THIS IS HOLLAND
EEN UNIEKE 5D FLIGHT
EXPERIENCE IN AMSTERDAM!

WWW.THISISHOLLAND.COM

VEKOMA, EEN WERELDSPELER MAAR OOK IN
NEDERLAND OP DE KAART!
Ervaar een spectaculaire 5D vliegervaring langs vele
bijzondere locaties van Nederland,
Met aanvullende effecten als wind, nevel en geuren, lijkt
het echt alsof je door de lucht vliegt, dijken overstijgt en
stormen trotseert!
MORE INFO AT WWW.VEKOMA.COM

FAMILY BOOMERANG RACER
WILDLANDS ADVENTURE ZOO
EMMEN
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De Seniorenvereniging Vlodrop heeft op
dit moment nog maar 4 bestuursleden.
Deze hebben laten weten dat ze dit jaar
aftreden en niet meer herkiesbaar zijn.
Daarmee maken ze plaats voor een
nieuwe lichting bestuurders. We zijn dus
dringend op zoek naar nieuwe mensen !!
Nieuwe kandidaten hadden zich op de
eind april gehouden jaarvergadering helaas nog niet aangemeld. De tijd dringt.
Want wanneer er geen opvolging komt, is
het zittende bestuur genoodzaakt om de
vereniging op te heffen.
Wij organiseren wekelijkse activiteiten
voor onze leden, die in de leeftijd zijn tussen 50 en ruim 90 jaar. Het bestuur doet
hierbij dan ook een dringende oproep aan
inwoners om zich te melden. Ook inwoners die willen meedenken over de toekomst zijn van harte welkom. Neem voor
aanmelden of informatie contact op met
een van onderstaande bestuursleden.
Wim Geerlings 0475-401431 of 06 53126397
Will Willemsen 0475-407054 of 06 53679644

Het bestuur van de Seniorenvereniging Vlodrop

Nieuwe kaft Tuut mit Ziepnaat

U heeft al gezien dat in 2019 weer 4
nieuwe foto's de voorkant van TmZ verfraaien. We zijn natuurlijk weer op zoek
naar mooie foto’s om de voorzijde van alle
4 de uitgaven van TmZ in 2020 te verfraaien. Heeft u nog een mooie foto of een
leuk kiekje van Vlodrop, mail ze ons. U
kunt uw foto mailen naar:
wimenhelga@home.nl Wie weet siert uw
foto de voorzijdes van de edities van 2020!
Redactie TmZ
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Voor al uw buiten- en
binnenschilderwerk staan
wij graag voor u klaar.

SCHILDERWERKEN

Burg. Claessenstraat 9
6074 BZ Melick
T: 0475-597225 / 06-52421508

info@franssenschilderwerken.nl

www.franssenschilderwerken.nl

ingen ouder dan 2 jaar geldt het lage BTW-tarief van 6%
ingen ouder dan 2 jaar geldt het lage BTW-tarief van 6%
r informatie of geheel vrijblijvend een offerte aanvragen,
r informatie of geheel vrijblijvend een offerte aanvragen,
neem dan gerust contact met ons op.
neem dan gerust contact met ons op.

Planbuilding: gegarandeerd woningonderhoud
Planbuilding: gegarandeerd woningonderhoud
voor meer info: www.planbuilding.nl
voor meer info: www.planbuilding.nl

enschilderwerken.nl
enschilderwerken.nl

franssenschilderwerken.nl
franssenschilderwerken.nl

info@biermansmakelaardij.nl
ECHT: 0475 485006
ROERDALEN: 0475 400475
Doktersweg 14, 6101 EB Echt
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OP DE KOFFIE BIJ…..JAN KLEINEN
Jan Kleinen is dé bekendste buschauffeur van Vlodrop. Wij waren benieuwd naar al zijn sterke verhalen op de bus en ook nieuwsgierig naar zijn
levensverhaal.
Jan is 24 september 1942 geboren, "ein ech Vlorps oorlogsmenke". Hij was
de jongste uit het gezin. Zijn moeder Heleen van Helden, was uit Posterholt
en zijn vader, Reiner Kleinen, van de Etsberg.
Zijn ouders hebben eerst op de Etsberg gewoond en daar zijn ook de eerste 6 kinderen geboren. Thei is de oudste, daarna kwam Griet en toen de
tweeling Lei en Harry. Vervolgens Frans en Karel. Jan was de jongste en
als enige in Vlodrop in de Grootestraat geboren. Hun huis lag tegenover de
lagere school. Het lange boerderijhuis waarin ze woonden is later afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Het gezin Kleinen was eind 1941 verhuisd naar het dorp, nadat een brand hun huis had verwoest. Ze hadden
niets kunnen redden...
Na de geboorte van Jan is het hele gezin geëvacueerd naar Leeuwarden.
Ze liepen naar de trein die stopte op het station in Herkenbosch; Jan lag in
een kruiwagen. In een veewagen legden ze de reis af. In Leeuwarden bleef
het gezin niet bij elkaar, maar werd bij meerdere families ondergebracht.
Een zware tijd voor het gezin, maar Jan kan zich er niets meer van herinneren. Later, toen Jan groter was, werd er vaak over die tijd verteld. Zo weet
Jan dan ook dat zijn oudste broer Thei ’s nachts op pad ging om stiekem
koeien te melken om te zorgen dat Jan voldoende te eten kreeg.
Terug in Vlodrop ging het gezin weer wonen in de Grootestraat. Vlodrop
was toen nog maar klein en bestond uit een klein aantal straten: Grootestraat, Boomgaardstraat, Walstraat, Bergerweg, Randweg en de Markt.
Iedereen kende iedereen destijds. Op de Grootestraat is Jan opgegroeid. ’s
Avonds werd er met alle kinderen verstoppertje gespeeld of geoefend voor
de harmonie. "Een fijne jeugd", aldus Jan, maar ook met tegenslag. Zijn
broer Karel stierf al op 13 jarige leeftijd; dit maakte veel indruk op Jan.
Alle broers van Jan werkten in de mijn en eigenlijk zou Jan daar ook gaan
werken. Maar op zijn eerste werkdag hield hij het al voor gezien toen hij
alle koempels omhoog zag komen zo zwart als roet en onder het stof.
Jan ging werken bij Frans van Bet (Cuypers), die in opdracht van Philips
televisieschermen sleep. Toen Jan er 3 of 4 jaar werkte ging Philips zelf de
televisieschermen slijpen. Bij Philips had de tijd niet stilgestaan en men had
er een procedure ontwikkeld zodat 90% van de beeldschermen niet bijgeslepen hoefde te worden. De overige 10% deed Philips zelf…
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Jan ging terug naar school en leerde in Blerick voor constructiebankwerker.
Een aantal jaren heeft hij ook dit beroep uitgeoefend.
Zijn militaire dienst bracht Jan in Schoonhoven en Vught door. Van de bijna
2 jaar was hij 18 maanden in Vught gestationeerd. De vrije zaterdagavonden werd met zijn kameraden danszaal 'Modern' bezocht. Eigenlijk was de
danszaal verboden voor militairen omdat de eigenaar bang was dat de militairen met hun schoenen de dansvloer zouden beschadigen. Met enige
bravoure kwamen ze toch binnen. Toen de deur naar de danszaal open
ging werd net het nummer "Tanze mit mir in den Morgen" ingezet en keek
Jan voor het eerst Mary Pardoel in de ogen. Hij vroeg haar ten dans en zo
werden ze een koppel.
De afstand Vlodrop Velddriel was geen probleem voor hun liefde en Jan en
Mary trouwden 2 augustus 1966.
Ze gingen wonen op de Pastoor
Martensstraat. Mary vond het
leven in Vlodrop geweldig; thuis
had ze hard moeten werken in
de groentezaak en op de boerderij van haar ouders. In
Vlodrop te wonen voelde als
vakantie voor haar. Stilzitten
was echter niets voor Mary en
dus heeft ze een aantal jaren bij
Modehuis Pleunis gewerkt.
Niet lange tijd na hun huwelijk
bleek dat Mary zwaar nier-patiënte was. De laatste 10 jaar
van haar leven moest ze 3 keer
per week voor nierdialyse naar
het ziekenhuis. Mary is 27 februari 2004 overleden.
De grootste wens van Jan is van jongs af aan geweest om buschauffeur te
worden en toen hij de minimum leeftijd van 22 jaar had bereikt, ging die
wens ook in vervulling. Jan was 40 schadevrije jaren buschauffeur in Midden-Limburg. Van Venray tot Geleen tot Stramproy: Jan kwam overal. Ook
wel eens in Vlodrop. Zoals die keer dat hij Netje van Philips naar huis
bracht toen ze met 2 zware tassen boodschappen instapte in Roermond.
De Randweg was nog een zandweg met diepe sleuven. Terugrijden werd
wat moeilijk want waar nu de kruising Randweg - Prinsenweg ligt was toen
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ROERDALEN B.V.
mr. J.L. SCHROYEN
notaris
Schaapsweg 36 6077 CG Sint Odiliënberg
Telefoon: 0475 - 53 74 40 Telefax: 0475 - 53 50 33
Internet: www.notariskantoorroerdalen.nl E-mail: info@notariskantoorroerdalen.nl

Toos Schroyen
T 06 537 124 29
www.katoos.nl
Markt 6 | 6063 AC Vlodrop | 0475 476 291 | info@katoos.nl

Bergerweg 36
6063 BS Vlodrop
0475 407 190
info@de-parasol.com
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een diepe kuil. Bij het terugzetten van de bus kwam Jan echter vast te zitten en Piet van de Prins trok hem met de tractor uit de kuil.
Maar meestal reed
Jan op lijn 74: de lijn
Roermond – Stramproy. Hier heeft hij
ook
de
meeste
sterke verhalen over
te vertellen. Zoals
die keer dat hij tijdens
een
korte
pauze op de achterbank van de bus in
slaap viel en door de
vrouw van de bakker
werd wakker gemaakt. Of de keer
dat er kalfjes op de
weg liepen tussen
Roggel en Meijel en
Jan ze de wei in
joeg. Of het kalfje
dat hij achter in de
bus tussen de passagiers terugbracht naar de boer.
Toen de reclame op de bussen zijn intrede deed, stond Jan op zijn bus te
wachten in Roermond. Na 20 minuten wachten belde zijn baas met de
vraag waarom Jan niet reed. Zijn bus was geheel voorzien met reclame
van het circus dat net was neergestreken in Roermond en Jan dacht dat
zijn bus ook van het circus was…
Omdat hij "good kósj moelemake", zat Jan in allerlei commissies zoals de
vakbond en de ondernemingsraad. Hij had een grote achterban want hij
kreeg stemmen uit heel Limburg.
In de 40 jaar dat Jan buschauffeur was is er veel veranderd. Alle ritten en
abonnementen werden vroeger cash betaald in de bus. Als de maandkaarten vernieuwd moesten worden had Jan meer dan 1000 gulden in de bus
om af te dragen; dat kunnen wij ons niet meer voorstellen met de OV-chipkaart. Jan is begonnen bij NAO (Nederlandse Autobus Onderneming), vervolgens bij VSL (Vereniging Streekvervoer Limburg) en toen hij met pensioen ging heette zijn werkgever Hermes. Een ding veranderde niet: zijn plezier in het werk, geen enkele dag is Jan met tegenzin gaan werken!
Zijn koffer is ook 40 jaar iedere dienst mee geweest, dankzij Frits van Fried
die het nodige aan zijn tas heeft ‘gesjoesterd’ om zo te zorgen dat ze de 40
9

jaar haalde. Extra stukken
leer en ijzeren repen ter
versterking. In de koffer zit
nog steeds alles, de rijschijven, de boterhammentrommel, het geldkistje, een moppenboekje
en allerlei andere papieren. Met een gevoel van
weemoed bekijkt Jan de
inhoud…
In 2002 is Jan met pensioen gegaan. De eerste 2
jaren heeft hij toen voor
Mary gezorgd. In 2006
heeft Jan 6 weken in coma
gelegen na een scheur in
de aorta. Hij heeft destijds
erg veel geluk gehad; gelukkig was hij op bezoek bij
een nicht toen hij plotseling neerviel. De nicht reageerde zeer adequaat en
heeft zo zijn leven gered. Jan is met spoed in Eindhoven geopereerd, zelfs
2 keer die dag! Dat hij zo goed zou herstellen hadden de dokters destijds
niet voorzien, maar zoals gezegd heeft Jan veel geluk gehad. Hij herinnert
zich niets van de tijd dat hij neerviel ten gevolge van de scheur in de aorta
tot aan zijn ontwaken. Hij had wel een
bijna-doodervaring: hij heeft de verlichte
tunnel gezien met mooie kleuren. Een
indrukwekkende ervaring en een vredige
ervaring, volgens Jan.
Zingen is een grote hobby van Jan. Omdat
hij altijd graag zong in de bus hebben veel
aanstaande bruidjes die vaak met de bus
reisden, hem gevraagd om ‘Ave Maria’ in
hun huwelijksmis te zingen. De meeste kerken in Midden-Limburg heeft hij dan ook
hiervoor bezocht. In 2016 is aan Jan door
de Paus de Apostolische Zegen verleend
voor 55 jaar trouwe dienst en inzet bij het
kerkelijk zangkoor Sint Martinus. Met gepaste trots vertelt hij dit. Hij kijkt al uit naar
zijn 60 jarig lidmaatschap!
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DE OUDERENADVISEUR AAN HET WOORD
Hoe is de zorg in ons land precies geregeld?
De zorg in Nederland is in een aantal
wetten geregeld. Iedere wet biedt voorzieningen voor mensen die hulp, verzorging of ondersteuning nodig hebben.
Ook mantelzorgers kunnen van diverse
zaken gebruik maken
Het is vaak moeilijk om een overzicht te
krijgen van hoe alles is geregeld. Wat is
er precies en hoe kun je dit aanvragen?
Het volgende overzicht kan u mogelijk
wat meer de weg wijzen!

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Zelfstandig thuis blijven wonen
Voor wie?
De Wmo biedt ondersteuning aan mensen die thuis willen blijven wonen,
maar door ziekte of ouderdom te maken hebben met beperkingen.
Welke zorg en ondersteuning?
- Huishoudelijke hulp
- Dagbesteding of individuele begeleiding
- Vervoer: scootmobiel, Omnibuzz, etc.
- Aanpassingen in huis en hulpmiddelen
- Voor mantelzorgers: mogelijkheden om de zorg tijdelijk uit handen te geven.
Eigen bijdrage?
Een bedrag van € 17,50 per vier weken ongeacht het aantal vormen van
zorg of ondersteuning.
Hoe vraag ik dit aan?
Aanvragen bij het Sociaal wijkteam of bij de afdeling Wmo van de gemeente.
11
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Zorgverzekeringswet (ZVW)
Wijkverpleging en medische zorg
Voor wie?
Via de zorgverzekering heeft iedereen recht op medische zorg van huisarts, ziekenhuis of thuiszorgorganisatie.
Welke zorg?
- Huisarts, ziekenhuis, medicijnen.
- Thuiszorg: persoonlijke verzorging, geneeskundige zorg of verpleging aan
huis.
Eigen bijdrage?
Geen eigen bijdrage. De kosten worden door uw eigen zorgverzekering
betaald; er geldt jaarlijks een eigen risico.
Hoe vraag ik dit aan?
Wijkverpleging kan worden aangevraagd bij een thuiszorgorganisatie naar
keuze of bij het Sociaal wijkteam.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)
Dag en nacht verzorging of verpleging
Voor wie?
De WLZ is er voor mensen die 24 uur per dag zorg en ondersteuning nodig
hebben, thuis of in een instelling.
Welke zorg?
- 24-uurszorg thuis of in een instelling.
- Huishoudelijke hulp
- Individuele begeleiding of dagopvang
- Persoonlijke verzorging
- Verpleging
Eigen bijdrage?
Ja. Een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage per vier weken.
Hoe vraag ik dit aan?
Aanvragen bij het Centrum Indicatie Stelling Zorg (CIZ), eventueel met hulp
van het Sociaal wijkteam.
Het Sociaal wijkteam van Vlodrop is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 12.30 – 13.30 uur via tel. 0475 538 888. U kunt ook een mail sturen
naar sociaalwijkteam@roerdalen.nl Of kom naar het spreekuur op dinsdag van
13.30 – 15.00 uur in het gebouw van Fysiotherapie Minkenberg–Theisen, Schaapweg 1, Vlodrop.
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Pleunis

Passion for Fashion
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RESTAURANT
AAN DE HOEVE

RESTAURANT
DE HUIFKARHOEVE

• Gelegen bij de bekende Gitstappermolen!
• Startpunt fiets- en wandelroutes
• Eigen wandelroute van ca. 5 km
• Ideaal voor feesten, groepen en partijen
• Open van 10.00 tot 21.00 uur
• Gratis parkeergelegenheid
• Ontbijten, lunchen en dineren.

• Gelegen bij speeltuin De Gitstap!
• Startpunt fiets- en wandelroutes
• Eigen wandelroute van ca. 5 km
• Ideaal voor feesten, groepen en partijen
• Open van 10.00 tot 21.00 uur
• Gratis parkeergelegenheid
• Ontbijten, lunchen en dineren.

Reserveren? Bel gerust naar 0475-531410
of bekijk onze website.

Reserveren? Bel gerust naar 0475-536422
of bekijk onze website.

SPEELTUIN
DE GITSTAP

VAKANTIEHUIS
AM GITSTAPPER HOF

• 30.000 m2 met speeltoestellen
• Maart t/m november open
• Gratis parkeergelegenheid
• 7 dagen per week geopend
• Open van 10.00 tot 19.00 uur
• Eetgelegenheden op loopafstand
• Plezier voor groot én klein!

• Overnachten op een unieke locatie!
• Gelegen naast de bekende Gitstappermolen
• Eetgelegenheden op loopafstand
• Geschikt voor maximaal 6 personen
• Gratis parkeergelegenheid
• Startpunt fiets- en wandelroutes
• Rustige omgeving in de natuur.

Bekijk onze website voor de arrangementen
of bel naar 0031-657576899.

Bekijk onze website voor meer informatie
over de mogelijkheden.

Mail@gitstap.nl

www.gitstap.nl

Gitstappermolenweg 1(a)

6063 NT Vlodrop

DE GITSTAPPERMOLEN ANNO 1377 IN EEN NIEUW
JASJE!
De redactie van TmZ heeft altijd oog voor nieuwe initiatieven in ons dorp.
Deze keer namen wij voor u een kijkje in de Gitstappermolen met winkel.
Op deze zonnige zaterdagmorgen lijkt het
bordje met de tekst “Open” nog eens extra
uitnodigend te zijn. En dus stappen wij snel naar
binnen bij de Gitstappermolen. Binnen spreken
wij met Frank Heinen, sinds vorig jaar de
eigenaar van dit gemeentelijke monument dat
stamt uit het jaar 1377, zoals op de deurpost
boven de ingang is te lezen. “Al 25 jaar geleden
heeft de gemeente aan ons gevraagd of wij dit
pand wilden kopen. Dit kwam toen voor ons op
een ongunstig moment, waardoor wij hiervan af
hebben gezien. In 2017 kwam de gemeente
Roerdalen weer met deze vraag en begin 2018
is de koopakte getekend!”, aldus Frank. In juli
werd begonnen met het verbouwen van de molen en de winkel. Het
molenrad werd rechtgezet en opnieuw vastgezet. De muren werden
opnieuw gekalkt op de manier zoals deze hier ook in het verleden hebben
uitgezien en alles kreeg een likje verf. Er werd flink doorgewerkt, want al
een maand later opende de familie Heinen de deuren.
Zowel de molen als de winkel ademt een en al nostalgie uit. Op een groot
schap staan zo’n 50 soorten meel voor brood, wafels- en cakebeslag,
vlaaien en zwartbrood. Ieder meel heeft zijn eigen menging en het meeste
is ook door deze watermolen gemalen. Intussen komt een bakker uit de
omgeving een aantal broodproducten
brengen die zijn gemaakt met het
meel van de Gitstappermolen. “Ook
deze worden hier verkocht. Het is
eigenlijk een natuurwinkeltje,” zegt
Frank “want je kunt hier ook allerlei
soorten natuursappen, zeep en jam
verkrijgen.” Naast deze gezonde
producten, valt ons oog natuurlijk ook
op het vele snoep in potten, manden
en zakjes op de grote tafel midden in
de winkel. Het zijn de snoepjes uit
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grootmoeders tijd van Marie-Anne's Snoepwinkeltje uit Posterholt. Ook in
molen en op zolder staan allerlei producten uitgestald die gekocht kunnen
worden: van houten spulletjes voor in de woning en glaswerk met stoffen
bloemen, tot kussens en tafellakens. Een gedeelte hiervan is gemaakt door
cliënten in het activiteitencentrum van PSW (Pedagogisch Sociaal Werk).
Hier komen ook de kinderschortjes vandaan die worden gebruikt bij
kinderfeestjes. Frank: “Naast het bezoek aan onze speeltuin, kunnen
kinderen tijdens een feestje nu ook in onze molen komen bakken. Wij
zorgen voor een lekker deeg, de kinderen krijgen allemaal zo’n schortje om
en vervolgens kunnen boven op de zolder van de molen, zelf koekjes
worden gemaakt. Deze gaan dan beneden de oven in en hierna is het
smullen!”
Iedere week wordt ook daadwerkelijk in de Gitstappermolen gemalen. Vier
gediplomeerde molenaars uit de regio zorgen om toerbeurt dat niet alleen
het schoepenrad van deze molen aan de buitenkant draait, maar ook dat
de molenstenen hun werk doen. Eén van de
graansoorten die wordt gemaald is van het
merk Kamut, een “khorasan tarwe” en de
voorouder van de hedendaagse tarwe. Op
dit moment wordt deze tarwesoort alleen in
Canada en de Verenigde Staten van
Amerika verbouwd. Via de haven van
Antwerpen, vindt Kamut nu ook zijn weg
naar Vlodrop. Het meel gaat naar een aantal
bakkers in Midden Limburg die hier
vervolgens een aantal producten van maken
en deze zelf verkopen. Zij vermelden
nadrukkelijk op de verpakking dat het meel
afkomstig is van de Gitstappermolen. Een
aantal van deze broden worden echter ook weer in de molenwinkel van
Vlodrop verkocht. De Gitstappermolen en de winkel zijn van woensdag t/m
zondag geopend van 10.00 – 17.00 uur. Er kunnen ook rondleidingen
worden gegeven door gediplomeerde gidsen. “Sinds de opening is er
boven verwachting veel belangstelling voor de zowel de molen als de
winkel.”
Een nieuw jasje voor onze eigen Gitstappermolen. Een aanrader voor wie
de komende zomermaanden met de fiets of te voet op pad is. Loop gerust
eens binnen, net zoals wij dit deden. En misschien gaat u, ook net als wij
dit deden, met een brood van meel uit deze molen naar huis…
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Osteopathiepraktijk Cuypers
Bergerweg 63 - 6063 BP Vlodrop - Tel 0475-400230

HAR PUSTJENS NEEMT AFSCHEID

Op de jaarvergadering van 30 april jl. kondigde
Har Pustjens aan dat die middag de laatste keer
zou zijn dat hij als "afroeper" van het kienen zou
optreden. Har heeft daarmee gedurende ruim 11
jaar het kienen voor onze leden verzorgd; van
het in huis halen van de prijzen tot en met het
afhandelen van de administratie van het kienen
naar het bestuur. Har, namens alle (kienende)
leden heel hartelijk dank voor je inzet (ook bij
andere activiteiten) gedurende die tijd!
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NIEUWS UIT SENIORENLAND
"DE ZORG HEEFT GEEN INSTROOMPROBLEEM, MAAR EEN
ZORGWEKKEND UITSTROOMPROBLEEM"
"We hameren er al jaren op en nu lijkt het kwartje ook bij de overheid
te vallen. De zorg heeft geen instroomprobleem, maar een zorgwekkend uitstroomprobleem. De oplossing is: honderd procent focus op
goed werkgeverschap en personeelsbehoud." Aldus Sonja Kersten,
sinds 2015 directeur van V&VN. (Beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland)
Marleen van der Brugge, zorgopleider bij GGZ Delfland, bevestigt het
signaal van de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden
Nederland. "Om professionals binnenboord te houden, moeten ze het
vertrouwen en de middelen krijgen om zich vakinhoudelijk te manifesteren en te ontwikkelen."
Sonja Kersten, directeur V&VN: "We hoeven het vak niet te verkopen, we
moeten de verantwoordelijkheid en regie terugleggen bij de zorgprofessional.”
Op 12 mei, de geboortedag van Florence Nightingale (12 mei 1820), zijn
tijdens de internationale Dag van de Verpleging alle ogen gericht op verplegend en verzorgend personeel. In Nederland, waar deze dag sinds 1964
wordt gevierd, is dit een gelegenheid bij uitstek om aandacht te vragen voor
de personeelstekorten en administratieve rompslomp in de zorg. Beide
veroorzaken onevenredig hoge werkdruk, met ziekteverzuim en uitval tot
gevolg. Met aan het einde van het liedje te weinig handen aan het bed. De
voorspelling is dat we in 2022 een tekort hebben van 125.000 zorgprofessionals.
MINISTER BRUNO BRUINS: "WERKEN IN DE ZORG IS MOOI EN
DIVERS…"
Dit baart de overheid en samenleving zorgen, uiteraard. De overheid zet al
sinds jaar en dag dure campagnes in om de mooie kanten van het vak aan
starters te 'verkopen'. Eind 2018 gaven minister Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis het startsein voor de publiekscampagne Ik Zorg. De
minister zei bij de lancering:
"Met deze campagne vertellen mensen uit de zorgpraktijk hoe mooi en divers werken in zorg en welzijn is. Tegelijkertijd moeten we er ook voor zor18

gen dat het werk aantrekkelijker wordt, zodat mensen ook in de toekomst in
de zorg willen blijven werken."
SONJA KERSTEN: "HET KWARTJE LIJKT TE VALLEN, DE KENTERING ZET IN."
Op basis van die laatste opmerking concludeert beroepsvereniging V&VN
bij monde van directeur Sonja Kersten dat het kwartje lijkt te vallen. Ze is
blij met de campagne, al zet deze nog te sterk in op het werven van nieuw
talent. Maar er is een kentering. Sonja:
"Ook de overheid lijkt te beseffen dat we de kwaliteit van het werk moeten
verbeteren om mensen vast te houden. Want daar zit het échte probleem.
De uitstroomcijfers zijn zorgwekkend. Dertig procent van de starters haakt
na twee jaar af. In 2018 namen 80.000 professionals afscheid van het vak.
Als we dat tij niet keren, blijven we dweilen met de kraan open."
V&VN wil dat iedereen in Nederland zich tijdens de Dag van de Verpleging
rekenschap geeft van het belangrijke werk dat verpleegkundigen en verzorgenden dagelijks verzetten. Ondanks het toenemende gebrek aan gekwalificeerde collega’s, de administratieve belasting en de werkdruk. Rond
het thema 'Sta stil bij de zorg' roert de beroepsgroep op zondag 12 mei de
trom. Sonja Kersten:
"Het is goed dat iedereen beseft hoe mooi en veelzijdig het werk is, maar
het is veel belangrijker dat we beseffen dat zorgprofessionals onmisbaar
zijn voor de kwaliteit van ons leven. We mogen niet langer toestaan dat
leerling-verpleegkundigen en ervaren mensen dit vak vroegtijdig verlaten,
omdat ze onvoldoende erkenning en waardering ervaren."
"GEEF PROFESSIONALS DE RUIMTE VOOR MENSGERICHTE,
EXCELLENTE ZORG"
Die erkenning en waardering begint met goed werkgeverschap, meent de
V&VN-directeur.
"Zorgprofessionals moeten hun autonomie terugkrijgen; de zeggenschap
over hun werk en de juiste prikkels om door te groeien. Minder regels op de
werkvloer, minder bureaucreatie en hiërarchie, minder lijstjes en formulieren, minder nadruk op inkoopkosten. Bied méér ruimte en vrijheid om datgene te doen waarvoor mensen kiezen voor dit vak: mensgerichte professionele zorg verlenen. Dat geldt voor ziekenhuizen, ouderenzorg, ambulante zorg en alle vormen van gespecialiseerde zorg. Je houdt gekwalificeerde mensen alleen vast als ze optimaal met de inhoud en missie van
hun beroep bezig kunnen zijn."
De kernboodschap die V&VN namens haar 100.000 leden op de sector en
de overheid afvuurt, luidt:
Investeer in retentie; in binding en behoud van je personeel.
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Nieuw is de boodschap niet. Eind 2017 vroeg V&VN in haar white paper Personeelstekorten in de Zorg – Oplossingen van de werkvloer, al aandacht voor de uitstroomproblematiek. V&VN introduceerde al eerder concrete oplossingen in de vorm van het programma Excellente Zorg, geschoeid op Amerikaanse leest en wetenschappelijk onderbouwd.
Excellente Zorg richt zich op de vraag wat verpleeg- en zorgprofessionals
nodig hebben om hun vak op een excellente manier uit te oefenen. Het
programma stoelt op acht kenmerken: samenwerken met vakbekwame
collega’s; een goede relatie met artsen; autonomie; support van de direct
leidinggevende; zeggenschap over de beroepsuitoefening; opleidingsmogelijkheden; voldoende personeel en, tot slot, een patiëntgerichte zorgcultuur.
MARLEEN VAN DER BRUGGE, ZORGOPLEIDER BIJ GGZ DELFLAND:
"INVESTEREN IN VAKMANSCHAP IS INVESTEREN IN RETENTIE"
Marleen van der Brugge, hoofd beleid Leerhuis bij GGZ Delfland en projectleider van ‘Hallo VIP!’ maakte een vertaling van het programma Excellente Zorg naar de eigen zorg- en organisatiepraktijk. De
principes sluiten perfect aan op een eerder ingezet beleidsprogramma dat
‘Hallo Mens’ heette. De naam zegt het al: bij GGZ Delfland staan niet de
systemen maar de mensen centraal.
Marleen, zelf een oud-zorgprofessional met een passie voor coachen en
opleiden:
"Wij leggen het accent weer daar waar het hoort te liggen, op de inhoud
van het vak; op het vakmanschap. Samen met de verpleegkundigen hebben we een eenduidige visie ontwikkeld op de kernrol van de zorgprofessional, toegespitst op vakinhoud, houding, samenwerking en ontwikkeling.
Van daaruit vragen we aan medewerkers: wat kun je zelf doen om jouw rol
in te vullen, wat heb je ervoor nodig, en wat kunnen wij als organisatie
doen?"
"WE ZIEN ECHT IETS GEBEUREN BIJ MEDEWERKERS"
Vanuit de acht kenmerken van Exellente Zorg is GGZ Delfland met Hallo
VIP! begonnen met een nulmeting. Vervolgens zijn teams aan de slag gegaan met zelf aangedragen thema’s die op deze kenmerken van invloed
zijn. Er zijn presentaties, scholingsdagen en workshops aan het project
verbonden. Met maximale aandacht voor het delen van kennis en creëren
van draagvlak. De hele organisatie doet mee, van ‘hoog’ tot ‘laag’. Marleen:
"We zien echt iets gebeuren. Medewerkers worden pro-actiever, de leer- en
ontwikkeldrive neemt toe, we zien meer beroepsbewustzijn. Daarbij hebben
de verpleegkundigen ook daadwerkelijk meer zeggenschap binnen de or20

ganisatie gekregen. Er ontstaat een gevoel van: we worden weer gezien,
we tellen weer mee."
Kort voor de Dag van de Verpleging ontving GGZ Delfland de resultaten
van de tweede meting. De 175 bij het project betrokken zorg- en verpleegmedewerkers gaven op alle voor de werkbeleving essentiële onderdelen
hogere punten. Marleen:
"De scores schieten omhoog. Op alle onderdelen halen we een ruime voldoende, op vijf kenmerken noteren we de hoogste score: excellent. Dit
geeft aan dat we op de goede weg zijn en stelt ons voor de opdracht om
door te gaan. Intussen zijn we gestart met een vervolgproject, VIP 2.0.
Daarbij zetten we in op verdere zorginhoudelijke verdieping."
"KRITISCH AAN DE VOORDEUR, WAAKZAAM AAN DE ACHTERDEUR"
Marleen van der Brugge is ervan overtuigd dat de focus op vakmanschap
en autonomie een probaat middel is tegen vroegtijdige uitstroom. Het effect
van de gerichte aandacht voor excellente zorg, meer zeggenschap en ontwikkelkansen, heeft ook zijn impact op de instroom. Dat is vooral te merken
aan de belangstelling voor de opleidingsplaatsen die voor GGZ Delfland
van groot belang zijn om nieuw talent aan te trekken.
Marleen:
"De resultaten van het project zijn van directe invloed op onze werkgeversreputatie. Dat zingt snel rond en werkt als een magneet. We krijgen meer
aanmeldingen voor de opleiding dan dat we plaatsen hebben. Daardoor
kunnen we bij de selectie extra kritisch kijken naar de motivatie en verwachtingen. We betrekken de directe leidinggevenden bij de sollicitatie en
vragen door. We gaan alleen verder met ‘potentiële blijvers’. Die bieden we
een leer- en werkervaring, waarin de inhoud van het vak het zwaarst
weegt. Met optimale begeleiding."
Kritisch zijn aan de voordeur en ervoor waken dat gekwalificeerd zorg- en
verpleegpersoneel bij gebrek aan beleving, erkenning en zeggenschap
vertrekt door de achterdeur. Dat is de essentie van het geïntegreerde,
mensgerichte beleid van GGZ Delfland. Het programma Excellente
Zorg van beroepsvereniging V&VN biedt daar goede handvatten voor. Is de
aanpak effectief? De cijfers zijn spectaculair. Marleen van der Brugge:
"De zorgprofessionals voelen zich veel meer betrokken en gewaardeerd,
wat zich vertaalt in hoge rapportcijfers en een lager uitstroompercentage.
Onder de leerling-verpleegkundigen is de uitval geminimaliseerd. Van
veertig procent, wat helaas nog veel voorkomt in de zorg, naar slechts vijf
procent! Ons geheim? Investeren in vakmanschap is investeren in retentie."
Bron: Ton Hilderink, Nationale Zorggids, 8 mei 2019,
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88 PROCENT VAN DE 65-PLUSSERS MAAKT GEEN GEBRUIK
VAN OUDERENZORG
88 procent van de 65-plussers maakte op 1 juli 2017
geen gebruik van ouderenzorg. Dit meldt Vektis Intelligence die hiernaar onderzoek deed. 7 procent van de
ouderen kreeg wijkverpleging en 5 procent ouderenzorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
Wijkverpleging, opname in
een verpleeghuis en het gebruik van eerstelijnsverblijf na
een operatie zijn voorbeelden van specifieke ouderenzorg. Het gebruik van
deze vormen van zorg is gerelateerd aan leeftijd. Hoe ouder iemand is, hoe
meer ouderenzorg er nodig is.
Van de ouderen in de leeftijdscategorie 65 tot 74 jaar maakte slechts 3 procent gebruik van specifieke ouderenzorg. Bij de 75 tot 84 jarigen is dat 14
procent en bij 85-plussers de helft van de mensen.
Bron: Nationale Zorggids, 7 mei 2019

'VEER ZEEN VLORP'
Meer informatie
In de vorige Tuut mit
Ziepnaat stond een artikel
over de stichting 'Veer
zeen Vlorp' .
Wilt u de laatste informatie over de activiteiten van
deze stichting, kijk dan
eens
op
www.wijzijnvlodrop.nl.
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Iedere zondag geopend van 10 tot 17 uur.

Goede kwaliteit, prima service, vakmanschap en eerlijke prijzen

Herkenbosserweg 2 – 6063 NL Vlodrop
Tel: 0475-535919 – www.tuincentrumschmitz.nl

Drukwerk nodig?
Wij bieden u de helpende hand
Digitaal drukwerk
voor kleine oplages
Offset voor grote oplages

Van visitekaartje
tot XL formaat

Hoofdvestiging
Schaapweg 22
6063 BA Vlodrop
T 0475 406 406
Kijk ook eens op onze website:

Ons motto:
Afspraak is
afspraak!

Zakelijk drukwerk
Familiedrukwerk
Verenigingsdrukwerk

Snelle
levering

Servicepunt
Waldfeuchterbaan 134
6105 BP Mariahoop
info@drukkerij-koenen.nl

www.drukkerij-koenen.nl

Vraag
vrijblijvend
offerte

Bel voor
een afspraak
wij komen
graag bij
u langs

