
‘Mijn Jaguar is een
vande allerlaatste
klassieke XJ’s’
Wendbaarheidsconsultant ErikMeijer (58)
rijdt in een zwarte Jaguar XJ 2.7DV6
Sovereignuit 2008. ‘Het is eendiesel,
niemandweet dat.’

Bedrijf
‘Als consultantduurzame in-
zetbaarheid en zelfredzaam-
heid adviseer en coach ikbe-
drijvenenmensen. Ik richtme
vooral op45-plussers.Daarbe-
ginthet probleem.Zij staan in
het theatermaarde zaal is leeg
en zij hebbendat zelf niet goed
door.De centrale vraag is:wie
klapt ernog voor jou? Ik ge-
bruik veelmetaforen inmijn
coaching.Opdrachtgevers zijn
vooral banken. Ikheb zelf 32
jaarbij ABNAmrogewerkt.
Als bankdirecteurwas ik goed,
maar inpeoplemanagement
komiknogbeter totmijn recht.
Binnendebankben ik leiding-
gevendengaancoachenopdit
vlak, endiewinkel heb ikna
twee jaarmeegenomen. Sinds
1 januari ben ik zelfstandig.’

Auto
‘Een JaguarXJuit 2008.Het
is een vandeallerlaatste klas-
siekeXJ’s.Het geestige is dat
het eendiesel is.Niemandver-
wacht eendiesel in zo’n auto,
eerder eendikke zoevende8-ci-
linder.MijnXJheeft ookge-
luiddempendgelamineerd
glas, indeautohoor jeniets
vanbuiten.Het is een2.7V6
TwinScroll-turbodiesel die ik

heb laten tunen van435naar
505nm.Hij levert nu247pk.
En terwijl zo’nbenzine-V81op
7 rijdt, haal ik 1op13.’

Waarde
‘IkhebhemvanuitBelgië ge-
importeerd, inmei 2015. Ikbe-
taalde€23.000, aanbpmkwam
ernog€4000bij.Denieuwprijs
was rondeen ton.’

Accessoires
‘Hij heeft champagnekleurige
lerenbekleding, veel hout, een
schuifkanteldak, elektrische
zonneschermen, alles. Verstel-
barepedalen zelfs.’

Kilometers
‘10.000per jaar.’

Indruk op anderen
‘Mensen vindenhemmooi,

bijzonder. Veelmensenden-
kendathet eennieuweauto is.
Terwijl je erniet als eenpatser
inwordt gezien.Hij heeft na-
melijk eenbeetje eencultsta-
tus.Deallerleukste reactiewas
vaneenklantdieheel vermo-
gend is endenieuwste Jaguar
XJheeftmet alle opties, een
auto van€160.000. “Achme-
neerMeijer, zullenwe ruilen”,
zei hij.Deoude zat ook lekker-
der vondhij.’

Uitstraling bedrijf
‘Mijn auto ismijn rijdendkan-
toor. Ik gahoofdzakelijknaar
mensen toe en ik gadenatuur
met ze in.Bij regengaanweop
deachterbank zitten.Het is
geendertien-in-een-dozijnauto
enookmijngesprekkenzijn
datniet.’

Status
‘Vroegerdacht ik: hij is te groot
voormij.Of te chic.Dangaan
mensendingenbijmij den-
ken.Nuvoel ikmeprecies op
mijnplek.Mensen zeggenook:
hij past preciesbij jou, bij jouw
karakter.Degelijk enookkleur-
rijk.’

Onderhoud
‘Bij de Jaguar-dealer, Kimman
inAmsterdam.’

Droomauto
‘Dat ismijn eigenDaimlerV8
250uit 1968, die ik inmei ge-
kochtheb.Het is eenbroertje
vandebekende JaguarMKII
maarhij is totaal onbekend in
demarkt. Er zijn ermaar 104
vangebouwd.’

ErwinWijman

Indruk
‘Mensen zeggen: hij
past precies bij jou,
bij jouw karakter.
Degelijk en ook
kleurrijk’

man
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