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NOVA Coaching & Advies helpt jezelf te zijn
Zes jaar geleden werd het
leven van Margreet MookAttema volledig op zijn
kop gezet. Samen met haar
man Sjoerd runde ze een
bedrijf in interieurbouw,
maar een herseninfarct
bij Sjoerd veranderde hun
toekomstplannen. ‘Je kunt
wel in zak en as gaan zitten, maar je kunt ook het
positieve er uit halen.’ Ze
kwamen in aanraking met
coaching, wat hen heeft geholpen om hun leven weer
op de rit te krijgen. ‘Je kunt
veel zelf, maar soms heb je
hulp nodig.’
Het maakte iets in haar
los. ‘Het is mooi om te zien
hoe je weer in je kracht
kunt komen. Ik wilde er
iets mee doen.’ Vorig jaar
besloot ze een opleiding
tot professioneel coach te
volgen. Met succes en in
januari dit jaar ging ze van
start met haar coachbedrijf
NOVA Coaching & Advies.
Veranderingscoach
Coaching is een breed
begrip. ‘Ik ben een veranderingscoach. Ik kan je helpen
je leven weer in balans te
brengen, obstakels en on-

zekerheden te overwinnen,
bied hulp bij je zoektocht
naar talenten.’ Enkele concrete voorbeelden waarbij Margreet kan helpen:
faalangst, de gevolgen van
baanverlies, relatieproblemen, het omgaan met ziekte (ook voor de naasten) en
de gevolgen van een scheiding.

Maar coaching kan ook buiten. ‘Lekker wandelen in de
natuur en in het vaarseizoen bied ik sloep-sessies
aan. De natuur helpt je los
te komen van je omgeving.’
Coaching gaat niet alleen
op afspraak. Ook tussentijds is er contact mogelijk
via whatsapp, sms en email.

Bedrijfsleven
Margreet heeft 24 jaar in
het bedrijfsleven gewerkt.
‘De meest waardevolle factor in een organisatie zijn
de mensen. Mijn tip: kijk
en luister goed naar hen
en betrek ze bij bedrijfsprocessen. Ik ben er voor de
werknemer, maar ook voor
de ondernemer die behoefte
heeft aan een klankbord.
Afdelingsproblemen, projectstagnatie, reorganisatie? Ik ga op zoek naar de
motivatie, de talenten en
inzichten van de persoon.
Leer hem waar zijn kracht
zit en hoe hij deze kan inzetten in zijn werk en in
zijn relatie tot de mensen
om hem. De opbrengst is
een hernieuwde balans, de
energie gaat weer stromen

Culturen
Naast het opzetten van
ondernemingen met haar
echtgenoot, is Margreet
door haar werk in internationale (familie)bedrijven
in aanraking gekomen met
andere culturen: van Azië
tot (Zuid-) Amerika, van
Scandinavië tot Afrika. Bijzonder waardevol als het
gaat om inzicht in verschillen en overeenkomsten tussen mensen en de invloed
ervan op het functioneren
van een bedrijf. Indien gewenst is coaching in een
vreemde taal voor haar
geen enkel probleem.
NOVA Coaching & Advies
is gevestigd aan Koematen 33 op bedrijventerrein
Groot Verlaat in Steenwijk.
www.nova-coaching.nl

Margreet Mook-Attema kan op diverse vlakken helpen.
en er komt ruimte voor verandering. Een win-winsituatie voor alle betrokkenen!’,
zegt Margreet enthousiast.
Werkwijze
De basis van de coaching
bij NOVA Coaching & Advies is een goed gesprek.

‘Door het stellen van vragen stimuleer ik je na te
denken over het onderwerp.
Ik luister zonder te oordelen, motiveer, confronteer
en inspireer. Waar nodig vul
ik aan met interviews, oefeningen of opdrachten waar
je direct mee aan de slag

Colofon
Deze nieuwe pagina Zakelijk Steenwijkerland
verschijnt maandelijks
in de Steenwijkerland
Expres. Bedrijven, die
zich willen profileren
in een oplage van ruim
21.000 (huis-aan-huis
in Steenwijkerland en
een deel van Westerveld), kunnen contact
opnemen met:
Wim Wobben,
06-15014864
Jan de Jonge,
06-15014867
Wilko Aardema,
06-31997485

kunt. Zo krijg je inzicht in
je situatie. Bewustwording
is de eerste stap naar verandering.’
Wandelen of varen
De gesprekken vinden
plaats in de praktijkruimte, of in overleg op locatie.

Tenderkoers: match

Peter R. de Vries
op Business Gala
Na Jort Kelder, Adjiedj
Bakas, Bram Moszkowicz
en André Kuipers is het de
galacommissie van Business Club Steenwijkerland
gelukt een aansprekende
naam naar het Business
Gala krijgen. Dit jaar is
Peter R. de Vries gastspreker. Het gala wordt op
vrijdag 1 november in de
theaterzaal van De Meenthe gehouden. Tevens zal
de voorzitter van de Business Club Steenwijkerland,
Gerben de Boer, het nieuwe
logo van de Business Club
Steenwijkerland en de
nieuwe website presenteren. Gerben de Boer van
Kornelis Caps & Closures
was afgelopen jaar tevens
verkozen tot Ondernemer
van het Jaar van Steenwijkerland. Wie wordt zijn
opvolger? De muzikale noot
wordt dit jaar verzorgd
door Frank Wilson, een
groot entertainer die voor
niemand minder dan ons
Koningspaar
regelmatig
een optreden verzorgt.

Wilko Aardema

Tenderkoers, gevestigd in
Steenwijk, maakt een profiel van uw bedrijf en zoekt
een match met landelijke (!)
aanbestedingen. Het gaat
om alle openbare aanbestedingen in heel Nederland,
ook onderhandse aanbeste-

dingen. Voor leden van de
Business Club Steenwijkerland is de inschrijving
gratis, dankzij gemeente en
Tenderkoers. Daarna kost
een abonnement bij Tenderkoers jaarlijks € 125,-.
www.tenderkoers.nl

Meer impulsen recreatie

Harriët Winter is hét aanspreekpunt voor alle betrokken instanties.

Harriët ontzorgt nabestaanden
De Steenwijkse Harriët
Winter is recentelijk gestart met ‘NabestaandenInfo’ waarmee ze hulp
biedt aan nabestaanden
na het overlijden van hun
dierbare. ‘Het is ook mogelijk om al diverse zaken
vóór het overlijden te regelen, wanneer daar behoefte
aan is’, benadrukt Winter.
Harriët Winter werd bewust van het belang van
goede hulp aan nabestaanden toen haar broer op
39-jarige na ziekte kwam
te overlijden. ‘Mijn broer
was alleenstaand zonder
kinderen, dus moest er
veel geregeld worden. Voor
de uitvaart had hij het
grootste deel al vastgelegd,
maar daarna moest er nog
veel afgehandeld worden
waar ik niet of nauwelijks
bij had stilgestaan. Er
kwam kortom ontzettend
veel op me af.’
‘Naast de financiële administratie moesten allerlei instanties op de hoogte
worden gebracht, de woning leeggehaald en ver-

koopklaar gemaakt worden. Het was al met al een
zeer emotionele, drukke
periode, waarbij ik mij toen
afvroeg hoe andere mensen
dit allemaal regelen aangezien er geen handleiding
voor is.’
Geen puf
Tijdens het administratief bijstaan van haar man
Michel van ‘Winter Financieel Advies’ kwamen ze
samen de afgelopen jaren
veel
overlijdensgevallen
tegen. ‘Er is duidelijk behoefte aan ontzorgen. Er
is zoveel te doen, terwijl de
nabestaanden zich nog in
een rouwproces bevinden.
Ze hebben in deze emotionele periode vaak geen puf
meer om de vele zaken af
te handelen. ’
Aanspreekpunt
Na het overlijden van
een dierbare regelt Harriët namens ‘NabestaandenInfo’ een afspraak met
de notaris en begeleidt ze
de nabestaanden. ‘Ik neem
ze bij de hand bij de vele

zaken die geregeld moeten worden. Het regelen
van een makelaar of een
huis opleveren als de huur
wordt opgezegd. Daarnaast
moet je denken aan het
helpen bij het innen van de
uitvaartpolis, de belastingaangifte doen, het uit laten
keren van verzekeringen,
het wijzigen van toeslagen
en het opzeggen of omzetten van abonnementen.’
Daarnaast brengt ze een
overzicht van de inkomsten
en lasten zoals die er in de
nieuwe situatie uit gaan
zien. Het grote voordeel
voor nabestaanden is dat
Harriët hét aanspreekpunt
wordt voor alle betrokken
instanties.
Het
eerste
gesprek,
waarin de wensen worden
doorgenomen, is gratis. Tijdens dit gesprek wordt de
vergoeding voor de dienstverlening vastgelegd.
Voor meer informatie:
www.nabestaandeninfo.nl
telefoon 0521-769015.

Een rondje langs een aantal recreatieve en toeristische ondernemers leerde
mij dat het de laatste jaren
niet al te best gesteld is met
het toerisme en recreatie
in onze gemeente. Het jaar
2008 was een goed gemiddeld jaar en kan als peildatum worden gesteld. Na
2008 zijn de omzet (30%)
en de bezoekersaantallen
gedaald. Uiteraard zullen er ook wel een aantal uitschieters naar de positieve kant zijn, zoals bij ondernemers
met vaste campinggasten, maar het gemiddelde beeld is
zeker niet positief. 2013 was volgens de ondernemers een
matig tot slecht seizoen. Het voorseizoen tot juli was zo
slecht, dat dit verlies in de betere periode tot september
niet meer was in te halen.
Er is een duidelijke teruggang in het aantal toeristische
campinggasten, er worden minder personeelsfeestjes en
-uitjes gehouden en er is een terugloop van dagjesmensen. Is dit sombere beeld alleen te danken aan het feit dat
iedereen de hand op de knip houdt? Of is ons gebied ook
toe is aan nieuwe en andere recreatieve impulsen, wat
weer extra mensen en ander publiek trekken? Of zijn er
nog meerdere oorzaken?
Ik denk meerdere, nieuwe impulsen. Zoals Sail Giethoorn, dat volgend jaar op stapel staat, is een mooi initiatief en uitbreiding van het strand bij Blauwe Hand. Het
Masterplan recreatie en toerisme moet snel tot uitvoering
komen. Dit kan een impuls geven aan de vrijetijdseconomie in Steenwijkerland. Geef meer ruimte voor ondernemers om te investeren en laat de procedures sneller verlopen. Trek meer geld voor promotie en marketing om ons
gebied beter op de kaart te zetten. Verder is er aanpak
van beheer en onderhoud nodig, kortom kwaliteitsverbetering en het in stand houden van de openbare ruimte.
Om de branche gezond te houden is het een voorwaarde
dat de gemeente deze bedrijven niet nog extra gaat belasten. Een verlaging van belastingdruk is te overwegen
naar mijn mening. Die belastingdruk heeft de laatste jaren ook bijdrage geleverd in de prijsvorming en wellicht
ook heeft bijgedragen aan vermindering van gasten naar
Steenwijkerland. Denk alleen maar eens aan de verfoeide
toeristenbelasting die niet overal wordt geheven.
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