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Na bijna twee jaar kunnen we hem eindelijk weer uitgeven:
de Wij-krant, de dertiende sinds PIDZ ermee is begonnen.
Voor wie nog niet bekend is met de Wij-krant: van 2017 tot
2020 bracht PIDZ ieder kwartaal een editie uit op papier.
Een krant met mooie, ontroerende of inspirerende verhalen
uit en over de zorg, met zorgprofessionals, zorginstellingen,
cliënten of PIDZ-medewerkers.
Verhalen over zzp’ers en hun bijzondere hobby, de
allereerste persoon die weer kon lopen dankzij een
3D-printer, de werkwijze van Stichting Wensambulance,
de opening van het verzorgingshuis van Omroep
MAX-baas Jan Slagter of een verhaal over de gezinssituatie van een van de PIDZ-medewerkers. Het is in
drie jaar Wij-krant allemaal voorbijgekomen.
De Wij-krant lag altijd voor het meenemen bij een
van de PIDZ-vestigingen. Maar ook zorginstellingen
konden een editie verwachten als iemand van ons op
bezoek kwam. Zo konden zorgprofessionals op hun
vrije dag of in de pauze een rustmoment inlassen en
genieten van de vertelde verhalen.
Dat jullie de Wij-krant waarderen, bleek uit eigen
onderzoek. Zeker 75 procent van de PIDZ’ers gaf aan
graag een papieren editie in de bus te ontvangen.
Wat in april 2017 begon met een oplage van 1100
kranten, groeide in de loop der jaren uit tot een geliefd
communicatiemiddel van PIDZ. Bij de laatste versie,
in januari 2020, rolden 4000 Wij-kranten bij de
drukker van de band. Inmiddels zijn dit er 5800.
Ook de maker haalde veel energie uit het optekenen
van alle verhalen. Wout Fassbender, freelance
journalist, probeerde altijd unieke, bijzondere en
inspirerende invalshoeken te vinden.
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Tien jaar PIDZ:
zij waren
de eersten
Een bijzonder jaar. Zo mogen we 2021 wel
omschrijven, want PIDZ vierde op 2 februari
zijn tienjarig bestaan. Wat begon op een
zolderkamertje van drie bij drie meter is
inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met
dertien vestigingen in Nederland. We stellen
je graag voor aan een aantal mensen die als
een van de eersten met PIDZ in aanraking
kwamen.
Monique
Monique Blatter is de allereerste werknemer van
PIDZ. De afgelopen 10 jaar zijn er een hoop
mensen gekomen en ook weer gegaan,
maar Monique is er – gelukkig – nog
steeds. “Het contact met de collega’s
is heel informeel, warm en open. En
ook met Ron en Fass (de oprichters,
red.) merk je gewoon dat het gevoel
van de eerste jaren niet is veranderd.
We waren echt heel close met zijn
drieën”, zegt ze. Zo lang dat blijft, zal
Monique ook de komende jaren aan PIDZ
verbonden blijven. Met alle plezier zelfs.

Door de coronacrisis lag de productie van
de Wij-krant noodgedwongen en jammer
genoeg stil – daarom verschijnt er nu pas
weer een editie tot tevredenheid van alle
PIDZ-vestigingen.
Zoals je misschien op onze site wel hebt
gelezen, is Wout blijven schrijven. Ook tijdens
de pandemie ging en gaat hij voor onze website
op zoek naar de verhalen die er toe doen en die
je raken, want wat de crisis ons heeft geleerd is
dat ook de website en social media uitstekende
communicatiemiddelen zijn.
Ook in dit nummer wil PIDZ jou als lezer inspireren.
Mensen die in het verleden met een bijzonder verhaal
de Wij-krant hebben gehaald, blikken terug op de
afgelopen periode. Hoe gaat het nu met ze? Wat doen
ze tegenwoordig? Als door die verhalen ook maar één
iemand nog enthousiaster wordt over de zorg, dan zijn
we daar blij mee. Uiteindelijk is dit waar we het voor
doen: gelukkige zorgverleners. Geniet ervan!

Hetty
“Als door
die verhalen
ook maar
één iemand nog
enthousiaster wordt
over de zorg, dan
is PIDZ daar
blij mee”

Rogér
En wat te denken van Daelzicht, de allereerste samenwerkingspartner van PIDZ. Leidinggevende zorg Rogér Pubben kende
oprichters Ron en Fass zelfs nog voordat PIDZ bestond,
want Fass heeft jarenlang bij Daelzicht gewerkt. “De eerste
keer dat we externe hulp inschakelden om gaten in de
roosters op te vullen, klopten we aan bij SimCare (de onderneming van oprichter Ron Simmer, toen hij nog werkte als
zzp’er, red.)”, vertelt Rogér.

Cees
Of Cees Onderwater, de franchisenemer
die het langst aan PIDZ is verbonden:
inmiddels ruim acht jaar. “Het is een
geweldige ervaring. Ik heb zoveel
geleerd en wil nog zoveel leren. Het
contact met de klanten, zzp’ers en
medewerkers op kantoor... Dat geeft
mij een blij gevoel als ik naar het
werk fiets.”

Joy & Chris
Joy Hogg en Chris Snel waren al aan PIDZ verbonden in de tijd dat Ron en Fass hun kantoor hadden in het
Eindhovense Woensel. “Wanneer iemand niet kon, stond er
altijd wel iemand anders klaar. Het was echt keihard werken
toen. We renden voor elkaar én voor de zorg. Die gedachte
vond ik heel mooi”, vertelt Joy op de website van PIDZ.
Chris deelt nog een anekdote over de dag waarop hij dacht
ingewerkt te worden. Degene die hem op weg moest helpen,
bleek tegen een paaltje gereden te zijn en op de Eerste Hulp
te zitten. Een ander zou eraan komen om hem wegwijs te
maken. Wat bleek: ook deze persoon kreeg een auto-ongeluk
en moest naar het ziekenhuis. “Uiteindelijk is mij gevraagd
om zelf de groep te leiden en de cliënten naar bed te brengen.
Ja, heel bijzonder.”

De inspirerende en bijzondere
verhalen van Monique, Roger,
Cees, Roy en Chris lees je op
onze website.

‘Mentale
gezondheid
moet net zo
cool zijn als
lichamelijke
gezondheid’
Sander Slootmaker,
relatiemanager MIND

Lees de verhalen
achter de donaties
op onze website.

Drie donaties aan de zorg
Om het jubileum van PIDZ te vieren en om iets terug te doen voor de zorg
heeft PIDZ gedoneerd aan drie goede doelen. Het gaat om organisaties
die zich inzetten voor zorginstellingen en cliënten in de drie grootste
sectoren waarin wij werkzaam zijn: de GGZ, VVT en gehandicaptenzorg.
Dit zijn MIND, het Ouderenfonds en HandicapNL.
MIND verzorgt onder meer gastlessen op scholen over
mentale gezondheid. Jongeren staan voor de klas en delen
hun verhaal. “Zeker op die leeftijd – en dan hebben we
het over de 14- en 15-jarigen – praat je niet snel over dit
onderwerp. Dat is natuurlijk helemaal niet stoer. Door de
jongeren voor de klas te zetten, maak je connectie en laat
je zien dat heel normaal is om hierover te praten”, zegt
relatiemanager Sander Slootmaker van MIND.
Door de coronacrisis bleek dat een stuk lastiger dan
normaal, mede dankzij de donatie van PIDZ bood het
programma MIND Young Studio een alternatief. Vijf
jongeren tussen de 18 en 25 jaar lopen ieder half jaar stage
en maken video’s over psychische gezondheid. “Waarom
hebben we wel lichamelijke opvoeding, maar geen lessen
over mentale gezondheid? Mentale gezondheid moet net
zo cool zijn als lichamelijke gezondheid!”

Huishond
Yenta laat
bewoners
glunderen
Huisdieren die rondlopen binnen
zorginstellingen vallen bij de
bewoners vaak in de smaak. Dit
bewijst Yenta. De Golden Retriever
snuffelt al zo’n twee jaar rond bij
locatie Berk van Stichting Ananz en
maakt de bewoners vier dagen in
de week blij met haar aanwezigheid.
Yenta ligt rustig op de grond te slapen. Bij binnenkomst
groet ze door haar snuit tegen je aan te drukken. De Golden
Retriever rust uit in de ruimte waar de activiteiten van
locatie Berk vaak plaatsvinden. Het is haar vaste plek om
even bij te komen. Ze maakt flink wat kilometers om de
bewoners op deze locatie van stichting Ananz in Geldrop
te verblijden.
In de ochtend heeft ze nog ‘meegeholpen’ tijdens een kookworkshop waar courgette- en erwtensoep is gemaakt.
Regelmatig komt ze vragen voor een aai over de bol of
om wat eten. Yenta is er eigenlijk altijd bij, ook tijdens het
voorlezen, het geheugenspel, een muziekmiddag of de
lunchclub. ‘Eindelijk weer’, denken de meeste bewoners
die lijden aan dementie. In coronatijd is de trouwe viervoeter enorm gemist vanwege het thuiswerkbeleid en
omdat haar baasje en teamleider Willemijn Wernaart
met zwangerschapsverlof ging.
Regelmatig kreeg activiteitenbegeleider Anne May van Eijk
tijdens deze periode de vraag: ‘Waar is de hond gebleven?
Die liep hier toch regelmatig rond?’ Zij ontfermt zich
normaal gesproken over het huisdier. “Ja, dan kun je het
hen wel uitleggen en sommigen begrijpen het ook wel.
Maar er zijn bepaalde bewoners die echt op haar
hebben zitten wachten.” Toen de Golden Retriever na de
versoepelingen van de thuiswerkregeling eindelijk weer
op de locatie kon rondlopen, waren de geluiden dan ook
heel positief. ‘Kijk, daar is ze weer’, riepen de bewoners.

Grote lach
Yenta tovert met haar aanwezigheid een grote lach op het
gezicht van de bewoners. Anne May weet ook wie de hond
niet altijd hartelijk welkom heet, omdat de persoon geen
groot fan is van honden. “Maar over het algemeen zijn de
mensen heel positief. Dieren en kinderen doen het eigenlijk
altijd goed”, vertelt ze in de activiteitenruimte van locatie Berk.
“Yenta heeft ook een therapeutische werking. Al is het maar
dat iemand een aai over de bol geeft. Knuffelen met dieren
maakt meer gelukshormonen aan. Yenta voelt aan wanneer
een bewoner even aandacht nodig heeft en dan zie je die
persoon ook direct opfleuren. Heel bijzonder om te zien.”

‘Ze weet wat mensen nodig hebben’
Eind 2019 ging PIDZ ook al langs bij stichting Ananz om
te kijken wat de aanwezigheid van Yenta betekent voor de
bewoners. Wat is de grootste verandering geweest in de
tussentijd? “Ik denk dat Yenta zich nu veel meer thuis voelt
dan toen. Destijds huppelde ze hier pas enkele maanden
rond. Ze weet inmiddels wat de mensen nodig hebben en
trekt vaak haar eigen plan.”
Nu ligt Yenta rustig op de grond te wachten tot ze haar
rondje mag lopen. Maar als ze de vrijheid tegemoet spurt, is
ze ook direct gevlogen, op weg naar een van de huiskamers
om de mensen weer te verblijden. “Soms hoef je haar niet
te zoeken. Als er twee specifieke huiskamerassistentes aan
het werk zijn, dan is ze altijd daar te vinden.” Ja, ook de
zorgprofessionals genieten van haar aanwezigheid, net als
de bewoners.

Samen optrekken
Ook het Ouderenfonds ontving een donatie. “Zo kunnen
ouderen onder andere met ons blijven breien, sporten, post
ontvangen, bellen, mee met de BoodschappenPlusBus en
aanschuiven bij onze kerstdiners- en concerten”, vertelt
fondsenwerver Daan Krijger.
Met de gift aan HandicapNL kon [Buddies], een vriendschapsprogramma voor jongeren met een verstandelijke beperking,
doorgaan en uitbreiden. “Het programma zorgt ervoor dat
jongeren met en zonder lichamelijke beperking samen
kunnen optrekken. Het mes snijdt aan twee kanten: beide
groepen komen weer meer onder de mensen”, zegt manager
Fondsenwerving en Communicatie Jeroen van de Koppel
van HandicapNL. “De coronacrisis heeft de eenzaamheid
onder heel veel jongeren vergroot.”

Teun
strijdt voor
gelijkwaardigheid
voor mensen met
dementie
.
“Ook met
dementie kun
je nog een
mooi leven
hebben.”

Veel 22-jarigen betrekken een
studentenhuis en vliegen van feest
naar feest. Teun Toebes niet. Hij woont
al meer dan een jaar in een verpleeghuis, schreef een boek over zijn
ervaringen en maakt indruk op
politici omdat hij vindt dat mensen
met dementie gelijkwaardigheid
verdienen.
Bij aankomst bij het woonzorgcentrum staat een rouwauto
voor de deur. De overbuurvrouw van Teun is onlangs overleden. Medebewoner Ad wil nog graag afscheid nemen en
Teun gaat als steun met hem mee. “Het is dat Ad het vraagt,
anders had hij dit niet kunnen doen en was ze al lang naar
buiten gereden”, zegt Teun, die graag bij de uitgeleide had
willen zijn, maar deze heeft gemist.
Hiermee schetst hij een situatie die de Nederlandse
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie typeert. “Er
is meer menselijke maat nodig, meer gelijkwaardigheid. Dit
huidige systeem is eigenlijk de armoede van onze welvaart”,
vertelt hij in zijn kamer die bomvol met spullen staat. Teun
woont niet alleen in het verpleeghuis, hij volgt ook nog een
master zorgethiek en beleid aan de Universiteit voor
Humanistiek in Utrecht en werkt als verpleegkundige
elders in de stad.

‘Video’s met serieuze boodschap’
De meeste jongeren van zijn leeftijd zijn bezig met andere
zaken. Teun niet. In een eerdere editie van de Wij-krant
vertelde hij over het maken van vlogs over de zorg. Nu zegt
hij daarover: “Mensen vonden dat al snel schattig. Dat maakt
passief waardoor ze weer overgaan tot de orde van de dag.
Maar mijn video’s bevatten een serieuze boodschap: mensen
die de diagnose dementie krijgen, hebben vanaf dat moment
geen stem meer. Dat moet echt anders.”
Teun wilde als kind ambulanceverpleegkundige worden, want
dat was in zijn ogen ‘een sexy en stoer beroep’. Een verplichte
stage tijdens zijn studie hbo-verpleegkunde, waar hij aanvankelijk
tegenop zag, opende zijn ogen. Hij leerde daar bewoner John
kennen en de twee hadden direct een klik, maar de stagiair zag
ook dat het anders en beter kon. “Als zij de diagnose krijgen,
worden deze mensen vergeten. Dat vind ik onbegrijpelijk,
want ook met dementie kun je nog een mooi leven hebben.”
Dit laat de 54-jarige Sonja, met wie Teun aan tafel zat bij een
aflevering van Tijd voor MAX, zien. Ondanks de ziekte van
Alzheimer ervaart ze veel levensgeluk. “Ik ben er niet verdrietig
over”, vertelt Sonja. “Dementie kan ook ontzettend leuk zijn.
Misschien komt het ook door mijn persoon, omdat ik altijd
vrolijk en enthousiast ben. Dat vind ik belangrijk om uit
te dragen.”

Welzijn verbeteren
Sinds zijn kennismaking met bewoner John weet Teun
dat hij zich wil inzetten om het welzijn van mensen met
dementie te verbeteren. Hij maakte vlogs, is actief op social
media, organiseert silent disco’s, bezorgt de ouderen een
geluksmoment, gaat op gesprek bij premier Mark Rutte en

zorgminister Hugo de Jonge, wint diverse prijzen voor zijn
inzet en besluit vervolgens om vrijwillig in een verpleeghuis
te gaan wonen, met alle regels en protocollen die hier gelden.

Waarom ga jij als 22-jarige in een verpleeghuis
wonen tussen de mensen met dementie?
“Ik heb gezien hoe wij met mensen met dementie omgaan
en daar maak ik mij zorgen over. Er is geen sprake van
gelijkwaardigheid. Hier krijg ik zoveel liefde van mijn
huisgenoten, hoor ik hun oprechte en goudeerlijke (levens-)
verhalen. Nu weet ik hoe het is om in een verpleeghuis te
wonen, hoe er in dat geval naar je wordt gekeken. Dat op die
manier de verbinding met de samenleving wordt verbroken,
vind ik echt onbegrijpelijk. Dat zoiets in Nederland kan.”

Wat merk je op nu je ruim een jaar in dit
woonzorgcentrum verblijft?
“Om twee voorbeelden te noemen: waarom kunnen mensen
met dementie ineens niet meer zelf bepalen of ze naar buiten
willen of hoe ze hun eitje gekookt willen hebben? Als bewoner
ben je soms machteloos, de eigen regie ontbreekt, terwijl mijn
medebewoners die in sommige situaties wel graag zouden
willen. Dat raakt mij, want een verpleeghuis is meer dan een
plek om je laatste dagen te slijten. Het is niet alleen leven van
maaltijd naar maaltijd, het schallen van de televisie door de
gangen en op een vast tijdstip naar bed gaan.”

Je hebt er veel voor opgegeven.
Sommigen zullen je wel voor gek verklaren.
“Er zijn niet veel mensen die met mij willen ruilen. Mijn
vrienden komen hier liever niet op bezoek vanwege de sfeer.
En dat snap ik ook wel. Ik heb mij op veel momenten heel
eenzaam gevoeld, gehuild op mijn kamer. Ik ervaar een grote
afstand tot de samenleving. Maar ik kan niks anders doen
dan mij volledig inzetten om de situatie voor mensen met
dementie te verbeteren.”

Wat levert dit jou op?
“Ik heb prachtige mensen ontmoet van wie ik ben gaan
houden. Ik ben als zorgprofessional veel relaxter geworden,
heb leren luisteren tijdens de gesprekken. Ik ben geen
veiligheidsdienst meer, want veiligheid is het uitgangspunt
in veel van de verpleeghuizen, niet de kwaliteit van leven.
Mijn huisgenoten zitten vol liefde en mooie verhalen, die
ze graag willen vertellen. Dat menselijke contact maakt dit
enorm waardevol.”

VerpleegThuis
Teun heeft besloten om zijn ervaringen op te schrijven in
een boek: VerpleegThuis, dat op 9 november is uitgekomen.
Eerder hield hij al een boekje bij over wat hij meemaakte. In
het verpleeghuis deelt hij samen met zijn huisgenoten hun
ervaringen. Nooit is het in hem opgekomen een boek
te schrijven, totdat een uitgever hem benaderde. Toen
ging de jonge verpleeghuisbewoner overstag.

Wat wil jij met jouw boek bereiken?
“Ik hoop dat de mensen die dit lezen, schrikken van
herkenning. Dit is een aanklacht vanuit het hart, een
hartenkreet, om zo te zorgen dat er gelijkwaardigheid komt
voor mensen met dementie. Voor hen heb ik dit geschreven,
niet voor mijzelf. Soms is er sprake van inhumane zorg en
verliezen we als zorgprofessional de essentie van de zorg
uit het oog. Tijdens het schrijven voelde ik regelmatig de
weerstand door de inkt van mijn pen lopen.”

Dat is nogal wat
“Ik wil geen wit voetje halen, dat kan ook niet als je een boek
schrijft. Dat deze organisatie zich zo kwetsbaar heeft durven
opstellen, waardeer ik enorm. De zorg kan dit probleem niet
alleen oplossen, als maatschappij moeten we hierbij helpen,
want het systeem zijn we uiteindelijk zelf; het is niet ontstaan
uit de oerknal. Als de overheid al zo naar mensen met
dementie kijkt, dan kan ik het niemand kwalijk nemen dat
de samenleving ook zo naar hen kijkt. Iemand met dementie
telt gewoon niet meer mee in deze maatschappij.”

Onderschatten we mensen met dementie?
“Duizend procent. Het zou goed zijn als mensen eens ervaren
hoe het is om als bewoner in een verpleeghuis te wonen. Dan
ervaar je hoe machteloos je bent, terwijl je meest fundamentele
wensen als mens niet veranderen.”
Ondanks het verschenen boek blijft Teun voorlopig in het
verpleeghuis in Utrecht wonen. Hij heeft er geen einddatum
aan verbonden, omdat hij ‘het anders als een project gaat
zien’. Dat is juist niet wat hij hiermee voor ogen heeft. Hierna
gaat hij door Nederland toeren om bij verschillende tehuizen
langs te gaan. Daarna volgt nog een groot project. “Dat is een
project van mijn leven. Daarna ligt alles open.”
Ziet hij zichzelf in de toekomst als zorgprofessional werken?
De vraag blijft onbeantwoord. “Maar ik zal mijn missie om
de zorg en levenskwaliteit voor mensen met dementie te
verbeteren, blijven voortzetten. Het is geen vijf voor twaalf in
Nederland, maar al half 1. Als wij nu niets doen, dan ziet onze
toekomst er in een verpleeghuis later ook zo uit. Zou jij hier je
laatste dagen willen doorbrengen? Het moet echt anders.”

‘Als er niet snel iets gebeurt,
dondert de zorg in elkaar’
Écht een voet tussen de deur krijgen in politiek Den Haag blijkt enorm
lastig, ervaart Marijke Volgers. De initiatiefneemster van de Facebookgroep
Zorg in Actie gaat al drieënhalf jaar de barricades op voor een
betere cao voor het zorgpersoneel. Concreet hebben haar
acties nog weinig opgeleverd, maar ze merkt dat er kleine
stapjes worden gezet.
In haar woning in Den Bosch blikt Marijke terug op de afgelopen jaren. Ze richtte in maart 2018 de besloten Facebookgroep Zorg in Actie op. De stakingen en protesten in het
onderwijs voor een beter loon en lagere werkdruk vormden
de aanleiding. Ambulant begeleider Marijke dacht: ook in
de zorg is het tijd voor actie.
Zorg in Actie telt inmiddels meer dan dertigduizend leden.
Dagelijks verschijnen er berichten op het platform over zorgwekkende feiten en cijfers, columns uit dagbladen en situaties
die zich op de werkvloer voordoen. Op de besloten pagina
mogen de leden vrijelijk discussiëren en melden wat hen aan
het hart gaat. Maar niet iedereen is daar even blij mee, weet
Marijke. “Een aantal volgers is aangesproken door de werkgever op volstrekt normale uitlatingen die binnen de
Facebookgroep werden gedaan. Dat kan natuurlijk niet.
Daarom is de groep besloten.”

Nood aan verbetering
De afgelopen jaren mocht Marijke al eens bij talkshow
RTL Late Night praten over wat er in de zorg moet veranderen en waarom. Ook zat ze bij minister Hugo de Jonge
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan tafel om te praten
over de zorg. Zonder succes, want ze stelt dat onder zijn
bewind de zorg weinig is opgeschoten. “De mensen met
wie hij praat, komen met aandachtspunten waar hij het
hartgrondig mee eens is, maar uiteindelijk gebeurt er niks”,
vertelt ze in een eerdere editie van de Wij-krant.
Zelf heeft Zorg in Actie ook niet veel kunnen bewerkstelligen,
ook vanwege de coronacrisis. Op de tweehonderdste geboortedag van de Italiaanse verpleegkundige Florence Nightingale
(12 mei 2020) was een ludieke actie bedacht, maar die kon
niet doorgaan vanwege de maatregelen. “Zo hebben we wel
meer dingen niet kunnen doen”, baalt de actievoerder. “En nu
hebben veel mensen de energie er niet meer voor, omdat ze
zich al anderhalf jaar een slag in de rondte werken.”
In haar ogen is verbetering hard en snel nodig. “Het imago
van de zorg is niet bepaald verbeterd de afgelopen tijd.
Tijdens de avondklokrellen wilden de relschoppers het
ziekenhuis in Den Bosch bestormen. En 30 procent van de
nieuwe zorgprofessionals stroomt binnen twee jaar weer uit.
Volgens mij zegt dit genoeg. Het rommelt aan alle kanten.”

De eerste stapjes
Toch merkt Marijke dat de eerste stapjes worden gezet.
En daarmee doelt ze niet op het applaus voor de zorgprofessionals of de toegekende zorgbonus over 2020 en 2021.
Uit een brief van minister De Jonge aan de Tweede Kamer
blijkt dat de lonen binnen de zorgsector stelselmatig 6 tot
9 procent achterblijven op de vrije en publieke sector.
Dit leidde in september tot staking van de medewerkers van
zeven academische ziekenhuizen, 600 miljoen euro extra
voor de zorgsalarissen en een akkoord tussen NFU (werkgeversorganisatie van de universitaire ziekenhuizen) en
NU’91, de vakbond voor verzorgenden en verpleegkundigen.
Deze zorgprofessionals krijgen vanaf 1 augustus 2022
structureel 3,5 procent loonsverhoging per jaar.

PIDZ
Academie
stopt

Marijke vindt dit een ‘vreselijke
bieding’. “Hiermee werk je nog
altijd de achterstanden niet
weg. Je kunt hier net de inflatie
mee dekken. Dit ziet er niet best
uit. Ik denk ook niet dat dit de
positie van de zorg verbetert, omdat
het niet om alle zorgprofessionals gaat,
maar alleen om de verpleegkundigen en
verzorgenden. Met 1,4 miljoen mensen kun je toch veel
meer bereiken? Ik denk dat één functiehuis en één cao
voor de zorg beter is.”
Ook de grootste vakbond van Nederland is niet blij met de
nieuwe zorgcao. “Dit is eigenlijk wel een dramatisch dieptepunt. Vier van de vijf vakbonden gaan die cao niet tekenen”,
zegt Elise Merlijn op de website van actualiteitenprogramma
EenVandaag. Hiermee is volgens de FNV-vakbondsbestuurder en onderhandelaar voor zorgmedewerkers de kloof niet
gedicht. “Ik kan niet anders spreken dan van een ravijn.”

Tijd voor échte erkenning
Marijke vindt dat het tijd wordt voor échte erkenning van
het zorgpersoneel, want dat bijvoorbeeld administratieve
medewerkers binnen een zorginstelling of ziekenhuis hoger
ingeschaald worden dan de mensen op de werkvloer, snapt
ze niet. “Ik heb de afgelopen tijd wat beleidsmedewerkers
van het ministerie van VWS ontmoet, maar dat zijn geen
mensen uit de zorg. Zij snappen niet hoe het werkt. Hoe kun
je dan een goed beleid maken? Door mensen uit de zorg op
zulke posten neer te zetten, haal je expertise in huis en bied
je ook nog eens meer carrièreperspectief. Nu kun je alleen
doorgroeien tot leidinggevende, tenzij je een specialistisch
verpleegkunde wordt. Als je die ambities niet hebt, houdt
het eigenlijk al op.”
Ze stelt wel dat dit dé tijd is om een goede werkgever te vinden.
”Ik heb het zelf ook gedaan en het bevalt mij uitstekend. Het
zelfzuiverend vermogen binnen de zorg is groot.” Toch houdt
Marijke haar hart vast als er niets gebeurt. “‘De zorg lost het
altijd wel op’, is de gedachte. Dat is inderdaad altijd zo geweest
en deze gedachte houdt die houding ook in stand. Maar op
een gegeven moment komt er een keerpunt, dondert alles in
elkaar en valt de halve maatschappij mee. Dit gaat niet alleen
om de zorgprofessionals en de bewoners, cliënten en patiënten, maar ook om naasten die ineens mantelzorger worden.
En die dat naast hun fulltime baan er niet bij kunnen hebben.
Daardoor vallen bedrijven misschien wel om. Dan moet de
politiek wel in actie komen, maar dan is het eigenlijk al te laat.
Dat is mijn grootste angst.”
Daar wil Marijke niet op wachten, dus steekt ze zelf de
handen uit de mouwen. Ze gaat de lokale politiek in en staat
op plek 4 van de kieslijst van de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Bosch. Haar ambities? “Ik zou het best
cool vinden om in de gemeenteraad te komen. Op beleid en
inhoud wil ik graag meedenken. Dat vind ik interessant.”
Misschien kan zij zo ook haar stempel drukken. Maar de
actievoerder blijft ook stug doorgaan met Zorg in Actie,
want er moet nog veel gebeuren.

Het is niet meer mogelijk om jezelf als zzp’er via de PIDZ
Academie bij te scholen of cursussen te volgen. De reden?
De wet DBA die schijnzelfstandigheid moet voorkomen.
Door scholing aan te bieden via de PIDZ Academie dreigt
het risico van verkapt werkgeverschap.
De Belastingdienst is hier strenger op gaan toezien,
waardoor dit is besloten. Maar er is een alternatief.
Onze samenwerkingspartner YOE, een platform waar
je alles kunt vinden over ondernemerschap in de zorg,
heeft per 1 februari een vergelijkbaar aanbod.

“Ik heb
de afgelopen
tijd wat beleidsmedewerkers van het
ministerie van VWS
ontmoet, maar dat zij
geen mensen uit de
zorg. Zij snappen
niet hoe het
werkt”

Wtza
Invloed ‘Wet toetreding
zorgaanbieders’ op jou
als zzp’er
Een nieuwe wet staat voor de deur.
De Wet toetreding zorgaanbieders
(Wtza) gaat per 1 januari 2022 in.

Wat is het doel van de
Wtza?
De overheid wil met de invoering van
de Wet toetreding zorg aanbieders de
kwaliteit van de zorg verbeteren. De
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
krijgt met de nieuwe wet een beeld
van alle zorgaanbieders in Nederland.
Er is ook een onderliggende gedachte:
bewustwording creëren bij bestaande
en startende zorgaanbieders, zodat ze
weten wat er van ze wordt verwacht als
zij zijn gestart.

Wat betekent dit voor
jou als zzp’er in de zorg?
De nieuwe wet geldt voor zzp’ers in de
zorg die werken via de Wet langdurige
zorg of Zorgverzekeringswet. Ook als je
zelfstandige bent en alternatieve zorg
verleent of valt onder de jeugdwet, krijg
je met de Wtza te maken. Is dit voor
jou het geval? Dan moet je je voor 1 juli
2022 aanmelden bij het register van de
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
Deze meldplicht richt zich niet op
ondersteuning onder de Wmo 2015.
Om je aan te melden, check je eerst
of je al in het Landelijk register zorgaanbieders staat. Sta jij hier al in?
Dan hoef je alleen nog maar een
vragenlijst in te vullen. Sta jij (nog)
niet geregistreerd, dan wordt er tussen
1 januari en 1 juli 2022 meer actie van
je verwacht.
Ga je na 1 juli 2022 toch aan de slag
voordat jij bekend bent bij de inspectie,
dan kan deze een boete opleggen van
maximaal 21.750 euro. Zo’n slechte start
wil je natuurlijk niet maken.
Op onze website vind je een eenvoudig
3-stappenplan dat uitlegt hoe je je
moet registreren.

De zorg verzadigt
Melanie, maar de
deur is nog niet dicht
Melanie Brouwer-Beijert richt zich
tijdens haar inschrijving in 2018 bij
PIDZ vooral op jeugdzorg. Maar
inmiddels bewandelt zij een ander
carrièrepad en werkt ze niet meer
als zorgprofessional. Toch is die deur
niet definitief gesloten.
“Leuk dat je er bent!”, groet Melanie vriendelijk. Haar dochtertje slaapt nog, de oppas staat op het punt van vertrekken. Ze
had even tijd voor zichzelf nodig. Melanie is een jonge moeder
van 27 jaar die voornamelijk thuiswerkt, met een man die
dagelijks met de vrachtwagen op pad is. Dat is soms hectisch
met een dreumes van bijna twee, zo blijkt wel als haar dochtertje wakker wordt. Ze vraagt tijdens het interview aandacht,
wil graag spelen en knuffelen.
In haar tijd als PIDZ’er hoeft Melanie nog geen rekening te
houden met haar jonge kindje. Dan is ze vooral op ontdekkingsreis binnen de zorg. Ze weet al heel snel dat ze binnen
jeugdzorg wilde werken. Haar focus ligt op kinderen met een
beperking. In een eerdere editie van de Wij-krant vertelt ze
daar al over: “Ik wil zorgen dat de cliënten zich graag gekend
en geliefd voelen. Iets dat ze door hun hectische leventje
waarschijnlijk missen.” Met liefde, warmte en vrolijkheid
creëert ze een bijzondere band met hen.
De zorginstelling biedt haar na haar laatste periode-opdracht
eind 2019 een baan in loondienst aan, maar dat aanbod slaat
ze af. “Het paste niet bij mijn privésituatie”, vertelt ze in haar
appartement dat vol staat met kinderspeelgoed. Melanie
komt erachter dat de huidige vorm van zorg niet bij haar past.
Ze kan niet volledig haar ei kwijt en stuit op de waslijst aan
protocollen en de extra taken.

Dit verandert
er komend jaar
in de PIDZ-app
De knappe koppen van PIDZ Development
werken continu op de achtergrond aan het
softwaresysteem mijnPIDZ en de PIDZ-app
om verbeteringen door te voeren. Wat staat er
voor 2022 op de planning?
Product Owner Tommie Tholen benadrukt
dat de focus vooral op de PIDZ-app ligt.
“We gaan de app wat betreft functionaliteiten
zoveel mogelijk gelijktrekken met de webomgeving. We zien dat het gebruik in de
app hoog ligt en groeit naarmate we meer
functionaliteiten beschikbaar maken. Dit is
een trend waar we op in willen spelen.”

Niet van deze tijd
Ze besluit om een andere weg in te slaan. “Ik vind dat er te
weinig naar de mens wordt gekeken. Dat vind ik echt jammer.
Ondanks dat ik iets meer dan twee jaar in de zorg heb gewerkt, ben ik al verzadigd geraakt. Pubers in een separeercel?
Dat gaat tegen mijn principes in. Je moet tegenwoordig bijna
zakelijk naar een cliënt gaan kijken. Ik vind de regels niet
meer van deze tijd.”
In de geestelijke gezondheidszorg is eerder het doel gesteld om
het aantal separaties van kinderen in 2021 naar nul te brengen.
Maar uit onderzoek van Jeugdzorg Nederland blijkt dat van
september 2020 tot maart 2021 al 1613 keer een kind noodgedwongen is afgezonderd. In 300 keer van die gevallen ging het
om een isolatieruimte. Lector Residentiële Jeugdzorg Peer van
der Helm aan de Hogeschool Leiden vertelt tegenover EenVandaag: “Het is mislukt, het doel wordt niet gehaald.”

Ander pad
Voor Melanie een van de redenen om iets anders te zoeken.
Ze is altijd al bezig geweest met voeding en supplementen. Ze
vraagt zich af wat er nog meer is en stuit op etherische oliën,
vluchtige oliën die uit plantaardige bestanddelen worden
gemaakt. Denk hierbij aan planten, bomen, bloemen, struiken
en vruchten met ieder een eigen werking en kracht. Het wekt
direct haar interesse en ze besluit zich hierin te verdiepen.
Door een starterspakket aan te schaffen, sluit zij zich aan bij
een vereniging waar ze vragen kan stellen en (digitaal) bijeen
kan komen om meer hierover te leren. En: er is ook een link

Download
de app
via de
appstore

met de zorgsector. “In de reguliere zorg heb ik dit gemist.
Je kunt hiermee emotioneel ondersteunen bij depressies,
angsten en trauma’s. Oliën kunnen hierbij heel goed helpen.”

Scepsis
Hoewel Melanie geen dokter is en dus niet kan vertellen waar
de olie tegen zou kunnen helpen - zoals het verminderen van
stress of het gemakkelijker verwerken van trauma’s - mag ze
wel adviseren. Of ze begrijpt dat er scepsis ontstaat? “Zeker en
het komt vaak voor, maar als ik het de mensen uitleg, nemen
ze de informatie wel aan”, vertelt ze, terwijl haar dochtertje
met het speelgoed in de weer is. “Voor mij is dit een grote
persoonlijke toevoeging. Je kunt heel laagdrempelig mensen
helpen, vind ik. Het is minder ingrijpend dan het volgen van
een dieet, bijvoorbeeld.”
Voorlopig kost haar nieuw passie meer geld dan dat hij
oplevert. Haar klandizie van de workshops die ze organiseert,
komt nu voornamelijk uit de privésfeer. Maar ze is ook bezig
met het inrichten van een webshop zodat ze er uiteindelijk
wél van kan leven.
En de zorg? De deur naar de zorgsector is niet definitief
gesloten. Melanie beschrijft haar grote droom: “Eén groot huis
waar de cliënten zichzelf kunnen zijn en de manier van zorg
krijgen die bij hen past. Meer maatwerk, gericht op de mens.
Dat lijkt mij fantastisch. Als iemand zich geroepen voelt, dan
ga ik graag mee in dat avontuur”, glundert ze. “En anders ga
ik nog even door met sparen.”

Volledige PIDZ-app
Wat de gebruikers van de PIDZ-app kunnen
verwachten? Een kleine greep: je kunt je profiel
aanpassen en je voorkeuren aangeven, en er
komt een berichtenbox met het laatste nieuws.
Voor nu richten de ontwikkelaars, stelt Tommie,
zich op het gebruik van de agenda in de app.
Daarop zijn in korte tijd enkele meldingen
binnengekomen. “Met feedback gaan we altijd
aan de slag. Hij is ook altijd welkom. Zo weten
we meteen waar de urgentie ligt.”
De mensen die hun terugkoppelingen
instuurden, zijn uitgenodigd voor een gesprek
om hun ideeën kenbaar te maken. “We weten
dat mensen het fijn vinden om in gesprek te
gaan. Dus laat het vooral weten als je ergens
tegenaan loopt”, stelt Tommie.
Je kunt met je opmerkingen over de PIDZ-app
terecht bij jouw PIDZ-vestiging.

Kadogo staat
altijd voor
de Keniaanse
bevolking klaar
Vier maanden per jaar verblijft
PIDZ’er Kadogo Naus-Nyawada
in Kenia, waar ze vandaan komt.
Ze kent de luxe van Europa en
weet hoe schrijnend de situaties
in Afrika kunnen zijn. Met haar
Stichting Kadowinja zorgt ze voor
een beter leven van de lokale
bevolking, net zoals ze dat eerder
met Stichting AgeWatch deed.
In een eerdere editie van de Wij-krant (december 2017) sprak
Kadogo honderduit over haar plannen en ideeën om de
Keniaanse bevolking te helpen. Destijds was ze nauw
betrokken bij Stichting AgeWatch, die strijdt voor betere
ouderenzorg in Kenia. In de beginjaren gaat het vooral om
de oudere bevolking in Kisumu, de regio waar haar ouders
vandaan komen.
Samen met Richard, die Kadogo in 2016 leert kennen, zet ze
de stichting op. Het idee is ontstaan uit het feit dat Richard
voor zijn zieke moeder zorgt. Zijn grote wens: thuiszorg voor
haar, omdat hij telkens vierhonderd kilometer moet reizen om
haar te bezoeken. Een rit die soms twaalf uur kan duren over
de hobbelige wegen vol kuilen en gaten.

‘Pijn in het hart’
De samenwerking blijkt een succesformule. Kadogo en
Richard krijgen veel voor elkaar in Kisumu. Zo brengen ze de
ouderen die zorg nodig hebben in de regio in kaart. “Hun
ziektebeelden en kwaaltjes zijn daadwerkelijk bekend, er
wordt een medisch dossier bijgehouden en eens per week
komt een arts langs.”
De 61-jarige PIDZ’er glundert. “En geen idee of het door ons
komt, maar de ouderenzorg in heel Kenia is steeds meer in
opkomst. Echt fantastisch. Dat maakt mij heel trots.” Alsof
dat nog niet genoeg is, komt er een ziektekostenverzekering
van 60 euro per jaar waarmee zorg aan huis kan 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.

Mijn ultieme doel is om een
betere wereld achter te laten.
AgeWatch Africa Foundation – de nieuwe naam van stichting
AgeWatch – strijdt inmiddels voor alle ouderen op het hele
continent. Toch besluit Kadogo in mei dit jaar haar functie als
directeur-medeoprichter vanwege verschil van inzicht en een
gebrek aan communicatie neer te leggen. “Ik vind dat je het
eerlijke beeld moet laten zien en dat gebeurt niet helemaal”,
vertelt ze aan haar keukentafel in Helmond. “Met pijn in mijn
hart heb ik dit moeten besluiten.”

Een nieuwe samenwerking
Met haar eigen stichting Kadowinja (opgericht in 2009)
gaat Kadogo door om haar doelen te verwezenlijken en
de Keniaanse bevolking te helpen. Daarbij krijgt zij sinds
een aantal jaar hulp van Cathy Erbrink, die ze leert kennen
tijdens een kerkdienst in Helmond. Cathy vertelt over
KASH Jongerenprojecten waarmee ze bezig is. Dit maakt
Kadogo enorm enthousiast. “Ik houd ervan als mensen
hun armen uit de mouwen steken en niet alleen maar
praten of met de vinger wijzen. Ik dacht: die vrouw moet
ik aan mijn stichting verbinden.”
Uiteindelijk ontstaat er een wisselwerking en besluit Kadogo
om haar eigen stichting Kadowinja te verbinden aan KASH
Jongerenprojecten, dat geld ophaalt (45.000 euro is het doel)
om zo een revalidatiekliniek voor gehandicapte jongeren in
Mombasa, Kenia, en een en therapeutisch zwembad op te
knappen. Dat doet de stichting door acties en evenementen te

organiseren, zoals een sponsorloop, loterij of muziekmiddag,
waaraan alle leden – en ook niet-leden – kunnen deelnemen.
Hierdoor creëren zij ook een hechtere band met elkaar. In het
kader van teambuilding heeft de groep in afgelopen juli een
zeilweekend georganiseerd. In augustus 2022 staat de reis
naar Kenia gepland – ook Kadogo gaat mee.

Resort
In de tussentijd begint ze met haar man Hans een resort met
uitzicht op het Victoriameer. Dat klinkt heel luxe, maar ook
dat doet Kadogo met de gedachte de inwoners van Kisumu
te helpen. Dit drukt Kadogo haar gasten dan ook op het hart
en vaak schieten zij de lokale bevolking te hulp. “Zo zijn er
gasten geweest die hebben meegeholpen om de muren van
een lokaal van een schooltje te schilderen of is er een voetbal
gekocht voor kinderen omdat zij daar zelf het geld niet voor
hadden”, herinnert zij zich nog.
Maar ondanks alles wat Kadogo in Kenia voor elkaar heeft
gekregen, is ze nog niet klaar. Haar doelen zijn nog lang niet
verwezenlijkt. “Ik heb in Nederland 36 jaar geleden de kans
gekregen op een beter leven. Nu wil ik heel graag iets terugdoen voor de mensen in Kenia, zodat ook zij een beter leven
krijgen”, schetst ze. “Mijn ultieme doel is om een betere wereld
achter te laten. Ik ben iedere keer tevreden als ik het beoogde
resultaat behaal, hoe klein dat ook is.” Er is dus nog voldoende
werk aan de winkel.

Volg PIDZ op
Social Media
Op de hoogte
blijven van het
laatste nieuws over
PIDZ en de zorg, of
nieuwsgierig naar
verhalen uit de zorg
die ertoe doen en
die je raken?
Volg ons dan op
social media.

De Wij-krant
De Wij-krant wordt vier keer per jaar bij alle PIDZ’ers thuisbezorgd en wordt samengesteld door:
Wout, Ankie en Ivo. Aan deze editie werkten verder mee: Lieke, Frans, Anton, Will, Erik, Tom,
Annemie, Fieke, Hetty, Anne May, Theo, Alfred, Ton, Annie en Toon.
Reactie, idee of opmerking? redactie@pidz.nl
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