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Nieuwe eigenaar Moes
laat het vastgoed liggen
door Jelle Boonstra
EINDHOVEN – De markt is moeilijk

en zal zich nooit meer herstellen
op een niveau van voor de financiële crisis. Toch is Geert Hurks,
de nieuwe eigenaar van de Moes
Bouwgroep, ervan overtuigd dat
het Zwolse bedrijf (met een vestiging in Almere) weer een jaaromzet van 80 tot 100 miljoen kan halen.
Hurks staat in Eindhoven aan het
hoofd van een bouwonderneming
met zo’n negenhonderd man met
voornamelijk werk in Brabant en
in de Randstad. „Het was altijd al
onze wens om in het Moes-gebied
actief te worden. Daarom waren er
vier jaar geleden al gesprekken,
waarin een overname werd bekeken. Maar Hurks had weinig trek
in de constructie waarbij de aandelen over honderden personeelsleden waren verdeeld. Bovendien
was er twijfel over de vastgoedactiviteiten, die Moes ontplooide.
Driekwart jaar geleden waren er
nieuwe contacten, maar de onderhandelingen werden ingehaald
door het faillissement van Moes,
nu anderhalve week geleden.
Hurks neemt de bouwgroep Oost
en die in West-Nederland
van Moes over, plus de onderhoudsactiviteiten. De vastgoeddochters laat hij voor wat ze zijn.
Naar verwachting worden morgenmiddag handtekeningen gezet
voor de overname. Curator Reinier Quint is blij met de behaalde resultaten. „Maar ik blijf een jurist,
alles is pas zeker als er handtekeningen onder staan.” Geert Hurks
weet zeker dat er geen stok meer
tussen de spaken wordt gestoken.
De banken hebben hun verlies genomen, de opdrachtgevers zijn

blij, want in de vijf bouwprojecten
waar Moes nog bij betrokken is,
valt dan geen hiaat. „Het vakmanschap van Moes was boven elke
twijfel verheven, toch zaten ze de
laatste jaren niet meer vaak aan tafel bij opdrachten, omdat er twijfel
was of ze de continuïteit in bouwwerk nog wel konden garanderen.” Door aan te schuiven bij een
veel grotere speler is dat probleem
verholpen. De 74 werknemers die
meegaan naar de nieuwe baas krijgen een nieuw contract – hun aandeelhouderschap is door het faillissement verleden tijd geworden.
Hurks laat de naam Moes en het
logo bestaan, ook de twee directeuren blijven. Verdere vastgoedplannen worden door Hurks gemaakt.
In Eindhoven, niet in Zwolle.
„Mochten er bouwactiviteiten uit
voortkomen, dan mag Moes natuurlijk bouwen.” Hurks weet dat
sommige collega’s hem voor gek
verklaren met een overname in
zulke slechte tijden. „Dit is nog
eens anticyclisch investeren”, zegt
hij met een grinnik. Hij is het met
analisten eens dat de markt zich
nooit meer volledig zal herstellen.
„Maar ze vergeten dat er een kaalslag gaande is in de bouwsector,
waarbij veel bedrijven kopje onder
gaan.” In Zwolle gebeurde dat bijvoorbeeld al met Hekkert. „En dat
is overal aan de hand, velen sneuvelen, er zullen er maar een paar
overleven, ik weet zeker dat wij bij
de overblijvers zullen zijn.”

‘Moes kan straks weer
een jaaromzet van 80
tot 100 miljoen halen’

agenda
MAANDAG 16 JULI
ELSPEET
‘t Kerkerf, Nunspeterweg, 18-19u: start
fietstocht Woord en Daad, 25 km
䊳 SINT JANSKLOOSTER
Bezoekerscentrum De Wieden, 12.30u:
Vaarexcursie De Wieden
䊳

DINSDAG 17 JULI
HULSHORST
Dorpshuis De Wieken, Kapelweg, 20u:
klaverjassen KC Hulshorst
䊳 LEMELERVELD
Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg
䊳

17, 22.30u: nachtconcert
NUNSPEET
Centrum, 10-18u: Eibertjesmarkt
Driestwegkerk, Driestweg 4, 20u: orgelconcert Jan van Westenbrugge
䊳 OSSENZIJL
Buitencentrum Weerribben, Hoogeweg
27, 10.30-12.30u: vaarsafari door de
Weerribben
䊳 SINT JANSKLOOSTER
Bezoekerscentrum De Wieden, 11,
12.30, 13.45u: Wiedensafari olv gids
䊳 ZWOLLE
Grote Kerk, 20u: Bert van den Brink
speelt op Schnitgerorgel
䊳

GEZONDHEID

In de strijd tegen eetstoornissen als Anorexia zet ggzinstelling Human Concern de ervaringsprofessional in.
Het wekt vertrouwen bij de patiënt.

Eetstoornis te lijf
met therapeut die
probleem kent
Human Concern is een ggz-instelling die zich hard maakt voor
een andere aanpak van eetstoornissen zoals Anorexia en Boulimia. De organisatie werkt met
ervaringsprofessionals die weten
wat de patiënt doormaakt. Sinds
kort zetelt ze ook in Zwolle.
door Ingrid Stijkel
ZWOLLE – Een ervaringsprofessio-

nal werkt als ‘krachtvoer’ in de behandeling van een eetstoornis.
Daar is het landelijke centrum
voor behandeling van eetstoornissen Stichting Human Concern van
overtuigd. Ze claimt de enige in
het land te zijn, die met therapeuten werkt die zelf genezen zijn van
eetstoornissen zoals Anorexia Nervosa of Boulimia Nervosa. In mei
is het therapeutisch centrum met
vestigingen in het land ook neergestreken in Zwolle en er zijn nu ongeveer veertig cliënten in therapie.
Een van die ervaringsprofessionals
is de Zwolse Marieke Brouwer. De
gangbare therapieën in de ggz zijn
vooral gericht op het gewicht, vertelt ze. „Je krijgt een schema mee
waarbij je driemaal daags een normale hoeveelheid voedsel moet opeten. Maar dat roept bij mensen,
die een eetstoornis hebben een
enorme angst op. Pas als het gewicht weer op orde is, kijkt men
binnen de reguliere therapieën
naar de oorzaak van het verstoorde eetgedrag. Wij draaien dat om.
We willen eerst werken aan de
oorzaak en van daaruit werken we

aan een duurzame basis om te
voorkomen dat de cliënt in het
oude verstoorde eetpatroon vervalt. Je ziet vaak dat dat gebeurt in
de reguliere hulpverlening, wanneer mensen de vertrouwde omgeving van hun therapie hebben verlaten.”
Door therapeuten in te zetten, die
weten waarover de patiënt praat,
zegt Human Concern een betere
vertrouwensband op te kunnen
bouwen. Brouwer: „Voor veel mensen is het moeilijk om over hun
eetgedrag te praten. Als je weet dat
er iemand tegenover je zit die er alles van weet, omdat zij zelf ook
een eetstoornis heeft gehad, dan
gaat dat een stuk makkelijker. Wij
snappen waarom ze bang zijn een
boterham te eten. We zien dat
mensen daardoor opener zijn en
zich eerder kwetsbaar durven op-

Ook jongens gaan gebukt onder eetstoornis
䢇 De grootste groep patiënten met

een eetstoornis is vrouw. Veel minder onder de aandacht komen de
eetproblemen bij jongens. Uit een
onderzoek van Hogeschool Arnhem en Nijmegen in opdracht van
anorexiajongens.nl en Stichting Human Concern blijkt dat gemiddeld
25 procent van de ondervraagde
mannelijke middelbare scholieren
aspecten vertoont van eetstoornissen Anorexia en Boulimia Nervosa.
䢇 Ruim 10 procent van de circa 250
ondervraagden weegt minder dan
gewenst, ruim 13 procent let erg
op de hoeveelheid calorieën die hij
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stellen.” Om inzicht in het eigen
eetgedrag te krijgen, houden de patiënten een eetdagboek bij en
wordt tijdens de ambulante behandeling besproken welke gedachten
bij voeding bij hen opkomen. Bij
de behandeling worden ook
ouders en/of partners betrokken,
evenals een psychiater, een ‘systeemtherapeut’ en een diëtist. Human Concern zegt positieve resultaten met de behandeling te bereiken. Ze is blij met het onafhankelijk onderzoek van de Universiteit
van Leiden naar de effecten ervan.
Brouwer: „Duurzame genezing is
mogelijk. Het feit dat patiënten
aan hun eigen therapeut merken
dat je van een eetstoornis kunt genezen, geeft hoop en vertrouwen.
Velen lopen jaren met een eetstoornis rond zonder goede hulpverlening te hebben gevonden.”

8 ONLINE VEILINGEN TE ZWOLLE

KIJKDAG VRIJDAG 20 JULI a.s.
van 10.00 - 16.oo uur
• EQUIPMENT AUCTION

• BONHOF TWEEWIELERSPECIALIST
• STEIGERMATERIALEN (WITKAMP GROEP)
• CONSUMENTENGOEDEREN
• MERKKLEDING
• HOUTBEWERKINGSMACHINES
EN GEREEDSCHAPPEN
• GECOMBINEERDE VEILING
• BESTRATINGSMATERIALEN

kijkadres: Marsweg 47, 8013 pe Zwolle

BVA-AUCTIONS.COM
Altijd wat te bieden

inneemt en ruim 2 procent gebruikt bewust laxeermiddelen.
De oorzaken van een eetstoornis
zijn divers. Vaak worstelen mensen
met gebrek aan zelfvertrouwen,
perfectionisme, gebrek aan autonomie en moeilijk om kunnen gaan
met emoties.
䢇 De ervaringsdeskundigen worden
bij Human Concern naast hun ggzopleiding ook intern opgeleid. Zij
moeten al langere tijd genezen zijn
van hun eetproblemen.
䢇 De hulpverlening wordt voor een
groot deel vergoed door de zorgverzekeraars.

Ambulances
scoren een
gemiddelde
NUNSPEET – In Nunspeet slagen am-

bulances er het slechtst in om binnen vijftien minuten voor te rijden. Van de 1065 ritten in 2010 en
2011 kwamen 223 ambulances te
laat, een score van 20,9 procent.
Daarmee doet Nunspeet het in de
regio rond Zwolle het slechtst.
Dat blijkt uit onderzoek over aanrijtijden van de redactie van RTL
Nieuws. Zwolle zelf komt er met 3
procent aan overschrijdingen het
best van af. De rest scoort gemiddeld; Steenwijkerland bijvoorbeeld
13,1 procent, Zwartewaterland 15,7,
Kampen 7,6, Oldebroek 7,5, Hattem 11,5, Heerde 10,6, Hardenberg
8,3 en Dalfsen 11,2 procent.

