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Plus++ staat voor ontmoeten en verbinden. Tijdens de Facebook live uitzendingen ‘Ten huize van ...’  
ontmoet Louis Schoofs telkens een gepassioneerde lokale ondernemer met oog voor duurzaamheid.

‘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.

5 jaar Plus++

Thomashuizen

Rust in je hoofd

Het Plus++bos

Cocktailtrends

Leuke gezelschapsspellen

Inhoud

Live
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Beste Plus++klant,

Het gaat snel! Dit jaar blaast Plus++ 5 kaarsjes uit. Het is ondertussen al 5 jaar geleden dat wij - een groep van 
makelaars die elkaar vonden in hun uitgesproken klantgerichtheid - de handen in elkaar sloegen om samen een 
erg vernieuwend concept neer te zetten in de al bij al zeer klassieke verzekeringsmarkt. Net omdat wij het advies 
op maat aan onze klanten zo belangrijk vonden en vinden, stapten wij resoluut af van de klassieke formule waar 
makelaars betaald worden door de verzekeringsmaatschappijen, onder de vorm van commissies. Deze van 
oudsher toegepaste vergoedingsmethode heeft inderdaad een pervers gevolg: het maakt de zelfstandige makelaar 
afhankelijk van de leverancier. Terwijl wij net ons onafhankelijk advies als cruciaal beschouwen. Dus gooiden  
wij het roer drastisch om: geen betaling meer via commissies, wel rechtstreekse facturatie aan onze klanten voor 
ons advies.

Onze klanten weten onze benadering te waarderen! Vandaag zijn ze met ruim 2000, zowel particulieren, zelfstandigen 
als ondernemingen. Daar zijn we best fier op. Bedankt voor het vertrouwen, Plus++klant!

Jaarlijks voeren we vele duizenden gesprekken met Plus++members, in het kader van de contractueel afgesproken 
ontmoeting of ook en graag op meer informele momenten bij een hapje en een drankje. Helaas waren de voorbije 
coronajaren een rem op de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, maar dat is nu anders. En we duimen dat dit 
zo mag blijven.

Ondertussen blijven wij als Plus++makelaar elke dag verder aan de weg timmeren. Door te luisteren naar wat onze 
klanten verwachten, ontdekken wij waar ons Plus++concept nog verder verrijkt en vervolledigd kan worden. De 
aandacht voor mantelzorg en het mentaal welzijn van onze klanten en hun dierbaren zijn daar twee voorbeelden van.

Ook op maatschappelijk vlak ontlopen wij onze verantwoordelijkheid niet. Duurzaamheid voeren wij sinds de start 
hoog in het vaandel en via tal van initiatieven reduceren wij onze ecologische voetafdruk. Dit jaar gaan we nog een 
stap verder en planten we samen met onze collega’s, klanten en partners een heus Plus++bos. Niet zomaar een bos, 
wel een inheems, bio-divers en robuust bos. Zo dringen wij onze CO2-uitstoot verder terug.

Omdat de Plus++community ons nauw aan het hart ligt, organiseren wij kort voor of na de zomer, net als al onze 
Plus++collega’s een zomerdrink. We nemen daar ruim de tijd om in een gemoedelijke en ontspannen sfeer met jou 
vernieuwd contact te maken. Met een fris drankje en een lekker hapje in de hand. Ook dit najaar voorzien we nog tal 
van events, met als orgelpunt onze grote-plant-dag in november. In 2023 plannen wij een groot feest met al onze 
Plus++klanten om 5 jaar Plus++ te vieren.

Maar nu eerst genieten van de zomermaanden. Van een paar weken vrij. In eigen omgeving of ver weg. Waar je ook 
voor kiest, wij hopen dat het deugddoend mag zijn. Dat de batterijen nadien weer helemaal opgeladen zijn. Ook wij 
en onze Plus++collega’s doen het de komende weken wat rustiger aan. Verderop in dit magazine geven we je een 
inkijkje in onze vakantieplannen. 

Voor jou en je gezin, je familie en al wie je dierbaar is: heel fijne zomermaanden!

Warme zomergroeten
Je Plus++makelaar 
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Torfs en Colora werden de afgelopen 15 
jaar succesvolle retailbedrijven omdat zij 
oor hadden voor de verzuchtingen van 
hun klanten. Maar meer nog omdat zij 
de opgetekende verzuchtingen wisten 
toe te voegen aan hun aanbod. Daardoor 
werden het winkelconcepten die naadloos 
aansluiten bij de verwachtingen van de 
klanten.

Torfs is een mix van betaalbare mode, een 
klantgerichte en servicevolle organisatie. 
Colora, de verfwinkel is een mix van 
duurzame verven en een bezoek aan huis 
om het juiste kleuradvies te geven en de 
technische noden in te schatten. Geen 
aankoop in de winkel, maar thuis.

Beide bedrijven hebben de klant-
verzuchtingen in hun concept ingebouwd 
door hun producten en services te 
verbeteren en door intensief in te zetten op 
de klantvriendelijkheid van hun personeel. 
Het aanbod van deze bedrijven is dus 
ruimschoots meer dan een product op zich.

“ LUISTEREN NAAR WAT 
DE VRAGEN, ERVARINGEN 
EN VERWACHTINGEN VAN 
DE KLANTEN ZIJN, STOND 
EN STAAT CENTRAAL ”

Plus++ is 5 jaar geleden in de markt gezet 
om anders naar verzekeringen te kijken 
dan tot op dat moment de gewoonte was. 
Luisteren naar wat de vragen, ervaringen 
en verwachtingen van de klanten zijn, 
stond en staat centraal sinds de geboorte 
van Plus++. Rond die opgetekende 
verzuchtingen hebben we samen een 
aanbod ontwikkeld dat veel ruimer is dan 
uitsluitend verzekeringen. Extra services 
en een uitgesproken klantgerichtheid zijn 
de speerpunten van het Plus++concept.

De Plus++makelaars begrepen snel dat 
de sleutel voor een succesvolle groei 
diende gezocht in een doorgedreven 
klantenaanpak binnen een helder kader, 
organisatorisch stevig onderbouwd met 
als doel jaarlijks de klant te ontmoeten op 
initiatief van de makelaar. Dat is de basis.

“ WE ONTWIKKELDEN 
PLUS++ MET ALS BASIS EEN 
JAARLIJKSE AFSPRAAK ”
Dit hebben wij vanaf de start van ons 
Plus++netwerk sterk uitgewerkt. We 
ontwikkelden Plus++ met als basis een 
jaarlijkse afspraak die contractueel 
voorzien is in het fee-contract. Een 
ondersteunende medewerker contacteert 
jaarlijks de klant om de afspraak vast te 
leggen. Op deze fundering zijn de latere 
bouwstenen gelegd.

Via jaarlijkse klantenpanels met onze 
Plus++klanten werden de verwachtingen 
snel duidelijk. Het gesprek moet in de 
eerste plaats gaan rond het beveiligen van 
onze zorgen vandaag en het opbouwen van 
onze toekomst morgen. Thema’s als in een 
vertrouwde en veilige woning oud kunnen 
worden, investeren in een duurzame 
woning betaalbaar maken, sparen voor 
mijn wensen op korte en langere termijn, 
het zijn voorbeelden van onderwerpen 
die leven bij onze Plus++klanten. Maar ook 
rond volgende verwachtingen gaan wij 
tijdens ons jaarlijks fee-gesprek in dialoog 
met onze klanten:  zonder zorgen op reis 
kunnen gaan, mijn medische zorg kunnen 
betalen …

“ HET GESPREK MOET 
IN DE EERSTE PLAATS 
GAAN ROND HET 
BEVEILIGEN VAN ONZE 
ZORGEN VANDAAG EN HET 
OPBOUWEN VAN ONZE 
TOEKOMST MORGEN ”
Uit de vele duizenden gesprekken die 
we voerden met onze klanten bleek ook 
dat mantelzorg een belangrijk thema is. 
Meer dan de helft van onze Plus++klanten 
blijkt zelf mantelzorger te zijn. Dit thema 
ontwikkelden we tot een nieuwe bouwsteen 
van ons Plus++concept. We zochten 
en vonden experten die ons hierover 
informeren en zo nodig bijstaan. Tijdens de 
Covid-19 pandemie kaartten we dit thema 
aan onder de vorm van enkele Facebook 
Live uitzendingen. Deze blijven nog steeds 
consulteerbaar. In de toekomst plannen 
we gelijkaardige initiatieven maar dan 
wel op locatie en met aanwezigheid van 
geïnteresseerde Plus++klanten.  

Niemand koopt verf, je koopt kleur.
Niemand koopt zomaar een schoen, je koopt mode.
Niemand koopt verzekeringen, je koopt …
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Specifiek voor onze zakelijke Plus++klanten 
blijkt het onderwerp ‘werkbaar werken 
als zaakvoerder’ hoog op de agenda 
te staan. We gingen op zoek naar 
ervaringsdeskundigen als Wouter Torfs 
(CEO schoenen Torfs) en Inge Nuyens 
(CEO Dox interieurconcepten) en brachten 
onze KMO-klanten in contact met hen. 
Tijdens de uitloper van de pandemie via 
Zoom, recent tijdens een  fysieke KMO-
netwerkavond, exclusief voor onze klanten. 

“ ELKAAR ONTMOETEN 
EN INFORMEREN, DAT 
IS WAT WIJ IN ONS 
PLUS++MEMBERSHIP 
ONTWIKKELDEN ”
  
Elkaar ontmoeten en informeren, 
luisteren naar, leren van en in gesprek 
gaan met experten dat is wat wij in ons 
Plus++membership ontwikkelden. Iedere 
euro die wij via het membership ontvangen, 
besteden we aan het uitbouwen van 
een netwerk dat voor onze fee-klanten 
toegankelijk is. En natuurlijk is informeel 
ontmoeten evenzeer belangrijk. Dat doen 
we tijdens onze vele kleinere of grotere 
klantenevents. Bij voorkeur fysiek, maar als 
het niet anders kan ook virtueel, zoals bij 
onze eindejaarquiz.

De weg naar duurzaamheid van zowel onze 
klanten als van onszelf maken wij waar 
met het planten van een heus Plus++bos in 
november van dit jaar. Dit in overleg en  in 
samenwerking met Natuurpunt. Zowel de 
zaakvoerders als de medewerkers van de 
Plus++kantoren lieten zich van hun meest 
creatieve kant zien en toverden nestkastjes 
om tot kleine kunstwerkjes.  Deze unieke 
exemplaren worden ten voordele van ons 
Plus++bos geveild tijdens de zomerdrink 
die elk kantoor dit jaar organiseert voor zijn 
klanten. 

Ook klanten die er voor kiezen om hun 
factuur digitaal te ontvangen, steunen 
ons Plus++bos: voor elke klant die voor 
deze digitale optie kiest, betaalt jouw 
Plus++makelaar 1 euro als bijdrage voor het 
Plus++bos. 

“ IN NOVEMBER VAN DIT 
JAAR PLANTEN WIJ EEN 
HEUS PLUS++BOS ”
Het contractuele fundament in onze 
Plus++relatie is ons fee-contract. Met 
deze aanpak maken wij duidelijk waar 
wij voor staan: een onafhankelijke, lokale 
aanbieder. Het is niet de verzekeraar die 

ons betaalt in commissies via de premies 
van verzekeringen, het is onze klant zelf 
die ons rechtstreeks betaalt voor ons 
advies. En dus worden de commissies in 
mindering gebracht van de premie naar de 
klant. Onafhankelijk zijn van de verzekeraar 
maakt ons sterk in het zoeken naar de 
beste productoplossing.

“ ONAFHANKELIJK ZIJN 
VAN DE VERZEKERAAR 
MAAKT ONS STERK IN HET 
ZOEKEN NAAR DE BESTE 
PRODUCTOPLOSSING ”
Na 5 jaar werken, kunnen wij rekenen 
op 2.000 trouwe Plus++klanten. Daar zijn 
we fier op en blij mee. De aanhoudende 
verdere groei van ons klantenbestand 
voelt heel goed aan. Voor deze stevige 
klantenbasis is er maar één verklaring: de 
klant die ervaart dat ons aanbod aansluit 
bij zijn verzuchtingen!

Wat de toekomst brengt? Van één zaak 
zijn we zeker: nu we elkaar eindelijk weer 
kunnen en mogen ontmoeten zal Plus++ 
voor onze klanten alleen maar sterker 
worden!

5 jaar Plus++
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Louis: Wat is Thomashuizen?
Willy: Een Thomashuis is een plaats waar 
mensen met een verstandelijke beperking 
in een mooi huis en een veilige omgeving 
liefdevol verzorgd en gestimuleerd worden. 
Ze leven er samen met een zorgkoppel als 
één grote familie. Door het kleinschalige 
opzet en de permanente aanwezigheid van 
steeds dezelfde mensen ontstaat een echt 
thuisgevoel.

Louis: Vanwaar komt de naam?
Willy: De inspiratie komt uit Nederland. 
Thomas was een Nederlandse jongeman 
met een ernstige verstandelijke beperking. 
Jarenlang verbleef hij in een instelling. Het 
werd de ouders van Thomas duidelijk dat 
hij daar niet op zijn plaats was. En toch 
klopte alles: er waren zorgdossiers, er 
werden doelen gesteld, er werd over hem 
gesproken. Maar niemand had tijd om met 
hem te gaan wandelen of fietsen. In 2003 
besloot de vader van Thomas het zelf te 
gaan organiseren. Een mooi huis voor zijn 
zoon, waar hij met 8 à 9 medebewoners kon 
leven en verzorgd worden door een klein 
team van gemotiveerde mensen uit de zorg. 
Thomas ging van een grote zorginstelling 
naar een kleine zorgondernemer die liefde, 
aandacht en zorg leverde, 24 uur per dag, 
met bijna altijd dezelfde mensen. 

Louis: En hoe is het in Vlaanderen 
gestructureerd?
Willy: De overkoepelende organisaties, vzw 
Vrienden van Thomas en Thomashuizen 
België zorgen ervoor dat ervaren mensen 
uit de zorg op een succesvolle wijze hun 
Thomashuis kunnen starten. Alle zaken op 
het gebied van bedrijfsvoering, kwaliteit, 
klachtenregelingen, omgang met ouders 
en deskundigheidsbevordering worden 
aangeboden door de koepelorganisaties.

Louis: Wie is eigenaar van het 
gebouw?
Willy: We kozen er bewust voor om nooit 
eigenaar te worden van het gebouw. Wij 
willen de uitbating doen op een manier die 
niet gelinkt is aan de financiële stromen 
van het vastgoed. In België werken we 
met Inclusio, een sociale investeerder in 
vastgoed die kwaliteitsvolle woningen aan 
betaalbare huurprijzen wil aanbieden. De 
zorgondernemers huren via Inclusio hun 
eigen Thomashuis.

Louis: Hoe wordt de woongroep 
samengesteld?  
Willy: Het is de bedoeling dat de bewoners 
van elk Thomashuis de rest van hun leven 
in het huis kunnen blijven. Dit betekent dat 
er bij de start kritisch gekeken wordt of 
de mensen die er komen wonen bij elkaar 
passen en elkaar ook aanvullen. Het lukt 
nooit als je woongroep homogeen is 
samengesteld. Juist een mix van leeftijd, 
geslacht en mate van handicap werkt erg 
goed. Voor de bewoners en voor de uit-
baters. Stel dat je groep zou samengesteld 
zijn uitsluitend met mensen met autisme: 
die hebben weinig zorgtaken nodig, maar 
wel veel begeleiding. Omgekeerd is een 
groep met allemaal zwaar zorgbehoeftigen 
ook niet haalbaar. Het zijn de uitbaters  
die de groep samenstellen, want zij zijn er 
24 uur op 24 uur.

Louis: Wie zijn de uitbaters? Hebben 
deze mensen een zorgopleiding 
gehad?
Willy: Dat kan maar hoeft geen koppel te 
zijn. Maar minstens één van beiden moet 

een zorgopleiding  genoten hebben. En 
uiteraard is er ook personeel. Dit continu 
met twee doen is niet haalbaar, dat hou je 
niet vol. 

Louis: Waar komt je motivatie 
vandaan Willy? 
Willy: Die passie voor zorg is er altijd al 
geweest. Dat heb ik van mijn moeder, die 
deed niets anders dan voor de ganse buurt 
zorgen. Ze ging dagelijks, bij iedereen die 
op leeftijd was, de rolluiken optrekken. 
Daar was ze soms de hele voormiddag 
mee bezig. Nu en dan liep ik mee, soms 
was het comfortabel als ze niet  huis 
was; kon ik eens iets anders doen. Met 
die zorgpassie wilde ik al altijd iets doen, 
gelinkt aan ondernemerschap. Maar louter 
ondernemerschap is te weinig in de zorg. 
Er moet een ethische code zijn. Ik heb er 
ook nooit een probleem mee gehad dat 
ik dingen gratis deed, dat is ook zo bij de 
Thomashuizen.

Louis: Ben jij een gelukkige 
ondernemer?
Willy: Zeker wel. Er is eigenlijk maar één 
aspect dat me ongelukkig maakt: het feit 
dat er nog steeds op een pejoratieve manier 
gekeken wordt naar ondernemerschap in 
de zorg. Als we op dat vlak een evenwichtige 
discussie kunnen voeren, kunnen we ook 
stappen zetten. Vandaag heb ik nog steeds 
de indruk dat ondernemerschap in de zorg 
telkens opnieuw zijn plaats moet opeisen. 
Dat het telkens opnieuw een strijd is voor 
aanvaarding en begrip.

Over Willy Vertongen 

Willy is al tien jaar CEO van Mederi, 
een organisatie die zelfstandige zorg- 
praktijken voor thuisverpleging onder-
steunt. Als rasechte zorgondernemer 
zet Willy in op innovatie en maatschap-
pelijke meerwaarde. Thomashuizen, 
een kleinschalig initiatief voor mensen 
met een mentale beperking, is daar 
een illustratie van.

Ten huize van 

Willy Vertongen, CEO Mederi en bezieler van Thomashuizen

Thomashuizen koestert kleinschaligheid
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Voor je (klein)kinderen
Juli en augustus, 2 volle maanden vakantie voor de jongsten onder ons. Genieten, ravotten, tijd voor elkaar maken en hebben.  
Fantastisch toch?

Soms, heel soms is er nog weinig dat echt kan boeien. Misschien is deze leuke, zomerse kleurplaat dan wel een fijn idee. Neem je 
even de tijd? Roep kinderen en/of kleinkinderen erbij. Haal kleurpotloden, stiften of verfborstels bij de hand. En ga samen aan de slag. 
Voor de origineelste en leukste prenten hebben wij een aantal spannende gezelschapspellen gereserveerd.

Voornaam en naam .............................................................................................       Leeftijd ................................................................................

Straat en huisnummer ............................................................................................. Postcode & gemeente .....................................................

E-mailadres ............................................................................................. 

Bezorg ons voor 31 augustus jouw kleurplaat. Via de post naar Plus++, Eikenstraat 90, 2840 Reet-Rumst of via mail,  
met je ingekleurde tekening ingescand, naar info@plus-plus-plus.be

Tijdmaker
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Rust in  
          je hoofd

Elke dag heb je zoveel waar je aan moet 
denken. Je hebt niet alleen een hoop 
dingen die je moet onthouden, zoals 
opdrachten, een klusje, een boodschap 
of een afspraak. Je hebt ook een hoop 
informatie te verwerken.

Je krijgt constant nieuwe informatie 
binnen via radio en TV, via inkomende 
e-mails en natuurlijk via de diverse sociale 
media. Daarnaast kunnen gebeurtenissen 
of gesprekken zich constant in je hoofd 
herhalen en blijf je ze onbewust analyseren. 
Je hoofd draait overuren. Is er een stopknop 
voor je gedachten? Hoe kun je je hoofd 
leegmaken?   

De noodzaak van mentale rust
Wanneer je hoofd overvol is, kun je je niet 
meer goed focussen op wat je aan het doen 
bent. Het kan zijn dat je veel piekert en daar 
kun je slaapproblemen van krijgen. Je kunt 
het overzicht verliezen en dat kan veel 
stress veroorzaken. Net zoals je lichaam 
niet altijd actief kan zijn en rust nodig heeft, 
zo heb je ook mentale rust nodig. Je bent 

vatbaarder voor slaapproblemen, stress, 
burn-out of een depressie als je die rust 
niet kunt vinden.

Je hoofd leegmaken, betekent niets anders 
dan dat je je gedachtegang even op pauze 
zet. Je stopt bewust dat motortje in je 
hoofd dat altijd aanstaat en veel stress 
veroorzaakt. Maar hoe krijg je meer rust 
in je hoofd? Hoe krijg je meer orde en 
overzicht in je gedachten?

In 5 stappen op weg naar mentale 
rust
We delen graag 5 eenvoudige stappen met 
jou. Ze helpen je snel rust te vinden als je 
merkt dat het even teveel wordt. Doe deze 
oefening met je volle aandacht, desnoods 
(bij een vol hoofd) meermaals na elkaar, 
spreek de woorden luidop. ‘Voel’ nadien 
even hoe je er nu bij zit of staat. Is er een 
verschil?

Benoem

5 dingen die je nu ziet.
Van het beeld op je computerscherm 
tot de zon die door de wolken komt.  
Let hierbij vooral op details.
 
4 dingen die je nu voelt.
Hoe je kledij aanvoelt, de zon op je huid, 
de wind in je haren.
 
3 dingen die nu hoort.
Het tikken van de klok, het liedje op de 
radio, je ademhaling. Maak het eens 
extra stil, wat hoor je nog?
 
2 dingen die je nu ruikt.
De geur van een kaars, iemand die eten 
aan het klaarmaken is, een struik die in 
bloei staat.
 
1 ding wat je nu proeft.
Eet of drink iets en focus je aandacht 
op wat je proeft.
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Het Plus++ bos
Neen, de Plus++makelaars en hun klanten 
planten geen dennenbos. Samen met 
Natuurpunt planten wij einde dit jaar 
een bio-divers en duurzaam bos in de 
omgeving van Stekene. Een bos dat 
bestand is tegen drogere zomers, waar lage 
en hogere beplanting elkaar verstevigen. 
Met Natuurpunt en de lokale afdeling 
Natuurpunt Waasland, kern Noord haalden 
wij de nodige expertise in huis.

Natuurpunt kocht met ondersteuning van 
de subsidiërende Vlaamse Overheid een 
quasi braakliggend terrein aan. Dit terrein, 
gelegen in de gemeente Stekene, wordt 
helemaal omgeven door een bosrijk gebied. 
Plus++ zorgt ervoor dat op dit braakliggend 
terrein een bos komt. De Plus++makelaars, 
hun klanten en onze partners financieren 
de aankoop van de diverse bomen en de 
beplanting.

1.500 bomen zullen wij op zaterdag 19  
november planten. Natuurpunt zal nadien 
zorgen voor het noodzakelijke onderhoud. 
Zo groeit op dat braakliggend terrein 
langzaam maar zeker een robuust, bio-
divers bos, toegankelijk voor mens en dier.

Onze grote-plant-dag
Onze Plus++klanten kunnen dit bos mee 
helpen financieren. Wie bijdraagt, wordt 
uitgenodigd om tijdens onze grote-
plant-dag op zaterdag 19 november zijn 
boompje(s) te komen planten, onder 
deskundige begeleiding van de vrijwilligers 
van Natuurpunt. Tijdens deze plantdag 
nodigen wij jullie uit voor een korte 
wandeling naar het terrein waar wij het 
bos aanplanten. Onderweg zal Natuurpunt 
ons alle nuttige informatie over de aard 
en de kenmerken van het bos bezorgen. 
Daarna volgt het symbolisch moment 
waarop wij allen samen 1.500 bomen 
planten. In de putjes die de dag voordien 
werden gegraven door de medewerkers 
van de vlakbij gelegen sociale werkplaats. 
En uiteraard sluiten wij het planten af met 
een gepast feestelijk moment. Want dat is 
kenmerkend voor Plus++: elkaar ontmoeten, 
op een informele manier, bij een hapje en 
een drankje.

Hoe kan jij bijdragen aan ons bio-
divers en duurzaam bos?
Indien jij je boompje(s) wil bijdragen aan de 
financiering van ons Plus++bos, kan je dat 
op drie manieren doen:
• Als jij in het verleden al de keuze maakte 
om je factuur digitaal te ontvangen dan 
draag je nu al bij. Want door jouw keuze 
sparen wij zowel papier als postzegels uit. 
Dat bedrag gebruiken wij om de aanleg 
van het Plus++bos te financieren. Je 
ontvangt vandaag je factuur nog op papier 
maar wil opteren voor een digitale versie? 
Graag! Geef ons een seintje en wij zorgen 
ervoor dat je factuur voortaan in digitale 
vorm bij jou arriveert. En je draagt meteen 
ook een extra centje bij tot het Plus++bos.

• Je kan één of meerdere bomen kopen. 
Op die manier geef je een impuls aan 
een gezonder klimaat. Jouw boom in het 
Plus++bos is een stukje van je puzzel tot 
het verminderen van de C02 uitstoot van 
jou en je gezin. Financier je meerdere 
bomen dan bezorgen we je een nestkastje, 
zodat je meteen meer natuur in je eigen 
tuin haalt. En word je uitgenodigd op ons 
plantmoment in november en bijhorend 
feest. Ook voor onze zakelijke klanten 
hebben wij aangepaste formules indien 
zij de aanleg van ons Plus++bos wensen te 
steunen.

• Deze zomer organiseert jouw makelaar 
een zomerdrink voor al zijn Plus++klanten. 
Een gezellig, informeel moment met een 
belangrijke plaats voor ons bos. Want zowel 
de zaakvoerders als de medewerkers van 
de Plus++kantoren toverden nestkastjes om 
tot kleine, zeer persoonlijke kunstwerkjes. 

De nestkastjes van jouw Plus++kantoor 
worden op die zomerdrink geveild. En de 
opbrengst gaat integraal naar de aankoop 
van bomen. De kopers worden uiteraard 
ook uitgenodigd op het plantmoment en 
het aansluitende feest.

Zo creëren we samen een extra stukje 
natuur. Een gevarieerd en robuust bos, dat 
jaar na jaar aan kracht wint en elk moment 
vrij toegankelijk is. Wij zullen je in de 
toekomst ook regelmatig uitnodigen voor 
wandelingen naar het bos, begeleid door de 
beste natuurgidsen van Natuurpunt.

Doe jij mee? De Plus++community 
dankt je alvast!

Aantal 
bomen

Bedrag Aantal  
nestkastjes

Uitnodiging 
plantmoment

1 € 35
2 € 70

1
3 € 105 x
4 € 140

2 x
5 € 175

Voor bedrijven
Vanaf € 150 financier je 3 bomen, 
bezorgen wij je 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 
BE44 3631 4870 1545 met als vermelding 
‘Plus++bos’

Plus++ plant een bos

Een robuust en inheems bos
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Lieven
ABR Verzekeringsgroep, part of Plusassur

1. We gaan deze zomer naar het 
Noorderlicht zodat ik dit eindelijk kan 

afvinken op mijn bucketlist. We plannen 
ook een familieweekje in Frankrijk 
om de 80ste verjaardag van mijn 

moeder te vieren. Met alle kinderen en 
kleinkinderen.

2. Ik blijf fan van een lekker stukje steak 
met een huisgemaakte bearnaisesaus. 

Dit in combinatie met een lekkere 
Italiaanse of Spaanse rode wijn.

3. Ik ben persoonlijk geen fan van 
gezelschapsspelletjes, als ik mij dan 

toch laat verleiden zal het door 
‘De Slimste Mens’ zijn.

Inge
Ad-vice

1. Vakantie op een Grieks eiland, 
ilioloustes kai isiches diakopes!

2. Scampi’s met een fris, wit Chileens 
wijntje: Santa Ema. Heerlijk!

3. We zijn niet echt gezelschapsspelers 
maar als ik er dan toch één moet noemen, 

is het ‘Uno’. Dit spel is veruit het enige 
spel dat ik wel eens kan winnen.

Marc
Ad-vice

1. Zonvakantie in Griekenland om de 
batterijen op te laden.

2. Goed gerijpte entrecote. Een Afrikaanse 
pinotage geniet mijn voorkeur

3. Wij zijn geen 
zomeravondgezelschapsspelers. Het 
liefst zitten we rond een kampvuur en 
genieten we samen van de rust of een 
goed gesprek, met de kinderen erbij.

Lennert
Adfinas-Delgo

1. Deze zomer trekken we eindelijk naar 
Kroatië, een reis die door corona al drie 

keer werd uitgesteld. We kiezen steevast 
voor een combinatie van zalig nietsdoen 

en een actieve invulling. 
2. Mediterrane vispapillot met een frisse 

witte wijn. 
3. Yathzee: al jaren een traditie en 

eenvoudig mee te nemen. 

Jan
D’hooge3

1. Nog geen concrete plannen. Wat 
wel voor 100% zeker is: het wordt een 

relaxvakantie.
2. Een goede apero mag niet ontbreken, 

evenmin als een stukje zesrib. 
3. Monopoly of Risk. Blijft hilarisch.

Raf
D’hooge3

1. Een tripje naar een Zuiderse 
bestemming: cultuur, wandelen en 

lekker ontspannen.
2. Een lekker zalmfiletje of een filet pur, 
gecombineerd met een zalige Spaanse 

rode wijn.
3. Manhattan of Monopoly.

Katrien
ABR Verzekeringsgroep, part of Plusassur

1. Een vakantie waar mooi weer, rust 
en lekker eten te vinden zijn. Waar ik 

met mijn gezin kan genieten van zon en 
nieuwe ontdekkingen.

2. Spiesjes van scampi en kipfilet in 
combinatie met een fris wit wijntje.
3. Darts. Alhoewel ik hierin nog wat 

moet trainen om de rest van mijn gezin 
te verslaan. 

Peter 
ABR Verzekeringsgroep, part of Plusassur

1. Ik had een vroege zomervakantie, 
begin juni: een weekje Rhodos in een 

rustig hotel met lekkere food en drinks. 
Genoten van de zon en op eigen houtje 

het eiland ontdekt.
Begin september sluiten we de zomer 
af met een weekje aan zee: wandelen, 
fietsen en genieten van een terrasje op 

de dijk.
2. Geen barbecue zonder worst, vooral 
de barbecueworst met spek en kaas. 
Een stukje Côte à l’os gaat er ook wel 
in. Terwijl de kolen goed op tempera-

tuur komen, een gin-tonic of een flesje 
lekker gekoelde Lambrusco.

3. Wij kunnen ons geweldig amuseren 
met een spelletje ‘Mens erger je niet!’. 
Eenvoudig en toch altijd verrassend en 

spannend.

Met de zomer voor de deur maken ook de Plus++makelaars vakantieplannen. Sommigen zoeken het ver weg, anderen blijven dichtbij. 
We vroegen jouw Plus++makelaar, zijn collega’s en medewerkers een antwoord op drie zomerse vragen.

Onze vragen voor jouw Plus++makelaar

1. Wat brengt jouw zomervakan-
tie? Waar trek je heen? Voor welk 

soort vakantie kies je?

2. Welk stukje vlees, vis of veggie 
leg jij graag op je zomerse BBQ? 

En welke drank hoort daar  
absoluut bij?

3. Welk gezelschapsspel speel jij 
graag op een zomerse avond?

De zomer
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Jan
Groep Penneman, part of Plusassur

1. Naar de Zeeuwse kust; aan het strand 
genieten van zon, zee en natuur. En een 

citytrip naar Lissabon.
2. Een mooi stuk chateaubriand met een 

frisse droge rosé.
3. Ik geniet van natafelen in goed 

gezelschap op mooie zomerse avonden.

Xandra
Janssen & Janssen Verzekeringen

1. Wij gaan zoals elke zomer naar 
de camping in De Klinge en naar een 

camping in Frankrijk. Wandelen, zonnen, 
kajakken, op avontuur… het staat 

allemaal op de planning. De laatste week 
van de zomervakantie trekken we met 

de kindjes naar Disneyland Parijs.
2. Vlees, met koude groentjes en een mojito.

3. Rummikub of kaarten.

Pieter
De Waele Verzekeringen & Financieel Advies

1. Deze zomer blijf ik in eigen land. Ik wil 
o.a. leren golfen en wakeboarden. Na de 
zomer ga ik wel naar het buitenland en 

trek ik naar Vietnam, Afrika of nog  
een andere bestemming.  

Nog te bepalen dus.
2. Een ribbetje hoort er altijd bij op de 
BBQ. Dat in combinatie met een glas 

lekkere rode Rioja wijn.
3. Met vrienden kaarten we soms. Ik 
hou vooral van poker. Ik vind het zo 

boeiend omdat je soms met zeer slechte 
kaarten toch nog kan winnen. De zuivere 

geluksfactor is in dit spel vrij laag.

Nathalie
Kantoor Stevens

1. Ik kies voor een zonnige omgeving, 
die me positivisme en energie geeft. 

Maar, ik wil graag ook wat cultuur 
opsnuiven, liefst op een sportieve 

manier.
2. Geef mij maar een vis te bereiden op 

de BBQ. Op een brochette, in papillot, als 
filet of in zijn geheel; ik vind het allemaal 
lekker. Zeker met een glaasje gekoelde 

witte wijn.
3. Yahtzee, een dobbelspel, gespeeld 

met vijf dobbelstenen en een scoreblok.

Wim
Wim Van Hecke Zakenkantoor

1. Naar inspiratieplekken voor de tuin.
2. Brasvar/mosseltjes/vispapillot op de 
barbecue. Campari pur on the rocks of 

Baptist IPA van onze Brouwerij  
Van Steenberge.

3. Kubb met cijfers. Vermeende passeur 
en tellen in de vingers.

Nele
Wim Van Hecke Zakenkantoor

1. Deze zomer gaan we met het gezin 
op ontdekking naar het Gardameer 
in Italië. We kiezen voor een actieve 

vakantie maar nemen ook de tijd om 
stadjes in de buurt te ontdekken. De dag 
sluiten we af aan een strandje, aan het 

zwembad of op een gezellig terras. Alles 
kan, niets moet.

2. Een BBQ starten we vaak met een 
gin-tonic als aperitief. Op de BBQ graag 

een kipsaté of een papillot met vis en 
daarbij een rosé-wijntje.

3. Liefst iets eenvoudig wat we ook 
met de kinderen kunnen doen: UNO, 
Rummikub of gewoon zwarte pieten.

Mieke
Concordia- Kegels & Van Antwerpen

1. Wij trekken met het gezin en met 
de camper naar Noorwegen. 3 weken 

lang.  Een reis die al 3 jaar op de 
planning stond maar door corona niet 
kon doorgaan. We gaan het absolute 
Noorden ontdekken en verkennen. Op 
een sportieve manier, via hiketochten. 

Ook onze dochter van 8 jaar doet 
gemakkelijk een hiketocht van 5 uur met 

ons mee! Vakantie dat is genieten van 
wat de natuur te bieden heeft, nieuwe 

culturen ontdekken, lekker eten en 
drinken.

2. Ik eet graag gemarineerde gamba’s of 
een vis in papillot. Een glaasje bubbels 

of een gin-tonic om mee te starten, 
aansluitend een glaasje zeer gekoelde 

Chardonnay. Heerlijk!
3. Een gezelschapsspel is het niet 
echt maar tijdens een leuke avond 

met vrienden zetten we graag muziek 
op. Elk kiest om de beurt een liedje 
dat hij of zij graag hoort. Of een lied 

met een bijzondere betekenis. Zo kan 
het gebeuren dat we staan te dansen, 

volledig uit de bol gaan maar evengoed 
kunnen er emotionele momenten zijn. 

Het maakt de vriendschap extra intens.

van de Plus++ makelaars
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Einde mei 2022 stond de inflatieteller op 8,97%. Niets wijst er 
op dat er de komende maanden een daling volgt. De redenen 
hiervoor zijn talloos. Je kan bij de pakken blijven zitten 
of nadenken over de manier waarop je de strijd tegen de 
aanhoudende geldontwaarding wil aanbinden.

Wat verklaart deze hoge inflatie?
De huidige inflatieopstoot wordt veroorzaakt door tal van factoren. 
Een aantal daarvan blijven spelen zelfs nu de  Covid-19 pandemie 
grotendeels achter ons ligt, zelfs als we - laat ons hopen - snel 
naar een wapenstilstand in Oekraïne evolueren. Meer structurele 
elementen zijn het tekort aan investeringen door producenten 
van grondstoffen, de stijgende kosten door de transitie naar 
elektrificatie en een CO2-vrij productieproces. Voeg daar nog de 
toenemende huisvestings- en arbeidskosten aan toe en het is 
duidelijk: een terugkeer naar het beoogde inflatiepercentage van 
2% is niet voor morgen.

Is beleggen een optie?
Alvast wel, als we afgaan op de mening van Nick Maggiulli, COO van 
Ritholtz Wealth Management. In zijn boek “Just Keeping Buying” 
haalt hij een frappant voorbeeld aan. 
“Van januari 1926 tot aan het einde van 2020 had 1 dollar moeten 
groeien naar 15 dollar om de inflatie bij te houden. Maar als je 
in 1926 1 dollar had geïnvesteerd in langlopende Amerikaanse 
staatsobligaties, zou dat eind 2020 gegroeid zijn naar 200 dollar. 
Dat is 13 keer meer dan de inflatie. Sterker nog, als je in dat jaar 1 
dollar had belegd in een mandje van Amerikaanse aandelen, zou 
die ene dollar gegroeid zijn naar 10.937 dollar, maar liefst 729 keer 
meer dan de inflatie.”
Dergelijke vaststelling geeft de burger uiteraard moed, maar weet 
wel dat elke situatie anders is. Factoren als leeftijd, bereidheid om 
risico te nemen, de aard van de bestaande portefeuille; ze spelen 
allemaal een rol. Daarom is het advies steeds: ga in dialoog met je 
Plus++makelaar, hij heeft kennis van zaken en zal samen met jou 
beter dan wie ook kunnen bepalen welke aanpak in jouw situatie 
meest aangewezen is.

Enkele overwegingen:
• Grondstoffen zijn schaars, meer dan ooit. Dat wordt verklaard door 
de verstoringen in vraag en aanbod als gevolg van de pandemie, 
verscherpt door het conflict tussen Oekraïne en Rusland en de 
sancties tegen dat laatste land. Maar er is meer. De vraag naar 
schone energiebronnen wint aan belang. Hernieuwbare energie 
wordt de komende jaren key. Dat betekent dat aandelenfondsen 
waarin grondstoffen en energiewaarden een belangrijke plaats 
innemen een manier zijn om zich te beschermen tegen de gevolgen 
van inflatie en tegelijkertijd te profiteren van oplopende prijzen. 

• Van mega naar small. Hoe groter een bedrijf, hoe gevoeliger 
het is aan de factoren die de inflatie de hoogte insturen. Voor 

kleinere bedrijven (small-caps) geldt het omgekeerde. Zo hebben 
zij bvb. relatief minder te kampen met de gevolgen van stijgende 
arbeidskosten. Ook de hoge energieprijzen spelen hen minder 
parten.  Dat maakt hun gevoeligheid voor  inflatie net wat minder 
groot.

• Bedrijven met een uniek aanbod hebben troeven. Door hun 
onderscheidend aanbod hebben klanten geen andere keuze dan 
bij hen te blijven aankopen. Zij slagen er makkelijker in om de 
hogere prijzen voor grondstoffen en energie door te rekenen. Zij 
hebben dus minder last van de hoge inflatie, dit in tegenstelling tot 
bedrijven die veel concurrentie hebben.

• Aandacht voor dienstverlenende sectoren. Omdat ze weinig 
grondstoffen en weinig energie gebruiken. Zeker als ze een 
sterke concurrentiepositie hebben kunnen ze prijsstijgingen 
gemakkelijk(er) doorrekenen aan hun klanten. 

• Bedrijven die vooroplopen in duurzame innovatie hebben 
een betere startpositie. Bedrijven die hun energieverbruik 
verminderden hebben een lagere energiefactuur. Gebruikt een 
bedrijf hernieuwbare energie dan heeft het minder last van hogere 
energieprijzen. En het moet minder geld beschikbaar houden voor 
de compensatie van hun CO2-uitstoot. Zeker als de prijzen voor 
fossiele brandstoffen stijgen of hoog blijven, zijn bedrijven die 
werken aan een duurzame energietransitie interessant.

• Goud heeft steeds het aureool gehad een veilige haven te zijn 
die beschermt tegen inflatie. Maar of dat deze keer ook zo is? De 
goudprijs steeg - ondanks de oplopende inflatie - niet, integendeel, 
in dollar uitgedrukt daalde de goudprijs in 2021. Goud lijkt dus 
eerder een goede belegging in tijden van grote onzekerheid en 
heeft minder potentieel om de inflatie te bestrijden. 

• In tijden van hollende inflatie kan je obligaties beter mijden. Je 
krijgt immers aan het einde van de looptijd hetzelfde nominale 
bedrag terug . Maar als in die tijd de inflatie flink toenam verlies 
je duidelijk aan koopkracht. Ga je toch voor obligaties, kies dan 
voor een kortere looptijd en/of obligaties die worden geïndexeerd 
volgens de inflatie. (met dank aan De Belegger)

Bovenstaande overwegingen zijn zeer algemeen.  Ben je op 
zoek naar de voor jou best passende beleggingsstrategie? 
Contacteer dan je vertrouwde Plus++makelaar.

Beleggen in tijden van hoogoplopende inflatie
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                                  M
arc De Block en Inge Van hunsel, bestuurders Ad-vice       

Een Plus++makelaar in de kijker

Marc en echtgenote Inge runnen al vele jaren het Lokerse 
Plus++kantoor Ad-vice. Benieuwd als we zijn, gingen we op zoek 
naar hun roots en toekomstplannen.

Van rijkswachter naar verzekeringsmakelaar
Hoe het allemaal begon willen we graag weten. Marc antwoordt 
met een glimlach: “Waarschijnlijk geloof je het niet, maar ik startte 
mijn carrière als ambtenaar bij de rijkswacht. Dat dit geen job was 
voor het leven wist ik al snel. Ook bij mij, zoals bij zovelen in mijn 
familie, kriebelde de drang naar zelfstandigheid: zelf beslissingen 
nemen, mijn goesting kunnen doen, mijn leven niet van iemand 
anders laten afhangen. En die zelfstandigheid vond ik in de 
verzekeringswereld. ”Wat je wel moet weten”, voegt Marc toe, “ik 
ben geen einzelgänger, ik overleg graag met andere mensen om 
een blauwdruk te maken, om dan effectief de juiste afslag te nemen 
en er gemotiveerd voor te gaan.”  “Bij de start werkte ik alleen, 
in 2006 is Inge, mijn echtgenote, erbij gekomen. Dat was even 
wennen omdat je het gewoon bent alles alleen te doen. Maar dat 
leer je snel: we overleggen regelmatig, vaak gaat dat goed, soms 
wat moeizamer maar we vinden steeds de juiste oplossing.”

Man en vrouw, samen bouwen aan Ad-vice
Marc en Inge zijn geschoold als verzekeringsmakelaar en 
beleggingsadviseur. Marc: ”De eerste jaren werkte ik vaak tot 90 
uur per week. We zagen het belang van een goed gestructureerde 
werking en hebben er de daaropvolgende jaren hard op ingezet.” 
Inge beaamt: “De eerste jaren waren het stressvolle en lange dagen. 
Beroepsmatig én privé: huisje, tuintje, kindjes… Aangezien Marc 
’s avonds op klantenbezoek ging, kwamen het huishouden en de 
opvoeding van de kinderen grotendeels op mijn schouders terecht. 
We hebben wel altijd ervaren dat we elkaar mooi aanvulden, nu nog 
steeds.”

De keuze voor de makelaardij
Marc: “De stap van verzekeringsagent naar makelaar was één van 
de allerbelangrijkste beslissingen. Als agent zet je principaal voor jou 
de weg uit, als makelaar neem je zelfstandig beslissingen. Je hebt 
een groter palet aan oplossingen, er zijn diverse maatschappijen 
die je kan voorstellen. Zo heb je meer mogelijkheden bij het invullen 
van de voor elke klant best passende oplossing.”  Als één van de 
eersten opteerde Marc voor het concept van de totaalklant, omdat 
je enkel dan een klant optimaal leert kennen en kan begeleiden. 
“Ik sta ook in voor de financiële begeleiding van mijn klanten” zegt 
Marc, “iets wat aanvankelijk meer een verwachting was naar hun 
bankier, maar die doen vooral aan productverkoop. Je merkt dat 
klanten dat appreciëren en dat zorgt voor heel veel genoegdoening.” 

En of het de moeite waard was!
De gouden kooi van de ambtenarij maakte plaats voor de 
onzekerheid van de verzekeringsmakelaar. Na jaren van bloed, 
zweet en vele uren is de eigen zaak vandaag zeer stabiel.  
“Jarenlang werkten we aan de fundering, vandaag staat er een 
mooi gebouw. Die fundamenten zijn een stabiel klantenbestand en 
een gestructureerde en doordachte werkwijze.” Marc glundert als 
hij het vertelt. “Mijn belangrijkste motivatie is en blijft de waardering 
van onze klanten. Dat vertaalt zich in steeds meer vertrouwen, 
steeds meer totaalklanten. En vooral: klanten die klant blijven! Die 
uitkijken naar je komst, je hartelijk onthalen en laten blijken dat ze 
je werk op prijs stellen.” 
Inge: “Beiden ervaren we nu ook een betere balans tussen werk en 
privé. Dat zorgt voor een aangename werksfeer. Er is ook een fijne 
werkplek op kantoor, een plek waar je je thuis voelt. Je goed voelen, 
zorgt automatisch voor een beter functioneren.”

Vinger steeds aan de pols
De verzekeringsmarkt evolueert snel. Net zoals de verwachtingen 
van de klanten. Marc bevestigt: “De jongere generaties kopen 
veelvuldig online. Dat denken ze ook met verzekeringen te kunnen 
doen. Nochtans is dat heel wat complexer dan pakweg een paar 
schoenen kopen. Wanneer ze dan, na verloop van tijd, een relatie 
met ons starten, reageren ze even tevreden als onze minder jonge 
klanten. De klant van morgen moet je vandaag beginnen maken. 
Vaak is dat via de ouders, die plannen hebben om centen aan hun 
kinderen te schenken. Op dat moment moet je ervoor zorgen dat 
je hun gesprekspartner bent. Dan is de kans reëel dat de kinderen 
duurzame klanten worden.”
Inge: “Het is belangrijk om selectief te zijn. Zo kunnen we onze 
totaalklanten beter, sneller en optimaler servicen.”

De waardering  
van de klant,  
daarvoor doen we het
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Hoe maken we werken meer werkbaar?
De sleutelvraag die zich stelt 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 zoeken. Voorjaar 2021 
organiseerden we reeds een bevraging bij zowel werkgevers als 
werknemers rond de organisatie van thuis- en kantoorwerk. Einde 
maart van dit jaar gingen we onder grote belangstelling in dialoog 
met enkele ervaringsdeskundigen:

•  Wouter Torfs, CEO Schoenen Torfs en meermaals gelauwerd 
als beste werkgever

• Inge Nuyens, CEO van Dox Interieurconcepten
•  Luc Van Antwerpen, Managing director Concordia en 

Plus++makelaar

De aanwezige Plus++klanten werden voor het panelgesprek culinair 
verwend door Jelle Ver Berne, Europees kampioen barbecue. 
Nadien namen de panelleden plaats in de Plus++fauteuil. Moderator 
Louis Schoofs schotelde hen enkele vragen voor. 

Wat zijn de kenmerken van ‘a good place to work’ en wat heeft 
dat te maken met ons als bedrijfsleider? De antwoorden van onze 
deskundigen zorgden meteen voor de nodige interactie met het 
publiek. Heel wat extra vragen borrelden op bij de aanwezigen,  
ze plaatsten kanttekeningen, maakten opmerkingen,  
reflecteerden. Heel openhartig werden ideeën uitgewisseld en 
besproken. Het mag dan ook niet verwonderen dat de after-drink 
lang uitliep. 

Ter inspiratie
Een volledig verslag van deze avond geven is onmogelijk, maar we 
willen wel graag enkele opvallende uitspraken en visies delen met 
onze lezers. 

Wouter, met Torfs 10 maal beste werkgever 
en 1 maal beste Europese werkgever, 
maakte duidelijk waar de nieuwe kansen 
zich aandienen in een markt waar werven 
en behouden van medewerkers totaal 

is veranderd. Het accent is verschoven 
van medewerkers ondersteunen in hun 

klantgerichtheid naar actief aandacht hebben 
voor de vragen en verzuchtingen van de medewerkers op de 
werkplek zelf. Als je een goede werkplek creëert waar mensen geen 
concurrenten zijn, maar samen willen werken en elkaar kunnen 
aanspreken over thema’s als angst, stress, intimiteit, ... dan vertaalt 
zich dat in een sterke en geëngageerde klantgerichtheid.

Luc legde de nadruk op de persoonlijkheid van 
de mensen. Hij onderstreepte het belang 
van het in dialoog gaan met medewerkers, 
de meerwaarde van hen te inspireren en 
te triggeren. En vooral legde hij het accent 

op het bieden van ruimte voor persoonlijk 
initiatief. De oude werkplek met de taken, 

beperkte verantwoordelijkheden, een leider die 
geen tijd heeft, … het zijn verhalen die niet meer inspireren, niet 
wervend zijn en vooral geen perspectieven bieden.

Inge beaamde en illustreerde dit: “Wij 
noemen dat heel simpel een plek waar 
mensen graag zijn en dat heeft ook te 
maken met zorgen voor mensen. De 
laatste 2 jaar waren mensen dikwijls niet 

hier en toch zorgden wij voor hen. Mensen 
hadden en hebben vragen; die vragen serieus 

nemen is de essentie. Het lijkt een cliché maar het 
is absoluut belangrijk. Ook indien het vragen zijn rond de oorlog 
in Oekraïne, de angst die daaruit voortvloeit.” Inge voegde nog 
het volgende toe: “Zorgen voor mensen is ook aandacht hebben 
voor de belangrijke momenten, zowel zakelijk als persoonlijk: het 
binnenhalen van een nieuw contract, het vieren van een verjaardag, 
… Je bent dan als bedrijfsleider erg bezig vanuit je persoonlijk 
engagement en betrokkenheid. Medewerkers waarderen dit.”

Op de vraag of zij als bedrijfsleider gelukkig zijn, volgden zeer 
gelijklopende antwoorden. “Als bedrijfsleider maakt de respons 
van mijn medewerkers mij gelukkig. Men spreekt vaak over de 
eenzaamheid van de bedrijfsleider, maar als je tijd vrij durft te 
maken voor je mensen, maak je ook tijd vrij voor je eigen geluk.” 
Of nog: “Je zit hier niet op te wachten, maar het is wel een mooie 
bonus. Dit is geen altruïsme.” Wouter formuleerde het zo: “Niet het 
pleasen van mensen maar oprecht samen kijken naar en bespreken 
van persoonlijke issues.”

Het werven en behouden van nieuwe medewerkers heeft dus nog 
weinig te maken met een welomlijnd functieprofiel. Wat je als bedrijf 
te bieden hebt, persoonlijke opleidingen, momenten van samenzijn, 
daar ligt de aantrekkingskracht. Gooi die klassieke advertentie dus 
maar in de prullenmand.

Werkbaar werk voor medewerkers en zaakvoerders
Kmo-netwerkavond 

Tijdens de Covid-19 pandemie werkten we massaal van thuis uit. Ook na de coronacrisis blijft telewerk in veel organisaties 
ingeburgerd. Omdat het tal van voordelen biedt voor zowel werkgever als werknemer. Maar thuiswerk stelt de werkgever ook voor tal 
van (nieuwe) uitdagingen. 
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Bij de zomer horen lekkere cocktails of 
mocktails. Gin-tonic mag dan wel razend 
populair zijn en blijven, het belet niet dat 
er ook heel wat nieuwe trends de kop op 
steken. Of ze blijvend zijn, valt nog af te 
wachten, maar wij zetten ze alvast voor 
jou even op een rijtje.

# Gezonder is niet minder lekker.
We worden ons steeds bewuster van het 
belang van een goede gezondheid. En 
daar hoort ook een gezonde levensstijl 
bij. Dat vertaalt zich in een aangepast 
drankgebruik en verklaart waarom 
alcoholvrije dranken steeds populairder 
worden. Mocktails dus. Ze waren 
nooit meer geliefd dan deze zomer. 
En niets zegt dat ze niet even lekker, 
misschien wel lekkerder, zijn dan de 
alcoholhoudende. En wie is er niet weg 
van een mooi gekleurd drankje in een 
prachtig glas?

# Zeg ja tegen vers fruit
Er is een wijziging in het gebruik van fruit 
en sappen in cocktails. Met de focus op 
vers citrussap en kleurrijk vers fruit als 
garnering. En dat is zeker geen slechte 
evolutie. Zeg nu zelf, een cocktail met 
verse citroen, kleurrijke frambozen of 
frisse watermeloen smaakt toch zoveel 
beter? Wat natuurlijk niet wil zeggen 
dat er iets mis is met de klassieke olijf 
in een martini. Je wil net iets meer pit? 
Het toevoegen van een pepertje kan 
wonderen doen!

Dé  
cocktailtrends 

voor deze zomer
# Vergeet de groenten niet
Naast cocktails met vers fruit zijn 
drankjes met groenten zeer in. Het 
schijfje komkommer in onze gin-tonic 
kennen we al langer, maar deze zomer 
kiezen we resoluut voor groenten. 
Een paar voorbeelden? Wortelgin 
met rode bieten hummus,  de selder-
koriandercocktail of nog de wortel-
margarita. 
 
# Go vegan!
Meer en meer mensen gaan vegan leven. 
Maar daar hoeven we onze cocktail 
niet voor te laten. Steeds meer lekkere 
cocktails zijn vrij van dierlijke producten. 
Denk maar aan een Mojito, een Daiquiri 
of een Margaritha. En weet dat er 
voldoende vegan varianten te vinden zijn 
van bijvoorbeeld Prosecco. 

# Waarom het moeilijk maken?
Net zoals we in het alledaags leven 
steeds vaker kiezen voor gemak, doen 
we dat ook als het om cocktails gaat. 
Dus kiezen we steeds meer voor kant-
en-klare cocktails. Deze Ready To 
Drink’s vind je vooral terug in kleine 
flesjes of blikjes. En je hebt ze in heel 
veel varianten. Er vallen drie grote 
categorieën te onderscheiden:
•  Bruisende mixen zijn fris en vooral heel 

toegankelijk. Vaak bestaat deze mix 
uit een lekkere likeur of spirit met een 
bruisend frisje of sodawater.

• ‘Boozy’ cocktails bestaan uit een com-
binatie van alcoholhoudende dranken en 
enige verwatering, met een alcoholper-
centage van 20 tot 35%. Denk maar aan 
de ‘old fashioned’ (rum, suiker, bitters) of 
de ‘negroni’ (gin, rode vermout, aperitief 
bitter).
• Sour-cocktails, tiki-drinks en cocktails 
met fruitsappen.

# Terug van weggeweest: de 
espresso Martini
Espresso en wodka in een cocktail: 
ideaal toch? Het is eigenlijk als een kopje 
koffie met melk en suiker. Alleen vervang 
je de melk door een koffielikeur en de 
suiker door wodka. Even schudden maar 
en je (nachtelijke) kopje koffie is gezet. 
Echt de moeite waard voor wie dol is op 
een goede portie cafeïne.

# Lokaal en duurzaam
Onze planeet krijgt het soms hard te 
verduren. Dat beseffen we steeds beter. 
En dus gaan we ook voor onze cocktails 
meer en meer op zoek naar lokale 
ingrediënten. En dat rietje? Is dat echt 
wel noodzakelijk? Ja? Kunnen we dan 
niet kiezen voor een papieren of stalen 
variant?
(Met dank aan Mensgoodlive.nl en 
Libelle-lekker.be)
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Smaak- en geurverlies staan sinds 
Covid-19 volop in de belangstelling. Ook 
kankerpatiënten hebben vaak te kampen 
met smaakproblemen. Wanneer dit zintuig 
je in de steek laat, is de impact groot. 
Smaaksturing zorgt ervoor dat het opnieuw 
prikkelt in je mond.

Smaken verschillen
En dat is niet alleen een vaak gehoorde 
uitspraak, het is effectief ook zo. Geen twee 
mensen hebben hetzelfde smaakgevoel. 
Dat komt omdat elk van ons genetisch uniek 
is en omdat we bij het opgroeien allemaal 
verschillende vaak zeer diverse smaak- en 
geurervaringen opdoen. Smaken en geuren 
die we niet zelden associëren met bepaalde 
gebeurtenissen of momenten uit ons 
leven, vaak met een emotionele lading. Dit 
allemaal draagt ertoe bij dat elk van ons een 
hoogst individuele smaakgewording heeft.

Bij het proeven zijn drie systemen 
betrokken: het reukvermogen en het 
driezenuwsysteem van het aangezicht. En 
in tegenstelling tot wat velen denken, staat 
de tong maar voor een klein deel van de 
smaakwaarneming in.

Onze smaakpapillen onderscheiden vijf 
basissmaken als die opgelost zitten in 
speeksel: zout, zuur, bitter, zoet en hartig. 
Onze smaakwaarneming is vooral het 
resultaat van ons reukvermogen. Het 
mag dan ook niet verwonderen dat een 
smaakprobleem zeer vaak het gevolg is van 
een geurprobleem. Het driezenuwsysteem 
verwijst naar het mondgevoel. Daardoor 
ervaren we specifieke structuren zoals 
krokant, munt, pikant, … 

Het oncobrood
De meerderheid van de kankerpatiënten 
- en recenter ook Covid-19-patiënten - 
heeft te kampen met een smaakstoornis. 

De oorzaken zijn de chemotherapie en 
medicijnen. Dit maakt dat patiënten de 
maaltijden vaak als smaakloos en dus 
teleurstellend ervaren. In 2017 werd 
het oncobrood samengesteld. Dat is 
een brood waaraan atypische smaken 
werden toegevoegdd die ervoor zorgden 
dat kankerpatiënten toch opnieuw 
konden genieten van een boterham. 
Voldoende eten is namelijk erg belangrijk 
in het ziekteproces. Patiënten kregen 
verschillende smaken voorgeschoteld in 
verschillende hoeveelheden: zuur, bitter, 
zoet, ... Tot de exacte smaakcombinatie in 
de exacte hoeveel gevonden werd. Na de 
verschillende pilootfases was het positieve 
effect snel duidelijk. Hierna gingen Lobke 
en de specialisten van het Center For 
Gastrology aan de slag om te kijken of dit 
ook bij andere maaltijden kon. Verschillende 
gerechten werden uitgeprobeerd waaronder 
de oncologische pizza.

De smaaktest
Smaakverandering komt meer voor 
dan we denken. Dit kan voorkomen 
in verschillende vormen: men proeft 
nauwelijks nog iets of men proeft net heel 
fel. Net zo goed is het mogelijk dat iemand 
misselijk wordt bij het ruiken van eten of 
het gevoel krijgt dat zijn smaak helemaal 
veranderd is. Dan gaat het  smaakcentrum 
‘LiveEatTaste’ op zoek naar een oplossing. 
De smaaktest is altijd de eerste stap om 
de smaakverstoring in kaart te brengen. 
We brengen dankzij de smaaktest in 
kaart wat iemand wel en niet meer lekker 
vindt en gebruiken deze handvaten om 
selectief te gaan smaaksturen. Dat wil 
zeggen dat persoonlijke recepturen 
worden samengesteld, op basis van een 
persoonlijke smaaktest.
Daarvoor worden verschillende trajecten 
gebruikt: 
• Stap 1: broodrecepten We starten steeds 

met gepersonaliseerde broodrecepten 
volgens de smaaktest. Deze kan men 
thuis zelf klaarmaken in de oven of met 
een huishoudelijke broodbakmachine. 
Wanneer iemand geen broodeter is, worden 
andere recepturen voorgesteld zoals een 
pannenkoek of een soepgerecht.
• Stap 2: andere gerechten. Wanneer  
iemand zich na de broodrecepten verder wil  
verdiepen in meer gecompliceerde  
maaltijden dan kan dat via een opvolgings- 
traject van 1, 2 of 3 maanden. Daarin 
wordt men begeleid voor hoofdgerechten,  
desserts en condimenten (een toevoeging bij  
voedsel die de smaak van het voedsel  
verandert en/of versterkt. Voorbeelden zijn 
mosterd, tomatenketchup, mayonaise, ...).

• Extra recepturen. Wil een klant extra 
recepturen dan kan dat uiteraard. Na een 
onlinegesprek van ca. 15 minuten gaat 
Lobke aan de slag en maakt ze bijkomende 
gepersonaliseerde maaltijden aan.

• Unieke kooksessie: aan de hand van zijn 
of haar individuele smaaktest kan iedereen 
samen met Lobke aan de slag tijdens een 
kooksessie op maat. Afspraak in de eigen 
keuken of op verplaatsing voor een twee 
uur durende kooksessie. Ook nuttig voor 
mantelzorgers want zo leren zij de precieze 
kneepjes om de maaltijden aan te passen 
aan de uitkomsten van de specifieke 
smaaktest van ouder, vriend of partner. 

Voor meer info rond de aanpak  van 
chef gastro-engineering Lobke 
Van den Wijngaert verwijzen wij je 
graag door naar de website van het 
smaakcentrum Antwerpen:  
www. liveeattastecom.wordpress.com. 
Hier vind je ook alle contactgegevens 
terug.

Lobke Van den Wijngaert is eigenaar van het Smaakcentrum Antwerpen. Het 
smaakcentrum biedt gepersonaliseerde oplossingen voor smaakproblemen waarbij 
lekker altijd voorop staat. Als chef gastro-engineering vertelt zij ons meer over de 
geschiedenis, de aanpak vandaag en de plannen voor morgen.

Als je smaak  
je in de steek laat
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Gezelschapsspellen, leuk en verrassend, 
ook in de zomer

Ben je fan van een buiten- of binnenspel? Liefst zo spannend mogelijk. Laat het ons dan snel weten, wij delen dan jouw 
‘verslaving’ met al onze lezers. Stuur een mailtje naar info@plus-plus-plus.be met de naam van het spel en enige toelichting 
zodat we weten waarom jij het zo leuk vindt.

Zomer, vakantie … Genieten van vrije weken met het gezin en 
vrienden. Fijne dagen en lange gezellige avonden. Dan zijn 
gezelschapsspelletjes nooit ver weg.  Op het terras, onder een 
parasol of binnenshuis. Maar ook buitenshuis kan een spelletje 
echt wel leuk zijn!

Waarschijnlijk ontbreken ze ook niet in jouw reiskoffer. Omdat je 
heel goed weet hoe leuk het is om ze samen met het gezin of de 
vrienden te spelen. Wat neem jij zoal mee? Scrabble? Monopoly?  
Of toch maar De Mol of De Slimste Mens? Of is het Stratego  
of Rummikub waar jullie verslaafd aan zijn? Wij maakten onze 
hoogst eigenzinnige keuze van zowel bordspellen als spelletjes 
voor buiten.

Leuke buitenspelletjes
Paaltjesvoetbal is een leuk spel dat vooral kinderen erg weet te 
boeien. Iedereen krijgt een paaltje (maar dat hoeft niet echt, kan 
net zo goed een fles zijn). De deelnemers plaatsen hun paaltje voor 
zich op de grond. Dat paaltje moet bewaakt worden tegen de aan-
vallen van de anderen. Maar net zo goed is het de bedoeling de 
paaltjes van de anderen omver te shotten. Blijft jouw paaltje als 
laatste rechtop dan ben je de winnaar.

Spikeball is een spel waarbij je een bal heen weer speelt tussen 
teams, via een soort kleine trampoline. Door het stuiteren van de 
bal op het net wordt de bal voortdurend teruggekaatst en zo van 
de ene naar de andere speler gespeeld. Het doel van het spel is om 
als team de tegenstander te verslaan. Je scoort een punt als het 
andere team de bal niet meer op het net kan slaan (de bal valt op 
de grond), de bal 2 keer op het net laat stuiteren of wanneer de bal 
tegen de rand van het net slaat.

Mölkky, een van oorsprong Fins spel, combineert geluk met han-
digheid. Ideaal om te spelen met een groep vrienden. Met een hou-
ten werpstok (de Mölkky) probeer je genummerde houten paaltjes 
omver te gooien. De paaltjes worden op een specifieke manier 
neergezet en hebben een waarde van 1 tot 12. Na elke worp worden 

de paaltjes weer rechtop gezet op de plaats waar ze gevallen zijn. 
De eerste speler die voor exact 50 punten aan pionnen omgooit is 
de winnaar! Het scoren van meer dan 50 punten wordt bestraft. 
Leuk toch?

Gezellig aan tafel met zijn allen
In Codenames kruipen 2 tot 8 spelers in de huid van geheime agen-
ten. Het doel is om met jouw team als eerste contact te maken met 
alle eigen spionnen. Het is een echt teamspel waarbij goed naden-
ken en luisteren belangrijk zijn. Creativiteit en inlevingsvermogen 
zijn uitermate belangrijk. Ontspannend spannend dus. De spelre-
gels zijn eenvoudig, het spel winnend beëindigen net iets moeilijker.
 
Sneaky Bastard. Het doel is dat je een huis koopt. Maar niks is 
wat het lijkt. De huizenmarkt is helemaal verstoord, de banken 
doen moeilijk en de immobiliënmakelaar heeft een dubbele agen-
da. Zelfs de vraagprijs voor de meest bouwvallige woning in on-
gemeen hoog. Een veilingspel dus waarbij je biedt op huizen en 
tegelijkertijd extra geld probeert te scoren. 

Een heel leuk en zeer eenvoudig dobbelspel - vooral voor jongere 
kinderen - is cijferbingo. Extra boeiend als je het met een groter 
aantal dobbelstenen speelt. Elke deelnemer noteert een aantal cij-
fers op een blad. Vervolgens ga je de dobbelstenen gooien. Staat 
het getal waarop de dobbelstenen vallen op jouw blad, dan kan  
je dat schrappen. Wie eerst alle getallen op zijn blad kan 
schrappen, wint. 
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Plus++ - Eikenstraat 90 - 2840 Rumst - info@plus-plus-plus.be

www.plus-plus-plus.be

 @plusplusplusmakelaar -  plusmakelaars

ABR Verzekeringsgroep, part of Plusassur
Zwijndrecht
www.plusassur.be

Ad-vice
Lokeren
www.ad-vice.be

Adfinas-Delgo
Asse
www.adfinas.be

De Waele Adviesgroep
Knokke-Kaprijke-Brugge- Sint-Denijs-Westrem-Evergem
www.dwag.be

D’hooge3

Sint-Niklaas
www.dhooge3.be

Zakenkantoor Flos BV, part of Plusassur
Haasdonk
www.plusassur.be

Groep Penneman, part of Plusassur
Kieldrecht
www.plusassur.be

Janssen en Janssen Verzekeringen
Brasschaat
www.plus-plus-plus.be/nl/janssen-en-janssen-verzekeringen

Kantoor Stevens
Essen - Wuustwezel
www.kantoorstevens.be

Concordia - Kegels & Van Antwerpen
Antwerpen
www.kegelsvanantwerpen.be

Wim Van Hecke Zakenkantoor
Ertvelde
www.wimvanhecke.be


