Jan Voogdt verzuchtte laatst tegen mij "hoe moet ik nog met trots zeggen dat ik uit
Zeist kom tegen Renske Leijten?".
Ik kan zijn verzuchting begrijpen. Hadden we eerst de TSM thuiszorg, gewoon een
schoonmaakfirma, die zijn werknemers hun loon niet uitbetaalde. samen met die
thuiszorgers actie gevoerd en ook de wethouder aan zijn jas getrokken. En dan zegt
de gemeente dat dat niet hun zaak is.
Of Kamp Zeist, via publieke TV programma ZEMBLA, het toonbeeld van slechte
gezondheidszaken in de detentie van asielzoekers. Schaamrood op je kaken.
De amandelhof, een beerput in bestuur en toezicht, grote brandrisico's en maar met
moeite krijgt de gemeente daar een voet tussen de deur. Ook weer moet de SP die
actie aanjagen.
En nu, stichting Pyxis, werkzaam in GGZ, met onmiddelijke ingang gesloten en op TV
de meest erge beelden. En een gemeente, die alle zeilen moet bijzetten om te
achterhalen wat er aan de hand is.
Probeer dan nog maar als voorzitter van de SP afdeling uit zo'n dorp met opgeheven
hoofd de zorgwoordvoerder van de SP in Den Haag te woord te staan.
Gelukkig kunnen we dat wel, want elke keer was het weer de SP Zeist die zich op de
bres wierp voor de zorgbehoevenden. Met soms een goed resultaat en soms in ieder
geval een resultaat, dat er op zijn minst iets werd gedaan aan de situatie.
Maar we zullen als SP niet zomaar hoog van de toren blazen dat we in de "careValley" van Nederland wonen. de scare-valley, misschien?
Bij de stichting Pyxis ging het allemaal heel snel.

Pieter Wout Duquesnoy vervolgt: "Ik kan niet oordelen welke fouten stichting Pyxis
hier heeft gemaakt. Er is zeker reden tot actie gezien het onderzoek van de IGZ. Met
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Bij omroep RTV-Utrecht werd een gesprek uitgezonden van een client, die erg
tevreden was met de zorg die Pyxis hem gaf. daardoor was hij vanuit een slechte
sutuatie weer op de rails. "Het geeft echt een heel gek idee, dit positieve verhaal"
zegt Pieter Wout Duquesnoy, fractievoorzitter SP Zeist. "Bijvoorbeeld de woonruimte
op de Antonlaan kun je toch zeker niet fatsoenlijk noemen". Is dan de zorg, zoals de
stichting Pyxis/Jeugdkompas die in Zeist toepaste, een slechte vorm van zorg? Pieter
Wout: "Neen, ik denk dat het idee van kleinschalige zorg en dat mensen in een eigen
woning kunnen wonen, in plaats van in een grote instelling, zeker geen slecht
uitgangspunt is."
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Nog geen week geleden stapte de Inspectie voor de GezondheidsZorg bij de stichting
Pyxis/Jeugdkompas binnen. Aanleiding was een niet officieel gemeld sterfgeval en "de
niet coöperatieve opstelling van de directie", aldus IGZ. En dus nog geen week later
ligt er een definitief besluit, de stichting moet de activiteiten in zorg en (woon-)
begeleiding per onmiddelijk stoppen. Clienten worden overgenomen door Altrecht en
Kwintus en samen met gemeente en GGD wordt alles eraan gedaan om een goede
zorg te waarborgen. Ook heeft de gemeente veiligheidsinspectie uitgevoerd, mede
naar aanleiding van vragen van de SP.
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alle bezuinigingen op zorg, ook op de GGZ (bijvoorbeeld al die eigen
bijdragen), breekt het beleid ook de kleinschalige zorgmogelijkheden af.
Ik moet me dan ook zelf de vraag stellen of de stichting hier bewust deze
situatie heeft geschapen of dat de stichting, wegens onvoldoende geld,
ook in handen is gedreven van mensen die onder andere zulke slechte
panden uitbaten? Ik heb daar ook zeker 1-2-3 niet een antwoord op. Ik
ben bang dat het voor Altrecht en Kwintes misschien nog best wel moeilijk
wordt alle cliënten goed op te vangen en vooral hun vertrouwen te
krijgen. In deze ene week is er veel gebeurd en dat grijpt bij deze mensen
heel hard in".
Vele cliënten hebben een PGB, een budget waarbij ze zelf kunnen kiezen
hoe ze dit gebruiken. Maar ook iets waarop onvoldoende grip is. Want al is
de keuze aan jezelf, er dient toch ook kwaliteit te zijn. In ieder geval
ontbrak het vooral in de woonsituatie aan kwaliteit. Hoe gaan we wel een
goed grip krijgen op deze vorm van zorg. Uiteraard is het zorg dat alle
clienten goed worden opgevangen. Zoals gezegd ligt nu de zorg bij
Kwintes en Altrecht. Daarvoor is ook een nummer 24/7 bereikbaar, 0612332262, voor cliënten en hun familie.
We proberen als SP fractie en bestuur ook steeds, samen met
bijvoorbeeld werknemers, de problemen aan te kaarten en te zoeken naar
oplossingen. En soms moeten we daarvoor gewoon naar Den Haag toe,
bijvoorbeeld in het geval van de Zonnehuizen.
Maar het is ook zaak dat we steeds van alle zaken snel op de hoogte zijn.
En nu heeft het bestuur 5 paar ogen en oren, maar we willen heel graag
die honderden paren ogen en oren gebruiken!.
Onze SP leden zijn namelijk die oren en ogen van de afdeling. Met
uiteraard een mond, om van problemen en misstanden het
afdelingsbestuur of de fractie op de hoogte te stellen.
Schroom dan ook niet, bel of mail. De telefoonnummers en emailadressen
staan in dit inlegvel en uiteraard op de site.
Pieter Wout Duquesnoy
SP Zeist, fractievoorzitter.

Wake Kamp Zeist
Op donderdag 15 maart organiseert de Amersfoortse Raad van Kerken
een avond over asielzoekenden in Amersfoort en in het Detentiecentrum
Zeist.
Jakob de Jonge, van Justitia et Pax, presenteert wat justitiepastores
vertellen over hoe het er in het detentiecentra voor vreemdelingen aan
toe gaat.
Er zijn workshops over de ontwikkelingen op het AZC Amersfoort, hoe
invloed uit te oefenen op het asielbeleid en de mogelijkheden tot concrete
betrokkenheid vanuit de kerken bij gedetineerden in het Detentiecentrum.
De avond is in de Bergkerk, Dr. Abraham Kuyperlaan 2 te Amersfoort, en
begint om 20.00 uur.
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SP Hulpdienst
Zeist

De hulpdienst is een
vraagbaak voor mensen
die problemen hebben
met
uitkeringen,
regelingen en procedures.
Ook kunnen mensen
terecht die conflicten
hebben met bijvoorbeeld
hun huisbaas.

De Hulpdienst is
bereikbaar op:
Dinsdagavond
Tel: 030-6955384

