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Ze is aan het werk, zegt ze als het
gesprek is beëindigd. Prettig om
dat hier te doen, vindt ze. In de
natuur, de rust van het bos, op
loopafstand van het kantoor van
coachingsbedrijf Aywe (spreek uit
’Ai-wie’) aan de Heerenweg waar-
voor ze al jaren werkt.

Coaching is veel meer dan een
baan. Carmen vertelt er vol passie
over. Het heeft zeven jaar geleden,
toen ze er zelf mee in aanraking
kwam, haar leven veranderd. 

Droom
,,Ik was nog maar 23 en werkte op
een basisschool in Nieuwe Nie-
dorp. Voor de klas staan was altijd
mijn droom, als meisje al. Ik wilde
kinderen helpen. Maar ik had ook
toen al het idee dat helpen iets
anders is als ’redden’. Redden is
een valkuil. Dan vertel je iemand
hoe hij het moet doen. Echt helpen
is veel minder oppervlakkig. Echt
helpen is als je mensen leert zich-
zelf te helpen.’’

De sleutel van coaching is jezelf
te leren ontdekken, zegt Carmen.
Want je kunt pas echt anderen
helpen als je weet hoe je zelf in
elkaar zit en hoe je zelf functio-
neert. ,,Coaching moet leiden tot
persoonlijke groei, tot meer zelf-
vertrouwen en inzicht in jezelf.’’ 

,,Ik merkte destijds, toen we met
ons onderwijsteam een coachings-
traject volgden, dat ik mij heel
vaak afvroeg of ik het wel goed
deed als leerkracht. Ik was onzeker.
Ik had veel behoefte aan bevesti-
ging en waardering van ouders en
collega’s. Dat zie je vrij vaak bij
leerkrachten. Ze leven voor hun
vak, ze doen hun best en hebben de
neiging te hard te werken omdat

ze zich voortdurend afvragen of ze
kinderen wel genoeg te bieden
hebben. Het inzicht dat de essentie
van het probleem altijd in mijzelf
zit en de oplossing dus ook, veran-
derde veel bij mij.’’

Er speelde meer in die tijd. Car-
men moest leren omgaan met het
onmetelijke verdriet om de dood
van haar vriend Jeffrey, die door
een motorongeluk uit het leven
was weggerukt. Ook in dat proces
hielp de coaching haar.

,,Ik leerde dat ik mijn verdriet er
gewoon moest laten zijn. Dat ik
niet moest proberen het te verstop-
pen of weg te drukken. Tegelijk
kwam ik er door de coaching ach-
ter dat ik niet alleen voor de klas,
maar ook in mijn relatie altijd naar
bevestiging had gezocht. Ik kon
meer uit mezelf halen als ik met

meer zelfvertrouwen in het leven
zou staan, ontdekte ik. Hoe moei-
lijk die ervaring ook is geweest, ik
heb er heel veel van geleerd.’’

Carmen heeft in coaching haar
roeping gevonden. Bij Aywe richt
ze zich vooral op de onderwijswe-

reld. Ze coacht vaak onderwijs-
teams waarbij de samenwerking
niet meer goed loopt of leerkrach-
ten die er zelf even niet meer uit
komen met de klas. 

,,Mijn droom is vooral daarmee
door te gaan en zo mee te werken
aan een onderwijsklimaat waarin
kinderen leren ontdekken wie ze
zijn, wat ze willen en wat ze van
daaruit aan de wereld willen bij-
dragen. Daar moet het onderwijs
volgens mij vooral over gaan.’’

Met haar vriend woont Carmen
aan de rand van Schagen. Ze kent
hem van de school waar ze zelf ook
werkte. Ze gaat graag de weidse
natuur in. Het loodzware crossfit is
een belangrijke vrijetijdsbesteding.
Tijd voor andere hobby’s is er niet
veel. Hoeft ook niet voor haar.
,,Mijn werk is ook mijn hobby.’’ 

Coach Carmen

Rob Bakker ontmoet mensen
onderweg in de regio.

Vandaag:
Carmen van den Berg (30)
Uit Schagen
Was leerkracht basisonderwijs,
is coach, voornamelijk van
onderwijzend personeel 

Mooie herfstdag in het Heilooërbos. De een laat de
hond uit, de ander zit in gedachten verzonken in
yogahouding op het bruine bladerdek. Iemand stelt
de camera scherp op een paddenstoel, een stel op
wandelschoenen gaat in straf tempo over de paden
en Carmen van den Berg zit relaxed met een schrijf-
blok voor zich tegen een boom, terwijl ze een tele-
foongesprek voert. 

onderweg

Redden is een
valkuil. Leer

mensen zichzelf
te helpen, dan

help je ze echt

De eerste coronagolf hakte er al be-
hoorlijk in, blijkt uit het nu vrijge-
geven onderzoek. Een kwart van de
ondernemers kreeg toen al te maken
met een omzetdaling van 80 tot 100
procent. Een klein deel van de be-
drijven zag de omzet stijgen (12 pro-
cent). Een vergelijkbare groep (16

procent) merkte geen effect van het
coronavirus op de maandomzet.

Eind juni, toen de coronacijfers
het laagst waren, werden vooral on-
der horeca en detailhandel in Alk-
maar-Centrum enquêteformulieren
verspreid. Van de duizend uitnodi-
gingen deden slechts 171 onderne-
mers aan de peiling mee. Het neemt
niet weg dat het college de uitkom-
sten wil gebruiken voor toekomsti-
ge beleid. Aanvullende informatie
kan ook komen uit een livestream
op 20 november, waarbij opnieuw
de gevolgen van de coronacrisis aan
de orde worden gesteld.

Kosten
Landelijk maar ook lokaal werden
steunmaatregelen genomen om de
crisis door te komen. Van een of
meer landelijke regelingen maakte
tot deze zomer 55 procent gebruik.

Meer dan de helft van de onder-
vraagden geen behoefte aan verdere
hulpvormen van de gemeente. Een
op de vijf ondernemers (21 procent)
noemde het verder opschorten van
gemeentelijke kosten als meest ge-

wenste maatregel.
Een deel van de ondernemers

heeft kwijtschelding of uitstel van
huur of aflossingen voor het be-
drijfspand geprobeerd te regelen.
De helft van de ondernemers met
een huurpand probeerde dit en de
meesten daarvan kregen dit ook

voor elkaar. Een op de vijf (18 pro-
cent) van de ondernemers met vast-
goed in eigendom probeerde een af-
spraak te maken. Een groot deel van
deze groep (89 procent) kwam tot
een overeenkomst.

Investeringen
Veel ondernemers (45 procent) ga-
ven afgelopen zomer al aan geplan-
de investeringen te zullen schrap-
pen. Vervangingsinvesteringen gin-
gen bij 30 procent van de onder-
vraagde ondernemers niet door.
Ook uitbreidingen (23 procent) en
verduurzamingsinvesteringen (18
procent) worden minder gedaan.

Een deel van de bedrijven (16 pro-
cent) huurde geen uitzendkrachten
meer in. Een op de tien overwoog tij-
delijke en flexibele contracten niet
meer te verlengen. Acht procent had
deze zomer al afscheid van perso-

neel genomen.
Het gemeentelijke ondernemers-

loket, het centrale aanspreekpunt
van de gemeente Alkmaar voor het
bedrijfsleven, wordt door tweeder-
de van de ondervraagden niet ge-
bruikt.

Ook het stimuleringsfonds, be-
doeld voor ideeën die de gemeente
in tijden van corona veerkrachtiger
moesten maken, was afgelopen zo-
mer nog geen succesnummer. De ge-
meenteraad stelde anderhalf mil-
joen euro beschikbaar. Iedereen kon
initiatieven aandragen, maar drie-
kwart van de ondervraagde onder-
nemers had eind juni nog nooit van
het fonds gehoord. Inmiddels heb-
ben van de 171 deelnemers aan de
enquête 39 ondernemers en onder-
nemerscollectieven het stimule-
ringsfonds gevonden en een aan-
vraag ingediend.

Alkmaarse ondernemers al na de eerste coronagolf somber over toekomst. Een derde deel verwachtte faillissement. Maar meer dan de helft heeft geen behoefte aan andere hulp 

Rob Bakker

Alkmaar De tweede coronagolf
moest nog komen, maar drie-
kwart van de ondernemers in
Alkmaar was eind juni al somber
over de toekomst. Een derde deel
verwachtte faillissement of het
gedwongen vertrek van mede-
werkers als gevolg van de corona-
crisis. Aldus een door I&O Re-
search uitgevoerde enquête in
opdracht van het Alkmaarse col-
lege. 

Driekwart ondernemers somber over toekomst

Een derde deel
verwachtte
faillissement
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Alkmaar Niets kenmerkender
voor de Bloemwijk dan het woon-
blokje in de Boomkampstraat met
het karakteristieke poortje. Tot voor
kort woonden Nel en Dirk Kossen
er. Dirk, inmiddels overleden, dreef
er decennialang een motoren- en
bromfietsenzaak, Nel had er een tijd
lang een naaiatelier annex winkeltje
in textiel en manufacturen. 

Hoe karakteristiek ook, ook dit
stukje Bloemwijk maakt plaats voor
nieuwbouw. Over een à anderhalf
jaar is het zover. De woning en win-
kel van Nel en Dirk staat leeg.

In het voormalige winkelpand
van Kossen begint René Bos (60) sa-
men met echtgenote Marion en
dochter Desi ’t Winkeltje, een zaakje
dat sterk doet denken aan de buurt-
winkeltjes van weleer. Zaterdag gaat
de zaak van start. Woningcorporatie
Van Alckmaer voor Wonen stelt de
ruimte gratis beschikbaar, Ontmoe-
tingscentrum Zuid-West - voorheen
buurthuis Bloemwijk - steunt het
project. De sociale functie voert de
boventoon. 

’Vergeten boodschappen’, maar
ook koffie en een broodje behoren
tot het assortiment van ’t Winkeltje.
Maar bovenal heeft de zaak de func-
tie van trefpunt. Blijkt het initiatief
aan de verwachtingen te voldoen,
dan biedt dat ook goede perspectie-
ven voor de nieuwe Bloemwijk,
waar op het centrale plein met de
appartementengebouwen en de

wijkvoorzieningen ook ruimte is
gereserveerd voor een kleinschalige
buurtwinkel. 

René Bos is er van overtuigd dat ’t
Winkeltje een succes wordt. ,,Van
oudsher is er behoefte aan een punt
waar buurtgenoten elkaar tegenko-
men. Vroeger waren er her en der in

de Bloemwijk van die zaakjes. Daar
haalde je de laatste boodschappen
en wisselde je nieuws uit. Het socia-
le gevoel in de wijk is altijd groot ge-
weest. Je hoorde bij de bakker, slager
of kruidenier dat in de wijk iemand
hulp nodig had, en daar ging je dan
spontaan op af. Ideaal is natuurlijk
dat die spontane burenhulp ook in
de nieuwe Bloemwijk vanzelfspre-
kend wordt.’’

Bos is geboren en getogen Bloem-
wijker. De aanstaande sloop doet
zeer, zegt hij. Maar hij vindt het ook
onvermijdelijk. Daarom maakt hij
deel uit van de Klankbordgroep die
Van Alckmaer adviseert over de toe-
komst van de wijk. 

,,Het merendeel van de buurtbe-
woners die weg moeten vanwege de
sloop ziet ook wel in dat je niet door
kunt gaan in een woning met een
rotte fundering, vol schimmel- en
vochtproblemen. Daarom wil ik mij
inzetten voor een nieuwe wijk met
goede woningen en een saamhorig-
heidsgevoel dat bij de Bloemwijk
hoort.’’

sociale functie In de Bloemwijk gaan ze het proberen

Een winkeltje zoals
vroeger, kan het nog?
Een winkeltje zoals er
vroeger in iedere buurt
of wijk wel een paar van
te vinden waren. Kan het
nog, zo’n zaakje met een
sociale functie? In de
Alkmaarse Bloemwijk
gaan ze het proberen.

Desi en René Bos aan de koffietafel van ’t Winkeltje. JJFOTO.NL/JAN JONG

Rob Bakker

•i
Sloop
Op z'n vroegst in het najaar van
2021 wordt begonnen met de
sloop van het eerste blok
woningen in Bloemwijk.
Fasegewijs wordt er gesloopt
en gebouwd. Er moeten
uiteindelijk 174 nieuwe
woningen komen, waarvan het
overgrote deel in de sociale
huursector.

De Stichting had de zaak aange-
spannen uit vrees voor parkeerover-
last. Het Kleinste Huisje krijgt de
appartementen recht tegenover zich
op het terrein van de voormalige,
leegstaande en verpauperde basis-
school Het Kompas. 

Voor Het Kleinste Huisje ligt een
parkeerstrookje met vier plekken.
Het minimuseum is bang dat daar
straks geen museumbezoekers meer
worden gedoogd als de parkeerdruk
in het wijkje toeneemt door de
komst van nieuwe bewoners.

De Raad van State is het niet eens
met de stichting dat er te weinig par-
keerplaatsen zijn opgenomen in het
projectplan van Vastesteen Project-
ontwikkeling uit Alkmaar. Het

Huisje zegt dat de zware parkeer-
normen van de Alkmaarse binnen-
stad van toepassing hadden moeten
zijn. Maar de Raad van State spreekt
dat tegen en vindt dat de gemeente
terecht lichtere normen heeft ge-
hanteerd. Volgens die normen moet

Vastesteen tenminste 16,7 parkeer-
plaatsen aanleggen. De ontwikke-
laar kiest voor 21 stuks op het eigen
terrein van het nieuwe complex. Dat
is zelfs genoeg voor de visite, vindt
de RvS. 

Volgens de stichting is de parkeer-
druk in het dorp toch al hoog en
wordt het er met de nieuwe apparte-
menten niet beter op. Maar de RvS
vindt dat de ontwikkelaar niet dit
soort problemen van de gemeente of
het dorp hoeft op te lossen.

Overigens heeft parkeerwethou-
der Elly Konijn de gemeenteraad in-
dertijd toegezegd in de omgeving
naar meer parkeerplaatsen te zullen
zoeken. Dat blijkt meer tijd te kos-
ten dan verwacht. Ook al omdat Ko-
nijn eerst inwoners, ondernemers
en de Dorpsraad Schermerhorn wil
raadplegen. De uitslag van dit on-
derzoek komt in het eerste kwartaal
van 2021.

Dorp verdeeld
De appartementenbouw verdeelt
het dorp, getuige ingezonden brie-
ven in deze krant. Aan de ene kant
zijn er het bestuur van de stichting
en zijn medestanders, die vinden
dat het historisch erfgoed van Scher-
merhorn in het gedrang komt. An-
derzijds zijn er Schermerhorners die
wijzen op het belang van woning-
bouw. ,,Het laatste perceeltje dat in
ons dorp nog beschikbaar is voor on-
ze jeugd, die hier graag wil blijven
wonen!”, schrijft Schermerhorner
Jan de Groot. Volgens hem komen
de meeste museumbezoekers bo-
vendien met de fiets. 

Raad van State veegt alle (parkeer)bezwaren van tafel van Stichting Het Kleinste Huisje in Schermerhorn tegen de komst van 19 appartementen aan de overkant

Schermerhorn mag bouwen, zegt RvS
Gert van der Maten

Bezwaren van Het
Kleinste Huisje 
van tafel geveegd

Alkmaar De Raad van State, de
hoogste rechtbank van Neder-
land, heeft alle bezwaren van ta-
fel geveegd van Stichting Het
Kleinste Huisje in Schermerhorn
tegen de komst van negentien
appartementen.
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Caresse boxspring
iedere kleur is goed

zo lang het maar antraciiiet is
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Het gaat om 27 positief geteste
personen uit de gemeente Alk-
maar, veertien uit Heerhugo-
waard, acht uit zowel Bergen
als Castricum, zeven uit Heiloo
en drie uit Langedijk.

Dat blijkt uit actuele infor-
matie van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Mi-
lieu (RIVM) en de GGD Hollands
Noorden.

Het aantal besmettingen
sinds de uitbraak medio maart
ligt in de regio Alkmaar op 5247
en in Noord-Holland Noord op

10.943. In West-Friesland zijn er
zestig nieuwe gevallen bij ge-
komen, in de Noordkop 27. 

Het aantal ziekenhuisopna-
mes sindsdien is met drie ge-
stegen naar 380. De nieuwe op-
names betreft inwoners van
Heerhugowaard, Schagen en
Opmeer. In het Noordwest Zie-
kenhuis (NWZ) in Alkmaar wor-
den momenteel 44 coronapati-
enten verpleegd: negen daar-
van verblijven op de intensive
care en 35 op geïsoleerde ver-
pleegafdelingen.

Het aantal coronadoden is
met een gestegen naar 174. Een
persoon uit Hoorn is overleden.

67 nieuwe coronabesmettingen
in regio Alkmaar geconstateerd
Alkmaar Er zijn gisteren in
de regio Alkmaar 67 nieuwe co-
ronabesmettingen gemeld.

Dat verklaarde de 32-jarige
Atish A. gisteren tegen de recht-
bank in Haarlem. A werd op 1
augustus in Castricum aange-
houden in een huurauto met
vier kilo heroïne in de koffer-
bak. Maar A. ontkent te weten
waar de drugs vandaan komen,
en zegt zelf ook op zoek te zijn
naar antwoorden. Volgens de
officier van justitie kan het ech-
ter niet anders dan dat A. weet
had van de heroïne in zijn kof-
ferbak.
Biertje
A. zegt dat hij die avond onder-
weg was naar een vriend om
een biertje te gaan drinken, en
plotseling autopech kreeg. Een
andere vriend woonde toevallig
om de hoek en beschikte die
dag over een huurauto. 

A. mocht deze van zijn maat
wel even lenen om zijn vriend
te bezoeken, maar zou voor het
instappen niet in de kofferbak
hebben gekeken. Even later
werd A. door de politie aange-
houden. 

Kort daarna zouden er vervol-

gens twee mannen voor de
deur van het huis van de ouders
van A. staan, omdat ze geld wil-
den zien. 

Als de 32-jarige niet binnen
24 uur met 100.000 euro over
de brug zou komen, zouden de
mannen zijn auto en woning in
de brand steken, zo dreigen ze.
De verdachte zelf zegt ook niet
te weten wie deze mannen wa-
ren: „Misschien ga ik ze wel op-
zoeken. Ik wil gewoon antwoor-
den. Ik wil weten wat er nu pre-
cies gebeurd is. Ik ga dat con-
flict echt niet uit de weg.”
Ongeloofwaardig
Justitie vond het verhaal van de
verdachte totaal ongeloof-
waardig en de officier van justi-
tie eiste daarom een gevange-
nisstraf van twintig maanden
tegen de verdachte. Maar vol-
gens diens advocaat Siccama is
dat veel te kort door de bocht.
„De verklaring van mijn cliënt is
steeds hetzelfde geweest. Justi-
tie stelt dat het verhaal onzin is,
maar komt nergens mee om
dat de onderbouwen,” stelde
de raadsman. 

A. zei het ook vreemd te vin-
den dat zijn verhaal niet verder
is onderzocht. 

De Haarlemse rechtbank
doet op 25 november uitspraak
in de zaak.

’Bizar, er zat zo maar vier kilo 
heroïne in de kofferbak’ 

Haarlem „Voor mij is het
ook bizar. Ik geloofde het eigen-
lijk ook gewoon niet. Ik geloof
het soms nog steeds niet.” 

Joost Verhagen


