos naar CO2 neutraliteit

Heeft een Plus++ bos eigenlijk wel zin?

een hechte relatie en daarin investeren

Wij investeren in onze locaties om deze

Deze vraag legden we voor aan Gert

wij. Om die relatie op te bouwen en uit te

energievriendelijker te maken, beperken

Laureys, voorzitter Natuurpunt Waasland,

diepen, hebben wij nood aan een locatie

de verplaatsingen van onszelf en onze

kern Noord. Hij geeft meteen aan dat

die niet zonder verwarming en elektriciteit

medewerkers, nemen tal van andere

elke boom die geplant wordt belangrijk

kan, aan informatietools, digitale media …

initiatieven.

CO2

is. “Op jullie vraag om samen een be-

Nagenoeg al deze middelen produceren

neutraliteit van onze business lukt ons op

bossingstraject op te starten, zegden wij

CO2. En daar willen we absoluut iets aan

dit moment (nog) niet. Door het investeren

heel graag en overtuigend ja want met heel

doen: ons streefdoel als Plus++ is om in

in en het aanplanten van ons eigen bos met

de klimaatverstoring wordt hier heel hard

2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal te

1500 bomen evolueert Plus++ als groep

op ingezet om op die manier een deel van

werken.

reeds in 2023 richting klimaatneutraliteit.

het C02 probleem op te lossen. De vraag

Het Plus++ bos is dus het resultaat van een

’heeft dat eigenlijk wel zin’ krijg ik wel vaker.

Inspanningen op kantoor en naar onze

intens engagement waarin we ook onze

Wat wij samen doen door het bebossen

klanten

Plus++klanten heel graag een plaats geven.

van een perceel is inderdaad een druppel

de

Vlaamse

overheid

werd

af-

maken voor ontmoeting en verbinding.

Op

de

verschillende

Maar

een

volledige

Plus++kantoren

op een heel hete plaat. Maar met de

worden forse inspanningen gedaan om de

Samen met Natuurpunt

klimaatverstoring dreigen we te vergeten

ecologische voetafdruk te verkleinen. Het

Het Plus++bos krijgt een plaats in het

dat de natuur op zich ook een belangrijke

gebruik van plastic wordt drastisch beperkt,

Oost-Vlaamse Stekene en wordt deel van

waarde heeft: het is plezant om in de natuur

de hoeveelheid papier die door de printer

het grotere natuurgebied ‘Groene Putte’.

te zijn, het is ontstressend wat in deze

gaat, daalt elk jaar. Wij gaan bedachtzaam

Wij investeren € 10.000 in het Plus++bos

tijden ook belangrijk is. Wat ook belangrijk

om met onze energie en kopen wanneer

dat door Natuurpunt geplant, beheerd en

is, en dat merk ik ook bij onze vrijwilligers, is

het kan bij lokale ondernemers. In onze

onderhouden zal worden.

niet onze ambitie om het op te lossen, wel

maandelijkse Facebook Live uitzendingen

Natuurpunt

onafhankelijke

de wens om niet aan de zijkant te blijven

zoeken wij steeds lokale ondernemers op

vrijwilligersvereniging die zorgt voor de

toekijken. Het weinige dat wij kunnen doen,
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is

een

Doe jij
ook mee?
dat willen wij ook effectief goed doen. Voor ons is dit motiverend en
als er organisaties als Plus++ zijn die dezelfde doelstelling hebben,
dan ontstaat er al snel een mooie synergie”.
Het Plus++bos wordt robuust
Hoe robuuster het bos, hoe meer bestand tegen stormen en
plagen. Paul Creve (conservator, kern Noord) legt uit. “Hoe groter de
diversiteit in het bos, hoe robuuster het bossysteem. Een robuust

Plant jij ook een boom in
het Plus++bos?
Het Plus++bos staat open voor iedereen. Elke Plus++klant kan
zijn boompje bijdragen in de financiering van ons bos en op
die manier een impuls geven aan een gezonder klimaat. Jullie
boom in het Plus++bos is een stukje van jullie puzzel tot het

bos kan tegen een stootje (denk aan stormen, maar ook aan ziekten

verminderen van de C02 uitstoot van jullie gezin of bedrijf.

en plagen). Een robuust bos is een bos met verscheidenheid aan

Voor gezinnen

boomsoorten en verschil in leeftijden. Dit maakt dat het bos veel

Wij laten je de keuze uit verschillende formules. En vanzelfspre-

structuur heeft en minder kans op grootschalige schade. Een

kend bedanken we je graag voor de steun:

robuust bos is dus een mix van bomen en struiken, sparren en

• Vanaf de tweede boom krijg je - zodra beschikbaar - een

dennen, eiken, beuken, berken hazelaar, elzen,… Natuurlijk opteren

zelfbouwpakket voor een origineel Plus++vogelnestkastje. Zo

wij bij een bebossing vooral voor inlandse bomen zoals eik, beuk

haal je al meteen bosleven in je eigen tuin!

en berk”.
Het te bebossen perceel
Het perceel waarop het robuuste Plus++bos wordt aangeplant,
maakt deel uit van een geheel van 3 percelen. In totaal zal ruim
8.000 m² aangeplant worden. Paul geeft toelichting: “Het zijn
3 akkers, één perceel is opgeschoten met pioniersbos van berk,
die worden niet oud en waaien om. Het nadeel van berk is dat er
enkel berk groeit en dan krijg je geen divers bos. Daarom planten
we andere bomen. We moeten ook rekening houden met de
opwarming: beuk zal het moeilijker krijgen, maar meidoorn en eik
groeien goed op deze zandgrond. Je merkt ook duidelijk dat heel
wat sparren in de buurt aangetast zijn door de letterzetter een klein
kevertje, een millimeter groot. Door de droogte heeft de letterzetter
kunnen profiteren. En waarom? Omdat een spar geen boom uit
deze streek is en last heeft van de droogte. Sparrenbossen sterven
af en we zetten deze om naar meer loofbos”.
Wie doet wat?
De Plus++makelaars, hun partners en klanten financieren het bos.
De vrijwilligers van Natuurpunt boren de plantgaten en bestellen
het plantgoed. Dat laatste gebeurt bij Natuurpunt in Mechelen. In

• Financier jij 3 bomen of meer dan nodigen we jou en je gezin
in november 2022 uit om jullie eigen bomen te komen planten.
Wij voorzien daarbij een hapje en een drankje.
Aantal bomen

Bedrag

1
2
3
4
5

€ 35
€ 70
€ 105
€ 140
€ 175

Aantal
nestkastjes

Uitnodiging
plantmoment

1
2

x
x

Voor bedrijven
Wil jij als zaakvoerder een bijdrage leveren tot de CO2 reductie?
Dat kan met onze bedrijvenformule vanaf € 150. Met dit bedrag
financier jij 3 bomen, bezorgen wij je 1 zelfbouwpakket voor
een nestkastje, krijg je bedrijfsnaamvermelding op onze ‘wall of
nature’ en nodigen we je uit op het officiële plantmoment.
HOE DRAAG JIJ PRAKTISCH JE BOOMPJE BIJ?
Door storting van het door jou gekozen bedrag op het
Plus++rekeningnummer BE20 3631 6535 7556 met als
vermelding ‘Plus++bos’

november 2022 worden de plantjes in de grond gestoken door de

GRAAG EXTRA NESTKASTJES?

vrijwilligers van Natuurpunt, geholpen door mensen tewerkgesteld

Nestkastjes schilderen op het verjaardagsfeestje van je

in een sociale werkplaats. En uiteraard kan elke Plus++klant die als

(klein)kinderen? Of meer vogels in je eigen tuin halen?

peter of meter een boon sponsort zijn of haar eigen boom komen

Dat kan! Je kan steeds extra nestkastjes bestellen

planten. Voor het permanente onderhoud nadien kunnen we

aan de prijs van € 25 euro per nestkastje.

opnieuw rekenen op de vrijwilligers van Natuurpunt.

Hoe? Door het passende bedrag te storten op het
rekeningnummer van Plus++ (BE20 3631 6535 7556)
met als mededeling ‘nestkastjes’.
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Tijdmaker

Geef jij het Plus++bos kleur?
Het echte Plus++bos wordt pas in het najaar van 2022 aangeplant. Maar we willen wel graag weten hoe jij het bos kleur en inhoud wil geven.
Neem je even de tijd? Roep de hulp in van kinderen of kleinkinderen. Haal kleurpotloden of stiften bij de hand en ga samen aan de slag.
Voor de mooiste en origineelste kleurplaten hebben wij leuke geschenken gereserveerd.
Voornaam en naam

.............................................................................................

Straat en huisnummer .............................................................................................
E-mailadres

Leeftijd

..........................................................................................

Postcode & gemeente ..........................................................................................

.............................................................................................

Bezorg ons voor 15 januari jouw kleurplaat.
Via de post naar Plus++, Eikenstraat 90, 2840 Reet-Rumst of via mail, met je ingekleurde tekening ingescand als bijlage naar info@plus-plus-plus.be
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Ten huize van Sven Heirman – alias Airman, piloot van de D’hooge³ luchtballon

Het onovertroffen
lichter-dan-lucht gevoel
Sint-Niklaas, de luchtballonhoofdstad van België en thuishaven van Plus++makelaars Raf, Luc en Jan D’hooge van Kantoor D’hooge³.
Dus heeft kantoor D’hooge³ een eigen luchtballon, met Sven Heirman als piloot en Jan als leerling-piloot.
Louis: Een bank- en verzekerings-

niet. We varen ook graag in het buitenland

mooi het is. Men vergeet zijn zorgen en

kantoor met een luchtballon?

om op een niet toeristische manier te

geniet voluit. Bij de landing is er altijd wel

Jan D’hooge: Het is terug te brengen tot

reizen.

een gezonde dosis spanning. Het geeft

onze roots, Sint-Niklaas, de ballonstad

Guy: De uitdaging voor mij is de ballon

mij steeds voldoening om de finale van

van België. Alom gekend voor de vele

volgen vanop de grond. Wij moeten

de vlucht af te sluiten met een perfecte

festiviteiten en zijn vele ballonpiloten.

er telkens voor zorgen dat we bij de

landing.

Tijdens de jaarlijkse Vredesfeesten stijgen

landingsplaats geraken. Soms helemaal

er telkens meer dan 100 luchtballonnen op.

niet evident en altijd anders.

Louis: Hoe verbind je dat met

Louis: Een team van 4 dus?

de luchtdoop van elk van mijn 3 dochters.

verzekeringen?

Jan: Zeker weten. Tijdens de covidperiode

Zij genoten er enorm van en begrijpen de

Jan: Onze slogan is groeien, investeren,

kreeg ik de kans om deel te nemen aan de

passie van papa nu beter.

genieten. En genieten, dat doe je zeker in

opleiding ballonvaarder. De theoretische

een luchtballon. Een ballonvaart is keer

opleiding is achter de rug, de praktijk bezig.

Louis: En de fijnste ervaringen van de

op keer een echte, pure beleving. Sven -

En inderdaad: elke vlucht is anders, vanuit

andere crewleden?

een goede vriend - was op zoek naar een

de lucht kijk je ook anders, zie je anders.

Guy: De reis naar Saoedi-Arabië, waarbij ik

ballonsponsor, wij naar een piloot. We

Veel passagiers zijn bvb. verrast dat het

elke woestijnvaart kon meevaren. De stilte

vonden elkaar snel.

Waasland nog zo groen is. We vliegen ook

en de uitgestrektheid van een prachtig

alle richtingen uit en dat maakt het telkens

land…

anders. Je moet ook je vlucht aanpassen

Manu: Onze eerste vaart in Frankrijk, op

aan het weer, de hoogte, de wind…

een ballonevenement met een 800-tal

Louis: Wat was je leukste ervaring?
Sven: Ik ga voor de 3 leukste ervaringen;

Louis: Sven, wie ben jij, van waar komt
die passie?
Sven

Heirman:

Die

ontdekte

ik

in

luchtballonnen.

Schaffen. Mijn papa was kolonel bij

Louis: Hoe zit het in elkaar, hoe veilig is

Jan: Ongetwijfeld de vaarten in Zwitserland.

de

het?

Wat ik fenomenaal vind, is dat piloten

opendeurdag mocht ik met mijn zus

Sven: De warme luchtballon was het begin

kunnen landen waar ze opstegen, door

en mama mee opstijgen in de gekende

van de luchtvaart: je verwarmt lucht in een

de draaiende windrichtingen tussen de

zeppelin aan een lier. Mijn vader sprong er

omhulsel, de lucht wordt lichter (dan lucht)

bergflanken. Wat ook wel eens voorvalt

uit met een parachute, ik was begeesterd

en neemt het gewicht mee van de ballon

in de Alpen is dat je op een onbereikbare

door het magnifieke landschap en het

én van de passagiers. Vandaag is het

locatie in de bergen landt waar de

lichter-dan-lucht gevoel.

zuiver propaangas dat door de leidingen

volgwagen je niet kan komen ophalen. Er

de waakvlam van de brander bereikt

wordt dan een helikopter ingezet die de

en zorgt voor een krachtige steekvlam.

ballon komt ophalen. Heel speciaal.

paracommando’s

en

tijdens

een

Louis: Bij een ballon hoort een crew, wie
zijn jouw crewleden?
Sven: Guy, mijn crewchief is er sinds de start
bij. We delen een jarenlange vriendschap
en de passie voor de luchtballon. Ook Manu
is een jarenlange vriend. Die vriendschap is
belangrijk want ballonvaren doe je samen
met je team, als ballonvaarder alleen ben je
niets. Airman staat voor het voltallige team:
een mix van vriendschap, liefde en passie.
Louis: Wordt het nooit saai?
Manu: Het is altijd anders, routine bestaat

Ieder onderdeel van het ballonmateriaal
wordt

jaarlijks

luchtvaart-technisch

gekeurd en beantwoordt aan de strengste
luchtvaartnormen. Als piloot krijg je een
doorgedreven technische, theoretische en
praktische opleiding.
Louis: Hoe ervaren je passagiers het?
Sven: De mensen die meevliegen, geven
me al hun vertrouwen. Ze krijgen een
veiligheidsbriefing en tijdens de vlucht
stel ik hen gerust. Daarna zien ze pas hoe

Goed om weten
De luchtballon van D’hooge³ steunt
het Kinderkankerfonds. Van de bijdrage van elke betalende passagier wordt
€ 10 naar het Kinderkankerfonds doorgestort. Ook D’hooge³ zamelt jaarlijks
een mooie som geld in voor het KKF. De
ballonmand van D’hooge³ voert bij elke
vaart trots de banner van het Kinderkankerfonds.
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Brandschade
voorkomen
De wintermaanden zijn maanden van gezelligheid en warmte

Houd lucifers en aanstekers uit de buurt van kinderen

binnenshuis. We brengen er samen veel tijd door, knus in de zetel of

Beide hebben een aantrekkingskracht op kinderen. Geef ze niet de

aan tafel genietend van een lekkere maaltijd en een fijne babbel met

kans om een en ander zonder jouw toeziende blik uit te testen.

vrienden of familie. Om het extra aangenaam te maken, gebruiken
we vaak kaarsjes en andere sfeerverlichting. Geen probleem als je

Leg geen kledij op verwarmingstoestellen

daar voorzichtig mee omgaat, maar aangezien preventie steeds de

Snel even een broek of trui drogen door ze op een elektrisch

beste optie is, geven we je graag een aantal waardevolle tips om

verwarmingstoestel te leggen, kan een makkelijke oplossing lijken,

brand in je woning te voorkomen.

maar het brandrisico is zeer reëel! Niet doen dus.

Controleer of je rookmelders nog degelijk werken

Niet ’s nachts opladen

Sinds begin 2020 moet elke woning voorzien zijn van rookmelders.

Heb je in huis smartphones, tablets of andere toestellen die

Plaats er voldoende, maar niet in ruimtes waar makkelijk een ‘vals

opgeladen moeten worden? Doe dit dan niet ’s nachts. Een

alarm’ kan optreden, zoals de keuken. Controleer ook tijdig of de

oververhit toestel kan immers brand veroorzaken. Laad de

batterij vervangen moet worden en of je rookmelder nog wel werkt.

apparaten overdag op terwijl je in de buurt bent. Koop enkel officiële

Na verloop van tijd kan er zich in de rookmelder stof verzamelen,

opladers en geen goedkope alternatieven.

waardoor een goede werking in het gedrang komt.
Schakel elektronische apparaten volledig uit ’s nachts
Blijf in de buurt als je aan het koken bent

De standby-functie kan aanlokkelijk lijken, maar het is nu eenmaal

Ben je aan het koken, blijf dan ook in de keuken en ga niet snel

veiliger om alle elektronische toestellen ’s nachts volledig af te

boven wat opruimen. Voor je het beseft, is de vlam letterlijk in de

sluiten.

pan geslagen.
Doof kaarsen en sigaretten altijd volledig
Kaarsen blaas je altijd uit vooraleer je naar bed gaat. Plaats ze
steeds in een niet-brandbare houder. Ook sigaretten moet je
helemaal doven. Smeulende sigarettenpeuken zijn nog altijd een
vaak voorkomende oorzaak van woningbranden.

Hoe schouwbranden voorkomen?
✓ Laat je schouw elk jaar door een erkende schoorsteenveger

✓ Een traditionele schouw heeft een diameter van 30 centimeter, bij

controleren en reinigen. Zo voorkom je dat het roet in brand

de meeste kachels is het aansluitpunt maar 15 of 20 centimeter

schiet.

breed. Te grote schouwen vertragen de rookgasafvoer en

✓ Gebruik droog en onbehandeld brandhout. Dat zorgt voor de
beste verbranding.
✓ Verbrand niet te veel hout in één keer want zo loopt de
temperatuur te snel op.
✓ Laat de klep van de haard (een beetje) open staan. Zo verhoog
je de luchtstroming in de schouw, wat voor de noodzakelijke
afkoeling zorgt. Bij een betere stroming is er bovendien minder
roetafzetting.
✓ Koop een kachel met een afkoelingssysteem. Er zijn op de

verhogen de roetafzetting. Bij een renovatie pas je dus maar
beter de diameter van je schouw aan je kachel aan.
✓ Ook in lage-energiewoningen en passiefwoningen is het
belangrijk om voor een goede ventilatie te zorgen. Zo verbeter
je niet alleen de luchtstroming, maar neem je tegelijk het risico
op CO-vergiftiging weg.
✓ Blijf in de buurt van een brandend haardvuur. Een verdwaald
brandend kooltje kan in je huis voor brand zorgen. Daarom leg
je ook best geen tapijt rond de kachel of voor de open haard.

markt veel slechte kachels, die de gassen niet afkoelen. Laat je
dus adviseren door een expert voordat je een kachel installeert.
✓ Een vogelnest in de schouw zorgt er voor dat de rook niet
meer weg kan. Een rooster in koper voorkomt dat vogels je
schoorsteen afsluiten met hun nest.
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Bron: Allianz, Baloise

Een Plus++makelaar in de kijker

Het zakelijke combineren
met het familiaire maakt het leuk

Begin

oktober

vierden

zaakvoerster

Nathalie, dochters Charlotte en Lauranne
en alle medewerkers het 50 jaar bestaan
van kantoor Stevens in Essen. Onder het
goedkeurend oog van papa François, die
het kantoor in 1971 oprichtte. Kort na het
feestweekend hadden we afspraak met
Vandaag werken 2 van de 3 dochters in de
zaak. “Mijn oudste dochter zei me: ‘jij met

Nat h a li e

Nathalie.

je klein kantoortje, ik trek de wereld in, wil

Wat maakte dat Nathalie er voor koos

werken voor een groot bedrijf’. En ze vertrok,

om in de familiezaak te stappen, dat

naar de USA, vond daar werk… en kwam

willen we graag weten. Het antwoord is

met haar voeten op de grond. Heimwee! We

eenvoudig geeft Nathalie aan. “Ik ben er

zijn dan wel een kleine familie, we hangen

mee opgegroeid, heb nooit iets anders

sterk aan elkaar”. De hechte familieband

gekend. Zodra ik kon lezen en schrijven,

die zich ook uit in de familiaire relatie met

Optimisme en openheid

hielp ik mijn vader. Vooral de gesprekken

de klanten, zo blijkt dus. “Terug in België is

Met de intrede van de dochters - de derde

met de klanten boeiden me. Soms luisterde

ze in de zaak gerold, ze is gebleven en vindt

generatie - zet het kantoor ook steeds

ik stiekem mee. En hoe zakelijk de inhoud

het nu superleuk. Zij legt de nadruk op het

meer in op sociale media. Vrolijkheid,

van de babbel ook was, het familiale aspect

familiale, ook met de klanten. Daarnaast is

enthousiasme en optimisme waren altijd al

was altijd aanwezig. Het is precies die

voor haar de indeling en inrichting van het

kenmerken van Nathalie en haar vader. De

combinatie - zakelijk en toch familiair - die

kantoor belangrijk”.

dochters voegen daar openheid aan toe.

ik onthield en zelf probeer verder te zetten.

Ook de tweede dochter is werkzaam in

“We krijgen likes omdat ze zo open zijn en

In de aanloop naar ons feest vroeg een klant

het kantoor. Nathalie: “Ik stel ze met veel

dat ook tonen. Ze stellen zich kwetsbaar op,

van het eerste uur of hij ook een woordje

plezier voor aan onze klanten. Zij groeit

laten zich zien zoals ze zijn. Zo worden ze

kon zeggen”. Wat die klant dan precies kwijt

in beleggingen, doet dit meer en meer

ook erg gemakkelijk aangesproken”.

wou? “Die man werd klant toen mijn vader

autonoom. Vaak krijg ik de opmerking dat

de zaak startte en het was toen zoals het

het leuk is dat de dochters het familiale

Het gesprek met de klant blijft de essentie

nu nog steeds is: ‘een tasje koffie?’ en ‘hoe

zo omarmen, zo open zijn. Echt fijn dit te

“Het eerste wat je vraagt aan een klant

gaat het?’. Eerst het menselijke, dan pas het

horen”.

is: hoe gaat het, met de kinderen, met de

, za

Van kindsbeen af

ak
vo

te
r

e

rs

ka

nto

o r S te v e n s

partner”, zegt Nathalie. “De beleving van

zakelijke; dat kenmerkt dit kantoor”.
Hard werken en toch genieten

de klant is belangrijk, het is waardevol

Over de generaties heen

Voor Nathalie en haar dochters is hard

dat je weet wat er bij hem speelt. Daarom

Generaties die samen in een familiebedrijf

werken een evidentie, maar goed leven

ontvangen we klanten in ons salonnetje:

werken, het is nooit evident. “We hebben

is dat evenzeer. “De work-life balance is

het maakt het huiselijker, gezelliger. Klanten

er deze week nog om gelachen. Vaak is

belangrijk in ons levensverhaal. Het feit

waarderen dat en gaan spontaan vertellen.

het heel leuk, soms zijn er spanningen. We

dat we zelfstandig zijn, heeft het voordeel

De proactieve klantengesprekken zullen er

hebben hetzelfde karakter: staat het ons

dat we onze tijdsbesteding voor een deel

altijd zijn, ze creëren een sterke band.”

niet aan, dan zeggen we het en dan botst

zelf kunnen plannen. Zo probeer ik elke

het wel eens”. En hoe dat dan met de derde

woensdag voor mezelf te reserveren. Ik vind

generatie verloopt? “Zoals met de tweede”

het belangrijk dat ik dat zelf kan inplannen.

glimlacht Nathalie. “Zoals mijn vader stap

Ook

voor stap begreep dat een nieuwe wind

minutieus in: ik plan om de zoveel dagen, ik

nodig was, zo stel ik me ook open voor de

zit dan in die flow… Zeer aangenaam dat ik

ideeën van mijn dochters”.

dat zelf in de hand heb”.

mijn

conceptgesprekken

plan

ik
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Nu 2021 op zijn laatste benen loopt, is het goed om even stil te staan bij wat dit jaar belangrijk was. Om dan vooruit te kijken en goede
voornemens te maken voor 2022

De Plus makelaars
++

We vroegen jouw Plus++makelaar, zijn collega’s en medewerkers een antwoord op drie vragen:

2. Wat is jouw persoonlijk goed

1. Wat zal jou bijblijven als je
terugkijkt op 2021?

voornemen voor 2022?

geslaagd in haar eerste jaar Hogeschool

D’hooge3

Sven met zijn lieve vriendin Liesbeth.
2. Er zijn in België zoveel leuke plekjes
te ontdekken, daarom wil ik volgend

Raf

jaar meer uitstapjes in eigen land doen,

1. Dat we meer en meer vaststellen

gecombineerd met gezonde ontspanning.

en voelen wat de klimaatverandering

3. Culinaire ontdekkingen, voldoende rust
en ontspanning en een goede
work-life balance.

Ad-vice

ABR Verzekeringsgroep, part of Plusassur

realiseren van die dromen.

onze gemediatiseerde wereld.

huwelijksaankondiging van mijn petekind

2. Een klassieker en toch: proberen

elk verdere stappen kan zetten naar het

3. Een gezonde, nuchtere, klare kijk op

tijdens zijn weekend- en vakantiewerk. De

mensenleven.

dromen mag uitkomen. Of minstens dat

2. Mijn vlieglicentie voor ballonvaren halen.

(fitness) en zijn stiptheid/correctheid

in Antwerpen. Een mijlpaal in een

3. Dat een klein stukje van ieder zijn

geweldig spelletje.

inzet en volharding in zijn nieuwe hobby

een vriendin een appartement huurt

work-life balance.

1. De ontdekking van padel, wat een

Orthopedagogie en Nand (16) voor zijn

gezinswoning verliet en samen met

En verder, een beter evenwicht op mijn

Jan

1. Supertrots op onze kinderen: Emma (19)

1. Mijn oudste dochter die de

Belangrijk bij een zittend beroep.

graag wensen voor 2022?

Inge

Lieven

om elke dag wat meer te bewegen.

3. Wat wil jij de Plus++klanten

betekent…
2. Met heel veel plezier en goesting
alles doen wat we graag doen en vooral
gezond blijven.

3. Veel genietmomenten, genieten van
veel te doen en van niet al te veel te
doen.

2. Meer tijd voor sport.
3. Ik wens onze Plus++klanten
vertrouwen.

overstromingen.
2. Kunnen loslaten.
3. Ik wens onze klanten alles en niets.
Alles wat hen gelukkig maakt en niets
wat hen ongelukkig maakt.

ABR Verzekeringsgroep, part of Plusassur

1. Het enorme leed in Wallonië na de

1. Zoals ik me 1976 herinner als jaar met
een erg warme zomer en de overwinning
van Lucien Van Impe in de Tour, zo zal ik
me 2021 herinneren als het jaar met een

Greet
1. Mijn lang uitgestelde yoga retreat op

Katrien

Filip

Formantera was een totaal beleving.
2. Mijn 2 kernwoorden voor 2022 zijn
plezier en uitdagingen aangaan.
3. Doe vooral veel van dát waar je blij van
wordt en energie krijgt.

natte zomer, overstromingen in Wallonië
en de ritwinst van Wout Van Aert in de
Tour, de rit met een dubbele beklimming
van de Mont Ventoux.
2. Eindelijk de reizen maken die we om de
alom gekende reden de afgelopen 2 jaar
niet konden maken.
3. Ik wens onze Plus++klanten een goede
nachtrust. Dat ze niet wakker hoeven te
liggen van eventuele problemen en ten
volle kunnen genieten van al het moois
dat 2022 zal brengen.
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Adfinas

ondernemen.

eerste fuif ging. Ik word oud J

Adfinas

opschrijven, relativeren en actie

gezondheid!

1. De dochter die naar haar

Groep Penneman, part of Plusassur

2. Als ik me zorgen maak, dit meteen

ABR Verzekeringsgroep, part of Plusassur

Washington DC (januari 2021).

goesting en levensvreugde en een top-

D’hooge3

Lennert

Peter
1. De bestorming van het Capitool in

3. Een bruisend 2022 met veel

blikken terug &
kijken vooruit
Lauranne
1. Het 50 jarig bestaan van ons kantoor.
Op 8 en 9 oktober hebben we dit samen
met onze klanten, collega’s, vrienden
en natuurlijk mijn grootouders - de
stichters - uitgebreid gevierd. Ik ben dan

1. Maart 2021: 50 jaar kantoor Stevens.
Gelukkig konden we dit toch met onze

en ikzelf de kans krijgen om het kantoor

1. Onze vernieuwd aangelegde tuin

verder te zetten en te werken

zorgde tot eind oktober iedere week voor

aan de toekomst.

een mooi boeket bloemen op tafel.
2. Geweune geweune… met inspiratie

2. Minder chaotisch zijn en een heel

(stichters kantoor Stevens) vieren in
het najaar.

cliché voornemen dat al jaren op mijn

voor verwondering in de kleine dingen.

lijstje staat: regelmatig sporten en

3. Een tekst, een beeld, dat pakt, dat

gezonder eten.

2. Nog beter plannen. Had me voor

3. Een jaar vol goed advies en een

2021 terug een manuele agenda

makelaar waarop ze kunnen rekenen!

aangekocht. Ga nu proberen een stapje

Kantoor Stevens

klanten, maar vooral met mijn ouders

verder te gaan met een bullet journal.

Stephanie

Als notitieboek, maandoverzicht met to
do’s en highlights, weekoverzicht en als

goede (spaar)planning lukt dit.

met onze klanten.

1. In 2021 overleed mijn oma, de laatste

2. Meer acties ondernemen.

connectie met onze familie in Italië. Privé

3. Tijd maken voor leuke activiteiten.

legde ik de focus op onze woning: een
paar verbouwingen, enkele opfrissingen,
nieuwe meubels. Zaken die we al langer
wilden doen of al geruime tijd over

scherm en wees creatief!

piekerden. Wel , daar is nu es verandering

Ilse

in gekomen se J.

1. 2021 was een gevarieerd, druk, sportief
en uitdagend jaar met de verkenning van

2. Een echte uitdaging voor mezelf is

1. Ons kantoor bestaat dit jaar 50 jaar.
We hebben er een fan-tas-tisch
feestweekend van gemaakt. Extra leuk

lichaam.

dochter. Ze groeit zo snel en de tijd vliegt

3. Ik wens alle Plussers een dynamisch
2022, waarbij beweging letterlijk en

3. Probeer je dromen (groot of klein)
achterna te gaan. Stel vooral niet uit,

persoonlijke manier contact te hebben

zodat je de bedenking ‘had ik maar ooit’

met de klanten.
Kantoor Stevens

nooit hoeft te maken. Leef voluit en
draag vooral zorg voor jezelf en je gezin.
Niks is belangrijker in je leven.

figuurlijk centraal staat.
Concordia - Kegels & Van Antwerpen

met onze klanten van genoten. Het

ontdekken.

wil ik nog meer genieten van mijn

zorgen maken.

is echt aangenaam om op deze zeer

hij/zij veel nieuwigheden kan en mag

2. Een gezonde geest in een gezond

meer koesteren en me wat minder snel

erbij waren. We hebben er samen

3. Ik wens iedereen een jaar toe waarin

behoorlijk wat training vragen. Daarnaast

voorbij. Ik wil de NU momenten nog

dat onze grootouders (de stichters)

2. Stoppen met snoozen.

Sicilië per fiets als topper.

meedoen aan de 10 miles. Dat zal nog

Charlotte

Zakenkantoor Vanhoof

Kids, ga eens een keer minder op jullie

Walt
1. De start van mijn carrière bij
Zakenkantoor Vanhoof.
2. Meer uitdagingen aangaan en mijn
interesses een kans geven.
3. Een coronavrij nieuw jaar zonder
maatregelen die onze vrijheid beperken.

Zakenkantoor Vanhoof

designerdroom 1 keer waar! Met een

Kantoor Stevens

3. Dames en heren maak je

1. Te weinig contact kunnen hebben

Mieke

gewone agenda. Het leuke is dat je hier
zelf creatief mee om kunt gaan.

heelt.

Janssen & Janssen Verzekeringen

Nathalie

Wim Van Hecke Zakenkantoor

Wim

ook super trots dat mijn zus Charlotte
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Jouw woning(en) in topconditie
Een huis is zoveel meer dan louter een dak boven het hoofd. Het
is onze thuis of onze geliefkoosde vakantiestek, waar we ons
comfortabel nestelen, tot rust komen en genieten van de kleine
en grotere dingen in het leven. En dus moet(en) onze woning(en)
op elk moment in optimale conditie zijn. Voor ons comfort en
onze gemoedsrust, maar ook omdat voorkomen steeds beter
en goedkoper is dan fundamenteel te moeten ingrijpen bij grote
herstellingen.
Maar er is natuurlijk nog meer. Onze woning draagt ook bij tot
klimaatneutraliteit. En dat is belangrijk, zowel voor de maatschappij
als voor onszelf. Omdat elk van ons op die manier zijn steentje
bijdraagt tot een duurzame en meer circulaire wereld.
Een circulaire economie

Het dak van de woning

Een circulaire economie kan je je voorstellen als een economie

✓ Losliggende dakpannen/leien

met cirkels die voortdurend uitbreiden. Ik en mijn partner, mijn

✓ Roofing

kinderen, mijn (groot)ouders, mijn familie, mijn vrienden, mijn

✓ Aansluitingen afvoer

schoolomgeving, mijn werkomgeving, mijn vrije-tijds-omgeving, ….

✓ Loodslabben bij ingemaakte ramen

De kern van de cirkel is het gezin: jij, je partner en je kinderen. Jullie

✓ Zonnepanelen: staat van de bevestiging en hechting

woning is een plek om te ontmoeten, een uiterst belangrijke plek.

✓ Dakgoot: de binnenbekleding en de afvoer (bladvrij, spinnenkop

De woning is de habitat voor tal van alledaagse en belangrijke

aanwezig, …)

gebeurtenissen: geboorten, verjaardagen, feesten, vreugde en
verdriet, vriendschappen, het opgroeien van onze kinderen. Een

Keuken en badkamer

plek die van nature duurzaam is. Onze woning is een plek die bol

✓ Staat siliconenkitten

staat van emotionele aspecten. Maar uiteraard heeft onze woning

✓ Staat van zichtbare toe- en afvoer

ook tal van fysieke en ruimtelijke kenmerken die op tijd en stond

✓ Staat afvoer wasbakken, douches, bad

aandacht vragen. Is mijn woning energieneutraal? Zijn er geen

✓ Staat van toevoerkranen (kalk)

kleine of grotere tekorten? Kan ik er blijven wonen als ik ouder word?
Dit alles samen maakt een woning tot één van de belangrijkste

Verwarming

duurzame en circulaire aankopen die een gezin doet. Dat willen wij

✓ Lucht in radiatoren

ondersteunen.

✓ Radiatorkranen
✓ Druk radiatoren

De Plus++woningscreening
Door een jaarlijkse screening van je woning worden kleine gebreken

CV Ketel

snel helder en worden pijnpunten zoals energieverlies binnen de

✓ 2 jaarlijks nazicht

kortste keren aangepakt. Omdat energieverlies een type voorbeeld

✓ Druk expansievat

is van wat niet duurzaam en niet circulair is. Het hoeft daarbij zeker
niets steeds om grote investeringen te gaan, net door de jaarlijkse

Elektriciteit

screening worden die voorkomen. We signaleren pijnpunten op

✓ Toestand elektriciteitskast

het moment dat ze nog beperkt in omvang zijn, zodat er snel
gehandeld kan worden en grote kosten uitblijven. Een lekkage aan

Rookmelders aanwezig

de waterleiding snel detecteren is een maatschappelijke bijdrage

✓ Overal aanwezig waar nodig?

leveren aan onze waterhuishouding. Maar het voorkomt ook
erger en vermijdt dat er later fors hogere investeringen dienen te

Ook voor KMO!

gebeuren.

Voor de Plus++KMO-klanten hebben wij een specifieke scan

Onze screening omvat enkele basics zodat je snel en helder een

ontwikkeld, met dezelfde insteken: duurzaam en circulair. Naast

overzicht krijgt van de situatie van je woning. Een greep uit de

de bedrijfsscreening bieden wij de mogelijkheid om de wettelijke

woningelementen die aan bod komen:

keuringen te coördineren. Hiervoor sloten wij een partnership af
met ACEG, een digitaal toegankelijk keuringsplatform erkend dor de
Vlaamse Overheid. Het betreft onder meer keuringen op volgende

Wil je graag meer weten over onze particuliere woningscreening? Of heb je interesse in de bedrijfsscreening? Of in het
aanbod keuringen? Contacteer dan snel je Plus++makelaar, hij
of zij geeft je graag alle nodige extra informatie.
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vlakken: elektriciteit, gas, energie, druk, riolering, water, liften, hijsen andere hefwerktuigen, brandveiligheid en gebouwbeheer. Het
digitale karakter van het platform maakt het mogelijk keuringen in
te plannen en te consulteren.

Tijdens de eerste golven van de Covid-19 pandemie werkten we massaal van thuis uit. Ook na de coronacrisis blijft telewerk in vele
organisaties ingeburgerd, meer nog het wordt door de overheid opnieuw sterk aanbevolen. En inderdaad, thuiswerk biedt tal van
voordelen, voor zowel werkgever als werknemer. Anderzijds stelt thuiswerk de werkgever voor tal van (nieuwe) uitdagingen. En daar
wordt vandaag enorm mee geworsteld.

Hoe de uitdagingen van

telewerk aanpakken?

De centrale vraag hierbij is: hoe maken we het toekomstige
werken werkbaar voor alle partijen. Of nog: hoe creëren wij als
zaakvoerders, managers de werkbare organisatie van morgen en
wat is de nieuwe rol van ons als manager, coach, leider. Een vraag
waarop wij als Plus++ graag een antwoord willen zoeken. Voorjaar
2021 organiseerden we reeds een bevraging bij onze Plus++klanten
- zowel werkgevers als werknemers - rond de organisatie van
thuis- en kantoorwerk. De uitkomsten hiervan werden tijdens
een webinar, exclusief voor onze Plus++ ondernemingsklanten,
uitgebreid besproken met een aantal ervaringsdeskundigen:
Wouter Torfs (CEO Schoenen Torfs en meermaals gelauwerd als
beste werkgever), Inge Nuyens (CEO van Dox Interieurconcepten)
en Luc Van Antwerpen (gedelegeerd bestuurder bij Concordia Kegels & Van Antwerpen, Plus++makelaar)
De Plus++ bevraging gaf volgende inzichten die wij aan het panel
voorlegden:
✓ Bij bijna alle werkgevers werkten de medewerkers deels of zelfs
fulltime van thuis uit.
✓
De belangrijkste bevindingen vanuit de werknemers zijn: het
gemis aan sociaal contact, de tijdwinst door het verminderen
van de verplaatsingen, de digitalisering die duidelijk efficiëntiewinst creëert.
✓ Bijna alle werkgevers hadden een (deels) uitgewerkt thuiswerkbeleid en vonden meer ruimte om hun eigen werktijd beter te
plannen.
✓ Minpunten waren een gemis aan controle bij aanvang van de
periode, gemis aan ondersteuning om de autonomie goed te
omkaderen en het creatief overleg dat werd gemist.
✓ Niet elke werknemer is geschikt als thuiswerker. Vooral wanneer
men snel is afgeleid of concentratieproblemen kent, is dat vaak
behoorlijk lastig bij thuis werken. Voor anderen is het ontbreken
van de ‘brug’ tussen werk en thuis dan weer moeilijk: de file, de
treinrit, de fietstocht van en naar huis ontbreken.

✓
Thuiswerk leent zich prima voor operationele taken, meer
strategische denkoefeningen verliezen aan kracht en waarde
wanneer ze online moeten gebeuren.
✓ Werknemers die van thuis uit werken melden zich minder snel
ziek. Omdat ze zich thuis op hun gemak voelen en makkelijker
rust kunnen nemen, blijven ze doorwerken.
✓ Thuiswerk met kleine kinderen werd als een moeilijke oefening
ervaren.
✓ Het aflijnen van de werktijden en het vermijden dat werk en privé
door elkaar gaan lopen vraagt aandacht en duidelijke afspraken.
Maar misschien wel het allerbelangrijkste: bij zowel werkgevers als
werknemers leeft het gevoel dat thuiswerken ruime kansen biedt
om tot een betere work-life balans te komen. En dat wordt door
beide partijen als positief ervaren.
Aan het panel werd dan ook voorgelegd of zij zich konden
herkennen in deze besluiten en hoe zij reageerden op volgende
vragen:
✓H
 oe bepaal je het kader vanuit de noden van de organisatie?
✓R
 ond welke thema’s kan virtueel overlegd worden, welke
aspecten vragen fysieke aanwezigheid? Wat zijn de goede
momenten om daarover met elkaar in overleg te gaan?
✓ Voor welke taken werkt afzondering (lees: thuiswerk) productiviteitsverhogend?
✓ Welke ruimte is er nodig voor individuele planning in functie van
thuiswerk, werkplek,…?
✓H
 oe ondersteun je de noodzakelijke sociale cohesie?
✓H
 oe benut je informele contacten?
✓ Wat is een slim charter om werkbaar werk op lange termijn
succesvol in te bedden in de organisatie?
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“A new year, a new healthier me”

Fit en gezond
in 2022
De start van het nieuwe jaar is het uitge-

afstand te nemen van de ratrace waarin we

Wie is B-Tonic?

lezen moment om goede voornemens te

ons elke dag begeven, om bewuster keuzes

B-Tonic is een online inspiratieplatform

maken en te investeren in jezelf en je ge-

te maken en voluit te leven. Het geeft je

voor

zondheid. Heel vaak evenwel verdwijnen

bovendien meer focus en creativiteit, en

gezondheidscoaches

die ‘goede voornemens’ al snel naar de

een betere nachtrust. Het proberen waard.

motiveren je om je gezondheidsdoel te

achtergrond. Met onderstaande handige

een

gezonder

leven.
inspireren

Onze
en

bereiken met een haalbaar plan, zodat
10 dagen mindful-checklist

je die gezonde levensstijl ook effectief

Ga bewuster leven met deze eenvoudige

kunt volhouden. Met Wellbeing works

Gezond eten: detox met mate

oefeningen. Hieronder vind je een lijstje

ondersteunen we jou en je medewerkers

Gezonder eten en afvallen zijn twee van de

met 16 dagelijkse to do’s voor een meer

via verschillende welzijnstrajecten naar

meest voorkomende goede voornemens.

mindful leven. Door elke dag 1 actie of doel

een energieke levensstijl, zowel voor thuis

Je tijdens de feestdagen volproppen met

voor jezelf te kiezen, zal je dat moment

als op kantoor.

lekkers en in januari jezelf alles ontzeggen

bewuster beleven.

tips houd je het deze keer wel vol!

is evenwel geen goed idee. Omdat zo’n
aanpak gewoon niet vol te houden is. Kies

Hoe ga je te werk?

voor de 80/20-regel als leidraad tot succes.

Print de checklist en hang hem op je

✓ 80% van je voeding is gezond en past

koelkast, aan je spiegel of een andere plaats

binnen je dieet
✓ 20% van wat je eet, is om jezelf te
verwennen

waar je vaak voorbijkomt. Kies gedurende
10 opeenvolgende dagen elke dag één of
twee to do’s die je wilt uitproberen. Vink

TIP: Zorg voor kant-en-klare gezonde

die af. Sta even stil bij elk item dat je hebt

snacks in de koelkast. Zo maak je het jezelf

afgevinkt. Wat deed het met je? Voel wat

gemakkelijk om een gezonde keuze te

jou rust, verwondering of plezier geeft.

maken als je alweer in de keuken staat met

Nadat je de hele lijst hebt uitgeprobeerd,

een ‘goestingske’.

kies je welke oefeningen je vanaf nu in je
dagelijkse leven wil integreren.

Sporten en bewegen:
hou deze keer écht vol
Neem jij je ook elk jaar voor om meer te
bewegen, maar hou je het nooit vol?
✓ Kies voor een sport die je écht leuk vindt.
✓ Stel haalbare korte termijn doelen. Deze
motiveren je om vol te houden.
✓ Plan je sportsessies in je agenda en leg je
sportkleren vooraf klaar.
✓ Zorg voor wat sociale druk: vertel
anderen over je goede voornemens of
zoek een sportbuddy.
Mentaal welzijn: ontstressen en me-time
Heb jij je voorgenomen om je niet meer op
te jutten in het verkeer of minder te stressen
over het werk? Of wil je bewuster leven en
meer genieten? Mindfulness leert je om

MINDFUL-CHECKLIST
✓Z
 et een lied op dat je graag hoort en doe niets behalve luisteren.
✓E
 et de eerste happen van elke maaltijd in stilte en met volle aandacht.
✓D
 oe vandaag iets enkel en alleen voor jezelf.
✓Z
 eg vandaag geen ‘sorry’.
✓G
 eef 1 oprecht compliment.
✓D
 oe 3 personen een plezier.
✓S
 chrijf op wat vandaag goed en minder goed ging.
✓N
 oteer 3 dingen waarvoor je dankbaar bent.
✓S
 chrijf 5 dingen op waar je nog van droomt.
✓N
 eem een andere weg naar je werk.
✓V
 ervang het woord ‘moeten’ door ‘willen’.
✓F
 ocus je gedurende 2 minuten op één voorwerp in huis.
✓G
 a helemaal alleen wandelen en richt je focus op al je zintuigen
(wat zie je, wat hoor je, wat ruik je, wat proef je).
 eem bewust pauze en focus je 2 minuten op je ademhaling.
✓N
✓Z
 et een timer en neem elke 1 of 2 uur twee minuutjes pauze. Sta op en ga naar
buiten of kijk door het raam en observeer wat je ziet.
✓Z
 eg vandaag bewust ‘nee’ om wat ruimte te maken in je agenda.
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Lange tijd zaten we met zijn allen in een extreme, door de overheid opgelegde vorm van
isolatie. Terwijl sommigen het heerlijk vonden om een lege agenda te hebben, voelden
anderen zich juist eenzaam. Waar dit voor de ene een straf was, ervaarden anderen het
als een godsgeschenk. Uitspraken als: “eindelijk rust, geen sociale verplichtingen meer,
ik kan even bijtanken” hoorden we vaak, zeker de eerste maanden van de pandemie.
In sociaal opzicht werden we ontdaan van heel veel ruis. Zo zorgde ook de avondklok
voor een duidelijke afbakening van ons sociale leven.

Rust

in hectische tijden
Nu een groot aantal coronaregels terug aangescherpt zijn, staat ons sociale leven weer
op een wat lager pitje. Maar zodra die weer losser zullen worden, pakken we dat sociale
leven wellicht weer massaal op. Net als de voorbije maanden zullen velen dan alweer
kampen met een drukke, soms overvolle sociale agenda. Ben jij ook iemand die het
moeilijk vindt keuzes te maken?
Misschien is dit wel het moment om ons sociaal leven tegen het licht te houden. Om op
die manier nieuwe worstelingen te voorkomen. Dan is het belangrijk jezelf een aantal
vragen te stellen:
✓ Op welke manier ga je de sociale druk bij jezelf weghouden als je dit niet meer wilt?
✓ Op welke manier kan je doseren waar je wel heen wil gaan en wat je wil laten schieten?
✓ Welke manieren werken voor jou om je grenzen te bewaken?
✓ Hoe voorkom je dat je weer meegaat in een ratrace?
We geven je graag enkele concrete tips om de sociale druk binnen de door jou gewenste
perken te houden:
Bye bye Fomo
Fomo (Fear Of Missing Out) of de angst iets te moeten missen, kan ervoor zorgen
dat je je eigen grenzen overschreidt. Kost wat kost wil je bij de groep horen. Maar
wie, tegen beter weten in, alle sociale ballen in de lucht wil houden en maar blijft
pleasen, kan op een zeker moment compleet uitgeput raken.
Oefenen en keuzes maken
Hoe ga je om met de druk altijd overal bij te moeten zijn? ‘Oefenen!’ Om het oké
te laten voelen dat het écht niet zo erg is als je eens een feestje mist, moet je het
gewoon eens ervaren. Je zult merken dat je echt niet meteen door je vrienden
wordt verstoten. Een andere manier om met sociale druk om te gaan, is accepteren
dat je alles kunt, maar níet alles tegelijk. Keuzes maken dus. Druk op het werk?
Dan kom ik niet naar je feestje. Veel feestjes? Dan maar even wat minder sporten.
Belangrijke sportprestatie op de planning? Dan even geen wekelijkse caféafspraak met vrienden. Geef bepaalde activiteiten soms méér prioriteit dan andere
en wees daar tevreden mee.
Grenzen stellen
Nee zeggen dus. Weet dat wanneer je nee zegt tegen het ene, je ja zegt tegen iets
anders. Focus je op dat waar je ja tegen zegt. Meestal draait het dan om het welzijn
van jezelf.
Het zal belangrijk zijn keuzes te maken, zorgvuldig in kaart te brengen welke sociale
contacten en activiteiten voor jou belangrijk zijn en welke je wil skippen.
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Ten huize van Dox interieurconcepten

Van schoolbanken tot
interieurconcepten
voor leren en werken

Louis: Hoe krijg je de medewerkers hierin mee?
In g e N u y

Inge: Wij zijn één grote Dox-familie. Dat is geen cliché, wij zijn een
groep mensen die samen leeft, samen werkt en samen ambitieus

e ns

is. En die heel graag doen wat ze doen. Voor mij is het belangrijk dat

,z

ik er ben voor mijn mensen en het voorbeeld geef. Anderzijds sta ik
zeer open voor de creativiteit van de mensen. Het individu kan niet
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Dox
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ce

n
pte

Lier dat is de Zimmertoren, Pallieter en de familie Dox. Vroeger
stond Dox voor de bekende houten schoolbanken, vandaag is
Dox nog steeds familiaal, maar wel circulair en vooruitdenkend.
Over hoe kinderen best leren en wat de rol van meubels daarbij
kan zijn. Hierover praatten we met Inge Nuyens, zaakvoerster en
5de generatie Doxkes.
Louis: Wie zijn dat de Doxkes?
Inge: 5 generaties lang zijn we bezig met schoolmeubilair, we
evolueerden van louter vakmanschap naar meer en meer inhoud.
Henri, de stichter, staat voor vakmanschap. Zijn zoon kreeg het
woord techniek mee. Vormgeving is het kernbegrip voor Jozef, mijn
grootvader. Hij stond aan de wieg van het interactieve schoolbord.
Mijn ouders voegden het pedagogische aspect en het mensverhaal
toe. Het woord mens staat voor hun generatie. Ons generatiewoord
is kind. Onze klant is het kind dat leert in de scholen.
Louis: Wat heb jij toegevoegd?
Inge: Ik heb veel vernieuwd, mede door de vernieuwing op de
onderwijsmarkt. Het onderwijs verandert dusdanig dat de fysieke
omgeving - en dat is onze specialiteit - mee moet evolueren.
Jongeren opleiden die volop met sociale media bezig zijn, die
massaal veel prikkels krijgen, die moet je een omgeving aanbieden
waarin ze gestimuleerd worden tot creativiteit en interactie.
Louis: Wat biedt Dox vandaag dan aan?
Inge: We maken dynamische inrichtingsconcepten. Elke omgeving
die wij inrichten moet voortdurend in beweging zijn. Het ‘deugnietje’
staat daarbij centraal. Het is een leerlingentafel, gemaakt om
kinderen te betrekken bij hun eigen leerproces. Kenmerkend is
dat ze alle mogelijke ‘puzzelvormen’ toelaat. Kinderen puzzelen
zelf hun leeromgeving samen. Dat kan omdat onze deugnietjes
een unieke vormgeving hebben, zonder hoeken en 4 verschillend
gebogen zijden. Je kan een deugnietje toevoegen of weghalen.
De tafeltjes vormen een tool die communicatie en ontmoeting
aanmoedigt en faciliteert.
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zonder de groep, ze moeten elkaar ‘binden’ en versterken.
Louis: Een Doxke, hoe kan je dat typeren?
Inge: (lachend) Bij een Doxke is er steeds wel een goed hoekske
af. Wij hebben allemaal humor, dat is belangrijk want humor kan
veel oplossen. Wij zijn open en communicatief; eerlijkheid vinden
wij onwaarschijnlijk belangrijk. Als er iets misloopt, lossen we het
samen op. Samen is een sleutelwoord!
Louis: Welke betekenis schuilt er achter de mal van de zandbak
die hier staat?
Inge: Mijn grootvader gebruikte de mal om multiplexvormen te
maken. Die mal hangt hier omdat ik nooit wil vergeten van waar
we komen. Enerzijds kunnen we veel, anderzijds besef ik dat
we ‘maar’ meubelmakers zijn. We proberen vernieuwing te
brengen maar blijven meubelmakers: het is belangrijk om in die
bescheidenheid te blijven.
Louis: Hoe hebben jullie het circulaire in het verhaal gebracht?
Corona maakte dat de wereld, van de ene dag op de andere, op slot
ging. Na een paar weken stelden we wel vast dat projecten opnieuw
opgestart werden. Dat gaf veel energie, vooral omdat we vaak te
horen kregen dat onze klanten de vooruitgang, de vernieuwing
niet wilden verliezen of bevriezen. De nieuwe (communicatie)
vormen, de nadruk op duurzaamheid… thema’s waar Dox al jaren
op hamert, kregen persaandacht. Als je als bedrijf oprecht en
authentiek duurzaam bent, is circulariteit een logische evolutie. Om
twee redenen. Als bedrijf heb je een verantwoordelijkheid naar de
toekomst, we willen geen afvalmakers zijn. En als je de reflex hebt
om duurzaam te zijn, is circulair werken een gemakkelijke stap.
Louis: Op jullie website las ik over de moedertafel…
Inge: Ze is in 2004 gemaakt voor een school in Rotterdam en wordt
ook veel gebruikt in bedrijven, vooral in meetingrooms. Ze heeft
geen hoeken en leunt naar vorm sterk aanbij het prehistorisch
moederbeeld. De inspiratie komt van de Venus van Willendorf. Als je
die omdraait, zie je de vorm van onze tafel. Onze moedertafel heeft
een hoofd, een boezem en een heup. Het is een zeer uitgesproken
vrouwelijke vorm die ons onderbewustzijn aanspreekt en zorgt
voor verbinding.

Autovrije zondag en dag
van de landbouw in Asse.
Adfinas was er bij!

End of summer happening
Plusassur (ABR Verzekeringsgroep, Groep Penneman en
Zakenkantoor Flos): een fijne
nazomerdag in de inspirerende
omgeving van Den Ouden Doel!

De wereld
van Plus

++

In de wereld van Plus++ is er veel plaats
voor fijne ontmoetingen, aangename
verrassingen en leuke ontdekkingen.
Samen beleven werkt immers verbindend!

50 jaar Kantoor Stevens: dat werd
uitbundig gevierd.

Samen met onze klanten
herfstwandelen

naar

het

perceel dat wij als Plus++ in
2022 bebossen.
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ABR Verzekeringsgroep, part of Plusassur

Groep Penneman, part of Plusassur

Zwijndrecht

Kieldrecht

www.plusassur.be

www.plusassur.be

Ad-vice

Janssen en Janssen Verzekeringen

Lokeren

Brasschaat

www.ad-vice.be

www.plus-plus-plus.be/nl/janssen-en-janssen-verzekeringen

Adfinas

Kantoor Stevens

Asse

Essen - Wuustwezel

www.adfinas.be

www.kantoorstevens.be

De Waele Adviesgroep

Concordia - Kegels & Van Antwerpen

Kaprijke - Brugge - Sint-Denijs-Westrem

Antwerpen

www.dwag.be

www.kegelsvanantwerpen.be

D’hooge3

Wim Van Hecke Zakenkantoor

Sint-Niklaas

Ertvelde

www.dhooge3.be

www.wimvanhecke.be

Zakenkantoor Flos BV, part of Plusassur

Zakenkantoor Vanhoof

Haasdonk

Kampenhout

www.plusassur.be

www.zkvanhoof.be
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