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Pesten? ik?! • Tips voor meer energie • 
Arts Kris Verburgh onderzoekt ouderdom

‘Ze voelt 
als familie’
Natascha Kruijt
Welzijnsmedewerker bij 
Vierstroom Verpleeg Thuis
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Druk
Damen Drukkers.
Dit magazine wordt milieuverantwoord 
gedrukt. Bij de drukker wordt uitsluitend 
gewerkt met groene stroom. 
Er wordt altijd gewerkt met inkten op 
plantaardige basis. Er worden milieu 
ontlastende schoonmaakmiddelen 
gebruikt. De drukkerij is CO2 
geneutraliseerd

Zorg voor Morgen Magazine is een uitgave 
van Fundis en verschijnt in print en een 
aantal keer digitaal. Meld je ook aan voor 
de Zorg voor Morgen community op 
Facebook. Dit is de plek waar je kennis en 
ervaringen kunt delen met collega’s binnen 
het Fundis netwerk. Je kunt vragen stellen 
en inspiratie opdoen. 

Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd of openbaar gemaakt 
zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Fundis. 
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In het kort
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gezond eten en 
ouder worden

Van horen zeggen
échte verhalen van 
de werkvloer

#lifehack
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Infographic

In het zonnetje

#lifehack

Met collega’s

Werkvloer 
dilemma
‘Als ik feedback 
geef op collega’s, 
krijg ik vaak 
heftige reacties 
omdat het 
overkomt als een 
aanval.’

Pesten op de 
werkvloer
Ook in de zorg 
is pesten op de 
werkvloer een 
probleem.

#lifehack

Het carrièrepad 
van...

Spoedcursus gezond 
leven

Achter de schermen
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‘De toekomst ziet 
er veelbelovend uit’

INHOUD

DE VIER VAN 
VITALITEIT 

Spoedcursus
gezond leven

‘Oefen je 
balans tijdens 
het tanden-

poetsen’

Door het magazine heen 
vind je dit soort QR-codes. 
Zo blikken we terug op een 
jaar Zorg voor Morgen. 
De meeste telefoons 
scannen automatisch met 
de camera. Anders moet 
je even de QR-scanner 
downloaden. Oefenen 
maar!
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De Expeditie in beeld: alles 
wat je moet weten op 
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E r is opnieuw een periode aangebroken van hard werken 
om het coronavirus - en alle gevolgen daarvan - het 

hoofd te bieden. Het blijven uitdagende tijden, die veel 
vragen van iedereen. Daarom is het extra goed nieuws dat 
we nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Sinds 1 oktober 
hoort het bedrijf PrivaZorg officieel bij Fundis. 

Een zorgorganisatie met een bijzonder karakter, dat is 
PrivaZorg. Ze werkt voor het overgrote deel met (1300) 
zelfstandige zorgverleners, zoals (wijk)verpleegkundigen, 
verzorgenden en thuishulpen. Vanuit lokale steunpunten in 
het midden en het zuiden van het land verzorgen zij 
ongeveer 2800 cliënten. Er wordt gewerkt vanuit een 
platform, in plaats van teams in de wijk. Een vernieuwende 
werkwijze, waar we als Fundis veel interesse in hebben 
en graag van willen leren.

Dubbele vergrijzing
De (ouderen)zorg staat de komende jaren voor grote 
vraagstukken. Mede door de dubbele vergrijzing, 
uitdagingen op de arbeidsmarkt en overbelasting van ons 
huidige stelsel. Er moet veel veranderen om de wereld 
waarin wij allemaal ouder worden, goed te faciliteren. We 
blijven daarom 
zoeken naar nieuwe, kansrijke oplossingen, dat is een 
belangrijk onderdeel van de Expeditie van Fundis.

Die Expeditie is opgebouwd rond een aantal 
thema’s; de arbeidsmarkt, technologie, data-management, 
de juiste zorg op de juiste plek (samenwerken met andere 
zorgpartijen), het sociaal contract, woonzorgconcepten. 

In het kader van het thema arbeidsmarkt willen we graag 
meer werken met zelfstandige zorgverleners, omdat die 
een belangrijke schakel zijn in de oplossing voor het tekort 

aan verpleegkundigen en verzorgers. Mensen die de zorg 
eerder verlaten hebben, komen zo weer terug omdat ze 
als zelfstandige zorgverlener meer eigen regie hebben en 
individuele keuzes kunnen maken. Door te investeren in 
technologische oplossingen ontstaan er platforms zoals 
Funler, waar vraag en aanbod van zorg elkaar kunnen 
vinden.  We zijn enthousiast omdat we zien dat je op 
deze manier veel onbenut potentieel kan inzetten voor de 
zorg; mensen die nu aan de kant staan. Wat overigens 
niet betekent dat iedereen straks zzp’er moet worden. Bij 
Fundis werken én mensen in loondienst én zelfstandige 
zorgverleners. Werken in de zorg op de manier die het 
beste past bij jou en jouw situatie.

We zorgen voor morgen
Verslag doen van onze expeditie en innovaties in alle 
aspecten van de zorg, daar richten we ons op met ons 
kennisplatform Zorg voor Morgen. Met inspirerende 
artikelen en video’s in digitale en printmagazines, en 
discussies en leuke posts in de Facebookgroep. Maar ook 
buiten Fundis vragen we aandacht voor zorginnovaties. 
Daarom zijn we blij om te kunnen melden dat 30 oktober 
voortaan op de Issuekalender staat als dag van de Zorg 
voor Morgen. We hopen dat heel Nederland meer gaat 
nadenken over de situatie nu en in de toekomst. 
Voor nu wil ik onze nieuwe collega’s van PrivaZorg van 
harte welkom heten bij Fundis en iedereen bedanken voor 
de tomeloze inzet. En, het belangrijkste: stay safe.

Dank voor jouw Zorg voor Morgen. En zorg ook goed 
voor jezelf. 

Jeroen van den Oever
Directievoorzitter Fundis

WELKOM

Ga direct naar 
de boom

Plant jouw idee

‘We blijven zoeken 
naar nieuwe, kansrijke 

oplossingen’

PrivaZorg als voorbeeld 
van nieuwe werkvormen

Hoe ziet de zorg voor morgen eruit? Wij verzamelen ideeën!
Wat ontbreekt er nu op de werkvloer dat jouw werk veel gemakkelijker 

zou kunnen maken? Hoe kunnen we de zorg voor onze cliënten nog 
completer maken? Wat kan er anders of beter, volgens jou? We willen van 

je horen. 

Ga snel naar  www.zorgvoormorgen.nl/ideeenboom  
en help onze boom aan ideeën. Jouw mening telt!

Makkelijk 
bestuurbare 
gadgets voor 

dementerende die 
nog thuis zitten 

(spellen, opnames, 
muziek, film)

Een app met 
oefeningen 

(i.p.v. uitprinten)

Systeem dat 
pieken in 

aanvragen 
kan voor-

spellen

Rapportage 

inspreken en 

niet typen

Thuiszorg: 
Sleutel om bij 

cliënt te komen 
digitaal of
 makkelijk 

maken.

Twee keer 
per jaar een 
bewoners-
vakantie

Wervingsgroep 

om nieuwe 

collega’s te 

werven
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in het kort

Het is heerlijk ontspannend om een hele avond voor de televisie te zitten of 
video’s te kijken op je tablet of telefoon, maar gezond is anders. Uit een Britse 
studie blijkt dat aandoeningen als kanker, diabetes en hart- en vaatziekten het 
minst voorkomen onder personen die dagelijks minder dan twee uur naar een 
scherm kijken. Maximaal twee uur schermtijd per dag heeft dus een positieve 
invloed op de gezondheid, net zoals regelmatig pauzes nemen tussen het 
kijken door.

Televisiepauze

Steven van den Oord heeft een 
nieuwe functie binnen Fundis. Eerst 
was hij manager thuisondersteuning 
bij Vierstroom Hulp Thuis, nu regio-
manager bij Vierstroom Zorg Thuis.

Steven is graag de spin in het web. 
Zijn oude functie was al veelzijdig, 
maar omdat hij een bredere kijk wil 
op de verschillende takken van sport 
binnen de zorg en wijkverpleging, 
solliciteerde hij intern op de functie 
van regiomanager. In zijn nieuwe 
positie is hij verantwoordelijk voor de 
kaders van de wijkteams, strategie 
en innovatie. Steven: ‘Ik wil mezelf 
blijven ontwikkelen. Het is uitdagend 
om weer in een nieuwe wereld te 
stappen.’

Renée Slootboom is klaar voor een 
nieuw avontuur binnen Fundis en 
maakt een overstap: van HR-advi-
seur bij Vierstroom Zorg Thuis naar 
manager human talent & kwaliteit 
bij VariantZorg.

Renée wilde al een tijdje een stap 
maken in haar carrière. Na een 
gesprek over haar ambitie met Susan 
Veenhoff, directeur Vierstroom Zorg 
Thuis, werd ze op de vacature bij 
VariantZorg geattendeerd. Renée: ‘Ik 
wilde meer verantwoordelijkheid en 
een positie waarin ik meer invloed 
kan uitoefenen op de koers van de 
organisatie. Ik ben heel blij dat ik 
binnen Fundis deze overstap kan 
maken.’ In haar nieuwe rol krijgt 
Renée samen met haar team de 
verantwoordelijkheid om VariantZorg 
verder te ontwikkelen tot een nog 
aantrekkelijkere werkgever.

Transfer

Transfer
Ouderen lopen minder risico om 
dementie te ontwikkelen dan tien jaar 
geleden, blijkt uit een internationaal 
onderzoek van o.m. het Erasmus 
MC in Rotterdam. Een 70-jarige van 
nu heeft 13 procent minder kans om 
binnen vijf jaar dementie te krijgen 
dan een 70-jarige in 2010. In de 
twintig jaar daarvoor daalde het risico 
ook telkens met 13 procent per tien 
jaar. De reden? Waarschijnlijk de 
betere behandeling van hart- en 
vaatziekten en vaker een gezonde 
leefstijl. Door de vergrijzing blijft het 
totale aantal dementiepatiënten in 
Nederland overigens wel groeien.

Minder 
kans op 

dementie

De (ouderen)zorg staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Dit komt 
mede door de dubbele vergrijzing, uitdagingen op de arbeidsmarkt en ons 
huidige stelsel. Er moet veel veranderen om de wereld waarin wij allemaal 
ouder worden, goed te faciliteren. We zijn hard op zoek naar nieuwe kansrijke 
oplossingen, dat is onderdeel van de expeditie van Fundis. We willen aandacht 
voor innovaties in de zorg. Daarom zijn we trots dat 30 oktober voortaan op de 
Issuekalender staat als jaarlijks terugkerende dag van de Zorg voor Morgen! 
Hiermee hopen wij dat behalve de zorgorganisaties binnen de Fundis groep, 
heel Nederland nadenkt over de situatie nu en in de toekomst.

30/10 Dag van de 
Zorg voor Morgen

7

Werken bij Fundis doe je met je handen, 
je hart en je hoofd. 

Handen geeft aandacht aan de 
praktische kant en wat jou een nog 

betere professional maakt.

BIJBLIJVEN

Ga 
naar 
de 
kalender
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Kris Verburgh (34) is arts, onderzoeker en auteur en reist de wereld over 
als spreker over de toekomst van geneeskunde en veroudering. Dieuwke 
Biesma (55) is manager dementie en plicare bij Vierstroom Zorg Thuis. Ook 
zij is vanuit haar vak bezig met de toekomst van de gezondheidszorg en 
met gezond oud worden. Ze maakte onlangs nog de lemon-cheesecake 
van Kris, een recept uit zijn bestseller ‘De voedselzandloper’.

inteinter  viewiew
Dieuwke Biesma en 

Kris Verburgh over gezond 
eten en ouder worden

‘Ik kauw 
een half 
uur op 
mijn 
ontbijt’

Hoe eet je gezond? Het komt neer op
dit advies.

• Minder suikers en 
zetmeelproducten zoals brood, 
pasta en rijst.

• Minder dierlijke producten zoals 
rood vlees, kaas en eieren. Wil 
je toch wel vlees eten? Kies dan 
voor vis of wit vlees, zoals kip of 
kalkoen. 

• Ga voor gezonde vetten, 
bijvoorbeeld olijfolie, noten of 
avocado.

tip van Kris

WERKVLOER

TEDx Talk 
van Kris over 
zorg in de 
toekomst
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WERKVLOER

Het is heel verleidelijk om na de Het is heel verleidelijk om na de 
lunch of ’s avonds op de bank naar lunch of ’s avonds op de bank naar 
snoep of zakje chips te grijpen. Maar snoep of zakje chips te grijpen. Maar 
ook erg ongezond! Een makkelijke ook erg ongezond! Een makkelijke 
manier om te voorkomen dat je gaat manier om te voorkomen dat je gaat 
snacken is zorgen dat je niets in huis snacken is zorgen dat je niets in huis 
hebt. Koop geen koek of snoep, maar hebt. Koop geen koek of snoep, maar 
nootjes, fruit, donkere chocolade of nootjes, fruit, donkere chocolade of 
snackgroenten.snackgroenten.

D ieuwke: Ik denk dat iedereen 
gezond wil leven. En als ik 

zeker zou weten dat ik met een 
uurtje dagelijkse beweging op 
een gezonde manier negentig zou 
worden, zou ik het meteen doen. 
Alleen weet ik dat je dan nog 
stééds ziek kan worden.
Kris: ‘Klopt. Maar het is belangrijk om 
te onthouden dat het om het geheel 
gaat. Gezond eten, voldoende slaap 
en regelmatig beweging zijn heel 
belangrijk voor een gezond leven. 
Onderzoek toont aan dat als je dat 
allemaal doet, je tussen de acht en 
vijftien jaar langer kunt leven! Je kunt 
stoppen met roken en minder rood 
vlees eten, dat is een goed begin, 
maar je moet ook de rest van je 
leefpatroon aanpassen.’

In de media is er veel 
aandacht voor een gezond 
voedingspatroon. Vaak wordt er 
aangeraden om, naast gezond 
eten, jezelf ruimte te geven om te 
zondigen. Klopt dat advies wel?
‘Nee. En als arts weet ik dat die 
voedingsadviezen sowieso veel 

beter kunnen. Onderzoek toont 
bijvoorbeeld aan dat in veel gevallen 
diabetes type 2 omkeerbaar is en 
dat het risico op Alzheimer drastisch 
verminderd kan worden. Maar die 
resultaten behalen we nu niet met de 
huidige overheidsadviezen. Helaas 
moeten artsen en diëtisten zich aan 
die officiële voorschriften houden. 
Patiënten volgen dat advies op, zien 
weinig resultaat en worden boos. 
Logisch! Met volkorenbrood, minder 
rood vlees en minder calorieën alleen 
kom je er niet.’

Je ziet veel tegenstrijdige diëten 
en voedingsadviezen, het is 
moeilijk om te beoordelen wat wel 
en niet werkt. 
‘Klopt, er zijn honderden diëten in 
omloop, vaak gericht op de korte 
termijn. Lekker makkelijk, dan werkt 
bijna alles om gewicht te verliezen. 
Ik baseer mij op inzichten uit het 
verouderingsproces. Als je weet 
waardoor we ouder worden, weet je 
ook wat de beste voeding is op de 
lange termijn. We weten trouwens al 
lang wat een gezond voedingspatroon 

is. Minder suikers, minder zetmeel, 
minder dierlijke producten en meer 
gezonde vetten. Eigenlijk simpel, 
toch?’ 

Nou, ik vind het soms best lastig. 
Geen rijst of pasta in de kantine, 
geen boterhammen voor de lunch. 
Moet ik dan elke dag salade eten? 
Dat kost tijd om te maken en het 
is niet echt praktisch als je op de 
fiets naar een cliënt toe gaat. 
‘Als je zelf je eten maakt, kun je 
gemakkelijk je pasta, aardappelen 
of rijst vervangen door groenten, 
peulvruchten of paddenstoelen. 
Buitenshuis is het moeilijker, dat 
ben ik met je eens. Zelf vraag ik in 
een restaurant om de portie friet te 
vervangen voor wat extra groente. 
Als ik mijn lunch mee zou nemen, 
zou ik een waterdichte broodtrommel 
nemen met verschillende segmenten, 
zodat je gemakkelijk peulvruchten 
of sardientjes mee kunt nemen. Een 
handige tip is om één keer in de week 
een paar maaltijden ‘vooruit’ te koken, 
dan kost het niet eens zoveel tijd.’ 

Dat zegt foodblogger Rens Kroes 
ook. Maar wat als je een druk 
dagelijks leven en kleine kinderen 
hebt? 
‘Wat we op jonge leeftijd eten, bepaalt 
het risico op hart- en vaatziekten op 
latere leeftijd. Wist je dat acné veel 
minder voorkomt bij jongeren die geen 
westers voedingspatroon hebben? En 
dat het eigenlijk niet normaal is dat 

zoveel kinderen een beugel dragen 
en hun verstandskiezen moeten laten 
trekken? We kauwen niet genoeg 
op onze ontbijtgranen en brood. 
Mijn ontbijt bestaat uit plantaardige 
melk, noten, bessen, gedroogd fruit 
en een stukje zwarte chocola – en ik 
kauw er een half uur op. Daarnaast 
leidt ongezonde voeding ook tot 
een hoger risico op overgewicht, 
depressie, ADHD, astma en allergieën 
bij jongeren. Daarom stoort het me zo 
dat de huidige kennis niet verwerkt is 
in voedingsadviezen.’ 

Bij het coronavirus zien we dat 
mensen met overgewicht in de 
risicogroep vallen. We weten dat 
vitaliteit dus van groot belang 
is. Beweegt de gezondheidszorg 
langzaam in de goede richting? 
‘Er moet nog veel gebeuren. We 
zeggen in België en Nederland vaak 
dat we in een land wonen met een van 
de beste gezondheidssystemen ter 
wereld. Daar ben ik het niet mee eens. 
We behandelen vaak niet de oorzaak, 
maar de symptomen van chronische 
welvaartsziekten. Onze geneeskunde 
moet niet reactief en algemeen 
zijn, maar proactief en persoonlijk. 
Dat wordt met technologie steeds 
gemakkelijker.’ 

Wat staat ons dan allemaal te 
wachten? 
‘Heel veel! We staan op het punt van 
grote doorbraken en veranderingen 
in de geneeskunde, waarbij 
biotechnologie een grote rol gaat 
spelen. Met nieuwe technologieën 
kunnen we nauwkeurig ingrijpen in 
het lichaam. Waar we eerst alleen 
een sloophamer hadden, gaan we 
nu verfijnde pincetten gebruiken. 
Neem immunotherapie als voorbeeld. 
Op dit moment bestrijden we 
kanker door naast de kankercellen 
ook de goede cellen aan te vallen, 
maar straks richten we ons alleen 
nog op de kankercellen. Ook 
genbewerkingstechnieken zoals 
CRISPR-proteïnen, 3d-bioprinting en 
artificiële intelligentie zijn fascinerende 
ontwikkelingen.’

Wat denk jij dat er gaat 
veranderen op het gebied van 
ouder worden in de toekomst? 
‘Nieuwe biotechnologieën gaan 
inzetten op ouderdom zelf. Sommige 
wetenschappers willen veroudering 
zelfs omkeren. Zij zien het als een 
soort ziekte en willen het probleem 
bij de wortels aanpakken. Als je 
ouderdom bestrijdt, verminder je 
automatisch het risico op hart- en 
vaatziekten, Alzheimer, osteoporose, 
kanker en andere ouderdomsziekten.’

Ouderdom brengt toch ook veel 
moois? Negentigjarigen hebben 
een schat aan levenservaring en 
vaak, afhankelijk van de zorg, nog 
veel te geven. Een gezond lijf is 
belangrijk, maar er is meer dan 
dat.  
‘Daar ben ik het mee eens. Ik vind dat 
ouderen een grotere rol moeten spelen 
in onze maatschappij. Vrijwilligerswerk 
of deeltijdwerk kan veel brengen. In 
Japan bijvoorbeeld helpen ouderen 
leerkrachten en kinderen op scholen, 
die interactie is prachtig. Ouderen 
hebben zoveel kennis, wijsheid en 
ervaring. Dat is heel waardevol voor 
de samenleving. En precies de reden 
waarom we moeten inzetten op 
gezondheid en vitaliteit.’ 

‘Wat we op jonge leeftijd 
eten, bepaalt het risico op 

hart- en vaatziekten’

‘Ouderen zijn waardevol 
in de samenleving, daarom 

moeten we inzetten op 
vitaliteit’

Zetmeelproducten als pasta, brood 
en rijst kun je beter verminderen. 
Zelfs de volkoren versies bevatten 
veel koolhydraten en zorgen ervoor 
dat je bloedspiegel stijgt. Waar kun 
je die producten door vervangen?

• Een extra portie groenten. 
Geen aardappelpuree, maar 
broccolipuree. 

• Peulvruchten zoals erwten, 
bonen of linzen. Bomvol vezels, 
vitaminen en mineralen.

• Paddenstoelen: vervang je pasta 
door oesterzwammen, portobello 
of shiitake.

tip van Kris

tip van Kris
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Het is al een paar jaar geleden, maar ik weet het nog goed. 
Tijdens mijn avonddienst deelde ik medicijnen uit en op mijn 
lijstje stond dat mevrouw S. insuline nodig had. Toevallig 
was er nog een mevrouw met dezelfde achternaam, zij 
at op haar kamer. Met de insulinepen liep ik daarom naar 
mevrouw S. in de huiskamer. ‘Ik kom u prikken zodat u kunt 
eten’, zei ik. Ze deed haar blouse omhoog, ik spoot 
de insuline en vervolgde mijn rondje. Een 
uur later stond de andere mevrouw S. in 
haar deuropening: ‘Wanneer word ik 
geprikt?’ O nee, ik had de verkeerde 
mevrouw S. geprikt! Mijn wangen 
kleurden rood, ik kon wel door 
de grond zakken. Ik prikte 
haar meteen en belde daarna 
de dienstdoende arts: de 
‘verkeerde’ mevrouw S. 
mocht die avond een extra 
koekje en een schaaltje 
vla. Dat vond ze helemáál 
niet erg, want ze stond op 
dieet! De rest van de avond 
vertelde ze hoe die lieve 
zuster haar verwend had… 
Had ik met mijn fout toch nog 
iemand blij gemaakt.

Op een avond raakte ik aan de praat met een mevrouw 
bij wie ik al een tijdje langskom. Ze vertelde me over haar 
creativiteit: borduren, haken, ze kan het allemaal! In een 
klein kamertje liet ze me al haar werken zien en daar zag 
ik het, achter de deur. Een schaap! Nep natuurlijk, maar 
wel van echt schapenwol. ‘Dat is mijn troostschaap’, zei de 

mevrouw. Toen ik haar vroeg waarom het schaap 
in het kleine kamertje stond, vertelde ze 

me bedroefd dat ze dat ook niet 
wist. Ik twijfelde geen moment 

en zette het schaap op een 
mooie plek in de woonkamer. 

Mevrouw was me zo 
dankbaar, eindelijk had 
ze ‘Troostje’ in zicht! Een 
tijdje later kwam ik op 
mijn verjaardag weer 
bij haar langs. Er stond 
een klein doosje voor 
me klaar: drie kleine 
schaapjes om mij 
troost te geven als ik 
het nodig had. Ik kreeg 

meteen een brok in mijn 
keel. Nu staan ze op een 

kastje in mijn woonkamer. 
En steeds als ik ernaar kijk, 

geven ze me troost.

van horen zeggen

Soms loopt de 

dag anders dan je 

denkt. Wij verzamelen 

verhalen en delen de leukste, 

spannendste, grappigste 

of meest beschamende… 

Altijd anoniem. Ook een 

verhaal? Mail het naar 

redactiezorgvoormorgen@

gmail.com!

Nog een 
beetje insuline?

In de 
slaapkamer

kamperen

Troostje, het 
schaap

Onlangs belde ik aan bij een cliënt en stapte ik naar binnen. 
Ik zag niemand beneden, dus ik liep naar boven. Opeens 
zag ik twee benen op de grond. Ik schrok, was meneer 
gevallen? Gelukkig niet. Hij had een tuinkussen op de 
grond in de slaapkamer gelegd en lag nu heerlijk van het 
zonnetje te genieten. Hij had jaren gekampeerd en genoot 
van het moment. Omdat hij niet meteen wilde opstaan, heb 
ik hem nog even laten liggen. Puur genieten!

Eén van mijn cliënten woont op de vierde etage van een 
appartementencomplex, met elke vrijdag uitzicht op de 
markt. Op een dag was de markt er weer en de mevrouw 
keek treurig uit het raam. ‘Ik heb zo’n trek in kibbeling’, 
zuchtte ze. Maar op vrijdag kwam er niemand langs die het 
voor haar kon halen. Sterker nog, ze had de kibbeling van 
de visboer beneden nog nooit geproefd! Ik vond het sneu, 
dus kwam na mijn dienst terug met een bakje kibbeling. En 
haar gezicht toen ze het visje zag... dat was goud waard.

De laatste drie verhalen verschenen eerder in de Fundiscampagne
  Iedere dag een nieuw verhaal 

Kibbeling
cadeautje

13

HANDIG

We moeten meer bewegen met z’n allen. Dat geldt ook voor ouderen; met 
name in het kader van valpreventie is fit blijven van groot belang. Maar 
wat als je je vitaliteitsoefeningen nu eens combineert met iets anders? 
Houd bijvoorbeeld het dagelijkse gesprek met je cliënten niet op een 

stoel, maar aan een tafel. Een paar rek- en strekoefeningen erbij, en het 
beweegmoment is compleet.

Heb jij een goede tip voor in dit magazine?
 Mail naar redactiezorgvoormorgen@gmail.com 

rek en
strek#lifehack

ERVARING
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‘voor ons 
spreekt het 
vanzelf om 

veel te
 delen’

De zus van...

Tekst: Myron van der Velden • Fotografie: Belinda & Heleen

14

Hoe zijn jullie bij Fundis 
gekomen?
‘Na een functie in de uitzendbranche 
kwam ik tweeëntwintig jaar geleden bij 
PlusZorg. De zorg heeft me altijd get-
rokken. Toen ik solliciteerde, zochten 
ze ook een collega voor een andere 
vestiging, dus stelde ik mijn zus voor. 
Na een paar jaar ging Heleen ergens 
anders werken, maar uiteindelijk wil-
de ze terug naar een werkgever met 
een maatschappelijk doel. Nu zijn we 
allebei accountmanagers. Toch doen 
we heel ander werk. Ik regel de be-
geleiding van mensen met dementie 
in de thuissituatie en Heleen voor de 
palliatieve terminale zorg; mensen die 
thuis willen overlijden.’

Hoe is Heleen op de werkvloer?
‘Ze heeft een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel. Ze 
werkt met een heel kwetsbare 
groep: terminale cliënten met 
daaromheen mantelzorgers, 
partners of kinderen. Zij worstelen 
met verdriet en onzekerheid en het 
vereist een bepaalde aanpak om 
die zorg uit handen te nemen. Dat 
doet ze als geen ander. Zelfs als er 
aan het einde van de dag een acute 
aanvraag binnenkomt voor de nacht, 
bewaart ze de rust. Ze neemt de 

tijd voor uitleg, heeft aandacht voor 
de cliënten en de verzorgenden en 
geeft voldoende ruimte om vragen 
te stellen. Dat is heel waardevol 
voor iedereen die bij zo’n proces 
betrokken is.’

Komt haar werk voor jullie 
privéleven?
‘Ze belt wel eens dat ze later is voor 
een afspraak omdat ze nog iets moet 
afmaken. Dat is soms vervelend, 
maar het hoort erbij. Ik weet hoe 
belangrijk het is, dat is het voordeel 
als je hetzelfde werk doet. Ook als 

je ergens mee worstelt, hoef je dat 
niet uit te leggen. Niet dat we het er 
steeds over hebben – als de laptop 
dicht gaat, is het ook wel klaar.’

Want jullie wonen ook samen, 
toch?
‘Ja, heel klef. We hebben jarenlang 
ieder een eigen appartement gehad, 
maar sinds een jaar of vijf wonen we 
met z’n tweeën. Mensen reageren 
daar verschillend op: de een vindt 
het leuk, de ander vindt het raar. Voor 
ons is het vanzelfsprekend om zoveel 
te delen, daar gaat het uiteindelijk 
om. We komen uit één ei, we zijn 
samen opgegroeid. We wisselen onze 
kantoordagen en vaste vrije dagen 
bewust af, maar we gaan wel samen 
op vakantie. Het voelt niet alsof we 
rekening met elkaar moeten houden. 
Het gaat eigenlijk geruisloos.’

Wat bewonder je het meest aan 
Heleen?
‘Haar vasthoudendheid om iets 
voor elkaar te krijgen. Ze zal nooit 
opgeven of zeggen: dat lukt me 
nooit. Ze zegt: ik kan niet beloven dat 
het lukt, maar ik ga mijn uiterste best 
voor je doen.’ 

‘Als je met 
je werk 

worstelt, 
hoef je dat 
niet uit te 

leggen’

Belinda (60)
Accountmanager Zorg bij PlusZorg

VERBONDEN

Belinda is de eeneiige tweelingzus van Heleen. De zussen zijn 
allebei accountmanager bij PlusZorg én ze wonen samen. Hoe 

is het om samen met je zus in de zorg te werken?

15
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BIOTECHNOLOGIE
BROCCOLI

DARMVLOKKEN
DEMENTIE
FEEDBACK

GEZONDHEID
GOUDENHART

IMMUNOTHERAPIE
INSULINE

KOOLHYDRATEN
LEDENSERVICE

OPLEIDING
OUDERDOM

PESTEN

PEULVRUCHTEN
PLUSZORG
TWEELING

YOGA
ZORGBRUG

ZORGPENSION

Stuur je oplossing naar redactiezorgvoormorgen@gmail.com en maak kans op 
een Zorgheld Cadeaukaart t.w.v. 25 euro óf een van de 25 paar ‘Ik Zorg voor 

Morgen-sokken’!

puzzel
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Oplossing

Waar komt jouw interesse voor de 
zorg vandaan?
‘Mijn moeder is op jonge leeftijd 
getroffen door een reeks TIA’s. Ze 
verbleef daardoor in een verpleeghuis 
en belandde uiteindelijk op de 
gesloten afdeling voor mensen met 
dementie, waar ze na palliatieve 
sedatie overleed. Haar overlijden en 
de omgeving waarin het gebeurde 
hebben veel indruk om me gemaakt. 
De bewoners en het personeel 
fascineerden me. Toen wist ik het al: 
dit werk wil ik ooit ook gaan doen.’

Hoe kwam je bij WelThuis terecht?
‘Anderhalf jaar geleden ben ik 
vrijwilligerswerk gaan doen in een 
hospice; heel mooi en bijzonder werk. 
Ik kon het niet combineren met mijn 
baan in de motorzaak, dus volgde een 
stage in het mortuarium. Interessant, 
maar niet mijn pad. Ik wil naast familie 
en vrienden ook iets voor de cliënt zelf 
kunnen betekenen. Omdat ik geen 
zorgopleiding heb gehad, wist ik niet 
hoe ik het moest aanpakken. Toen 
vertelde iemand me over WelThuis. 
Dezelfde avond heb ik een mailtje 
gestuurd.’ 

Waar kijk je het meest naar uit?
‘Ik kijk ernaar uit om te leren 
over dementie. Het lijkt me heel 

beangstigend langzamerhand alles 
te vergeten en niet meer te weten 
wie je bent en wie je geliefden zijn. 
Ik zou graag zorg leveren waardoor 
mensen zich veilig voelen en 
geluksmomenten ervaren, familie 
en vrienden opvangen en alles doen 
om er toch een mooie en comforta-
bele tijd van te maken. Dat zal soms 
zwaar zijn, dat weet ik. Maar ik 
ben niet vies van hard werken.’

Waar zie je tegenop?
‘Het digitale onderdeel van de 
opleiding. Ik ben een leek als het 
aankomt op computers en software, 
maar ach, ik zal wel moeten. Het komt 
vast goed.’

Waar ben jij over tien jaar?
‘Mijn hart ligt bij de palliatieve zorg. 
Het lijkt me geweldig om bij een 
hospice voor jongeren te werken, 
of bij het tehuis in Laren voor oude 
kunstenaars en musici. Zelf maak 
ik ook kunst in mijn vrije tijd en 
het lijkt me geweldig om met deze 
creatievelingen te werken. Maar 
eerlijk: ik weet niet waar ik over 
tien jaar ben. Ik weet niet eens 
wat ik morgen ga eten! En dat vind 
ik ook mooi aan het leven. Het gaat 
bijna nooit zoals je denkt.’ 

Joyce Heymen (34) werkte als verkoopster in 
een grote motorzaak in Zoetermeer. In 
september is ze begonnen aan de opleiding 
individuele gezondheidszorg bij de WelThuis 
Academie.

in
‘Het 

ziekteproces 
van mijn moeder 

heeft veel 
indruk op me 

gemaakt’

ONTSPANING BEGINNEN
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Hoe kwam je bij Fundis terecht?
‘In 1991 vroeg een oud-collega die op 
dat moment bij Vierstroom werkte, mij 
voor een tijdelijke baan. Het ging om 
een functie van twee maanden op de 
financiële administratie, maar toen het 
druk werd bij de Ledenservice – toen 
nog Ledenadministratie – werd ik daar 
ingezet. Twee jaar later werd het een 
vast contract. In de jaren die volgden, 
veranderde er veel en ik veranderde 
mee. Ik werkte eerst als administratief 
medewerker, toen coördinator 
en de laatste twee jaar als senior 
medewerker en ledenconsulent.’

Hoe zou je je laatste functies om-
schrijven?
‘Mijn taken zijn heel divers. Ik doe 
de financiële administratie zoals 
facturatie en de jaarafsluiting, maar 
ook het systeembeheer: als er iets 
niet goed gaat met het systeem 
waarmee wij werken, trek ik aan de 
bel. Foutgevoelige zaken breng ik 
aan het licht en ik zoek altijd naar 
gebruiksvriendelijke verbeteringen. 
Als het druk is, spring ik bij als 
ledenconsulent om telefoontjes te 
beantwoorden. Het werk past goed bij 
me, ik ben heel leergierig.’

Wat ga je missen aan je baan?
‘De gezelligheid met collega’s, het 
contact met de leden. En natuurlijk het 

werk zelf, want ik heb het altijd met 
heel veel plezier gedaan. Toen mijn 
oudste dochter werd geboren, ben 
ik zeven jaar gestopt. Een gezellige 
tijd met de kinderen, maar ik miste 
mijn werk wel. Ik zei het al tegen mijn 
collega’s: als jullie mij tijdens mijn 
vakantie nodig hebben, mogen jullie 
gewoon bellen. Dan kijk ik even mee.’ 

Waar ben je het meest trots op?
‘Dat ik het systeem dat we bij de 
ledenservice gebruiken, heb helpen 
opbouwen. Ik heb er veel fouten 
uitgehaald en gezorgd dat het 
gebruiksvriendelijk is. Er is door de 
jaren heen veel veranderd. Het bedrijf 
is een paar keer gefuseerd, er kwamen 
nieuwe namen en systemen en het 
aantal leden en diensten is de laatste 
jaren flink uitgebreid. Het was soms 
hard werken, maar het heeft me altijd 
veel voldoening gegeven.’  

Hoe ziet de toekomst eruit?
‘Altijd positief, zo ben ik! Vorig jaar ben 
ik ziek geworden en ik ben niet meer 
helemaal meer de oude geworden. 
Dan ga je nadenken over je leven. Na 
negenentwintig jaar bij Vierstroom, 
komt er nu meer tijd met mijn kinderen 
en kleinkinderen, tijd voor vakanties 
en vrijheid. Mijn man gaat ook minder 
werken, dus we gaan samen genieten. 
Het ziet er zonnig uit.’ 

Janneke Schouten (65) werkt bij Vierstroom 
Ledenservice als senior medewerker en 
ledenconsulent. Op 1 januari 2021 gaat ze met 
pensioen. Sinds begin oktober geniet ze van 
haar vakantiedagen.

‘Tijdens mijn 
vakantie mogen 

ze gewoon 
bellen’

uit

19

Werken bij Fundis doe je met je handen, 
je hart en je hoofd. 

Hart geeft aandacht aan wat dit vak zo 
mooi maakt, waar je het voor doet.

19

STOPPEN
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in het 
zonnetje!

Medewerkers in zorg en welzijn hebben veel aandacht voor 
anderen, maar in deze rubriek staan ze zelf op een podium. Twee 

cliënten spreken een persoonlijk dankwoord uit.

22

Margreet Revenboer, Annet Fiolet, 
Mariska van der Sman
Verzorgenden bij het Zorgpension

23

‘Mijn trouwdag 
hier was  
onvergetelijk’

in het zonnetje! in het zonnetje! in het z
on

ne
tj

e!

E en tijdje terug is een teen van mijn linkervoet geampu-
teerd en het middenvoetsbeentje van mijn rechtervoet 

verwijderd. Ik kon vrijwel niets meer zelf. De afgelopen tijd 
heeft het team van verzorgenden me helpen groeien. Ze zijn 
lief en zorgzaam, luisteren naar wat ik wil of nodig heb en 
hebben me het vertrouwen gegeven dat ik weer op eigen 
benen kon staan. Het is een hecht team, dat kan ik zien. Ze 
werken goed samen.

Sommigen zijn zorgzaam en voorzichtig, anderen sporen 
me aan in actie te komen. Juist die wisselwerking helpt mij. 
Ze zeggen weleens dat ik een lekker makkelijke cliënt ben.
Fijn hè, dan doe ik het toch goed. Ik houd rekening met de 
hoogte van mijn bed, zodat ze niet met gebogen rug mijn 
wonden verzorgen. En na het douchen drogen ze eerst de 
vloer, zodat er niemand valt. Het is zwaar werk, dat weet ik. 
De dames moeten nog jaren mee. 

Laatst waren mijn kleinkinderen op bezoek. Ze wilden niet 
naar huis; als mama de spullen kon brengen, bleven ze 
gewoon slapen. Toen hebben de verzorgenden uitgelegd 
dat ze nog te jong waren. Ze waren serieus en namen echt 
de tijd voor de meiden. Dat waardeer ik heel erg. Maar écht 
onvergetelijk was mijn trouwdag, we waren 39 jaar samen. 
Mijn familie kwam op bezoek, er hingen slingers, iedereen 
feliciteerde me en ’s avonds aten we patat. Het was een 
speciale dag, dat heeft me goed gedaan. Ik ga ze missen, 
als ik straks weer thuis ben. Ik heb een heerlijk verblijf 
gehad.’

 - Meneer Dijkmans uit Zoetermeer

HARTVERWARMEND

Van de redactie: 
Vanwege het coronavirus
is deze foto genomen met
de maatregelen in acht.

Video: cliënten 
vertellen waarom 
ze blij met jou zijn
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‘Ze is 
bijzonder, 
ze voelt als 
familie’

Natascha Kruijt
Welzijnsmedewerker bij 
Vierstroom Verpleeg Thuis

24 25

Slaap is een belangrijk onderdeel van een goede gezondheid. Met een 
paar simpele trucjes kun je zorgen dat je makkelijker in slaap valt. Door je 
kamer koel te houden bijvoorbeeld, ’s avonds een banaan te eten en in de 
avonduren je lampen te dimmen. Merk jij dat je ‘s nachts makkelijk wakker 

wordt? Maak dan eens een extra wandelingetje. Mensen die overdag 
meer stappen zetten dan gemiddeld, worden gedurende de nacht minder 

vaak wakker. Win-win!

Heb jij een goede tip voor in dit magazine?
 Mail naar redactiezorgvoormorgen@gmail.com 

in het zonnetje! in het zonnetje! in het z
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N atascha is een lieve schat. Ze voelt met me mee, ze 
bemoedert me en zorgt heel goed voor mij. Ik hoef 

niet te zeggen wat ik nodig heb, want dat voelt ze zelf aan. 
‘Kom maar, schat’, zegt ze dan, ‘ik doe het wel voor je.’ Ze 
beschouwt mij als haar liefje, als haar moeder. En zij voelt 
als de mijne

Toen ze voor het eerst kwam, vond ik het moeilijk. Ik kende 
haar nog niet, het is altijd spannend als er een nieuw ie-
mand in je huis komt. Maar na twee of drie keer wist ik dat 
het goed zat. Ze lacht de hele tijd. Nu kijk ik ernaar uit dat 
ze komt, dan hebben mijn vijf kinderen een dagje rust. Vaak 
dekt ze de tafel, hangt ze de was op of ruimt ze op, als 
het nodig is. Ze is heel open en ik laat haar lekker kletsen. 
Over haar paarden, de poezen, haar vakanties. Omdat ik 
Alzheimer heb, kan ik zelf niet altijd veel terugzeggen, maar 

Natascha begrijpt dat. Ze weet hoe het is. 

Vroeger kookte ik zelf voor mijn gasten. Nu koken mijn 
kinderen voor Natascha en mij. Mihoen, bami, gado gado… 
Meestal een Indische maaltijd, want ik houd niet van 
aardappelen. Als de kroepoek op is, vraag ik of ze meer 
willen maken, want dat vindt Natascha lekker. Soms neemt 
ze zelf macaroni of soep mee, omdat ze iets terug wil doen. 
Ze is zo lief.

Natascha is veel meer dan iemand die langskomt. Ze is 
bijzonder, ze voelt als familie. Ik zou het erg vinden als ze 
niet meer zou komen. Er is maar één Natascha.’

- Mevrouw Koolen-Ten Cate uit Zoetermeer

extra
slaap#lifehack

HARTVERWARMEND

Video: meneer 
De Mik zet 

Nathalie in het 
zonnetje

HANDIG
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Ze hebben geluk gehad, 
weten de vaders. 

De toekomst ziet er 
veelbelovend uit.
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D aar lagen ze, Tristan en Nikki. De couveuses naast 
elkaar, de gezichten naar elkaar toe gedraaid. Tristan 

kwam ruim elf weken te vroeg, Nikki diende zich acht 
weken voor de uitgerekende datum aan. Na een roerige 
periode in specialistische ziekenhuizen, waren ze sterk 
genoeg voor het Rijnland in Leiderdorp. René en Marco 
weten het nog goed, hoe ze elkaar aan leken te kijken, hoe 
klein ze waren. Het is bijna niet meer voor te stellen, nu de 
kinderen officieel tieners zijn. 

De eerste dagen deden de ouders de gordijntjes om 
het bed nog dicht, later raakten ze aan de praat. Toen 
de kinderen in goede gezondheid naar huis mochten, 
hielden de moeders contact. Zo hoorde René dat Marco 
een nieuwe baan zocht, net toen hij een financieel 
administrateur zocht bij Vierstroom Hulp Thuis. Marco 
bleek de beste kandidaat. Jaren later stapten de mannen 
samen over naar Vierstroom Zorg Thuis. Inmiddels waren 
ze sparringpartners: samen aan de slag met jaarrekeningen, 
begrotingsperikelen en lastige analyses. 

Vroeger kwamen ze regelmatig bij elkaar op visite, 
tegenwoordig zien Marco en René elkaar vooral op de 
werkvloer. Ze werken niet meer direct samen, maar nog 
wel in hetzelfde pand. Daar hebben ze het soms nog over 
die begintijd; over de positieve afloop en hoe goed de zorg 
in Nederland is. Tristan is nu een rustig, slim mannetje, dat 
het goed doet op school en gek is op eten. Nikki is lief en 
gedreven. Ze houdt niet van fouten maken en rijdt graag 
paard. 

Door de vroeggeboorte van hun 
kinderen leerden Marco Looren 
de Jong, financieel administrateur 
bij Vierstroom Zorg Thuis en 
vader van Tristan, en René van 
de Wetering, directeur van het 
Zorgpension en vader van Nikki, 
elkaar kennen. Een intensieve 
samenwerking volgde.

VERBONDEN

Van de redactie: 
Vanwege het coronavirus
is deze foto genomen met
de maatregelen in acht.

Met 
collega’s
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‘Als ik feedback geef op collega’s, krijg ik 
vaak heftige reacties omdat het overkomt 

als een aanval. Hoe kan ik het brengen 
zonder collega’s te beledigen?’

28

MAAK AFSPRAKEN‘Het kan helpen om samen met je team duidelijk de verwachtingen uit te spreken. Dan weet iedereen wat de afspraken zijn en kan je elkaar daar makkelijker op aanspreken. Maar het belangrijkste is dat je de boodschap dicht bij jezelf houdt. Wat voor effect heeft het gedrag van je collega op jou? Zo komt het minder snel over als een aanval. Succes!’  – Renée (31)

FEEDBACK IS EEN JEUKWOORD

‘Feedback geven is best lastig. We 
willen graag lief zijn voor elkaar en een 

collega aanspreken op zijn/haar valkuil 

kan ongemakkelijk zijn. Zeker als het 

wordt opgevat als kritiek. Toch is het 

belangrijk om valkuilen bespreekbaar 

te maken, want we willen allemaal 
kwalitatief goed werk leveren. Ik denk 

ook dat we de term feedback kunnen 

loslaten. Het is een beetje het jeukwoord 

op de werkvloer. Waar het om gaat, is 

elkaar ontmoeten en met elkaar praten 

als collega’s. ‘Hoe gaat het met je? 
Hoe vind je dat de samenwerking gaat? 

Wat kan ik anders doen?’ Maak het niet 

te ingewikkeld en praat met elkaar.’ 
– Angelique (46)

We komen allemaal problemen tegen op de werkvloer. 
Als collega’s kunnen we elkaar voorzien van raad en 

advies. Wat zou jij doen?

KIES JE MOMENT
‘Het is ook heel lastig om feedback te geven (en 

te ontvangen), maar zachte heelmeesters maken 

stinkende wonden. Probeer feedback te geven op 

een moment dat het gepast is. Dus niet in bijzijn 

van andere collega’s of cliënten, niet als iemand net 

haast heeft om naar huis te gaan. Geef aan dat je 

graag iets wilt bespreken en hou het vooral bij jezelf. 

Praat niet namens andere collega’s, maar geef aan 

dat jou iets is opgevallen en dat je het daar over wilt 

hebben. Vertel wat je in welke situatie is opgevallen 

en welk gevoel je hierbij hebt. Dat iemand zich 

soms aangevallen voelt, is niet gek. Het is moeilijk 

om kritiek te ontvangen. Maar als je ook voldoende 

positieve feedback deelt met je collega’s, valt het heel 

wat beter.’ – Sabine (50)

VERPLAATS JE IN DE ANDER‘Sta open voor elkaar. Mensen doen en/of handelen met een eigen reden of doel. Wees nieuwsgierig en sta ervoor open. Oordeel niet als een publiek, maar vraag door en verplaats je in de ander. Zo krijg je inzicht in de situatie en een begripvol en gelijkwaardig gesprek.’ – Sonja (42)

werkvloer dilemma

Heb jij ook een dilemma? Iets waar je dagelijks tegenaan loopt, of waar je al langere tijd mee worstelt? Laat het ons weten! Mail naar redactiezorgvoormorgen@gmail.com  en wij gaan op zoek naar advies.

DELEN

29

Werken bij Fundis doe je met je handen, 
je hart en je hoofd. 

Hoofd biedt kennis over Fundis, 
carrièreplanning  en maatschappelijke 

ontwikkelingen. 
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De een komt dagelijks 
in aanraking met 

pestgedrag op 
de werkvloer, de 

ander kan zich niet 
voorstellen dat 

het gebeurt. We 
zijn toch allemaal 

volwassenen? Maar 
ieder geval is er 

een te veel, want de 
gevolgen van pesten 

dragen ver.

J anneke komt vers van de opleiding 
en begint vol enthousiasme aan 

haar eerste baan in het wijkteam. 
Al snel ontstaat er een eerste 
meningsverschil met haar collega’s 
over een cliënt met een terminale 
zorgvraag. Het team wil zorg bieden 
die de cliënt veel energie kost, waar 
Janneke comfort en tijd met dierbaren 
in dit stadium belangrijker vindt dan 
onnodige zorg. Op het moment dat 
ze haar mond opendoet, worden de 
blikken van haar collega’s ijzig koud. 
Wat een lef van Janneke. Dit is nu 
eenmaal hoe het in dit team gaat! De 
sfeer blijft slecht, de collega’s kil en 
Janneke voelt zich niet welkom op het 
werk. Een paar jaar later maakt ze een 
schone start bij een nieuw team. 

Eind goed, al goed, zou je zeggen. 
Maar het verhaal van Janneke 
staat helaas niet op zichzelf. Die 
afstandelijke blik gaat in andere teams 
gepaard met bijnamen, rotklusjes, 
onophoudelijke kritiek, roddelen of 
zwartmakerij. Misschien zelfs op 

termijn verbaal of fysiek geweld. En 
de gepeste? Die voelt zich eenzaam, 
onzeker, verdrietig en bang. Al na een 
paar dagen kan hij of zij lichamelijke 
klachten krijgen en met de tijd wordt 
het risico op angstsymptomen, 
depressies en zelfs een post-
traumatisch stresssyndroom steeds 
groter. Zonder het bewust te willen of 
zelfs te weten te komen, veroordeelt 
het team de collega tot levenslang. 

Pesten? Ik?! 
Mensen onderschatten vaak hoe 
ernstig de gevolgen van pestgedrag 
voor het slachtoffer zijn, stelt 
Adrienne Hubert. De sociaal- en 
organisatiepsycholoog was de eerste 
wetenschapper in Nederland die 
onderzoek deed naar het fenomeen 
pesten op de werkvloer. Nu is ze 
directeur van Hubert Consult, een 
organisatie die bedrijfsculturen 
wil verbeteren en ongewenste 
omgangsvormen wil tegengaan en 
voorkomen. 

rotklusjes, 
roddelen of

zwartmakerij
Ook in de zorg is pesten op de 

werkvloer een probleem
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Volgens Hubert zijn er twee oorzaken 
die vaak aan pestgedrag op de 
werkvloer ten grondslag liggen: 
normvervaging en conflictgerelateerd 
ongewenst gedrag. Hubert: ‘Bij 
normvervaging zien we een cultuur 
waarin ongewenst gedrag normaal 
is. Als twee collega’s over een 
ander roddelen, zegt niemand daar 
iets van. En als het slachtoffer de 
afdeling verlaat, is iemand anders de 
pineut. Het ligt aan de groepscultuur, 
mensen zijn zich er vaak niet eens van 
bewust dat het een ander schaadt.’ 
Conflictgerelateerd gedrag is een heel 
ander verhaal. ‘Dat begint met een 
conflict of meningsverschil tussen 
twee personen, en kan leiden tot 
ongewenst gedrag met uitstoting als 
doel. Het is venijnig gedrag, gericht 
op specifiek één persoon. Hij of zij 
heeft het er volgens de daders naar 
gemaakt, het is de eigen schuld. 
Het gedrag stopt als het slachtoffer 
vertrekt.’
 

Uit cijfers van de onafhankelijke 
onderzoeksorganisatie TNO blijkt dat 
in 2017 een half miljoen werknemers 
slachtoffer was van pesterijen, 
waarvan 80.000 structureel. Een kwart 
van de werknemers is ooit gepest 
door collega’s of leidinggevenden: 
zij zijn bijvoorbeeld uitgescholden, 
buitengesloten of geïntimideerd. Die 
percentages zijn de afgelopen tien 
jaar stabiel gebleven. Pesten op de 
werkvloer is een structureel probleem, 
dat in verschillende bedrijven en 
branches nagenoeg evenveel 
voorkomt.  

Pamperen of doorpakken?
De zorg is geen uitzondering. Als het 
niet in je eigen organisatie gebeurt, 
hoor je er misschien over via vrienden 
of oud-studiegenoten. Vooral de 
sociale pestvormen als roddelen en 
buitensluiten zie je vaak in de zorg. 
Wat kunnen we eraan doen? Janneke, 
uit het voorbeeld, probeert altijd verder 
te kijken dan het gedrag van een 
ander: ‘Mensen doen niet vervelend 
omdat ze het leuk vinden, maar omdat 
ze een mening hebben, de ander niet 
begrijpen of hen zelf iets dwarszit. 
Roddelen is een makkelijke uitlaatklep; 
zo kun je polsen of anderen jouw 
mening delen. Toch zou het veel beter 
zijn om direct met elkaar in gesprek 
te gaan, zodat je elkaar beter kunt 
begrijpen. Vraag door waarom iemand 
iets op een bepaalde manier doet, dan 
krijg je meer begrip voor elkaar.’ 

Ook collega Ronald denkt dat er in 
de zorg meer ruimte moet zijn voor 
communicatie. Momenten om te 
reflecteren, feedback te geven over 
wat er beter kan, en te vragen hoe 
het gaat. Ronald: ‘Vaak oordelen we 
over elkaar zonder te vragen naar 
het waarom. Als een collega laat 
doorschemeren dat ze het moeilijk 
heeft, zal ik er voor haar zijn zonder 
commentaar te leveren. Je hoeft 
niet alles van elkaar te weten, maar 
het is goed om even naar elkaar te 
informeren als je binnenkomt.’ 

Tot hier en niet verder
Sommige gedragspatronen worden 
verwoestende gewoontes, niet op te 
lossen met een simpel gesprek. Eric 
heeft een situatie meegemaakt waarbij 
een collega direct na aankomst in 
het team werd gepest, met uitsluiting 
en roddelgedrag. Als ze moest 
schoonmaken, werd er bewust een 
suikerklontje of satéprikker verstopt en 
als het er na haar dienst nog lag, kreeg 
ze kritiek over zich heen. Eric: ‘De 
groep probeerde de collega bewust 
weg te pesten. Als leidinggevende 
mag je dat niet tolereren. Bij het eerste 
signaal dat er iets niet klopt, zou je er 
al een einde aan moeten maken.’ 
Laura Willemse, voorzitter van 
stichting Pesten op de werkvloer, is 
het daarmee eens. ‘In vijftig procent 
van de gevallen is de leidinggevende 
de dader van de pesterijen. In die 
functie heb je een sleutelrol. Jij kunt 

‘Een kwart van de werknemers 
is ooit gepest door collega’s of 

leidinggevenden’
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het goede voorbeeld geven, grenzen 
trekken en het gedrag meteen in 
de kiem smoren. Tot hier en niet 
verder.’ Het probleem is dat veel 
leidinggevenden denken dat het 
probleem wel meevalt, zolang de boel 
niet kort en klein wordt geslagen. En 
als ze het gedrag al willen sturen, is 
hen vaak niet aangeleerd hoe je op 
een goede manier kan ingrijpen. Dat 
maakt het een probleem voor de hele 
organisatie. En dat is het vaak ook: 
naast de nadelen voor het slachtoffer 
kampt het bedrijf met hoger verzuim 
en een slechte reputatie. 
 
Omstander
Ook als omstander kun je onder het 
pestgedrag lijden, blijkt uit onderzoek 
van Hubert. Logisch, vindt Willemse. 
‘Als collega wordt je grens ook 
overschreden. Je hoort en ziet de 
pesterijen en dat doet jou ook wat.’ 
Eric vertelt eerlijk dat hij de pesters 
uit zijn oude team liever uit de weg 
ging, bang om op een ‘verkeerde’ 
opmerking te maken en de volgende 
te zijn. Dat zie je vaak, beaamt Hubert, 

maar als je goed ligt in een groep, zou 
je wél kunnen laten merken dat je het 
niet eens bent met het pestgedrag. 
Dat helpt. Lach niet mee om een 
grap, geef een afkeurende blik bij een 
opmerking die je niet zint en bied aan 
om te bemiddelen bij een conflict. Laat 
het slachtoffer weten dat jij het ook 
niet netjes vond hoe hij is behandeld, 
nodig hem uit voor de lunch of een 
feestje. Hubert: ‘Steun het slachtoffer. 
Zo kun je helpen. En soms zelfs 
voorkomen dat iemand ziek wordt.’ 

Het ligt niet aan jou
En het slachtoffer zelf? Die moet de 
vooral niet denken dat het de eigen 
schuld is. Of dat het te stoppen is, 
bij een andere houding of ander 
gedrag. Willemse: ‘Besef dat het een 
structureel probleem is en jij niet de 
schuldige bent. Als jij vertrekt, volgt er 
gewoon een ander slachtoffer. Maak 
het dus bespreekbaar, anders gebeurt 
er niets.’ Praat erover met je collega’s 
en kaart het aan bij je leidinggevende 
of vertrouwenspersoon. Samen sta je 
sterk. 

‘Ook als omstander kun je onder 
het pestgedrag lijden’

Meta Marzguioui-de Zeeuw werkt als onafhankelijke 
vertrouwenspersoon bij Fundis. Je kunt haar bereiken via de 
vertrouwenslijn van het bureau Bezemer & Schubad waarbij Meta is 
aangesloten, op nummer: 0881440200. 

Meer informatie over pesten op de werkvloer, gratis magazines en 
tips om ermee om te gaan vind je op www.pestenopdewerkvloer.nl.

In dit artikel zijn ervaringen van werknemers binnen de zorg verwerkt. 
De namen Janneke, Eric en Ronald zijn gefingeerd.

Wil jij met iemand praten?
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bereid
je voor

Koken na een lange werkdag? Soms is dat het laatste waar je zin in hebt 
en grijp je naar een diepvriespizza of afhaalmaaltijd - ongezond en duur. 

Een andere oplossing: mealpreppen! Kies een vaste kookdag en maak 
gezonde maaltijden voor de rest van de week, of maak grotere porties 

dan normaal in het weekend. Stop het in de vriezer en warm bij thuiskomst 
gewoon een bordje op. Makkelijk, goedkoop, tijdbesparend en gezond. 

YouTube-sterren en topsporters doen het ook!

#lifehack

Heb jij een goede tip voor in dit magazine?
 Mail naar redactiezorgvoormorgen@gmail.com 

HANDIG

Van verpleegkundige naar 
directeur? Het kan! Veel 
zorgberoepen bieden de 
mogelijkheid om door te groeien, 
soms zelfs naar een heel ander 
beroep. Hoe verliep de loopbaan 
van Fundis-medewerkers met 
meerdere functies? Waar zijn ze 
begonnen en waar zijn ze nu? In 
deze editie: Jan Willem Alst.

Het carrière-
pad van…

Jan Willem Alst (27)
Fysiotherapeut bij Goudenhart & 
innovatiemanager bij Fundis

GROEIEN

De rijdende supermarkt
‘Op mijn zeventiende dacht ik even aan een studie 
journalistiek, maar mijn talenknobbel was niet groot 
genoeg. Uiteindelijk koos ik voor fysiotherapie in Leiden. 
Het menselijk lichaam heeft me altijd geïnteresseerd. De 
opleiding was praktijkgericht en dat vond ik ideaal, want 
de hele dag stilzitten is niet voor mij weggelegd. Daarnaast 
werkte ik op de SRV-wagen, de rijdende supermarkt. We 
kwamen vaak langs verzorgingshuizen en wijken waar 
ouderen woonden, dan lag het boodschappenlijstje al 
klaar.’

Onderzoek in Azië
‘Als afsluiting van mijn studie heb ik in Bangladesh 
vijf maanden onderzoek gedaan voor een lokaal 
revalidatiecentrum. Daar gaan mensen na hun verblijf naar 
huis zonder vervolgbehandeling, omdat er geen capaciteit 
is, geen geld en geen tijd. Ik gaf advies: hoe kan je de 
revalidatie beter laten aansluiten op de omstandigheden 
thuis? Het was een heel bijzondere ervaring, ik denk 
nog vaak terug aan de creativiteit van de cliënten met 
materialen die wél voorhanden waren. Toch was ik me er 
sterk van bewust dat ik te gast was. Het cultuurverschil 
is groot en je komt er met je westerse ideeën niet zomaar 
tussen. Misschien heb ik meer geleerd van hen dan zij van 
mij.’ 

Een brede blik
‘Na mijn studie begon ik bij Goudenhart. Ouderenzorg 
heeft me altijd getrokken. Het is mooi dat je een band 
met iemand kunt opbouwen, dat je samen dingen kunt 
bereiken, zoals een terugkeer naar huis of lang zelfstandig 
blijven. Na een paar jaar raakte ik steeds meer betrokken 
bij innovatieprocessen van Goudenhart en Fundis. Sinds 
juni ben ik naast fysiotherapeut ook innovatiemanager; 

een mooie combinatie. Ik ben nog steeds bezig met 
het zorgproces, maar heb ook een bredere blik om de 
mogelijkheden en ontwikkelingen in het zorglandschap in 
kaart te brengen.’ 

Knopen doorhakken
‘Mijn loopbaan is nog relatief kort. Toch is er al veel 
gebeurd. Ik heb stappen gezet en kijk terug op een 
leerzame periode. Inmiddels weet ik dat als je nieuwe 
dingen uitprobeert, je ook moet kunnen zeggen: ‘Nee, dit is 
niet wat we hadden verwacht.’ Je hoopt altijd op een goed 
resultaat, maar sommige toepassingen pakken anders uit 
dan je denkt. Dan moet je knopen doorhakken en afronden. 
Maar: wel eerst proberen, anders weet je het natuurlijk 
nooit.’ 

Toekomstplannen
‘Waar ik over tien jaar ben, weet ik niet. Het voelt goed, 
wat ik nu doe. Ik vind het belangrijk dat je gelukkig oud 
kunt worden, dat je een goede kwaliteit van leven kunt 
behouden. Technologie kan daar een grote rol in spelen, 
dus op termijn zou ik meer tijd en energie in innovatie 
willen stoppen. Ik hoop echt mee te helpen om de 
zorg toekomstbestendig te maken, met robots, apps, 
gadgets… wat dan ook! Als we die vergrijzing in 2040 maar 
aankunnen.’ 

Tips
‘Ik ben waar ik nu ben door aan te geven welke richting ik 
op wilde. Mijn werkervaring is beperkt, maar ik weet al wel 
dat het je verder helpt als je kansen aangrijpt en je ambities 
uitspreekt. Leun niet achterover, maar wees proactief en 
vraag naar de mogelijkheden. Wat je ook wilt bereiken: ga 
ervoor.’ 

34
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Tips & tricks

spoedcursus
gezond  leven

‘Oefen je balans tijdens 
het tandenpoetsen’

Dat gezond leven belangrijk is, weten we inmiddels wel. De 
media spoelen over van de richtlijnen en voedingsadviezen. 

Zie je door de bomen het bos niet meer? Collega Sandra 
schiet te hulp! 

Stress 
opmerken

Stress 
verminderen

Voetenbadje? Bewust 
shoppen

Sporten is belangrijk, maar je hebt 
niet altijd zin. Onthoud dat je vooral 
niet over je grenzen heen hoeft te 
gaan. Elke dag 30 minuten wandelen 
of fietsen is voldoende. Wel is het 
goed om krachttraining te doen om 
voldoende spiermassa te houden. 
Spieren heb je nodig voor de aanmaak 
van energie en vetverbranding. Oefen 
ook regelmatig je balans! Met een 
mooie yogahouding of tijdens het 
tandenpoetsen: sta een minuut op 
het ene en een minuut op het andere 
been. 

Lach en knuffel waar dat kan. Dan 
komt er oxytocine en serotonine 
vrij, prima tegenhangers tegen de 
stresshormonen. Ga rustig zitten en 
haal adem met aandacht. Gebruik 
bijvoorbeeld het 7-4-7-4-systeem: 
zeven tellen in, vier tellen rust, zeven 
tellen uit, vier tellen rust. Doe aan 
yoga, mediteer en neem voldoende 
rust. Het is niet egoïstisch om bewust 
tijd voor jezelf in te plannen, het is juist 
een vereiste om goed voor anderen te 
kunnen zorgen. 

Lekker ontspannen met een 
voetenbad? Doe er dan wat 
epsomzout bij, ook wel bekend als 
magnesiumsulfaat. Dit goedkope 
goedje bevalt relatief veel magnesium, 
een mineraal dat enorm kan bijdragen 
aan je gezondheid. Waarschuwing: het 
is niet geschikt voor consumptie, want 
het werkt sterk laxerend… 

Begin de dag met een glas water. In 
de darmen zitten darmvlokken die 
lijken op zeewier en zwierend zeewier 
is er alleen als er voldoende vocht is. 
Zo nemen de darmvlokken de voed-
ingsstoffen het beste op. 

Tijdens de wekelijkse boodschappen 
kun je beter de binnenpaden van de 
supermarkt vermijden. Daar liggen 
vaak de snacks en het junkfood. 
Wandel (eerst) over de buitenste 
paden voor de minder ongezonde 
of onbewerkte voeding zoals groente 
en fruit.

Begrensd 
bewegen
Zit je ademhaling hoog en adem je 
niet door naar je buik? Merk je dat 
je spieren gespannen zijn in je buik, 
schouders, nek of kaken? Misschien 
heb je last van spanning of stress. 
Bewustwording is een eerste stap, 
daarna kun je achterhalen waar het 
vandaan komt en hoe je het kunt 
oplossen. Misschien neem je het al 
een tijdje met je mee zonder dat je 
het door hebt. 

Zeewier in je 
darmen

‘Wil jij je energie terug? 
Vergeet zoetigheid en kies voor 

vers fruit, noten of rauwkost’

 weetjes   

 tips    

TREND

Sandra Grapendaal
Is functionaris gegevensbescherming 
bij Fundis en betrokken bij 
verschillende thema’s op het gebied 
van vitaliteit. Daarnaast is Sandra 
yogadocent en de eigenaar van 
Grapefood, een praktijk voor voeding- 
en leefstijladvies.
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Bij Fundis pleiten we voor een goede samenwerking in de regio, van 
zorgpartij tot overheidsinstelling, zodat we de optimale zorg voor de cliënt 
kunnen waarborgen. In Zoetermeer bijvoorbeeld hebben we daarom de 
handen ineengeslagen met andere organisaties die betrokken zijn bij zorg en 
welzijn. Samen denken we na over een toekomst waarin we de zorg anders 
organiseren, zodat het voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. Met 
een goede samenwerking van zorgaanbieders (wat we de juiste zorg op de 
juiste plek noemen), maar ook met bijvoorbeeld een focus op gezondheid 
en preventie, innovatieve ICT-oplossingen en een sterke gemeenschap waar 
burgers ook zelf veel kunnen doen. Het doel: een gezonde regio in 2023, voor 
nu en de volgende generaties.

Op 5 en 6 oktober was de eerste bijeenkomst over de 
toekomst van zorg en welzijn in Zoetermeer. 
Samen met ruim 90 zorgprofessionals en bestuurders 
gingen we (online) met elkaar in gesprek over de toekomst 
van de zorg. Dekomende tijden volgen er meer 
gesprekken, met inwoners, patiënten, cliënten, 
mantelzorgers én zorgprofessionals. Klara Rijnten, 
longarts van het LangeLand Ziekenhuis: ‘Als we ergens 
in Nederland de zorg kunnen transformeren, 
dan is het in Zoetermeer.’

plannen 
voor 2023

Om de onvermijdelijke vergrijzing 
aan te kunnen, hebben we 
voldoende personeel nodig. De 
werkdruk beheersbaar houden is 
essentieel, willen we werken in de 
zorg aantrekkelijk houden. We zijn 
daarom altijd op zoek naar nieuwe 
of andere manieren van werken. 
Sinds 1 oktober mogen we een 
nieuwe organisatie binnen het 
Fundis-netwerk verwelkomen die 

goed bij die visie past: PrivaZorg. 
Deze thuiszorgorganisatie werkt 
voor een groot deel met zelfstandige 
zorgverleners, zoals (wijk)
verpleegkundigen, verzorgenden en 
thuishulpen, vanuit lokale steunpunten 
in het midden en zuiden van het land. 

Guido Blom is naast directeur van 
Fundis tijdelijk ook directeur van 
PrivaZorg. Hij legt het belang van 
deze nieuwe samenwerking uit: 
‘In onze zoektocht naar houdbare 
ouderenzorg is de uitbreiding van ons 
netwerk met PrivaZorg een belangrijke 
en waardevolle stap. We denken 
dat het werken met zelfstandige 
zorgverleners middels een nieuw 
platform mogelijkheden biedt om 
het tekort aan verpleegkundigen en 

verzorgers te verkleinen, dit uiteraard 
naast onze bestaande activiteiten.’ 
Het komende half jaar zullen we het 
innovatieve platform Funler (je las 
er al meer over in het vorige online 
magazine), gaan gebruiken binnen 
PrivaZorg. 
Daarmee introduceren we een 
andere manier van werken binnen 
de thuiszorg: zorgverleners en 
zorgvragers krijgen de mogelijkheid 
om zelf de zorg te plannen. We 
hopen dat eigen regie en minder 
administratieve lasten zorgen voor 
meer werkplezier voor collega’s 
die niet in een wijkteam kunnen of 
willen werken. Zo kunnen ook oud-
zorgmedewerkers weer terugkeren 
naar de zorg en dat is voor ons 
allemaal belangrijk.

BIJ BLIJVEN
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L evenskracht. Dat is de betekenis van het woord 
‘vitaliteit’. En daar komt het ook op neer: ben je vitaal, 

dan voel je je energiek. Je voelt je goed, je hebt veerkracht, 
je kunt veel aan. 

Maar: hoe krijg of behoud je je vitaliteit? Natuurlijk zullen er 
altijd uitdagingen op je pad komen. Kleine, grote of soms 
zelfs enorme uitdagingen, die stuk voor stuk hun weerslag 
op je gezondheid kunnen hebben. Maar er zijn vier 
basiselementen waar je als mens áltijd naar kunt terugkeren 
om je vitaliteit (weer) te vinden, hoe jong of oud je ook bent.

Ik noem het: de Vier van Vitaliteit. Vier elementen om te 
checken als je wilt weten hoe het staat met je levenskracht. 

Als eerste: slaap. In drukke tijden komt het vaak voor 
dat we onze slaap verwaarlozen. Een misstap, want het 
is o zo belangrijk. Slaap spoelt de hersenen schoon, 
legt belangrijke hersenverbindingen aan en ruimt de 
verbindingen op die niet meer nodig zijn. 

Daarna: voeding. Afwisselende voeding vol vitamines 
(veel groenten en fruit en verse, onbewerkte producten) 
zorgt voor een goede weerstand. Hoe kleurrijker het bord, 
hoe gezonder je wordt. Bepaalde voedingsstoffen (vette 
vis, banaan) hebben zelfs een positieve invloed op ons 
gemoed!

Dan: beweging. Regelmatig bewegen levert niet alleen 
een verbeterde conditie op; bepaalde hersendelen gaan 
samenwerken als je even niet nadenkt, maar beweegt. En 
juist die delen zijn verantwoordelijk voor je reflectieve en 
probleemoplossende vermogen! 

Tot slot is het belangrijk dat je op een effectieve manier 
met stress leert omgaan. Als je het juiste gereedschap 
hebt om stress het hoofd te bieden, voel je je levendig en 
energiek en kun je makkelijker terugveren bij tegenslag. Er 
zijn manieren om dit te leren, bijvoorbeeld met de online 
masterclass ‘Effectief omgaan met stress’, gebaseerd op 
wetenschappelijke inzichten uit de neurologie, psychologie 
en fysiologie. 

Check dus altijd hoe het gaat het met de Vier van Vitaliteit. 
Alles gecheckt? Dan kun je ze, heel toepasselijk, afvinken 
met het Vitaliteits-vinkje: √! 

De Vier 
van Vitaliteit

Maaike Helmer is oprichter van het eerste online 
magazine over stress, burn-out, balans en innerlijke 
rust. Ook is ze auteur van het boek ‘Niets’. Lees meer op 
www.stressedout.nl. De masterclass ‘Effectief omgaan 
met stress’ vind je hier: https://stressedout.nl/online-
masterclasses/omgaan-met-stress/.

COLUMN

even voorstellen: PrivaZorg 

‘We zijn altijd 
op zoek naar 
nieuwe manier 
van werken’

We denken hard na over kansrijke oplossingen om onze zorg toekomstbestendig 
te maken. Die oplossingen komen in meerdere vormen: praktische innovaties als 

zorgrobots en slimme horloges die je op het Zorg voor Morgen-evenement kon zien, 
maar ook de ontwikkeling van nieuwe woonconcepten en een betere samenwerking 

van verschillende partijen in de regio om de zorg beter te organiseren. 
Wat gebeurt er nu? Een update. 

achter de schermen
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Meer
informatie? 

Bekijk dit 
filmpje!
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Doe mee!
Word nu lid van de Zorg voor 
Morgen-community:

 www.facebook.com/groups/
fundiszorgvoormorgen 

Praat mee over dit magazine | Deel tips en verhalen 
met je collega’s | Geef je op voor een rubriek 

| Bekijk video’s, foto’s en handige links | Vraag om 
advies | Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Zorg voor 
Morgen online


