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OVER ZORG IN VERZORGINGSHUIZEN

voor een x aantal bewoners
niet geschikt zijn etc etc. je
moet dan allerter zijn. Wat je
ook aangeeft, er wordt niets
aan gedaan en er zijn vaak
punten die elke keer weer
binnen overleggen terugkomen.

Verzorgingshuizen, dat woord
moet men in Nederland maar
vergeten.
In een verzorgingshuis hoort
meer dan de helft van de
bewoners, eigenlijk in een
verpleeghuis thuis.
De zorg zwaarte is veel te
hoog. Je kan bij calamiteiten,
niet
eens
een
bewoner
fatsoenlijk te woord staan of
wat dan ook doen.
Bijna overal heerst een strak
regime. Ik weet dit, omdat ik
al jaren in de zorg werk. Ik
werk nu avonddiensten en in
de avonden ben ik: beveiliger,
BHV-er, doe bewonerszorg,
telefoniste/receptioniste,
portier,
eventuele
wijkoproepen en ga maar zo door.
Het lijkt in verzorgingshuizen
alleen maar om geld te
draaien en niet meer om de
kwaliteit, die het personeel die
er werkt kan leveren. Het is te
begrijpen dat er moeilijk
personeel te vinden is. Dat
geldt zowel voor de kwaliteit
als voor de kwantiteit. Bij ons
werkt er op de nacht slechts
één persoon op 90 eigen
bewoners en 100 aanleun
bewoners. Zij kunnen een
beroep
doen,
op
een
ongediplomeerde kracht. Het is
maar de vraag hoe lang het
duurt voor dat die komt.
In de avond en nacht hebben
we ook nog te maken met
mogelijke
wijkoproepen.
Gebeurt niet vaak, maar kan
gebeuren, waar is dan de
kwaliteit
en
eindverant-

woordelijkheid.
De achterbannen die je moeten
helpen bij nood, komt eerder
het antwoord: Ik denk met je
mee, dus je kan het maar
beter zelf opgaan lossen, maar
zij krijgen betaald als wij hen
bellen. Ook al los jij het
probleem op. Men mag mij
uitleggen:” hoe je als het druk
is en bij calamiteiten nog op
fatsoenlijke wijze zorg kunt
leveren?”.
Ik ben in de zorg gaan werken,
omdat ik iets voor de mensen
die de zorg nodig hebben wilde
betekenen. Maar het lijkt er
meer en meer op dat het niet
meer om de kwaliteit gaat, iets
wat men wel wil laten geloven
binnen de zorg, maar eerder
om geld en dat de instellingen
maar vol zitten.
Veel mensen die het betalen
kunnen gaan niet voor niks op
particuliere zorg over.
Simpelweg omdat dat beter
geregeld is. Tweedeling dus! In
de zorg draait het niet meer
om de menselijkheid, maar
alleen maar om geld. Ook voor
wat de aanschaf van spullen
betreft. Alles moet overwogen
worden, zolang het huis maar
vol zit. Daarbij wil ik ook nog
wel te kennen geven, dat het
binnen menig instellingen, het
draait om geld, clienten,
bewoners, maar hoe het met
hun personeel gesteld is, is
een andere vraag.

Als je binnen een instelling
steeds tegen dezelfde punten
aanloopt en aangeeft, en het
komt steeds terug. Hoe kan je
dan nog over kwaliteit en
kwantiteit hebben als instelling
zijnde? Als het om aanleun of
verzorging gaat is het, het ene
moment twee potjes met geld
en het andere moment weer
één potje. Het is maar net hoe
de pet van het management
waait. Hoe is het daar nog mee
te werken binnen een zorg
instantie?
Dus met andere woorden kan
ik alleen maar tegen de politiek
zeggen, draai een half jaar
mee, en dan wil ik ze nog wel
eens horen hoe het in de zorg
gesteld is. Dus niet kletsen
achter een bureau, maar doe
het zelf maar eens, een half
jaar bij mij op locatie als ik het
voor elkaar kan krijgen. Dan
wil ik jullie meningen nog wel
eens horen over hoe goed het
met de zorg gesteld is.
G.H. (v.i.g-er in de regio van
Zeist)
Voor reakties:
Jan Voogdt (gegevens:
colofon op de achterkant).

zie

Wij moeten het werk doen!
Leuke liften die er uit
g e v o n d e n
worden,
maar

Voor de meest actuele informatie:
surf naar http://zeist.sp.nl !
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Openbaar
Vervoer BELANGRIJKE
ADRESSEN
wordt besloten beslist.
In Zeist rijden nu de bussen van
Connexxion. Het openbaar vervoer van
Zeist wordt voor een klein deel bepaald
door de provincie, het merendeel van
de OV-consessie is door het BRU
geregeld. En toevallig leverde dat een
aanbesteding op, die allebei door
Connexxion werd gevuld..
Voor het Bestuur Regio Utrecht (de stad
Utrecht met de direct omliggende
steden/dorpen) wordt het tijd om weer
een nieuw "pakket van eisen" te
maken. Dat zijn de eisen en regels
waaraan het busbedrijf, dat dan voor 8
jaar het contract krijgt, moet voldoen.
Bij de SP Zeist hebben zich werknemers
van TSN gemeld, waarvan de salarissen
al gedurende enkele maanden niet
(volledig) worden uitbetaald.
Thuiszorg Service Nederland (TSN) is
een van de drie thuiszorgorganisaties
waar de gemeente de WMO thuiszorg
aan heeft uitbesteed.
Door de zeer gebrekkige salarisbetalingen komen de thuiszorgmedewerkers
in
financiële
moeilijkheden en komt ook de
dienstverlening aan mensen, die op
thuiszorg van TSN aangewezen zijn, in
gevaar.
Ook de slechte organisatie bij TSN en
onvoldoende personeel maakt dat
mensen tijdelijk hun zorg moeten
ontberen.
De directie van TSN zegt dat er
aanloopproblemen zijn die snel zullen
zijn opgelost.
In Zeist is TSN nog niet heel lang actief,
maar gelijke problemen doen zich al
voor vanaf begin 2009 in vele andere
plaatsen in Nederland.
De SP wil graag zowel van werknemers
van TSN als van cliënten weten wat hún
ervaringen zijn, zodat we zonodig
gezamenlijk actie kunnen ondernemen.
Geef uw ervaringen door aan:
Jan Voogdt of
Pieter Wout Duquesnoy
(gegevens staan rechts:
adressen)
Uw gegevens worden
vertrouwelijk behandeld

belangrijke
ui teraard

De provincie heeft haar opzetten van
plan van eisen enzovoort netjes
openbaar gevoerd, met inspraak van
burgers. Burgemeester Wolfsen van
Utrecht en tevens de grote baas van
het BRU wil echter dit proces achter
gesloten deuren doen. Belachelijk!.
Gelukkig is de SP Utrecht daartegen in
het geweer gekomen.
Ook Zeist heeft gemeenteraadsleden
zitten in dat BRU-bestuur. En nu komt
het mooie: 1 juni is die eerste besloten
vergadering, maar ik heb van mijn
mede raadsleden, die gene die in dat
BRU zitten namens Zeist, helemaal
niets gehoord.

VOORZITTER:
Jan Voogdt
Pr. Margrietlaan 289
3708 WE Zeist
030-6916968
(na 18.00 uur)
javoogdt@tomaatnet.nl

ORGANISATIESECRETARIS:
Jurien Veenhuis
Brugakker 3184
3704 LB Zeist
tel: 030-6994269

e-mail:
jurien@tomaatnet.nl

RAADSFRACTIE en
Lid Provinciale Staten:
Pieter Wout Duquesnoy
Ridderschapslaan 20
3703 SN Zeist
tel: 030-6959716 /

06-29430795
e-mail:
pieterwout@tomaatnet.nl

Wederom belachelijk, want let wel:
deze mensen spraken in de
verkiezingscampagne allemaal over "de
burger erbij betrekken".
Nu maken ze niet melding dat er zo'n
belangrijk plan aan staat te komen, dus
hoe kan de raad dan een eerlijke
invloed hebben. En ook nog eens geen
enkel geluid over een besloten
vergadering.
En dat nog wel over het openbaar
vervoer.
Uiteraard heeft de SP dit wel
aangezwengeld en ik mag wel zeggen
met een flink pissige mail. Ik ben echt
kwaad, hoor.
Dat we als politieke
partijen andere standpunten hebben,
daarover debateren we dan ook. Maar
geen fatsoenlijke samenwerking of
informatievoorziening, hoever kan ik die
"collega's dan nog wel vertrouwen.
Namens
Pieter Wout

de

raadsfractie,

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

