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Alles kan en mag 
in Ben Oude NijHuis 

Autoreclame 
bij PIDZ  
Roermond

De auto van Patrick van PIDZ 
Roermond is niet meer te missen 
op de openbare wegen. Mede-   
weggebruikers kunnen niet meer 
om hem heen vanwege de bestic-
kering. Wie spot hem als eerst? 

Zorg hoort betaalbaar te zijn. Het Ben Oude NijHuis 
maakt dat mogelijk. Hier gaat het geld niet naar 
managers, adviseurs of een communicatie-afdeling. 
Maar naar zorg voor de bewoners, voor wie de zorg-
verleners en het hoofd zorg dag en nacht klaarstaan. 
In het voormalig Rotterdams klooster, om-
getoverd tot een verzorgingshuis, kunnen 
53 ouderen wonen. Er geldt één voorwaar-
de: het bruto-inkomen van een bewoner 
bedraagt niet meer dan 22.000 euro per 
jaar. Enkel mensen met een AOW en laag 
aanvullend pensioen mogen een kamer 
betrekken. En omdat ze recht hebben op 
huursubsidie zijn de bewoners in de zware 
zorgvleugel ruim tweehonderd euro per 
maand goedkoper uit dan in een regulier 
verpleeghuis. 

“Op deze manier blijft de zorg betaalbaar”, 
stelt initiatiefnemer Jan Slagter. “En belang-
rijker misschien nog wel: er staan overdag 
drie zorgverleners op negen bewoners, waar 
de overheid als norm twee zorgmedewer-

kers op negen ouderen 
hanteert.”

Klokken-
luider
Het Ben 
Oude 

NijHuis is 
vernoemd 

naar de 
gelijknamige 

klokkenluider die 
staatssecretaris Martin 

van Rijn eind 2014 confronteert met de 
schrijnende situatie in het verzorgingshuis 
waar zijn vrouw woonde. Zijn verhaal doet 
hij bij talkshow Pauw. Die uitzending zet 
Slagter, tevens directeur van Omroep MAX, 
aan het denken. 

Wennen
De 63-jarige Slagter komt dagelijks in het 
verzorgingshuis. Hij maakt met de bewoners 
een praatje en kent ze allemaal van gezicht. 
“Hoe gaat het met u?” Of: “Bent u al een 
beetje gewend?”, zijn de vragen die hij veel-
vuldig stelt. De ouderen zijn maar wat blij 
om hem te zien en met de kans die ze krijgen 
om hier te mogen wonen. Ook Mirjam 
Kleijweg, dochter van de 85-jarige Riet. “Hier 
kan en mag bijna alles. De buurvrouw mag 
bijvoorbeeld haar kat meenemen. Dat vind 
ik prachtig.” 

Aanvankelijk twijfelde het gezin Kleijweg of 
zij hun dementerende moeder wel naar het 
Ben Oude NijHuis moesten brengen. “Op die 
leeftijd de vertrouwde omgeving verlaten, dat 
is best een stap. Maar mijn moeder is bang 
alleen en komt eigenlijk ook niet meer bui-
ten.” Dat vergemakkelijkt de keuze voor het 
gezin Kleijweg. “Hier heeft ze altijd mensen 
om haar heen. Dat vindt ze heel erg prettig en 
vooral gezellig”, zegt Mirjam die daar net als 
Riets andere kinderen eens per week komt.  

Terwijl zij het verhaal van haar moeder ver-
telt, wordt Riet in een van de woonkamers 
van de vleugel waar de mensen met demen-
tie wonen gekapt. De bewoners mogen zelf 
hun dagritme bepalen. Desondanks moeten 
veel van hen nog erg wennen aan hun nieu-
we onderkomen. 

Verhuizen op ruim tachtig- en soms wel 
negentienjarige leeftijd gaat ze niet in de 
koude kleren zitten. “Ik ben nog best wel veel 
kwijt en kan ook de weg nog niet helemaal 
vinden”, zegt een 91-jarige bewoonster, terwijl 
ze met Slagter naar de andere vleugel loopt. 

Daar is plaats voor 25 ouderen die geheel 
zelfstandig kunnen wonen. “Maar mijn 
zoon helpt mij enorm met het opruimen en 
neerzetten van de spullen. Uiteindelijk voel 
ik mij wel thuis.”

Studentenkamers
Het voormalig klooster heeft ook een zolder. 
In de oorspronkelijke tekeningen zijn ook 
kamers bedacht voor bewoners, maar dit 
plan heeft Slagter afgewezen omdat de lift er 
niet kan komen. Toch wil hij die ruimte niet 
onbenut laten. Dus komt de initiatiefnemer 
met een alternatief: vier studentenkamers. 

Degenen die een kamer betrekken, horen 
daar wel vrijwilligerswerk voor te doen. Dit 
is de tegenprestatie voor de lage huurprijs, 
zo’n driehonderd euro. Niet de eerste de beste 
student kan in het Ben Oude NijHuis komen 
wonen. Slagter: “Eigenlijk moeten ze wel 
affiniteit hebben met zorg.” 

Zijn prioriteiten liggen eind oktober ergens 
anders: zorgen voor rust. “Twee weken 
geleden was het nog veel hectischer, liepen 
bouwvakkers af en aan. Dat is gelukkig al 
minder.” De tuin, helemaal opnieuw bestraat, 
is het grootste openstaande project. Midden 
herfst is de gaard nog kaal. Maar een prieel-
tje, fontein en diverse boomsoorten moeten 
binnenkort voor meer sfeer zorgen. 

Eerste maand
Op de eerste maand kijkt Slagter positief 
terug. Zijn concept lijkt aan te slaan. “Zorg is 
geen commercieel product. Ja, de pleisters. 
Maar het geld voor bijvoorbeeld de ouderen-
zorg hoort ook echt naar de mensen te gaan. 
En gelukkig gebeurt dit nu.”



Aniek (34) staat voor zorg op maat. De cliënten en patiënten hebben 
bij haar de regie. Ze denkt in mogelijkheden in plaats van beperkingen. 
Achter iedere voordeur komt ze weer andere verhalen en uitdagingen 
tegen. “Elke dag is anders. Ik wil de mensen bij wie ik kom hun eigen-
waarde teruggeven en belangrijk laten voelen”, legt ze uit. “Dat maakt 
werken in de zorg voor mij zo mooi.” 

Veertien jaar geleden rondt ze de verpleegkunde-opleiding af. Haar
 beide ouders werken in de zorgsector. Moeder ook in de thuiszorg, 
pa is uitgegroeid tot manager van een zorginstelling. “Weet wel waar je 
aan begint”, geven zij hun dochter mee als ze besluit de zorg in te gaan. 

Maar wel met een dikke vette knipoog. “Je hoort heel vaak dat zorg-
professionals heel goed voor anderen kunnen zorgen, maar niet goed 
voor zichzelf”, legt Aniek het gebaar van haar ouders uit.

Wijze lessen
Iedere thuiszorgroute maakt Aniek nieuwe dingen mee. “Je wordt echt 
overspoeld met mooie momenten en wijze lessen”, zegt ze. Haar mooiste 
voorbeeld? “Leid je eigen leven. Doe wat bij jezelf past en durf je hoofd 
boven het maaiveld uit te steken.” 

Die gedachtegang heeft ze in 2016 toegepast door de cursus ‘365 dagen 
succesvol’ te volgen. Daar leert ze buiten de kaders te denken. Ze komt 
tot inkeer dat ze meer kan, dan ze zelf soms beseft. “Je ontdekt je eigen 
krachten en leert groter denken.”

Dat geeft ze nu ook aan anderen mee. Soms valt Aniek spreekwoorde-
lijk van haar stoel als zorgverleners zichzelf naar beneden praten. 
“Zorg verlenen doe je samen. De een heeft een heel goede band met 
de cliënt, de ander voert de verpleegtechnische handelingen uit. 
Iedereen is belangrijk.”  

Troosten
Naast inspirerende, maakt Aniek ook ontroerende momenten mee. 
Vooral bij dementerenden of in de palliatieve zorg. Hoe ze met dat soort 
situaties omgaat? “In het begin van mijn zorgcarrière wilde ik eigenlijk 
altijd troosten”, zegt Aniek. “Dan leg je onbewust de nadruk op het ver-
driet. Sommigen vinden het juist prettig als je niks zegt, alleen hun hand 
vastpakt. Een klein gebaar kan al voldoende zijn om iemand zijn hart te 
laten luchten. Maar verdriet mag er ook zeker zijn. Ik ben tot de conclusie 
gekomen dat je het niet altijd hoeft op te lossen.”

Zelf raakt Aniek ook weleens ontroerd door de mensen met wie ze praat 
of wordt ze overmand door emoties. Dat laten zien is onprofessioneel, 
dacht ze jaren geleden. Nu toont ze haar emoties wel. “Tranen mag. Je 
bent naast zorgverlener ook gewoon mens.” Ook daar  komt het gevoel 
van ‘het samen doen’ weer bovendrijven. Daar staat Aniek voor. “Samen 
maak je dat het werkt.” 

‘Samen maak je 
dat het werkt’

Binnen de thuiszorg voelt Aniek Heesakkers 
zich als een vis in het water. Ze heeft als 
verpleegkundige alle mogelijke zorgsectoren 
binnen dit profiel meegemaakt. De conclusie: 
het intermenselijke contact trekt haar 
het meest. 

Michael Jordan of Kobe Bryant? 
Nee, Reggie Mettendaf (47) 
verovert tot zijn dertigste de 
harten van Suriname. De 
basketbalheld van weleer 
is nu zzp’er via PIDZ. 

Zeventien jaar geleden komt Mettendaf naar Ne-
derland omdat hij vindt dat die stap beter is voor 
de toekomst van zijn dochtertje. Door dat besluit 
laat hij het leven van een volksheld achter zich. 

Driemaal landskampioen en meerdere deelnames 
aan de CARICOM Cup, het Europees kampioen-
schap van de Caraïbische landen, prijken op zijn 
palmares. Mettendaf uit Paramaribo maakt het 
allemaal mee in zijn zestienjarige basketbalcarri-
ère. Aanvankelijk trekt hij de kicksen aan, maar 
voetbal raakt in de wijk waar hij woont in de 
vergetelheid. Uit verveling gaat de tiener, destijds 
veertien jaar oud, naar een sportschool in de buurt.

Een groepje basketballers fascineert hem. Metten-
daf is meteen verkocht, basketbalt zeven dagen 
per week en blijkt getalenteerd. Zijn gehele carrière 
speelt hij voor Yellow Birds; eerst in jeugdteams 
en daarna in het vaandelteam, uitkomend in de 
hoogste landelijke divisie. De guard-forward (spits 
en spelverdeler ineen om in voetbaltermen te 
spreken) groeit uit tot captain van de club en later 
tot aanvoerder van Suriname. Geld verdient hij er 
niet mee. Naast het basketballen werkt Mettendaf 
fulltime voor een telecombedrijf. 

Het beloofde land
Met zijn teamgenoten krijgt Mettendaf het voor 
elkaar sporthallen met een capaciteit van 3.500 
mensen tot de nok toe te vullen. Zijn populariteit 
reikt zelfs zover dat een filmploeg naar zijn brui-
loft komt om die vast te leggen. Ja, Mettendaf is 
een begrip in zijn geboorteland. 

Regelmatig komen Amerikaanse collegeteams 
op bezoek voor een oefenwedstrijd. Zijn carrière 
is nog pril als hij met zijn ploeg een collegeteam 
uit de staat Iowa van de mat veegt. Dat verrast de 
coach die drie Yellow Birds, onder wie Mettendaf, 
een studiebeurs aanbiedt. Maar als de Amerikaan 
erachter komt dat hij al achttien is, kan de Surina-
mer een avontuur naar het beloofde land vergeten. 
“Erg jammer natuurlijk. Maar ik zette mij er snel 
overheen”, blikt de zorgverlener terug. 

Weggepest
Mettendaf komt in 2000 naar Nederland en 
strijkt neer in Tilburg. Het basketbal verliest 
zijn interesse - alleen de play-offs van de beste 
competitie ter wereld, de NBA, grijpen nog zijn 
volledige aandacht. Zelf speelt de Surinamer bij 
een veteranenteam in Dongen. Hij richt zich op 
een maatschappelijke carrière. 

Via een uitzendbureau komt Mettendaf bij een 
distributiecentrum van een supermarktketen te-
recht. Daar sleept hij een vast contract in de wacht 
voor de – naar oneerbiedig eigen zeggen – ‘brood-
op-tafel-baan’. Ondertussen richt Mettendaf zijn 
pijlen op een studie financieel administratief 
medewerker. Maar door de aankomende crisis 
van 2008 is daar geen werk in te vinden. 

Mettendaf blijft bij het distributiecentrum werken, 
maar een nieuwe leidinggevende ziet het niet in 
hem zitten. Mettendaf geeft toe te worden weg-
gepest. “Ik kon er ook niks tegenin brengen. Het 
was vechten tegen de bierkaai.” Na drie jaar van de 
slechtste beoordelingen en diverse verwensingen 
neemt de oud-basketballer afscheid.

Omscholing
Met het bedrijf komt de oud-basketballer tot een 
regeling: hij laat zich omscholen tot zorgverlener. 
Eerst als helpende, daarna als verzorgende IG 
waarvan hij het diploma in juni 2017 behaalt. 
Ambitieus als Mettendaf is, wil de zelfstandige 
zorgprofessional verpleegkundige worden en zich 
specialiseren in wondzorg of diabetes. “Die keus 
heb ik nog niet gemaakt. Hierop ben ik nog aan 
het broeden.”

Of er spijt heerst? “Nee, totaal niet. Nu ik er zo over 
nadenk, had ik de keus eerder moeten maken. Ik 
haal veel voldoening uit het zorgen voor ouderen.” 
Toch geen kwaad woord over de periode bij het 
distributiecentrum. “Die periode heeft ook zijn 
charmes en mij gesterkt.”

En het basketbal? Nog voor zijn vijftigste wil hij 
naar Amerika voor een NBA-wedstrijd met zijn 
oude basketbalvrienden. Aan populariteit heeft 
Mettendaf in zijn geboorteland niet ingeboet. Als 
hij eens in de twee jaar naar Suriname gaat, blijkt 
nog altijd hoe geliefd hij is. Bescheiden maar met 
een grote lach, vertelt hij daarover: “Dan kijken 
ze mij aan en vragen ze of ik Reggie Mettendaf 
ben.” De dag van de fan kan na een bevestigend 
antwoord niet meer stuk.  

Surinaamse Michael 
Jordan verleent nu 
ouderenzorg

Zorgrobot. Kunnen we 
die mooi voor de protocollen 
gebruiken.

Kromwijks 
eerste ervaring 
via PIDZ Interim 
Een interim-manager heeft niet 
altijd een gemakkelijke positie. Hij 
kan binnen een organisatie weleens 
worden gezien als zakkenvuller of 
puinruimer. Termen waarin Jeroen 
Kromwijk zich totaal niet in herkend. 
“Bij mij staat zorg voorop. Daarom 
voel ik mij ook thuis bij PIDZ.” 

Eerst een greep uit het verleden. Kromwijk begint 
twintig jaar geleden als activiteitenbegeleider en 
ontwikkelt zich vervolgens door tot manager bij 
een psychiatrische instelling. Toch komt eind 2016 
de ommekeer en richt hij samen met zijn partner 
UpGoing op, een Vof in training, (team)coaching en 
interim-management. 

Van de vrijheid als zelfstandige geniet Kromwijk 
(39) enorm. Maar hij kent ook de risico’s: onzeker-
heid over het inkomen. In april van dit jaar komt 
een interim-opdracht op zijn pad. Precies op het 
juiste moment, zegt hij. 

Na drie gesprekken is het rond en krijgt Kromwijk 
de verantwoordelijkheid over twaalf vestigingen 
van een gehandicaptenzorginstelling. “De vorige 
interim-manager vertrok in zijn proeftijd. Daarom 
gingen ze nu heel secuur te werk. Het leek op een 
sollicitatieprocedure”, legt Kromwijk uit. 

Wat zijn de beweegredenen om als interim-ma-
nager aan de slag te gaan? “Financieel heb je meer 
zekerheid omdat de opdrachten soms drie, maar 
vaker zes tot negen maanden duren. Dat is wel lek-
ker als je een gezin hebt. Maar belangrijk nog: ik wil 
graag van toegevoegde waarde zijn voor mijn klan-
ten. Je helpt met het oplossen van een probleem.” 
Zijn opdracht: het implementeren van ondernemer-
schap in de zorg. Dit staat in het verlengde van zijn 
post-hbo: Hoger Management voor Zorg en Welzijn. 

Kernwaarden
Ondanks dat Kromwijk nieuw is, bouwt hij snel 
een vertrouwensband op bij het personeel. “Na 
een maand zat ik echt wel op mijn plek en werd 
mijn komst gewaardeerd.” Hoe hij dat voor elkaar 
heeft gekregen? “Ik verbind mijn kernwaarden aan 
die van de organisatie, ben transparant.” Daarmee 

doelt Kromwijk op het feit dat hij openlijk over zijn 
uurtarief heeft verteld. Bovendien staat zorg bij 
hem voorop, geldt bij hem afspraak is afspraak en 
werkt Kromwijk mensgericht. “Ik houd van contact 
en verbinden. Mijn deur staat altijd open.” En dat 
straalt hij ook echt uit in een gesprek. 

Dit resulteert erin dat Kromwijk na zes maanden 
de deuren met een positief gevoel achter zich 
dichttrekt. En deze impressie overheerst ook bij de 
zorgverleners. “De mensen overlaadden mij met 
zoveel cadeaus en complimenten. Ik had het idee 
dat ik daar al tien jaar rondliep.” Kromwijk heeft 
meer teweeggebracht dan hij zelf heeft vermoed. 
“Kwam een medewerker naar mij toe, die zei: ‘Ik 
ben zoveel gegroeid door jou’. Dat is schitterend 
om te horen.” 

Positieve energie
In dat half jaar heeft Kromwijk ook functionerings-
gesprekken moeten voeren. Maar een puinruimer 
of een interim-manager in het algemeen wil hij 
zichzelf niet direct noemen. “Het hangt van de klus 
af natuurlijk. Maar als je weet dat je afscheid gaat 
nemen van een medewerker, hoeft dat niet negatief 
te zijn. Eigenlijk bied je diegene een nieuwe toe-
komst”, relativeert hij. Met die gedachtegang kweekt 
Kromwijk veel goodwill. “Dan lopen mensen toch 
met een positief gevoel de deur uit.”

Smaakt naar meer
Door deze goede ervaring smaken interim-opdrach-
ten voor hem naar meer. Maar Kromwijk weet ook 
dat bij PIDZ Interim, een nieuwe service sinds okto-
ber, de klussen nog niet om de oren zullen vliegen. 
“Het heeft aanlooptijd nodig”, weet hij. “Maar na dit 
half jaar heb ik het gevoel dat ik echt van toegevoeg-
de waarde ben geweest. Dus ik wacht geduldig af en 
zal PIDZ Interim een warm hart toedragen.” 

Ruth en Lara over hun stage 
bij PIDZ Utrecht
“Het is hard werken, maar de sfeer is goed en de drie collega’s zijn ontzettend leuk. 
Iedere dag leer je weer bij. Wat we doen wordt ontzettend gewaardeerd.” Ruth 
(links op foto) neemt helaas halverwege december afscheid en Lara blijft bij 
PIDZ Utrecht en zal in haar derde jaar opnieuw stagelopen bij Ellen Spelt. 

Loesje

December 2017 alweer. Waar blijft de tijd? Beter gezegd: 
de tijd vliegt. Sneller en sneller. Het afgelopen jaar hebben 
veel zorgprofessionals de weg naar PIDZ weten te vinden. 
Samen met al deze mensen hebben we heel veel mensen 
blij kunnen maken. Soms gaat het niet helemaal zoals we 
het eigenlijk bedoelen. De zorg blijft immers mensenwerk. 

Een slecht excuus natuurlijk, maar we doen ons uiterste best om 
met alle PIDZ’ers kwalitatief de beste te zijn en belangrijker nog: 
te blijven. Eenvoudig is dit niet. PIDZ staat nu eenmaal voor: 
Met zorg verbonden. In die strekking mag het natuurlijk altijd 
meer, maar zeker niet minder.

Naar ons credo handelt de nieuwe regering nu ook. In de nieuwe 
kabinetsplannen is voor de wet DBA geen plek ingeruimd. Eindelijk 
hebben de politici ingezien dat dit niet werkt. Chapeau! 

Een nieuwe wet voor zzp’ers laat nog enkele jaren op zich wachten, 
heb ik vernomen. Jammer natuurlijk, maar het schijnt nogal inge-
wikkeld te zijn om iets passends erdoorheen te krijgen voor de ruim 
één miljoen zzp’ers die ons land telt. 

Laten we optimistisch blijven en bedenken dat het beter is langer te 
moeten wachten op een goede wet als wederom een controlemiddel 
van ons overheidsorgaan waar we weer een heleboel papierwerk 
moeten invullen. Want dat is ook zo’n dingetje in de Nederlandse zorg. 
Voor ieder akkefietje liggen de paperassen al klaar. 

Natuurlijk, ik ben al een beetje van de oude stempel. Maar één ding 
weet ik zeker: dertig jaar geleden hadden we meer tijd voor de zorg 
van onze cliënten. Ik vermoed dat dit komt omdat we destijds niet 
zo heel veel lijstjes hoefden in de vullen of bij te houden. 

Daarom zou ik graag eens het businessplan uit 1980 van zorgorgani-
saties willen bewonderen, want ergens is het de afgelopen decennia 
heel erg fout gegaan, vind ik. Dat ziet Jan Slagter van Omroep MAX 
waarschijnlijk ook in. 

Hij begrijpt hoe professionals de zorg horen te verlenen met zijn zelf 
opgezette Ben Oude Nijhuis (zie voorpagina), waar geen managers 
werken maar alleen een hoofd zorg. Dat is al een hele grote stap in de 
goede richting. Maar hij past ook de werkwijze aan. Met minder inkt 
en meer zorg. Daar word ik blij van. 

En van jullie ook. Daarom wil ik iedereen bedanken voor dit mooie 
jaar waarin we toch weer een professionaliseringsslag hebben kunnen 
maken. Geniet en ontspan tijdens de feestdagen, want ook in 2018 
hebben onze cliënten en patiënten jullie goede zorg hard nodig.

Fass

Column 

Papierwerk



Nieuws uit zorgland

Trots op  
Ouderen-
zorg

Hoe word je 
een gewaardeerde 

flexkracht? 
Een van de eerste flexwerkers van PIDZ Uitzend 
is Liesbet Rulof. Na ruim twee jaar op diverse 
afdelingen trekt ze de PIDZ-deuren achter zich 
dicht. Dit heeft niets met de werkzaamheden 
te maken, maar de reisafstand wordt haar te 
veel. Daarom kiest ze nu voor een parttime baan 
in de buurt. In haar periode als flexwerker is deze 
47-jarige helpende (plus) uitgegroeid tot een zeer 
gewaardeerde kracht. Vijf vragen voor Liesbet over:  
respect krijgen als flexwerker. 

Hoe heb jij respect afgedwongen? 
“Door heel veel te investeren. Door bijvoor-
beeld in mijn eigen tijd mee te lopen op de 
afdeling. Daarnaast zorg ik altijd dat ik er 
een kwartier voor aanvang ben. Dan heb 
ik nog tijd om de patiëntendossiers in te 
zien. Daar staat zoveel nuttige informatie 
in. Over de hulpmiddelen die een van de 
bewoners dagelijks gebruikt, bijvoorbeeld. 
Gaat het mis bij een tillift, dan kan ik 
mijzelf niet in de spiegel aankijken als ik 
het dossier niet heb ingezien. Dat moest ik 
mezelf wel aanleren. Door alle hectiek ver-
geet je dat weleens. Maar ik ben erachter 
gekomen dat dit ontzettend belangrijk is. 
Een notitieblokje helpt daarbij.”

Voel jij je altijd gewaardeerd? 
“In het begin niet. Je krijgt niet altijd het 
gevoel dat je erbij hoort, of het voelt soms 
alsof je minder welkom bent. Sommige 
zorgverleners die daar vast werken, laten 
je dan extra dingen doen. Hun gedach-
tegang: ‘Die persoon kost extra geld, dan 
laten we hem of haar wat harder lopen.’ 
Uiteindelijk gaat het om het creëren van 
een vertrouwensband.”

Hoe krijg jij die? 
“Door heel vaak in beeld te zijn. Zodat het 
voor de cliënten ook vertrouwd gaat voe-
len. Durf te vragen. Zoveel dat ze je bijna 
beu zijn, haha! Maar echt. Dat is zo ontzet-
tend belangrijk en zo raak je betrokken.”

Je hebt dus ook mindere momenten 
gekend? 
“Natuurlijk. Dat opeens een collega komt 
binnengestormd en mij gaat vertellen hoe 
ik bij een bewoner de zorg had moeten 
verlenen. Ik heb daarna aangegeven dat 
het een ongepast moment was, want ik 
stond een mevrouw te douchen. Soms voel 
je dat ze jou de les willen lezen. Tegen een 
stootje moet je wel kunnen als flexwerker. 
Dan is het belangrijk om aan te geven wat 
toelaatbaar is en wat niet. ” 

Heb jij nog tips voor collega- 
flexwerkers?
“Verleen zorg op jouw eigen manier. In de 
basis zal dat voor alle flexwerkers hetzelf-
de zijn. Hoe een steunkous aan te trekken, 
verandert niet. Gooi daar, in mijn geval, 
een vleugje Liesbet overheen. Humor kan 
heel goed werken. Oh, en wat ik ook nog 
wil meegeven: het is ontzettend leerzaam 
om op diverse afdelingen rond te kijken. 
Daardoor krijg je veel bagage mee.”

Kick-off PIDZ 
Interim
Eindelijk, het is zo ver: de kick-off van 
PIDZ Interim, een nieuwe service die 
we nu enkele maanden aanbieden. 
Interim-managers Robbert Fossen en 
Imke van Merrienboer vonden het een 
betekenisvolle middag. “Ondanks dat 
we allemaal eenpitters zijn, kunnen we 
ontzettend veel van elkaar leren”, zegt 
Fossen. “Je hebt zo’n 25 mensen met 
verschillende expertises. Door dit soort 
bijeenkomsten kun je elkaars ervaringen 
delen.” Zo ziet Van Merrienboer dat ook. 
“Samen kunnen we de zorg beter maken. 
Dat begint bij het gebruiken van de 
kennis van een ander”, voegt ze tot 
slot eraan toe.

Een container staat op de parkeerplaats 
van zorginstelling De Wever in Tilburg. 
Daar stap ik naar binnen en kom eerst in 
een kamertje terecht voordat ik daad-
werkelijk de simulator instap. Bepakt en 
bezakt - met boodschappentas, huissleu-
tels, een werkend alarm om mijn nek zoals 
in een verzorgingshuis en vest - ga ik de 
kamer in. 

In dit vest zitten speakers die verraden dat 
er een stem uitkomt. Mannen krijgen een 
mannenstem, vrouwen een vrouwenstem. 
“Die vertaalt de gedachten van een iemand 
met beginnende dementie, om het zo echt 
mogelijk na te bootsen”, zegt Inge Hage-
man van Into D’mentia. 

Opdrachten
De mannenstem geeft voortdurend 
opdrachten mee in het lopende verhaal 
van 25 minuten. Ik kom terug van het 
boodschappen doen. De deur openma-
ken, is al een lastig karwei. Welke sleutel 
heb ik nodig? Eindelijk, gelukt! Ik stap de 
keuken in. Op een beamerscherm wordt 
de woonkamer geprojecteerd. Het is een 
wonderlijke ervaring. Eenmaal binnen 
word ik overvallen door prikkels.

De opdrachten zijn heel eenvoudig; van 
het ophangen van de sleutelbos tot het 
aanzetten van een radio. Simpele taken die 
eigenlijk niet mis kunnen gaan. Toch gaat 
het al snel fout. De koelkast vind ik niet di-
rect en wanneer ik de post uithaal, kom ik 
bij de wc uit. Ik ben er heilig van overtuigd 
dat ik de voordeur heb opengetrokken. Op 
dat moment is mijn gedachtegang: ‘Hoe 
kan dat? Ben ik nu gek geworden?’ 

Hageman van Into D’mentia: “Constant 
loop je tegen gevoelens aan. Mensen met 
dementie zijn vaak gedesoriënteerd. Soms 
herkennen ze hun omgeving en af en toe 
ook niet. Platgezegd: hun snapper is dan 
kapot.” Dat is mij zojuist ook overkomen.

Dochter Suzanne
Op het projectiescherm verschijnt dochter 
Suzanne regelmatig. Ze helpt met strijken, 
de was doen en het bed opmaken, zoals 
een echte mantelzorger. Soms schiet 
Suzanne uit haar slof van de schrik (we 
zouden samen boodschappen doen, maar 

Ervaren hoe het is om dementie te hebben? Dat 
kan bij Into D’mentia. Het bedrijf heeft een simulator 
gebouwd waarin je voor 25 minuten in de schoenen 
staat van iemand met dementie. Waarom reageert 
een persoon met dementie bijvoorbeeld kortaf of oogt 
iemand erg vermoeid? Het is niet alleen handig voor 
mantelzorgers, maar ook voor zorgprofessionals. Ik ben 
erg nieuwsgierig en wil weleens weten hoe de ‘warrige 
wereld’ van iemand met dementie in elkaar steekt.

Zuster Kadogo 
zorgt voor 
ouderen in 
Kenia
Schrijnende verhalen krijgt verzor-
gende IG Kadogo Naus-Nyawade 
over ouderen in Kenia te horen. Dat 
zet haar aan het denken. Voor de 
mensen daar wil ze iets betekenen 
en richt een eigen stichting 
op: Agewatch. 

Als vrijwillige zorgverlener vertrekt Kadogo in december 
2014 naar het Keniaanse Kisumu, waar haar ouders van-
daan komen. Zelf is ze opgegroeid in Nairobi, de hoofdstad 
waar ze tot 1984 woont, totdat ze naar Salzburg verhuist 
om vervolgens in ’91 neer te strijken in Helmond. 

Tijdens haar verblijf leert ze Richard kennen, een man 
die voor zijn zieke moeder zorgt. Dat is heel gebruikelijk 
in Afrikaanse landen. “Familie zorgt altijd voor elkaar. De 
ouders staan voor de kinderen klaar. En nu is de situatie 
andersom en doen de kinderen dat”, legt de 57-jarige 
Kadogo uit. 

Het verhaal van Richard grijpt haar aan. Hijzelf woont en 
werkt in Nairobi. Zijn moeder zit vierhonderd kilometer 
verderop, in Kisumu. Een bezoekje brengt hij niet zomaar. 
Over de hobbelige wegen vol kuilen en gaten duurt de rit 
zeker zeven uur – en soms wel twaalf. “Richard was totaal 
uitgeput. Dat op en neer reizen om zijn moeder te verzor-
gen, brak hem op.” Zijn wens: thuiszorg, zodat hij eens in 
de twee weken bij zijn moeder kan langsgaan. 

Materialen verschepen
Samen met Richard (zie foto) brainstormt Kadogo welke 
mogelijkheden er zijn. Kadogo steekt in Nederland haar 
handen uit de mouwen, hij in Kenia. Ze klopt aan bij 
woonzorgcentrum de Zorgboog, waar ze materialen die 
niet meer kunnen worden gebruikt zelf ophaalt. Die wor-
den vervolgens in een container naar Kenia verscheept en 
aan ziekenhuizen verkocht. Met dat geld kunnen Kadogo 
en Richard de ouderen helpen in de vorm van dagopvang 
vanuit één centrale plek. “We zoeken nog  een opslagplaats 
waar mensen de onbruikbare materialen naartoe kunnen 
brengen”, zegt ze. 

Maar Kadogo biedt meer dan thuiszorg alleen. Ze krijgt 
het zelfs voor elkaar om een ziektekostenverzekering, die 
60 euro per jaar kost, uit te breiden in de provincie Kisu-
mu. Daarmee kan ook zorg aan huis worden bekostigd. 
Het blijkt zelfs zo’n succes dat je met die zorgpas in alle 
ziekenhuizen de zorgkosten vergoed krijgt tot een bedrag 
van 20.000 euro. 

Verschillende zorgmodellen
In de zomer van 2017 keert Kadogo terug naar Kenia en 
maakt kennis met diverse zorgmodellen. Een daarvan is 
het Engelse model. Ouderen kunnen voor bijna 5 miljoen 
Keniaanse shilling (omgerekend 40.000 euro) een appar-
tement kopen waar ze zorg aan huis krijgen. 

Het andere model waarmee Kadogo kennismaakt: het 
katholieke model. Verwaarloosden worden door gelovigen 
opgenomen. Wat haar opvalt: “Het model van thuiszorg 
zoals in Nederland kennen ze daar totaal niet.” Dat wil 
de geboren Keniaanse in het dorp van haar ouders 
introduceren. 

Nog niet geslaagd
Ondanks dat het aanslaat, is het project voor Kadogo 
nog verre van geslaagd.. Ze wil meer bereiken voor de 
ouderen daar. Tot dusver kent haar project AgeWatch 
drie residenties voor zorgbehoevenden vanaf zestig jaar. 
Naast een verblijf voor degenen die zorg nodig hebben, 
telt de stichting ook woningen voor ouderen met een 
complexe zorgvraag en voor mensen die volledig af-
hankelijk zijn van zorg.

Ze geeft een voorbeeld over hoe in Kenia over zorg wordt 
gedacht. “Mensen met diabetes krijgen in Kenia een keer 
in het kwartaal een spuit. Wij doen dat twee keer per dag. 
Als we het niet voor het ontbijt en avondeten doen, raken 
we in paniek. Daar weten ze dat je vaker insuline moet 
spuiten, maar het geld is er niet.” 

Terug naar Kenia
Wanneer voor Kadogo het project echt een succes is? 
“Als alles loopt en er voldoende geld is om medicijnen te 
kopen, zodat ouderen dagelijks thuiszorg krijgen naar de 
Nederlandse maatstaven.”

Dan zal ze ook zelf terugkeren naar haar geboorteland. 
Nu kan Kadogo dat nog niet. “Ik heb al twintig jaar last 
van hoge bloeddruk. Ga ik naar Kenia en treden complica-
ties op, dan kunnen ze mij niet helpen. Als dit wel mogelijk 
wordt, pak ik samen met mijn man Hans het vliegtuig om 
daar voor de ouderen te zorgen.”

De warrige wereld 
van dementie

dat ben ik vergeten) of omdat de situatie 
nog onwennig aanvoelt voor haar. “Wij 
kunnen relativeren, maar iemand met 
dementie niet. Die raakt zo ontredderd en 
wordt soms verdrietig door de toon die 
wordt aangeslagen”, legt Hageman het 
gevoel van iemand met dementie uit. 

Suzanne vraagt ook of ik zin heb om naar 
de verjaardag van mijn kleindochter te gaan 
– de keuze ligt bij mij en daar borduurt het 
verhaal op voort. Ik wil graag naar het feest, 
mijn gedachten dwalen af en worden op 
het beamerscherm geprojecteerd. Het loopt 
raar af en ik blijf toch liever thuis. Hageman: 
“Daar doe je er niet meer toe. Als mens wil 
je graag gehoord en gezien worden. Op die 
verjaardag is daar geen sprake van.” Men-
sen praten over mij, terwijl ik gewoon naast 
hen sta. Dat geeft een naar gevoel – ook 
als je nog helder van geest bent. Ik hoor er 
inderdaad niet meer bij. 

Vermoeid
Die 25 minuten lijken lang, maar de tijd 
vliegt. Na afloop ben ik vermoeid vanwege 
alle indrukken. Laat staan dat dit gevoel 
altijd heerst. “Daarom is het ook niet zo 
vreemd dat mensen met dementie vroeg 
naar bed gaan en middagdutjes doen door 
al die prikkels”, vertelt Hageman, met wie 
een gesprek volgt na de simulatietraining. 
De conclusie die ik kan trekken: voor even 
maak ik kennis met de gedachtegang van 
iemand met dementie, die in de beginfase 
(‘bedreigde ik’, zie kader) zit. 

Wat houdt dementie in? 

Dementie is een verzamelnaam 
voor een aantal verschijnselen die 
zich voordoen waardoor het functi-
oneren van een persoon verandert. 
Dat gebeurt zowel geestelijk als 
lichamelijk. Iemand die dement 
wordt - een wezenlijk verschil met 
vergeetachtig zijn - doorloopt vaak 
vier stadia. De eerste fase, begin-
nende dementie (bedreigde ik), kan 
uiteindelijk uitmonden in ernstige 
dementie (verzonken ik). 

Bij ieder belevingsstadium beho-
ren bepaalde gedragskenmerken 
waarop mantelzorgers en zorgpro-
fessionals kunnen inspelen om de 
dementerende nog een fijne dag 
te kunnen bezorgen. Wat daaraan 
kan bijdragen? Dat de zorgverlener 
de persoon met dementie ziet en 
serieus neemt, niet in de steek 
laat en zich gedraagt ‘als een soort 
broer of zus’ of ‘vriend of vriendin’. 
Dat ervaren mensen met dementie 
als goede zorg. 

De meesten zullen het manifest 
van Hugo Borst en Carin Gaemers 
wel kennen. Daarin pleit het duo samen 
met het Nationaal Ouderenfonds voor 
betere ouderenzorg. Maar nu belichten 
ze de andere kant van deze mooie 
sector. Ze gaan op zoek naar succes-
verhalen: wat gaat er wel goed? 
Welke verzorgingshuizen vormen 
het perfecte voorbeeld?

Borst en Gaemers vroegen ouderen, mantelzorgers 
en zorgverleners een bijdrage te leveren aan hun 
bundel Trots op Ouderenzorg, die 150 positieve 
verhalen bevat. Dit witboek is eind november aan 
minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid 
aangeboden. 

Een van de passages staat op de site van de NOS. 
Ook een 52-jarige zorgverlener uit Overijssel is te 
spreken over de manier waarop zij haar vak kan 
uitoefenen. “Als verzorgende heb ik toch nog de 
vrijheid om af te wegen hoe lang ik zorg bied aan de 
bewoners die dementie krijgen, ondanks alle drukte 
en hectiek die er is. Ik kan zelf bepalen hoe lang ik 
bij een bewoner ben om te helpen, te troosten, te 
verzorgen of voor wat dan ook. Hierdoor hebben 
de bewoner en ikzelf de rust  zodat ik hen ook zo 
menswaardig mogelijk kan helpen.”

“Hoe je het ook went 
of keert, als je patiënt 
tegen jou zegt met een 
glimlach: ‘Bedankt, jij 
hebt geweldig goed 
voor mij gezorgd’, dan 
weet ik precíes waar-
om ik mijn vak zo 
mooi vind!”

Broeder Lars
door Wout Fassbender



Oma vertelt

Over met zorg 
verbonden
De zorg gaat over mensen. Door de ontwikke-
lingen in de technologie lijkt die verbondenheid 
met de mensen door de jaren heen wel wat te 
zijn veranderd. Dat weten we bij PIDZ maar al te 
goed. Mevrouw Corry Kramer werkt begin jaren 
zeventig intern als zuster in het Diaconessenhuis 
in Utrecht. Daar ervaart ze dat je als zuster meer 
bent dan degene die de patiënten wast. 

“’Die mevrouw in dat bed is geen blindedarm’, werd ons op de 
opleiding ingehamerd. ‘Dat is mevrouw Schut en zo spreek 
je haar ook aan en zo praat je over haar. Als je met zusters 
bent of met een dokter, maar ook met mevrouw Schut zelf.’ 
Al meteen vanaf het begin werd het duidelijk gemaakt dat 
onze patiënten mensen zijn, niet de blindedarm op zaal drie.”

“Patiënten haalde ik op bij de auto waarin ze werden gebracht. 
Onderweg naar de kamer praatten ze meestal honderduit. 
Waarom ze er waren, waar ze pijn hadden, wat er door hen 
heen ging. Anderen waren juist heel stil. Eigenlijk was ieder-
een een beetje nerveus. Ik stelde ze graag gerust.” 

“Technologische ontwikkelingen hebben ons in staat gesteld 
om ingrepen sneller te verrichten. Een blindedarmontste-
king stond vroeger garant aan tien dagen ziekenhuisverblijf. 
Tegenwoordig wordt dat op de poli opgelost en ben je binnen 
een paar uur weer thuis. Het is vlug erin, vlug eruit. Hup! Hup! 
Nazorg wordt verleend door mantelzorgers of thuiszorg. In 
mijn tijd verlieten patiënten het pand pas als ze weer honderd 
procent in orde waren.” 

“Het lange verblijf zorgde ervoor dat je een sterke band met 
mensen had. Ik leerde mensen echt kennen. Omdat ik intern 
werkte, ging ik ze zelfs gedag zeggen als ik een lang weekend 
of vakantie had. Voor mijn gevoel had het ook veel invloed dat 
we verantwoordelijk waren voor alles op de zaal. Het wassen 
van de mensen, maar ook het nachtkasje schoonmaken, de 
wastafel… Nu leegt er een de prullenbak, de ander doet er een 
nieuwe zak in. Het werk is misschien efficiënt, maar wel erg 
versnipperd.” 

“De aandacht is ook anders. Waar we in mijn tijd alles uit onze 
handen lieten vallen als iemand vanuit bed belde, is het nu 
nog maar afwachten of er iemand komt. Dan kun je ook nog 
een standje krijgen omdat je hebt gebeld en allemachtig toch 
net naar de pot bent geweest? Het lijkt wel of de patiënten een 
last zijn die het werk ophouden. Maar dat is niet hoe het zit. 
De mensen helpen was mijn werk. Of ik nu een prullenbak 
leegde of een inco aanlegde, ondertussen praatte ik.”

“Mensen wilden heel graag praten. Met name de mensen 
die op sterven lagen of een chronische aandoening hadden. 
Ze lagen weken, soms wel maanden in een bed en het enige 
wat ze konden doen was nadenken en praten. We praatten 
over geloof, over heengaan. ‘Dat ik dit dan heb’, zeiden ze. 
‘Welke invloed heeft dat op mijn leven?’ Het verzorgen van 
mensen gaat veel verder dan een pleister plakken. Het zijn 
precies die menselijke woorden en een luisterend oor die 
de mensen helpen.” 

“Als mensen weer beter waren, begeleidde ik ze naar beneden. 
Naar de taxi die ik voor hen had gebeld. Dan zwaaide ik ze uit 
en hoewel ik met de meeste van hen nog zo’n goede band had 
opgebouwd, hoopte  ik dat ik ze – in ieder geval in dezelfde 
context – nooit meer zou terugzien.” 

Corry Kramer, hier nog leerling, werkzaam in het Diaconessenhuis Utrecht

Nieuws uit zorgland

Meer dan 
tienduizend 
zorgverle-
ners weg in 
Brabant

De provincie Brabant kan 
geen rooskleurige cijfers 
overleggen wat betreft het 
zorgpersoneel: tienduizend 
zorgverleners hebben dit 
jaar de zorg verlaten. Hier-
door stijgt de werkdruk, 
wat leidt tot meer ziekte-
verzuim. Dit ligt momenteel 
zo’n anderhalf procent 
hoger ligt dan het landelijk 
gemiddelde.

Dat stelt Transvorm, een samen-
werkingsverband van zorgwerk-
gevers in Brabant, op de site van BN 
DeStem. “Het aantal openstaande 
vacatures groeit ‘stormachtig’. De 
werkgevers zeggen dat actie op 
korte en lange termijn nodig is 
om ‘evenwicht te brengen op de 
arbeidsmarkt’.” Het knelpunt is 
zelfs zo groot dat cliëntenstops 
zijn ingeroepen bij diverse thuis-
zorgorganisaties. 

Beroepsvereniging Verpleegkundigen 
& Verzorgenden Nederland roept 
het ministerie op de personeels-
tekorten terug te dringen middels 
een noodplan. Dat heeft begin 
december tevens geleid tot een 
debat in de Tweede Kamer.

De Wij-krant wordt vier keer per jaar bij alle PIDZ’ers thuisbezorgd en wordt samengesteld door: 
Wout, Toos, Loes en Ivo. Aan deze editie werkten verder mee: Claire, Jan, Aniek, Ruth, Lara, Jeroen, 
Reggie, Nick, Kadogo, Liesbet, Inge, Corry en Fass.
Reactie, idee of opmerking? redactie@pidz.nl 

De Wij-krant Geen PIDZ’er?
Maar wil jij de Wij-krant voortaan ook thuis ontvangen?redactie@pidz.nl

Na banen bij het UWV en het asielzoekers-
centrum (COA) in Gilze strijkt Nick Kreulen 
begin september bij PIDZ neer. Hier heeft 
de junior recruiter een ideale mix van werk-
zaamheden en bedrijfscultuur gevonden. 

Recruiter Nick heeft zijn 
droombaan gevonden

Nu houdt Nick (26) zich vooral 
bezig met de planning. Hierdoor 
herkennen vele opdrachtgevers 
en uitzendkrachten inmiddels 
zijn stem. Van menselijk contact 
krijgt hij energie. Het snelle scha-
kelen dat deze baan met zich 
meebrengt, ligt hem wel. “Je moet 
weerbaar zijn en kunnen denken 
in oplossingen. Heel soms maak je 
een foutje in de planning of staat 
een zorgverlener op de verkeerde 
afdeling. Dan moet je snel kunnen 
handelen om dit knelpunt te ver-
helpen. Assertiviteit helpt daarbij.”

COA
De link met het Centraal Orgaan 
Opvang Asielzoekers is dan snel 
gelegd. “Daar heb ik ook leren 
assertief te zijn. Het COA bestaat 
uit zelfsturende teams. Er wordt 
niks aan je opgedragen. Je bepaalt 
zelf waarmee jij je bezighoudt.” 
Als woonbegeleider helpt Nick 
samen met de bewoners mee 
met het opzetten van sportdagen, 
een schoonmaakploeg en andere 
zaken. “De in totaal 1500 mensen 
geef je zo verantwoordelijkheid en 
op die manier hun eigenwaarde te-
rug. Het is mooi om daar onderdeel 
van uit te mogen maken.” 

Maar niet alles is koek en ei in 
Gilze. In zijn eerste maand doen 
drie bewoners een zelfmoordpo-
ging. Ook hoort Nick allerlei trau-
maverhalen en ziet hij mensen met 
verslavingsproblemen. Het raakt 
hem. “Toch houd je afstand, want 
je bent wel de professional”, vertelt 
de oud-woonbegeleider, die zich in 

dat anderhalf jaar persoonlijk 
heeft ontwikkeld. De cultuur 
spreekt hem aan, maar de werk-
zaamheden uiteindelijk niet meer. 
“Ik wil graag doorgroeien en 
doelen verwezenlijken. Bij COA 
was dat lastiger.” Afgelopen zomer 
benadert PIDZ Uitzend Nick met 
de vraag of hij oren heeft naar een 
nieuwe uitdaging. Die heeft hij nu 
gevonden. 

UWV
Nick heeft toegepaste psychologie 
gestudeerd. Hij denkt na zijn studie 
bij het UWV, als jobcoach, de ideale 
baan gevonden te hebben. Maar 
na een jaar trekt hij de deuren van 
het kantoor in Eindhoven achter 
zich dicht. “Het werk was heel leuk. 
Je komt met heel veel mensen in 
contact. Alleen is de omgeving ont-
zettend traag, met veel tussenper-
sonen. Daarnaast worden vooral 
doelstellingen op de lange termijn 
gesteld. Ik ben meer van het korte 
werk, wekelijkse targets.”

Deze manier van werken biedt 
PIDZ Uitzend hem: een combinatie 
met veel menselijk contact en het 
snelle werk. Nu stort Nick zich 
nog volledig op de planning. Maar 
begin 2018 verwacht hij zijn cursus 
tot junior recruiter af te ronden. Zo 
kan het nieuwe gezicht van PIDZ 
Uitzend zich met allerlei dingen 
bezighouden. Van intakegesprek-
ken tot presentaties op scholen en 
van de planning tot klantcontact. 
“Ik houd ervan om mijzelf nuttig te 
maken en vooral te voelen. Geluk-
kig kan dat hier.”


