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HILVERSUM Britt Arp heeft 
maandag de deuren van haar 
praktijk Gesprekspartner ‘Ik 
praat met Britt...’ voor lifecoa-
ching in Hilversum wijd open 
gezet.

“Juist in deze tijd, nu we allemaal 
veel thuiswerken en dicht op el-
kaar zitten, heb ik gemerkt dat 
veel mensen er behoefte aan heb-
ben om af en toe met iemand te 
praten buiten de familie- of vrien-
denkring om”, vertelt lifecoach en 
mediator Britt Arp.

Vertrouwelijk gesprek
“Vanuit mijn achtergrond als me-
diator en ervaringsdeskundige en 
omdat ik steeds meer verzoeken 
kreeg voor zo’n vertrouwelijk ge-
sprek ben ik begonnen met mijn 
praktijk Gesprekspartner ‘Ik praat 
met Britt...’. In mijn praktijk kun-
nen mensen hun gedachten orde-
nen en met mij, als onafhankelijk 
persoon, sparren over een onder-
werp dat hun bezighoudt in het le-
ven. Niet iedereen heeft de behoef-
te om met levensvragen meteen 
naar een psycholoog te gaan en dat 
is vaak ook helemaal niet nodig.”
“Het leven is ook aan mij niet on-

opgemerkt voorbijgegaan en ik 
heb daardoor veel levenservaring 
opgebouwd. Dat maakt dat ik op 
een nogal onconventionele manier 
tegen een hoop dingen aankijk. 
Deze manier van werken brengt 
ook veel jongvolwassenen op mijn 
pad, die aangeven dat ik op een 
andere manier met hen praat dan 
hun eigen ouders vaak doen. De 
gesprekken zijn open en natuur-
lijk volstrekt vertrouwelijk, zon-
der oordeel en direct advies.”

“Ik luister naar een cliënt en als 
gesprekspartner help ik degene 
om zijn of haar weg te vinden 
door vragen te stellen en af en toe 
ook mijn eigen levenservaringen 
te delen. Je ziet dan dat je niet de 
enige bent die soms even met het 
leven worstelt. Het gesprek is open 
en onderzoekend, zonder oordeel 
en zonder schaamte over wat dan 
ook. Door te praten over wat je be-
zighoudt en waar je mee zit, kan 
je leven er opeens heel anders uit 
gaan zien, met meer vertrouwen 
in de toekomst. Vanuit mijn me-
diationachtergrond weet ik dat de 
oplossing van veel problemen zich 
eigenlijk vanzelf aandient als je 
er met een open mind en humor 

naar kunt kijken. Dat is wat het le-
ven mij heeft geleerd en dat wil ik 
graag met anderen delen. En alles 
wat je met mij deelt is vertrouwe-
lijk en blijft tussen ons, onder strik-
te geheimhouding en in een veilige 

omgeving. De gesprekken kunnen 
bij mij thuis plaatsvinden, natuur-
lijk volgens de coronamaatregelen, 
maar ook tijdens een wandeling, 
want ik woon vlak bij het bos en de 
hei. Of natuurlijk via Zoom.”

 �Als je interesse hebt of  
nieuwsgierig bent geworden,  
kijk dan eens op  
www.ikpraatmetbritt.nu  
of stuur een app  
naar 06-224 36 660.

 ¢ Britt Arp van praktijk Gesprekspartner ‘Ik praat met Britt...’.

Zoek je een gesprekspartner? Praat dan met Britt!

HILVERSUM Hoogland Holding 
heeft per 1 januari het bedrijf 
Gebr. Dijs Installatietechniek 
uit Nederhorst Den Berg over-
genomen en versterkt hiermee 
de kennis en capaciteit op het 
gebied van installatietechniek.

“Door deze overname kunnen we 
als Hoogland Holding relaties nog 
sneller en beter van dienst zijn”, 
vertelt eigenaar Willem Hoog-
land. “Hoogland Holding bestaat 
uit Aircoworld en Hoogland Koel-
techniek en vormt nu samen met 
DIJS Installatietechniek de techni-
sche dienst.”
Met de overname van Gebr. Dijs 
Installatietechniek wordt de ge-
zamenlijke vakkennis en conti-
nuïteit versterkt. “Door deze sa-
menwerking is het installeren en 
onderhouden van veelvoorkomen-
de werkzaamheden voor ons geen 
probleem. U, als klant, heeft hier-
door één aanspreekpunt. Denk 
dan bijvoorbeeld aan advies en 
aanschaf van een warmtepomp, 
cv-installatie, lood- en zinkwerk, 
verschillende soorten dakbedek-
king, airco’s, luchtbehandeling en 
periodiek onderhoud.”

“Naast montage en onderhoud 
hebben we onze eigen storings-
dienst met gecertificeerde mon-
teurs die zeven dagen per week, 

24 uur per dag, bereikbaar zijn.
Zelfs als de cv-ketel niet door 
ons is geïnstalleerd, kunt u con-
tact met ons opnemen voor on-
derhoud, storing of vervanging. 
Duurzaamheid, energiebesparing 
en innovatie zijn belangrijke fac-

toren en wij kunnen kijken naar 
milieuvriendelijke oplossingen: 
hoe je het beste energie kunt be-
sparen om de energiekosten zo 
laag mogelijk te houden en voor 
duurzaamheid. Veel van deze 
toepassingen kunnen we ook op 

verschillende locaties installeren 
zoals bij zorginstellingen, zieken-
huizen, kleine detailhandel, open-
bare ruimtes, scholen, kinderdag-
verblijven en bij particulieren.”
Daarnaast zijn Aircoworld, Hoog-
land Koeltechniek en DIJS Instal-

latietechniek ook erkende leerbe-
drijven. “Met onze vakbekwame 
monteurs kunnen we iedereen 
een uitstekende praktijkoplei-
ding aanbieden op het gebied van 
installatie-, koel- en airconditio-
ningtechniek. Wie interesse heeft 
in een werkplek of vragen heeft, 
kan altijd contact met me opne-
men. De cv kan per mail gestuurd 
worden naar admin@hoogland-
koeltechniek.nl.”

Voor service, onderhoud of infor-
matie kunt u bellen naar Hoog-
land Koeltechniek / Aircoworld 
via 035-621 95 55, DIJS Installatie-
techniek, 035-582 39 19, of kijken 
op www.dijsinstallatietechniek.
nl, www.hooglandkoeltechniek.
nl en www.aircoworld.nl voor 
meer informatie. “We komen 
graag langs bij bedrijven en par-
ticulieren om advies op maat te 
geven, samen met een duurzaam 
energieplan. Al zestig jaar zijn 
we gespecialiseerd in airconditio-
ning, luchtbehandeling, koeltech-
niek en warmtepompen.”

Hoogland Holding heeft Gebr. Dijs 
Installatietechniek overgenomen

 ¢ Willem Hoogland van Aircoworld, Hoogland Koeltechniek en DIJS Installatietechniek.

‘We geven graag advies 

op maat met een 

duurzaam energieplan’ 
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Duurzaamheid, energiebesparing en innovatie zijn belangrijke factoren


