Kamerleden op werkbezoek op locatie Schuilenburg
Hoe is dat zo gekomen, hoor ik je nu misschien denken, daarover vertel ik jullie graag.
In het voorjaar, zo rond de tijd van de verkiezingen, zag ik een oproep in de media, om deel
te kunnen nemen aan kleinschalige gespreksgroepen met Kamerleden, om te praten over de
zorg in Nederland. Ik dacht dit is mijn kans om een geluid af te geven in Den Haag, dus zo
gezegd en zo gedaan. Na mij aangemeld te hebben, ben ik samen met mijn zus Marion die
werkzaam is in de ambulante zorg, op een dag in mei naar Den Haag afgereisd.
Aan dit gesprek namen mensen deel die werkzaam zijn in de zorg, verzorgenden
verpleegkundigen, maar ook mensen die op enigerlei manier te maken hebben met de zorg,
waaronder bv een moeder met 2 meervoudig gehandicapte kinderen een vrouw wiens
echtgenoot onlangs was overleden, mensen uit de paramedische sector en ook iemand van
de gemeente die zich bezighoud met de WMO. Een heel gemengd gezelschap dus. Iedereen
kreeg de gelegenheid om zijn zegje te doen, waarbij erg indrukwekkende ervaringen met
elkaar werden gedeeld. Kamerleden die zichtbaar aangedaan en onder de indruk waren.

Mijn insteek was om naast alle negatieve geluiden die er bestaan over de zorg, juist de
positieve kanten te belichten. Er gebeurd immers ook zoveel moois naast zaken die
misschien anders en beter kunnen. Ik heb tijdens deze bijeenkomst de nieuwsgierigheid van
de Kamerleden weten te wekken naar de locatie Schuilenburg omdat daar verschillende
organisaties, met hun bewoners met een verschillende zorgvraag samen onder één dak
wonen en werken en waar mogelijk elkaar ondersteuning bieden. Documentatiemateriaal
van de locatie en van Waardigheid en Trots heb ik dan ook aan hen overhandigd.
Na enig mailverkeer met de persoonlijk medewerker van Sophie Hermans om tot een
geschikte datum te komen voor een werkbezoek, kwam er de vraag of de Kamerleden een
nachtdienst mochten meedraaien. De verschillende teams, het management en uiteraard
ook bewoners heb ik hierover ingelicht, waarop een aantal bewoners ook aangaven graag in
gesprek te gaan met de Kamerleden.

1

Na afloop van dit gesprek was er ook een rondleiding door de Staten Generaal met de
zetelverdeling van de verkiezingen nog duidelijk zichtbaar

Voordat het werkbezoek op de locatie zover was, kwam er opnieuw een uitnodiging om deel
te nemen aan de Zorgmiddag in Den Haag. Dit maal heb ik samen met collega Marja
Holleboom deelgenomen aan 3 workshops in de Tweede Kamer. Hieraan hebben ongeveer
90 Zorgkanjers deelgenomen. Het geplande ontvangst door Mark Rutte viel in het water
door de gesprekken met de nieuw te installeren ministers en staatssecretarissen. Drie
workshops werden er verzorgd, met als titel: Waar ben je trots op, wat moeten de
Kamerleden tussen hun oren knopen en hoe zou jij de “knikkers” willen verdelen.
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Enkele belangrijke speerpunten die uit deze workshops naar voren kwamen:









Zorgen voor een positief imago over de zorg , want er zijn immers zovelen die met
veel passie de zorg een warm hart toedragen en deze nog meer zouden moeten
uitdragen wat belangrijk is voor de werving van enthousiaste jongeren.
Dat de stages en de begeleiding moet aansluiten bij het opleidingsniveau.
Dat er met de beschikbare middelen extra personeel aangesteld kan worden, waarbij
een goede mix van alle niveau’s belangrijk is.
Dat we met minder regels toekunnen. Mooi voorbeeld hiervan is een organisatie,
waarbij een “rode knop” is ingevoerd. Waar medewerkers op de knop drukken
wanneer zij van mening zijn dat ingevoerde regels door de overheid of de organisatie
geen toegevoegde waarde hebben maar wel een grote mate aan werklast met zich
meebrengen, die je liever aan de bewoner besteed.
Dat medewerkers worden betrokken bij innovaties, ICT en e-Health ontwikkelingen.
Dat bestuurders betrokken zijn bij de werkvloer en ook geaccrediteerd zijn.
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Natuurlijk hebben we ook even onze kans gegrepen plaats te nemen op de stoelen in de
plenaire zaal, want wij als zorgkanjers waren immers aan het woord, en hebben we ook na
afloop het wijntje ons laten smaken. Ook toen ontstonden er nog mooie gesprekken met
een drietal jonge meiden die na hun HAVO diploma de zorgsector zijn ingeslagen.
Na deze Zorgmiddag hebben de Kamerleden besloten om een TROTSOPDEZORG tour te
houden, met locatie Schuilenburg als startpunt, want deze stond immers al gepland.
Kamerleden Sophie Hermans en Zohair El yassini hebben op 31 oktober jl. een nachtdienst
met mij meegedraaid. Na een ontvangst met door hen meegebrachte zelfgemaakte
appeltaart, zijn we die nacht gestart met een gesprek met de avondmedewerkers, Gerda en
Lieke. Tijd werd er door hen ook genomen om met een aantal bewoners in gesprek te gaan.
Ook de medewerkers de volgende ochtend hadden de gelegenheid om hun standpunten te
verwoorden. Ze hebben het werkbezoek als een echt bijzondere en leerzame nacht ervaren,
en goed te zien hoe ook de zorg in de nachtelijke uren doorgaat. Van een andere orde is,
maar zeker ook niet ophoudt.

31 oktober, Zohair El Yassini, Sopfie Hermans, Ilonie en Christien.

Christien Nijland, locatie Schuilenburg
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