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Het Requiem van Mozart werd door de film Amadeus bekend
bij het grote publiek. Dirigent Pieter Jan Leusink laat The
Bach Choir & Orchestra of the Netherlands uitvoeren op
het allerhoogste niveau. De feestelijke Krönungsmesse laat
een heel andere Mozart horen. Sopraan Olga Zinovieva
vertolkt met haar prachtige, wendbare stem Mozarts meest
emotionele aria: Et incarnatus est. Extra in dit programma:
Miserere Mei van Allegri. Een slimme jongen (14 jaar!) hoorde
in de Sixtijnse Kapel te Rome dit werk en onthield het. Thuis
schreef hij de muziek uit. Die geniale jongen was … Wolfgang
Amadeus Mozart!
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De Matthäus Passion is in Nederland de favoriete compositie
in de passietijd. The Bach Choir & Orchestra of the
Netherlands is specialist in het uitvoeren van deze compositie:
het orkest bespeelt authentieke instrumenten uit Bachs tijd en
het koor wordt geroemd om zijn dynamische klank. Pieter Jan
Leusink heeft de reputatie van een onuitputtelijke passie in
zijn uitvoeringen die de compositie helemaal tot zijn recht laat
komen voor de luisteraar.
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Korte berichten

Meer dan 10.000 leden
hebben de zorgverzekering
die bij hen past

‘Wij willen het jou als
PGGM&CO-lid zo makkelijk
mogelijk maken’

Tinie Bierman (59),

Sinds 2010 lid van de ledenraad van PGGM
Tinie had tot twee jaar geleden een
leidinggevende functie in de zorg, maar vond
hier geen voldoening meer in. Ze is nu onder
andere actief in de raad van toezicht van de LSR
(medezeggenschap zorg) en is betrokken bij het
project ‘radicale vernieuwing verpleeghuiszorg’
van het LOC (zeggenschap in zorg).

Sinds enkele jaren kun je als lid van PGGM&CO korting krijgen op
zorgverzekeringen (basis en aanvullend) bij CZ en ONVZ. Deze twee
zorgverzekeraars hebben een breed aanbod en een uitstekende
service. Al meer dan 10.000 leden sloten hun zorgverzekering af
via PGGM&CO.

Zes jaar geleden had Tinie Bierman nog geen flauw idee wat de
ledenraad deed. Inmiddels weet ze er alles van: ‘PGGM maakt zich
als uitvoeringsorganisatie van Pensioenfonds Zorg en Welzijn
hard voor mensen die in de zorg werken. In de ledenraad kijken
we wat we vanuit onze positie kunnen doen voor mensen die dit
mooie vak uitoefenen, in een sector waar ontzettend veel gebeurt.
Wij ondersteunen de leden en willen het hen zo gemakkelijk
mogelijk maken. Daar zijn al mooie producten en diensten uit
voortgekomen, zoals de communities mantelzorg en ouderenzorg en
de ledenhypotheek. Allemaal samen met leden bedacht! In het begin
vond ik de ledenraad best overweldigend met ingewikkelde stukken
om door te nemen. Daar moest ik even doorheen. Maar samenwerken
met zo veel verschillende mensen vanuit de vakbonden, de
werkgeversorganisaties en de gekozen leden, maken deze taak heel
interessant. Je krijgt een andere kijk op hoe de zorg georganiseerd is
en hoe PGGM&CO werkt. Ik weet écht waar ik het voor doe.’

Heb jij een vraag of suggestie voor de
ledenraad?
Ga naar pggmenco.nl/ledenraad

Heb jij al gecheckt of de verzekering die je nu hebt
wel past bij jouw eigen situatie?
Ga naar pggmenco.nl/zorgverzekering voor meer informatie.
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Heb jij de website van PGGM&CO al bezocht? Zeker
doen! Anders loop je zomaar wat mis. Zo kun je
gebruikmaken van exclusieve ledenaanbiedingen.
Maar ook reageren op artikelen of zelf een discussie
starten. En wat zou je ervan vinden om in contact
te komen met (oud-)collega’s uit de sector zorg
en welzijn? Dat kan via onze communities over
mantelzorg en ouderenzorg.
Maak snel een account aan en
profiteer van al dat moois!
Ga naar pggmenco.nl/aanmelden
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Samen zijn wij

Sebastiaan
van Baar

PGGM&CO

ambassadeur
PGGM&CO

Online communities, voordeel op verzekeringen en leuke uitjes, een ledenhypotheek en
handige tips of laagdrempelige ondersteuning… Er zijn tientallen redenen waarom mensen
die werkten of hebben gewerkt in zorg en welzijn lid worden van PGGM&CO. We doen
er dan ook alles aan om jou met andere leden samen te brengen en goed naar jullie te
luisteren. Zo kunnen we samen bouwen aan een betere sector. Wij zijn PGGM&CO!

Sebastiaan is één van de ruim 725.000
leden die PGGM&CO rijk is. ‘Het mooie
aan PGGM&CO is dat ze medewerkers
in de zorg met elkaar in contact
brengen via online communities en
bijeenkomsten waar je andere collega’s
ontmoet, ervaringen deelt en van elkaar
kunt leren. Zo maak je je vak breder dan
de muren van de organisatie waar je
voor werkt.’

Leren van elkaar

WAT IS PGGM&CO?

PGGM&CO is dé ledenclub voor iedereen die werkt of heeft gewerkt in
zorg en welzijn. Samen vormen we een sterk collectief van meer dan
725.000 leden.
De toekomst van zorg en welzijn staat of valt bij professionals
met plezier in hun werk, mantelzorgers in balans en vitale
gepensioneerden.Wat daarvoor nodig is, verschilt per individu. Als
ledenclub brengen wij mensen daarom met elkaar in verbinding om
van elkaar te leren en elkaar verder te helpen.

PGGM&CO en PGGM zijn
géén pensioenfonds. PGGM
is wél een coöperatieve
pensioenuitvoeringsorganisatie zonder
winstoogmerk.

Sebastiaan is ambassadeur van de
community Ouderenzorg doen we samen.

Regelmatig opent hij topics en promoot
hij de community bij collega’s én op zijn
opleiding. ‘Je leert veel van het forum.
Zo vroeg ik mij af hoe anderen hun
werk met een opleiding combineren,
omdat ik het een hele uitdaging vind.
Ik kreeg hier allerlei reacties op met
fijne inzichten. Met de nieuwe website
van PGGM&CO én de app zal het nóg
gemakkelijker worden om actief te zijn
op de communities en verwacht ik
veel nieuwe bezoekers. Vorige maand
had ik een ambassadeursdag bij
PGGM&CO, dan merk je de leergierige
en open houding van deze club. Ze zijn
laagdrempelig, écht ondersteunend en
gaan meteen aan de slag met signalen
die ze oppikken. Je leert veel en het is
nog gezellig ook!’

‘Elke euro telt als je met
pensioen bent. Daarom ben ik
blij met de collectiviteitskorting
van PGGM&CO op mijn
zorgverzekering.’
Kees van de Velde

We verbinden meer dan
725.000 leden met elkaar en
ondersteunen jou bij de uitdagingen
waar jij voor staat.
‘Hoe lang kan ik nog voor mijn
moeder zorgen?’

‘Hoe houd ik de
regie over mijn
leven en blijf ik in
balans?’

‘Hoe blijf ik gezond
en vitaal?’
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‘Hoe kan ik langer
in mijn eigen huis
blijven wonen?’

PGGM&CO
“Werken in de zorg doe je met je hart.” Dit
kernachtige citaat uit de mond van een van
onze leden prijkt ook op de cover van dit
magazine. Ik heb zoveel respect voor al die
zorg- en welzijnsprofessionals die elke dag
klaarstaan voor anderen. En ook al speelt er
veel in onze sector, telkens weer hoor ik in alle
gesprekken die ik met jullie mag hebben die
ondertoon: wat is het toch een geweldig vak!
Iets daarvan proberen we met dit blad te
laten zien.
Op onze beurt mogen wij jou ondersteunen bij
de uitdagingen waar jij voor staat, in je werk,
Hoe? Door goed naar je te luisteren, de dialoog

Josefa, ambassadeur van de
community Wij Mantelzorgers,
haalt veel voldoening uit haar
lidmaatschap. ‘PGGM&CO creëert een
ambassadeur
open sfeer en heeft een actieve rol’,
PGGM&CO
zegt ze. ‘Ze bieden veel informatie
die je snel wegwijs maakt én online communities die je de kans bieden thema’s
te benoemen die ik anders wellicht voor mijzelf zou houden. Met de community
voel ik mij onderdeel uitmaken van een gemeenschap. Dat maakt het zorgen
minder zwaar. Je deelt verhalen met elkaar en ervaart op een gegeven moment
dat je zelf ook anderen kunt helpen. Dat geeft een goed gevoel.’

Josefa
ter Horst

‘Hoe houd ik mijn
mooie, maar pittige
werk vol tot mijn
67e?’

directeur-bestuurder

bij je (mantel)zorgtaken of tijdens je pensioen.

PGGM&CO. Samen maken we zorg en welzijn beter.

‘Hoe lang kan ik nog
voor mijn moeder
zorgen naast mijn
baan?’

Bart
Blanken

te faciliteren en in te spelen op jouw inzichten,
ideeën en zorgen. Want uiteindelijk weet jij
zelf het allerbeste wat goed voor je is. Samen
kunnen we zorg en welzijn een beetje beter
maken. Doe je mee?

Stel je vragen en geef je
mening in onze communities
Wij Mantelzorgers en
Ouderenzorg doen we samen
Profiteer van ledenvoordelen
en collectieve ledenkorting op
producten en diensten waar jij
behoefte aan hebt
Krijg informatie, tips en
adviezen over thema’s die
jou raken

Aandacht en erkenning
‘De community Wij Mantelzorgers is nog pril en moet zich nog sterker
ontwikkelen’, vindt Josefa. ‘De volgende stap is onze rol als mantelzorger te
versterken in de driehoek zorgvrager, zorgverlener en mantelzorger. Er moet
vanuit de professionele zorgverlener veel meer aandacht en erkenning komen
voor mantelzorgers die overbelast raken. Dat is nou typisch een topic voor de
community waarmee je een signaal afgeeft waar PGGM&CO iets mee kan doen!’
Net als Sebastiaan en Josefa ambassadeur worden?
Kijk op pggmenco.nl/ambassadeur

PGGM&CO | december 2017

Meepraten in onze
communities en
profiteren van alle
ledenvoordelen?
Maak een account aan
op onze website via
pggmenco.nl/aanmelden
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Denise
27

Jonneke
46

Aad
64

Hoe ervaren medewerkers de ontwikkelingen in de zorg? Drie
generaties jeugd- en jongerenwerkers vertellen over hoe zij hun
hart verloren aan de sector én wat alle veranderingen met hen
doen. Over één ding zijn Aad (64), Jonneke (46) en Denise
(27) het eens: werken in de zorg doe je met je hart.
‘Jongerenwerk zit in je genen’, zegt Aad. ‘Het vak
is lastig te leren en je moet het vol overgave doen.
Ik heb dan ook ruim veertig jaar met hart en ziel
met jongeren gewerkt.’ Jonneke knikt: ‘Voor mij
is werken met jongeren een heel bewuste keuze.
Jongeren zijn dynamisch en hebben nog een
heel leven voor zich waar je nog veel aan kunt
bijdragen.’ Denise is met haar 27 lentes de jongste
van het drietal. ‘Sinds mijn eerste stagedag vind
ik het al heerlijk om met kinderen te werken.
Vooral kinderen die niet verder komen met leren
of ondergestimuleerd worden. Ze een kans kunnen
geven op hun eigen school, in hun eigen tempo,
vind ik geweldig.’

Creativiteit en contact

DRIE

GENERATIES
JEUGDWERK

8

wist op welke dagdelen de meeste jongeren op
straat waren, nu werken veel organisaties verplicht
met gestandaardiseerde systemen. Die nieuwe
regels en protocollen kunnen beperkend werken
voor de creativiteit en het contact met de jongeren.’

‘Ouders worden nu actief
betrokken bij de behandeling,
dat vind ik heel erg positief’
Groeiende betrokkenheid
van ouders

Denise is ambulant begeleider bij een organisatie
die zorg- en onderwijsdiensten biedt voor
kwetsbare doelgroepen. Jonneke biedt op een
groep individuele begeleiding aan jongeren
met autisme. Aad werkte ruim veertig jaar als
jongerenwerker voor diverse welzijnsorganisaties.
‘Ik weet het nog goed’, verzucht hij. ‘In 1989
mocht ik een noodvoorziening opzetten voor het
jongerenwerk. Samen met de jongeren heb ik
het pand betimmerd, geverfd en ingeruimd. Later
kwam er een permanent jeugdhonk en volgden
jaren met mooie projecten samen met de politie,
de woningbouwcorporatie en sportbegeleiders.
Een tijd met veel vrijheid en zelfstandigheid. Dat
is nu anders, met de aanbestedingen van grote
organisaties. Hadden de jongeren en ik voorheen
zelf contact met de gemeente, nu zit de directeur
met de ambtenaren aan tafel. Kon ik vroeger mijn
eigen registratiesysteem kiezen waarmee ik precies

Jonneke herkent het verhaal van Aad, maar ziet
ook positieve kanten. ‘We moet veel meer dan ooit
registreren. Dat betekent minder tijd voor contact
met de jongeren. Ik kan minder zorg bieden. Voor
de autistische jongeren die bij ons komen wonen
moet ik in zes weken tijd een behandelplan klaar
hebben. Terwijl deze jongeren deze tijd minimaal
nodig hebben om te ontdooien. Na negen maanden
gaan ze weer bij ons weg en moeten ze alles in
praktijk kunnen brengen wat wij hen aangeleerd
hebben. Het werk is wat dat betreft verzakelijkt.
Wat ik wel positief vind, is de groeiende
betrokkenheid van ouders. Vroeger werden de
kinderen bij ons afgeleverd en verwachtten de
ouders hen ‘gerepareerd’ weer terug. Nu denken
en doen ze mee. Als wij een jongere bijvoorbeeld
leren veters strikken, dan moeten de ouders geen
klittenbandschoenen blijven kopen.’

‘Het vak is lastig te
leren en je moet het
vol overgave doen’

Ook Denise heeft, ondanks haar prille
werkervaring, het nodige zien veranderen op de
werkvloer. ‘De financiële rol van de gemeentes
heeft veel impact gehad op onze manier van
werken. Zo worden alleen de face-to-facecontacten
betaald, terwijl je steeds meer administratie en
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Vergoedingen en
multidisciplinair werken
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Denise (27) volgde de opleiding

Sociaal Pedagogisch Werker (mbo niveau
4) en de hbo-opleiding Pedagogiek. Na
haar stage kreeg ze een vast contract als
ambulant begeleider. Ze komt op scholen
en bij gezinnen thuis en houdt zich onder
andere bezig met huiswerkbegeleiding,

verslaglegging moet doen. Ik zou zo graag meer tijd en ruimte willen hebben om
met de jongeren te levelen. Om jongeren te bereiken moet je eerst een band met ze
opbouwen, voordat je aan doelen gaat werken.’ Daarbij wordt niet alle hulpverlening
vergoed. ‘Soms denk ik bij een kind: jij zou echt zoveel baat hebben bij die cursus.
Maar dan is een diagnose vereist om die vergoed te krijgen.’ Jonneke reageert:
‘Ook wij ervaren een versobering van de basiszorg. Omdat mensen geen indicatie
meer krijgen voor uit huis wonen, blijven ze thuis te lang aanmodderen met hun
problemen. Vaak is er al zo veel aan de hand dat je soms niet weet waar je moet
beginnen als een jongere binnenkomt. Daarom ben ik blij dat we werken in een
multidisciplinair team. Dát is echt een positieve verandering. Je staat er nooit alleen
voor en kunt sparren met collega’s.’ Denise: ‘Dat zijn zeker goede ontwikkelingen.
Ook vind ik het fijn dat wij als organisatie nu steeds meer aan huis komen bij het
kind. Op school leerde ik al hoe belangrijk het is om te zien hoe het reilt en zeilt
binnen een gezin, daar haal je vaak bruikbare informatie uit.’

Aad (64) werkte veertig jaar als jongerenwerker voor diverse

welzijnsorganisaties waarvan 27 jaar in Pernis, een dorp tussen de havens van
de gemeente Rotterdam. Hier begeleidde hij tien generaties jongeren. Sinds een
jaar werkt hij als woonbegeleider in de forensische psychiatrie.

psycho-educatie, hulp en ondersteuning
bij algemene opvoedvragen en sociaalemotionele ontwikkeling. Op scholen
begeleidt ze kinderen met een ernstige
vorm van dyslexie.

‘Ik ben blij dat we nu werken in een
multidisciplinair team. Daardoor sta
je er nooit alleen voor’
Praten met collega’s

Jonneke (46) werkte

onder andere bij een instelling voor
begeleid wonen en een orthopedisch
instituut voor pubers met een licht
verstandelijke handicap en diverse
psychische problemen. Nu werkt ze
alweer zeven jaar in een derdelijns
behandelinstelling gespecialiseerd
in autisme.

Het werken met jonge mensen geeft veel energie en levert veel voldoening op.
Tegelijkertijd is het soms ook pittig en uitdagend. ‘Natuurlijk, er is soms stress en er
gebeurt weleens wat, maar de jongeren zelf hebben mij nooit één slapeloze nacht
bezorgd. Ik heb een dikke huid’, benadrukt Aad. Jonneke vult aan: ‘Wat mij heeft
geholpen bij het omgaan met jongeren is de methode van de-escalerend werken. Dat
is écht belangrijk.’ Denise: ‘Soms raakt een casus mij enorm en neem ik die mee naar
huis. Als ik er dan over praat met collega’s is het weer goed. Ik merk wel dat ik soms
te veel werk in mijn eigen tijd. Vaak komt dit het proces ten goede, maar uiteindelijk is
het minder goed voor mijn eigen gemoedstoestand. Hier ben ik tegenwoordig dan ook
erg alert op en ik maak vaker andere keuzes. Zo creëer ik meer lucht voor mezelf.’

Contacten via social media
De opkomst van social media is een welkome aanvulling binnen het jongerenwerk.
Toen hij er nog in werkte maakte maakte Aad al veel gebruik van social media om
te communiceren met de jongeren. Hij vindt het leuk dat de jongeren hem ook nu
nog vinden op zijn privé-accounts. ‘Ik heb nog steeds veel contact met jongeren
uit mijn oude werk. Zij houden mij op de hoogte. Daar ben ik blij mee, want ik mis
het jongerenwerk wel.’ Denise vindt dat de jeugdsector veel meer gebruik zou
moeten maken van online communicatie. ‘Jongeren bereik je het beste via internet!
Ik whatsapp mijn cliënten gewoon. Ik vind het een prettige manier om snel en kort
contact te kunnen hebben en ik merk dat de jongeren dit ook fijn vinden. Natuurlijk
zet ik ’s avonds en in het weekend mijn werktelefoon uit, dat weten de jongeren. Maar
zodra ik tijd heb, ben ik er weer voor ze!’

‘Jonge medewerkers confronteren
mij regelmatig met ingesleten
gewoontes. Heel verfrissend!’
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‘Kinderen een kans kunnen geven op
hun eigen school, in hun eigen tempo,
vind ik geweldig’
Toekomst en tips
Aad heeft de jongerensector inmiddels verlaten
en werkt sinds begin dit jaar als woonbegeleider
forensische psychiatrie in Den Haag. ‘Ik help nu
mensen hun leven weer op de rails te krijgen
op het gebied van wonen, werken, uitkering
en financiën. Iets heel anders, maar ik heb het
ontzettend naar mijn zin.’ Denise heeft nog een hele
toekomst voor zich: ‘Ik zie mijzelf over een paar jaar
wel een eigen bureau starten. Hoe of wat weet ik

nog niet, maar dat komt nog wel. Ik blijf vooralsnog dit werk
doen. Hopelijk start ik binnenkort nog met de IAG-cursus
(Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding), zo kan ik meer de
diepte in!’ Jonneke reageert enthousiast: ‘Het is ook zo’n leuk
vak! Zeker voor jonge mensen zoals Denise. Ik ben in de ogen
van de jongeren al oud. Jonge mensen zitten veel meer in de
wereld van de jeugd en kunnen goed aanvoelen wat er speelt.
Daarbij confronteren jonge medewerkers mij regelmatig met
ingesleten gewoontes. Heel verfrissend!’

Foto: Erno Wientjens
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Janny van Liempd (68) is coach en
psychotherapeute. Sinds 1995 woont en werkt
ze in Frankrijk. Ze geeft onder andere lezingen en
cursussen over hoe je op een leuke manier ouder
kunt worden. En wat er na je actieve leven belangrijk
is qua juridische zaken, gezondheid én het hervinden
van jezelf in die nieuwe fase.
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Ontdek Newcastle in de
Kerstperiode of tijdens
de Engelse SuperSale

Met deze 3-daagse MiniCruise naar Newcastle
ben je er echt even tussenuit. Het is dé perfecte
combinatie van een stedentrip en een luxe cruise. Je
vakantiegevoel begint al op het moment dat je aan
boord stapt!

Jouw voordeel als lid van PGGM&CO
Nu met 50% korting al vanaf €49 per persoon
Twee avonden/nachten aan boord van een luxe cruiseferry
Live entertainment aan boord
Inclusief bustransfer van haven naar centrum Newcastle

Geniet van een dag Newcastle in de gezellige
Kerstperiode. Of boek je reis in januari wanneer de
winkeliers hun producten tegen dumpprijzen aanbieden
tijdens de Engelse SuperSale.

Een dag Newcastle
Geldig voor de reisperiode t/m februari 2018 o.b.v. beschikbaarheid

Reserveer je reis via pggmenco.nl/minicruise

‘Veel mensen vallen in een gat als ze met pensioen
gaan’, vertelt Janny. Met als gevolg soms depressie,
isolement of relatieproblemen. ‘Met pensioen gaan
heeft een geweldige impact op je leven. Ik zie in
mijn praktijk regelmatig mensen die het niet meer
zien zitten en relatieproblemen krijgen. Ze zijn niet
gewend samen zo veel tijd door te brengen. Want
leuke dingen doen samen is fijn, maar je gaat niet
elke dag op reis of wandelingen maken. Het lijkt
een roze wolk, maar je hele leven gaat op de schop.’

Doe het gewoon!
Janny drukt mensen daarom op het hart om
van tevoren stil te staan bij de pensioentijd:
‘Wat ga je doen met je tijd? Ben je nog een of
twee dagen inzetbaar bij je werkgever? Wil je

‘Ouder worden is mooi, er
gaan veel deuren voor je open’
vrijwilligerswerk gaan doen of gaan zingen? Doe
het gewoon! Vergeet daarbij niet dat een goede
gezondheid steeds belangrijker wordt. We worden
tegenwoordig ouder en moeten goed voor ons
lichaam zorgen. Neem tijd om te bewegen en eet
gezond.’

Kleiner wonen
Nu Janny zelf al zes jaar mantelzorger is,
beseft ze dat genieten van je pensioen niet zo
vanzelfsprekend is. ‘Mijn pensioentijd zal er
anders uitzien dan ik voor ogen had en momenteel

PGGM&CO | december 2017

liegen de zorgkosten er niet om’, vertelt ze. ‘In Frankrijk ben
ik gelukkig goed geholpen door maatschappelijk werk. Zo
hebben we samen mijn budget onder de loep gelegd. Ik ga
kleiner wonen in een huis met lagere stookkosten en ik heb
mijn verzekeringsportefeuille aangepast. Ik draag daardoor
minder lood op mijn schouders en zit beter in mijn vel als
mantelzorger.’
‘Realiseer je dat het leven anders kan lopen, maar maak er
wat van’, sluit Janny af. ‘Ouder worden is mooi. We moeten
niet zuur doen over met pensioen gaan. Er gaan een heleboel
deuren voor je open, welke kies jij?’

Wat doe jij om prettig ouder
te worden? Doe nu de check!
Ga naar pggmenco.nl/ouderworden
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‘Leren
kan heel
leuk zijn’
Bijscholingen volgen tijdrovend
en duur? Als het aan PGGM&CO
ligt niet. Daarom ontwikkelen
we een betaalbaar cursusaanbod
met en voor leden.

Nicole Jacobs,
community manager
bij PGGM&CO
Nicole is een van de drijvende krachten
achter de nieuwe cursussen. ‘In onze
communities horen we geregeld dat
leden het lastig vinden om bijscholingen
te volgen. Workshops zijn vaak best
prijzig. In veel gevallen worden ze
gegeven in Amsterdam, wat niet voor
iedereen naast de deur is. Helaas zijn
de mogelijkheden om ze via webinars te
volgen nog heel beperkt. Tegelijkertijd
zien we dat er onder onze leden ook
mensen zijn die uitstekend zelf een

workshop zouden kunnen verzorgen.
Ze hebben voldoende specialistische
kennis in huis en vinden het leuk om
deze expertise te delen. Zo is het idee
ontstaan om een cursusaanbod te
creëren voor en door leden. Het doel
van onze communities is immers om
mensen met elkaar te verbinden.’

Workshop op locatie
Enthousiast legt Nicole uit hoe het
in de praktijk werkt. ‘Leden die een
specialisatie hebben en een workshop
willen geven, kunnen zich melden.
PGGM&CO beoordeelt vervolgens of het
aanbod voldoende aansluit bij wensen
en behoeften van mensen uit zorg en

WORKSHOP

Laat stress geen
burn-out worden (6 uur)
Trainer: Karin de Smit

Karin (60): ‘Gun jezelf de
tijd om te herstellen’
‘Mijn ervaring is dat zorgverleners
meestal voor workshops kiezen in het
belang van de ander. Hoe leer ik goede
wondverzorging te geven? Wat moet ik
weten om een sonde in te brengen? Mijn
workshop is helemaal op henzelf gericht.
Persoonlijke ontwikkeling vind ik van
essentieel belang voor mensen die in de
zorg werken. Goede zorg start bij jezelf.
Als jij niet goed in je vel zit, voelt de
patiënt jouw onrust. In mijn workshop
vraag ik deelnemers bijvoorbeeld om
een stukje te lopen in het tempo waarin
ze ook op hun werk lopen. Nou, ik kan

Reactie workshopdeelnemer:

‘Herkenning en erkenning.
Zó fijn om te zien dat ik niet
de enige ben!’
14

welzijn. Ook bekijken we of het mogelijk
is om een accreditatie voor de workshop
te regelen. Als dit rond is, wordt besloten
waar de workshop plaatsvindt. Soms is
dat bij PGGM&CO, maar het kan ook zijn
dat leden graag willen dat de workshop
wordt gegeven in de instelling waar zij
werken. Wij bekijken dan of er binnen
de instelling meer medewerkers zijn
die belangstelling hebben. Indien nodig
vullen we de groep aan met leden die
in de omgeving wonen. Zo kunnen we
tegen een laag tarief workshops op
locatie aanbieden.’

PGGM&CO | december 2017

je vertellen: ze lopen niet. Ze rennen en ze vliegen! Vervolgens
loop ik in hetzelfde tempo naar hen toe. Op dat moment
beseffen ze pas wat het met patiënten doet als je zo aan komt
stormen. Je creëert meteen stress.’

Laat spanning los
‘Zorgen voor jezelf vinden mensen in dit vak vaak lastig; ze
zorgen liever voor een ander. Daar moet je mee oppassen. Een
burn-out heeft niet zozeer te maken met heel hard werken; het
gaat pas mis als je jezelf geen tijd gunt om te herstellen. Je ziet
dat veel bij mensen die geen ‘nee’ kunnen zeggen, zich snel
schuldig voelen en de neiging hebben om altijd maar door
te gaan omdat ze aardig gevonden willen worden. Tijdens
mijn workshops leer ik cursisten om hun herstelbehoeftes
heel erg serieus te nemen. Aan iedere verandering gaat een
bewustwordingsproces vooraf. Ik laat mijn cursisten dus eerst
voelen hoe ze ademhalen, hoe ze op hun stoel zitten. Vaak
merken ze dan pas hoe gespannen hun lijf is. Daarna oefenen
we hoe je de spanning los kunt laten en geef ik tools mee die
deelnemers meteen in de praktijk kunnen toepassen.’
Kijk voor workshops en tips van Karin
op pggmenco.nl/stressburnout
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Geniet van een paar dagen weg
met Marrea
v.a.

WORKSHOP

Omgaan met mensen
met dementie (3 uur)
Trainers: Jan van der Hammen en Barbara Oppelaar van Ervarea

Jan (59): ‘Vragen
veroorzaken in potentie
stress’ ‘In het contact met iemand
die hersenschade heeft, is het extra
belangrijk dat je goed afstemt op
de ander. Dat geldt dus ook voor de
omgang met mensen met dementie.
Wij hebben ontdekt dat de technieken
van het improvisatietheater daarbij
bijzonder goed werken. In de workshop
laten wij deelnemers zien hoe je deze
technieken heel eenvoudig in de praktijk
kunt toepassen. Een voorbeeld. Als we
contact maken met iemand, beginnen
we vrijwel altijd met een vraag. Hoe is
het met je? Heb je het kunnen vinden?
Wat wil je drinken? Allemaal vragen! En
vragen veroorzaken in potentie stress.
Want stel dat je het antwoord niet weet?
Of het foute antwoord geeft? Bij mensen
met hersenschade is het brein snel
overbelast. Zij ervaren dus nog veel

Reactie workshopdeelnemer:

‘Wat een eyeopener.
Ik begrijp mijn
cliënten ineens veel
beter!’
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sneller stress van vragen dan wij! In
het improvisatietheater stellen wij geen
vragen. We doen een aanbod. Ik vraag
dus niet: wat wil jij drinken? Nee, ik zeg:
ik heb koffie. De ander hoeft dan niet te
antwoorden; niemand verwacht dat hij
presteert.’

Simpele technieken
‘Vaak doen mensen het intuïtief al goed.
In onze workshop onderbouwen wij
waaróm zij het goed doen. Ik heb daar
een mooi voorbeeld van. Een vrouw
vertelde mij eens dat haar man in een
zorginstelling woonde. Iedere keer dat
ze hem opzocht, ontstond er bij het
afscheid gedoe. Haar man wilde mee
naar huis. Heel akelig. Maar nu had deze
vrouw ontdekt dat haar man rustig bleef
als ze tegen hem zei: Ik ga nu weg, maar
ik ben op tijd weer terug. Fantastisch
toch? Als ze tegen hem had gezegd: Ik
kom zondag terug, dan was hij in de
stress geschoten. Want wat is zondag?
En wanneer is dat dan? Duurt dat nog
lang? Maar als ze zegt dat ze op tijd
terugkomt, dan is het goed, want hij
vertrouwt haar. Zo kun je het met heel
simpele technieken voor de ander een
stuk veiliger maken.’
Wil je meedoen aan een workshop
over omgaan met dementie?
Kijk op pggmenco.nl/dementie

Eindeloos dwalen door prachtige bossen,
ﬁetsen door Nationaal Park De Hoge
Veluwe en shoppen in Arnhem. Uw hotel,
Bilderberg Hotel De Buunderkamp, ligt in
Wolfheze en vormt een ideaal startpunt
voor vele uitstapjes. Wat dacht u van het
Kröller Müller Museum, de beeldentuin
en de schitterende natuur waar u misschien wel zwijnen en herten tegenkomt.
Natuurlijk gaat u een dagje shoppen in
Arnhem; een echte modestad met een
uniek winkelaanbod. Rust uit op één van
de vele terrasjes. Het genieten gaat in
het hotel gewoon verder; even zwemmen, een drankje aan de bar en heerlijke
gerechten. Wat geweldig allemaal!

Kwaliteitsregister
Verpleegkundigen &
Verzorgenden (V&V)
In het Kwaliteitsregister V&V
leggen verpleegkundigen en
verzorgenden online vast wat ze aan
deskundigheidsbevordering doen.
De beroepsgroep heeft hiervoor
een standaard opgesteld. Als je in
vijf jaar minimaal 184 uur besteedt
aan deskundigheidsbevordering,
beschik je over voldoende kwaliteit
om je vak uit te oefenen. Van die
184 uur kun je als verpleegkundige
104 uur naar eigen keuze invullen
en als verzorgende 124 uur. De
overige uren moet je besteden
aan geaccrediteerde cursussen,
opleidingen of congressen.
Registratie is niet wettelijk
verplicht, maar wordt door de
meeste werkgevers wel verplicht
gesteld.

Wil jij je kennis delen
met anderen en ben
je in staat om een
professionele workshop
te verzorgen?
Meld je aan op
pggmenco.nl/workshop

Inhoud arrangement:

€89,-

• Welkomstdrankje
p.p.
• 1 of 2 x overnachting
• 1 of 2 x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1 x 2-gangen diner (op dag 2)
• Gebruik van zwembad, Turks stoombad
en sauna
• Diverse ﬁets- en wandelroutes
• Gebruik van WiFi
• Gratis parkeren
Prijs:
2-daags: € 64,00 p.p.
3-daags: € 89,00 p.p.

v.a.

Inhoud arrangement:

€59,-

• Kofﬁe/thee met lekkernij
p.p.
• 1 of 2 x overnachting
• 1 of 2 x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1 x 3-gangen diner (aankomstdag, mogelijk
in buffetvorm)

• Lazy Sunday: op zondag pas om 15u uitchecken
• Stadsplattegrond van Leiden
• Vrij gebruik van het binnenzwembad, sauna,
ﬁtness en kinderspeelclub
• Kofﬁe- en thee faciliteiten op de kamer
• Gebruik van WiFi
Prijs t/m maart 2018:
2-daags: € 59,00 p.p.
3-daags: € 82,50 p.p.
Prijzen vanaf april zie marrea.nl

De prachtige oude Universiteitsstad
Leiden is één groot museum. Binnen de
singels telt Leiden bijna 2800 monumenten, van hofjes tot molens en van kerken
tot stadspoorten. Ook is er veel kunst en
cultuur te vinden in de stad. En winkelen
is hier leuk! Er zijn meer dan 500 winkels
in het centrum. Vergeet vooral niet om
het uitgaansleven van Leiden te verkennen en om culinair te genieten. Zin in een
dagje strand? Binnen 10 minuten bent u
in de chique badplaats Noordwijk of in
het charmante dorpje Katwijk. U verblijft
in Holiday Inn Leiden op 5 minuten van
het centrum. Een heerlijk arrangement
om stad en strand te combineren.

Lekker even helemaal weg uit Nederland
en naar een totaal andere omgeving!
U verblijft in Parkhotel Bad Bertricht. De
plaats Bad Bertrich is beroemd vanwege
de Glaubersalzquelle, een warmwaterbron van 32 graden. Een aanrader dus
om de thermen te bezoeken voor een
dagje complete ontspanning. Opgeladen en fris kunt u de volgende dag
de omgeving verkennen! In de Moezel
kunt u prachtig wandelen en ﬁetsen of
u maakt een rondvaart over de Moezel.
Bezoek het bekende wijnstadje Cochem
op een half uur rijafstand van het hotel
en sla hier een wijnproeverij niet over.
Cultuur snuift u op in de oudste stad van
Duitsland; Trier.

Inhoud arrangement:

Prijzen zijn p.p. o.b.v. 2 pers. per kamer. Geldig t/m dec. 2018, m.u.v. feestdagen.
Exclusief toeristenbelasting (verschilt per hotel) en reserveringskosten à € 14,50 per boeking.

Voor boekingen of aanvragen hotelgids zie www.marrea.nl of bel

€109,-

• Welkomstdrankje
• 3 x overnachting
• 3 x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1 x 3-gangen diner
• Wellnessvoucher t.w.v. € 10,00
• Fles wijn bij vertrek
• Gebruik van sauna (tussen 17u en 22u)
• Gebruik van WiFi

Prijs: € 109,00 p.p.

0571-27 77 44

Slechts

p.p.

Marieke Oosterhuis (39)
schrijft lesmateriaal voor
zorgopleidingen. Vanuit haar
eigen bedrijf Krachtig Ouder
geeft zij trainingen over
onderwerpen die kunnen
bijdragen aan het verbeteren
van de ouderenzorg, zoals
e-health.

Eerst even:

waar hebben we
het precies over?
Marieke Oosterhuis: ‘Bij e-health denken mensen vaak aan robots in de zorg, maar
e-health is een véél breder begrip. Het bekendste voorbeeld is beeldbellen, dat bestaat
al jaren. Als bijvoorbeeld een suikerpatiënt onzeker is over de hoeveelheid insuline die
hij moet spuiten, kan een zorgverlener meekijken via het beeldscherm. Verder wordt ook
de Medido al volop toegepast, het medicijnkastje dat op gezette tijden een zakje met de
juiste dosering medicijnen afgeeft voor de cliënt, en het ook doorgeeft aan de zorg als
dat zakje is afgescheurd.’

Reactie van Monique Kemner
(47), verpleegkundige en

zelfstandige bij een adviesen trainingsbureau voor
innovatie en implementatie
van nieuwe technologie in de
zorg: ‘Naar mijn idee komt
de weerstand tegen e-health

Sensoren bij de koelkast

onder zorgverleners voort uit

‘Ook sensoren worden al heel lang toegepast, bijvoorbeeld in instellingen voor mensen
met dementie. Met sensoren bij het bed kan onder andere alarm geslagen worden als de
patiënt uit bed valt. Via sensoren bij de koelkast van een alleenwonende oudere kun je
monitoren of diegene nog wel eet en drinkt.’

een gebrek aan kennis: als je
niet weet wat er mogelijk is,
kun je het ook niet omarmen.

Monique Kemner:

Hoe zit het dan met de privacy
van zo’n cliënt? ‘In het geval van de

E-health
Waarom gaan we er
(nog) niet voor?

Nieuwe techniek kan een waardevolle
toevoeging vormen op de persoonlijke zorg
aan cliënten, zeggen e-healthdeskundigen
Marieke Oosterhuis en Monique Kemner.
Waarom passen we die dan nog maar
mondjesmaat toe?
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sensoren plaatsen: dat doe je natuurlijk in overleg
met de cliënt. En delen van een slaapkamer
of keuken kunnen worden geblokkeerd. Wat
betreft e-health-toepassingen waarmee gegevens
over patiënten gedeeld worden: die moeten in
Nederland voldoen aan strenge privacyregels zodat
ze niet op straat komen te liggen.’

Staan zorgverleners over het
algemeen open voor e-health?
‘Niet allemaal. Ik hoor vaak als argument dat de
oudere cliënten niet zouden kunnen omgaan met
smartphones of tablets. En bij een ggz-instelling
voor jongeren zeiden ze juist: “Ze hebben al zo
veel, wat moeten ze dan nog met deze app?” In
beide gevallen bleek dat cliënten juist interesse
hadden in de digitale mogelijkheden, het waren de
zorgverleners zelf die weerstand voelden.’

Begrijp je dat? ‘Jazeker, veel zorgverleners
zijn bang dat e-health in plaats komt van de
persoonlijke zorg. Maar ik zie het als een aanvulling.
Met beeldbellen kan bijvoorbeeld een dermatoloog
Marieke Oosterhuis:

‘Weerstand tegen
e-health zit meestal
bij de zorgverlener’
PGGM&CO | december 2017

even meekijken met de zorgverlener
naar een wond die niet goed geneest. Zo
hoeft de patiënt niet helemaal naar het
ziekenhuis.’

Kunnen we wel zónder
e-health, gezien de
vergrijzing en stijgende
zorgkosten? ‘Het is een feit dat
we spaarzame zorg hebben en een
hoge werkdruk. Met e-health lukt het
waarschijnlijk beter om de persoonlijke
zorgmomenten te besteden aan mensen
voor wie die écht nodig zijn – omdat
ze bijvoorbeeld geen sociaal netwerk
hebben of niet uit de voeten kunnen
met de techniek. Anderen kunnen zich
misschien heel goed redden met digitale
ondersteuning. Ik zie e-health als een
van de manieren om de zorg overeind te
houden voor zo veel mogelijk mensen.’

‘Meer kennis
kan de
weerstand
wegnemen’
Ook hebben veel zorgverleners
moeite met de rol van adviseur:
je moet toch een gesprek voeren
met een cliënt over waarom
een bepaald e-healthproduct
goed is voor hem of haar. Voor
sommigen voelt dat alsof ze een
soort verkoper zijn. Ik zie het als
een adviesgesprek: als je kennis
hebt over e-health en weet
waarom een bepaalde toepassing
de kwaliteit van leven voor de
cliënt kan verbeteren, kun je
achter je argumenten staan.’
Lees het hele interview

met Monique Kemner op
pggmenco.nl/innovatie

Wat zijn jouw ervaringen met e-health?
Waarom ben je ervoor of ertegen?
Praat mee via pggmenco.nl/ehealth
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5 SLIMME
EINDEJAARSTIPS
1

CHECK JE
ZORGVERZEKERING

Tot en met 31 december 2017 kun je je huidige
zorgverzekering opzeggen. Vergelijk alle zorgpremies
op bijvoorbeeld zorgwijzer.nl en ontdek hoeveel je
maandelijks kunt besparen. Bekijk ook goed of je niet
onnodig veel aanvullende verzekeringen hebt en betaal
je zorgpremie in één keer voor een heel jaar vooruit (dat
levert vaak korting op). Meer weten?
Doe de check op pggmenco.nl/zorgverzekeringswijzer

STORT EXTRA
IN JE LIJFRENTE

3

Spaar je voor je pensioen via een lijfrentepolis? Overweeg
dan zeker om wat extra te storten. Hoeveel dat mag zijn,
hangt af van je zogenaamde jaarruimte. Check ook je
reserveringsruimte, dat is het niet-benutte deel van de
jaarruimtes van de afgelopen zeven jaar. Door beide ruimtes
maximaal te benutten, bouw je extra reserves op. Bijkomend
voordeel is dat je de bedragen die je extra inlegt mogelijk
ook weer kunt aftrekken van de belasting.
Meer weten? Kijk op belastingdienst.nl (onder ‘Aftrek en
kortingen’, en ‘Ik heb een lijfrenteverzekering’).

LOS EXTRA AF OP
LENINGEN

5

Wie aflost op zijn leningen (bijvoorbeeld je
hypotheek), is eerder schuldenvrij – dat is
altijd goed nieuws. Bovendien verlaag je vaak
je maandelijkse lasten. Begin altijd met het
afbetalen van de lening waarover je de hoogste
rente betaalt.

2

PROFITEER TÓCH
VAN DE LAGE
HYPOTHEEK-RENTE

Duurt je rentevastperiode nog maar een paar jaar?
Kijk dan samen met je hypotheekadviseur of je je
hypotheek kunt oversluiten, zodat je een lagere rente
hebt. De boete die je daarvoor betaalt zou namelijk best
eens mee kunnen vallen. En hij is nog fiscaal aftrekbaar
ook, net als de kosten van het oversluiten. Vaak is het
ook mogelijk om bij dezelfde hypotheekbank over te
sluiten. Dan hoef je niet opnieuw naar de notaris.

4

DOE EEN GROTE
AANSCHAF

Geld over? Koop bijvoorbeeld een auto, of, als je zzp’er
bent, een tablet of laptop. Daardoor is je vermogen in
2018 lager, zodat je mogelijk minder belasting betaalt.
Ook zonnepanelen zijn een goede investering. Die
leveren behalve milieuwinst, een maandelijks lagere
energierekening op. Bovendien krijg je de btw over de
aanschafprijs terug en ontvang je mogelijk subsidie in
jouw gemeente (zie energiesubsidiewijzer.nl).

Kijk voor alle
eindejaarstips
op pggmenco.nl/eindejaarstips

Deze tips zijn tot stand gekomen in samenwerking met HomeFinance.nl, voor informatie over en onafhankelijk vergelijken van hypotheken, sparen en lenen.
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270.000
Nederlanders
hebben dementie.
Net als Hans.
Laat jij hem staan? Of help je?
Wil je weten hoe? Teken dan nu voor
een dementievriendelijk Nederland en
doe de gratis online training op
www.samendementievriendelijk.nl

Ode

AAN DE
OUDERENZORG
Wat maakt de ouderenzorg bijzonder?
Twee cliënten, hun thuishulp en een
buitenstaander vertellen ieder vanuit
hun eigen perspectief.

De thuiszorgcliënten
Alberdien de Bruin (voormalig voedingsassistente) is al 27 jaar getrouwd met Simon
(voormalig beveiliger). Alberdien heeft onder andere suikerziekte en kreeg twee keer
een herseninfarct. Na een auto-ongeluk en zes rugoperaties is Simon in een rolstoel
terechtgekomen. Hij kan Alberdien niet meer helpen zoals hij gewend was.
Alberdien: ‘In 2013 viel ik en brak mijn stuitje. Vanaf dat moment had ik hulp van de
thuiszorgorganisatie nodig. Daar werkte ook Joyce. Als zij kwam, ging ze eerst even zitten, maakte
een praatje, speelde wat met de hondjes en dan vroeg ze: wat wil je vandaag? Waar heb je
behoefte aan? En na het douchen smeerde ze even lekker mijn rug in met bodylotion. Bij Joyce
kreeg je nooit het gevoel dat ze haast had en je kon je verhaal bij haar kwijt.’
Simon: ‘Ze ging er echt voor zitten, had een luisterend oor. Ook voor mij.’
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Alberdien: ‘Joyce heeft hart voor haar werk én ze begrijpt waar je mee zit. Voor
mijn gevoel was het meer een vriendin dan een hulp. Bij haar voel je je speciaal.’
Simon: ‘Joyce raffelde niks af. Ze had oog voor detail.’
Alberdien: ‘Op een gegeven moment ging Joyce weg bij onze thuiszorg. Maar
we bleven contact houden. Dan kwam ze even koffiedrinken, of stuurde ze een
berichtje.’
Simon: ‘De band met Joyce was zó sterk geworden. Ze kwam hier zelfs in haar
vrijetijd met de kinderen, bijvoorbeeld om pannenkoeken te eten. Toen de
wijkteams werden ingevoerd, werd alles anders. Het werd onpersoonlijker en
Alberdien mocht bijvoorbeeld nog maar twee keer in de week douchen. Dat voelde
niet goed.’

‘Bij Joyce voel ik
me speciaal’
Alberdien: ‘Uiteindelijk besloot ik over te stappen naar een andere
thuiszorgorganisatie. Toen ik Joyce een berichtje stuurde over mijn overstap, bleek
zij daar ook voor te werken! Sindsdien komt Joyce heel af toe weer als verzorgende
bij ons over de vloer, als de anderen niet kunnen. En ik kan haar altijd bellen als er
wat is.’
Simon: ‘Maar Joyce is natuurlijk niet de enige.’
Alberdien: ‘Ja, er zijn meer Joycen in de zorg. Je voelt dat ze hun vak met liefde
voor de mensen uitvoeren. Ze zijn er voor je. Ze geven je het gevoel dat je de enige
bent met wie ze zo’n goede band hebben. Maar dat hebben ze natuurlijk met meer
cliënten. Ondertussen moeten ze zich wel houden aan tijdslimieten en regeltjes van
de zorgorganisatie. Hoe ze dat doen, is mij een raadsel.’

Feiten
30% VAN DE
ZORGVERLENERS WERKT IN
DE OUDERENZORG
Bron: Actiz.nl, 2016

8,2 IS HET GEMIDDELDE
CIJFER DAT DE THUISZORG
KRIJGT VAN CLIËNTEN EN
HUN MANTELZORGERS
Mensen die een hoog cijfer gaven,
hebben vooral waardering voor de
vriendelijkheid, deskundigheid, het
nakomen van afspraken en het zien
van ‘vaste gezichten’.
Bron: ZorgkaartNederland, 2017

20% VAN DE OUDEREN
IS AFHANKELIJK
VAN THUISZORG OF
VERPLEEGHUISZORG
Bron: Actiz.nl, 2016

De thuiszorgmedewerker
Zorgverlener Joyce Bleeker kwam lange tijd
als verzorgende en later als IG’er bij Alberdien
en Simon. Joyce vertelt hoe ze haar werk met
ouderen inhoud geeft.
‘Hoe ik cliënten het gevoel geef dat ik alle tijd voor ze heb? Puur door de rust te
bewaren. Ik heb natuurlijk te maken met tijdslimieten en moet een bepaald aantal
cliënten bezoeken op een dag of avond. Maar doordat ik niet gefixeerd ben op de
tijd, kom ik ontspannen over. Ik heb niet eens een klokje bij me, voor de tijd kijk ik
altijd op de klok bij de cliënten thuis. Ook zeg ik nooit: ik moet nog naar een volgend
adres, of zo. Dat wekt de indruk dat ze een nummer zijn.’

Grens tussen zorgverlener en privé

95% VAN DE NEDERLANDSE
65-PLUSSERS (BIJNA 2,8
MILJOEN MENSEN) WOONT
THUIS
Bron: Vilans.nl, 2017

‘Aandacht
voor wat er
speelt is heel
belangrijk’

‘Ik benader elke cliënt in principe hetzelfde, maar met sommige mensen klikt het
makkelijker. Bij Alberdien en Simon kwam ik zeven jaar lang een paar keer per week
over de vloer. Dan maak je samen veel mee en bouw je een band op. Toch vind ik het
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‘Ik zeg nooit:
ik moet nog
naar een
volgend
adres’

wel belangrijk dat er een grens loopt tussen zorgverlener en privé. Ik ben dan ook
nooit privé bij hen op bezoek geweest in de periode dat ik er voor mijn werk kwam.
Dat zou mijn professionele houding verstoren. En ik wil ook niet dat mijn collega’s
de indruk krijgen dat ik Alberdien bepaalde privileges verleen. Wel stuurde ik haar
weleens een berichtje als ze het zwaar had: “Kop op! Het komt goed!”’

Goed team met de cliënt
‘Ik voel me niet alleen verantwoordelijk voor de uiterlijke verzorging, maar ook voor
de geestelijke. Om je werk goed te kunnen doen moet je een goed team vormen met
de cliënt. Aandacht voor wat er speelt, waar iemand mee zit, is dan heel belangrijk.
En dat hoeft geen extra tijd te kosten. Ik zeg weleens: je kunt praten en breien
tegelijk. Dus overwerken doe ik vrijwel nooit.’

Waarom komen
IT-toepassingen
in de zorgsector
maar niet van
de grond?

De buitenstaander
Maartje Kuiper, community manager bij PGGM&CO, liep een halve dag
mee op de PG-afdeling van verzorgingshuis Amandelhof in Zeist.
‘Hebben de medewerkers hier meer ogen en oren
dan ‘normale’ mensen? vroeg ik me die dag steeds
af. Neem nou EVV’er Esther. Ze kon alles in de gaten
houden, iedereen de aandacht geven die hij of zij
nodig had, maar ondertussen wel doorgaan met het
werk…‘

‘Ik dacht dat ze
konden toveren’
Welke geur?
‘Wat moet er veel gebeuren op een dag.
Ik bood aan om mee te helpen, en werd
gevraagd om de nieuw binnengekomen inco’s
[incontinentiematerialen, red.] op te bergen. Terwijl
ik dat deed, was een andere medewerker bezig met
het opruimen van de sterk ruikende vuilniszakken.
Toen ik vroeg of ze geen last had van de geur,
was haar veelzeggende antwoord: “Welke geur?”
Esther legde uit dat je op een gegeven moment aan
de geur herkent welke bewoner een nieuwe inco
nodig heeft. Het werk van een zorgmedewerker
gaat niet over rozen(geur). Tijdens de lunch
hielp ik een bewoner met eten. Hij slikte niet uit
zichzelf en bewaarde alles in zijn wang. Met veel
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aanmoedigingen en af en toe een slok water slikte
hij mondjesmaat de happen die ik hem gaf door.
Terwijl het mij niet lukte om één bewoner zijn bord
leeg te laten eten, hebben Esther en haar collega’s
in dezelfde tijd de tafel gedekt, kregen dertien
bewoners hun lunch achter de (kunst)kiezen en
is alles weer afgeruimd. Ik dacht dat ze konden
toveren.’

‘Schattuuug’
‘Alles wat ik deze ochtend zag en alle gesprekken
die ik had… De vrouw die mij vleide door steeds
weer te zeggen dat mijn oorbellen “Schattuuug”
waren, de man die alles maar verwarrend vond en
de vrouw die zeker wist dat ze de avond ervoor pas
was aangekomen terwijl ze er in werkelijkheid al
vier jaar woonde, ze hebben me allemaal geraakt.
Net als de kanjers die naar ze omkijken, die al hun
liefde stoppen in de zorg en zichzelf bijna vergeten.
Ze laten mij zien hoe bijzonder je moet zijn om te
werken in de ouderenzorg. Onbaatzuchtiger werk
bestaat bijna niet.’

Joyce is ambassadeur van onze
ouderenzorgcommunity. Voel jij
je ook ambassadeur?
Laat het ons weten via ouderenzorg@pggmenco.nl

Ron Sponselee(63)

bekleedt al meer dan twintig
jaar diverse bestuursfuncties
in de gezondheidszorg.
Hij hoopt binnenkort zijn
promotieonderzoek over
innovatie af te ronden.

E-mental health, Routine Outcome Monitor (ROM), Smart EPD
(SEPD) en sinds kort Virtual Reality. Informatietechnologieën
waar we hoge verwachtingen van hebben. Maar waarom
komen ze maar niet van de grond in de zorgsector? Een
dilemma dat Ron Sponselee, voorzitter van de Raad van
Bestuur GGZ Delfland, nog elke dag bezighoudt.
Over twee maanden gaat Ron met pensioen. Veranderingen in relatie tot
informatietechnologie (IT) lopen als een rode draad door zijn jarenlange carrière.
‘Waarom brengt IT zo weinig verandering teweeg?’, vraagt hij zich af. Hij schreef
er een aantal artikelen over en binnenkort verschijnt zijn eerste boek over dit
onderwerp.

HERKEN JIJ DIT? Wat
zijn volgens jou de kansen en
belemmeringen van IT in de
zorg? Reageer via pggmenco.nl/
dilemma

Hooggespannen verwachtingen
‘We horen al tientallen jaren dat de zorgsector het een stuk makkelijker gaat krijgen
door de inzet van IT’, vertelt Ron. ‘Maar ik ben bang dat het in de praktijk enorme
teleurstellingen worden. Zo zijn we in de ggz al sinds 2006 bezig met de invoering
van de Routine Outcome Monitor. De ROM zou hulpverleners digitale informatie
moeten geven over de effecten van de behandelingen die ze geven. Nu, ruim tien
jaar later, discussiëren we nog steeds over het nut van de ROM.’ Volgens Ron spelen
financiële en technische begrenzingen een rol bij de moeizame introductie van
vernieuwingen. ‘Maar nog belangrijker: zijn de functionarissen niet betrokken en is
de organisatie niet op orde, dan ontstaat er weerstand bij de zorgprofessionals. De
kans op succes is dan heel erg klein.’

Vernieuwingen doorzetten
Volgens Ron ontkomen we er niet aan om de vernieuwingen toch door te zetten.
‘Door de vergrijzing is er minder personeel en moet je op zoek naar andere
manieren van zorgverlening. Maar vernieuwen met IT begint niet met het kopen
van een softwarepakket en dit opdringen aan de medewerkers. De organisatie moet
veranderen’, stelt Ron. ‘Het proces is daarin belangrijk: het is een combinatie van
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cultuur, organisatie en natuurlijk ook
techniek die het succes bepalen.’

Kansen en belemmeringen
‘Ik ben benieuwd of ik in de goede
richting zit’, besluit Ron. ‘Herkennen
PGGM&CO-leden dit ook? Wat zijn
volgens hen kansen en belemmeringen
van IT-innovaties in de zorg? En hoe
kunnen we deze kansen benutten of
belemmeringen wegnemen? De druk op
de zorg neemt toe. We moeten alsmaar
efficiënter, effectiever en transparanter
werken. Daardoor kunnen we het ons
niet langer veroorloven dit vraagstuk
te negeren!’
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STRESSKIP

Niet zo bekend zijn deze
feiten over stress:

?

Extreme of chronische stress in de
eerste vier levensjaren maakt mensen
kwetsbaar voor latere stressoren. Maar
stressvolle ervaringen die uitdagend
zijn maar niet overweldigend, maken
kinderen later juist weerbaarder tegen
stress.
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Mensen die hun problemen actief te
lijf gaan, vertonen minder fysieke
stressreacties. Emoties vermijden,
ontkennen of onderdrukken leidt juist
tot grote en langdurige stressreacties.
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Stress is van oorsprong een nuttige, lichamelijke reactie. Bij dreiging maakt je lichaam zich
klaar voor actie. Ook produceer je het ‘stresshormoon’ cortisol, wat helpt alert te zijn en
snel te reageren in acute noodsituaties. Helaas treedt deze fysieke stressreactie ook op als
je er weinig aan hebt. Bijvoorbeeld bij psychische bedreiging, zoals drukte op het werk of
geldzorgen. Chronische stress is bovendien funest voor je immuunsysteem.

Zoek hulp bij vrienden, familie of
collega’s. Sociale steun vermindert
fysieke stress.

Wat kun je zelf doen om stress te verminderen? Ach, eigenlijk weten we het allemaal
best, toch? (H)erken je grenzen, neem voldoende rust, zorg voor veel buitenlucht en
lichaamsbeweging, matig je koffie- en alcoholgebruik…

Peter
(58)

ambulance-verpleegkundige

Uitslag test:

ervaart weinig werkdruk, is niet snel
gestrest
‘Na twintig jaar Landmacht kreeg
ik een burn-out. Hartkloppingen,
zweten, slapeloosheid – zó heftig. Een
carrièreswitch was mijn redding.
Natuurlijk heb ik op de ambulance ook
weleens stress. Vooral bij complexe
situaties of als er kleine kinderen bij
betrokken zijn. Maar dat zie ik meer
als een vorm van concentratie. In mijn
vrije tijd fiets ik veel. Even het hoofd
leegmaken, dat helpt. Wat ik geleerd heb
van mijn burn-out? Volg altijd je hart,
óók als dat betekent dat je risico’s moet
nemen.’
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Carmela
(59)

Rineke
(77)

was ziekenverzorgende, is
nu baliemedewerkster in een
fysiotherapiepraktijk

was wijkverpleegkundige en
praktijkdocent, nu met pensioen

Uitslag test:

Uitslag test:

ervaart momenteel geen stress, maar
is er wel gevoelig voor
‘Normaal gesproken ben ik iemand
die zijn rust neemt en alles goed kan
combineren. Maar nu even niet. We zitten
thuis in een giga verbouwing. Ik heb daar
veel stress van. Als ziekenverzorgende
was het soms flink aanpoten, maar
toch had ik toen weinig last van stress.
Vanwege een whiplash zit ik nu achter
de balie, ook leuk. In mijn vrije tijd heb
ik jarenlang mandala’s getekend en
tegenwoordig doe ik aan zentangelen.
Héél ontspannend.’

ervaart geen werkdruk, is weerbaar
‘Mijn man is dertig jaar ziek geweest,
waarvan de laatste vijf jaar ernstig.
Ik ben zo blij dat we hem tot het laatst
thuis hebben verzorgd. En zonder
hulp hè? Alleen mijn kinderen en ik.
Liefde doet zo veel meer dan klagen
en zuchten. Dat mijn uitslag van de
stresstest positief is, verbaast mij
niks. Ik krijg nergens stress van. Nu
niet en nooit niet. Ontspannen doe ik
met lopen, zwemmen, aquajoggen en
aerobics. Ik ga dus lekker door zoals ik
altijd heb geleefd.’

Annemiek
Kitty
(57)

verzorgende IG op de afdeling
gerontopsychiatrie

Uitslag test:

ervaart geen werkdruk, is weerbaar
‘In mijn ggz-jaren heb ik geleerd dat stress niets
oplevert. Als het me te veel dreigt te worden,
zeg ik tegen mezelf: wat is het ergste dat je kan
gebeuren? Dat helpt. Wat ook helpt, is dat ik weer
in de gerontopsychiatrie werk. Daar ligt mijn hart.
En het management hier is goed voor zijn mensen.
Dat zit ‘m in kleine dingen. Een ijsje bij warm weer,
een rolletje snoep in je postvak. Het gevoel dat je
gewaardeerd wordt, helpt tegen stress!’

(32)

woonbegeleider gehandicaptenzorg

Uitslag test:

ervaart weinig werkdruk en is stressbestendig
‘Als ik ga werken, maak ik eerst een planning. Maar met cliënten weet
je het nooit. Van het ene op het andere moment kan er van alles aan de
hand zijn, dus dan moet je snel schakelen. Dat geeft niet, ik geniet er
zelfs van! Onder druk functioneer ik beter. In mijn leven heb ik vaak
meegemaakt dat dingen anders liepen dan ik dacht. Die planning is dan
mijn houvast.’

Meer reacties van onze leden op
de stresstest lezen?
Ga naar pggmenco.nl/stresstest
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Heb jij spijt van iets dat je gedaan hebt op je werk? Word je achtervolgd door een knagend
gevoel van schuld? Omdat je het niet opnam voor een cliënt, roddelde over een collega
of misstanden in de organisatie niet aankaartte? Heel wat collega’s kampen met
gevoelens van spijt, schaamte of schuld. Zoals Petra. Elke dag gaat ze met een
knoop in haar maag naar haar werk.
‘Ik voel mij nog dagelijks schuldig’, vertelt Petra tijdens een openhartig interview. ‘Ik had veel meer moeten doen om ernstige
medicatiefouten op mijn werk te voorkomen. Maar ik durfde niet. Als ik niet bang was mijn baan te verliezen, dan was ik
zeker naar de directie gestapt. Het idee dat er nóg meer fouten worden gemaakt, kan ik nog steeds niet verkroppen.’
Petra werkte jaren met cliënten met moeilijk verstaanbaar
gedrag. ‘Het gedrag van deze mensen was onverwacht;
soms konden mensen zelfs agressief zijn naar anderen of
naar zichzelf. Dat was voor hen een manier om aan te geven
dat ze ergens ontevreden over waren bijvoorbeeld. Het
was een moeilijke doelgroep, maar ik werkte er ontzettend
graag mee. Wat het soms extra ingewikkeld maakte, was
dat deze mensen niet goed konden zeggen wie ze waren.
Daardoor moest je extra zorgvuldig zijn bij het toedienen van
medicijnen.’

Verkeerde medicatie

‘De medicijnkast op de afdeling hing op een plek waar het
druk en chaotisch was’, vervolgt Petra. ‘Doordat er veel
agressie voorkwam bij deze groep mensen was er veel

’Ik vind het zwak
van mezelf dat ik
niet méér gedaan
heb’
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wisseling van personeel. Dus was het extra belangrijk dat de
medicijnkast goed was ingericht, dat er duidelijke foto’s op
hingen en dat de kast zich op een plek bevond waar mensen
zich goed konden concentreren. Dat was niet het geval.’

Geen gehoor

Toen gebeurde het onvermijdelijke. Een collega maakte een
aantal ernstige medicatiefouten bij een cliënt. Petra schrok
zich rot en wilde actie ondernemen. ‘De cliënt was er heel erg
slecht aan toe. Hoe vaak moet dit nog gebeuren voordat er
echt iets misgaat?’ dacht ik. Ik trok mij de situatie erg aan en
mailde mijn manager en eerste begeleider omdat ik bang was
dat zo’n fout weer wordt gemaakt als ze niets veranderen.
Ik kreeg een korte mail terug met de boodschap dat de
aanpassingen die nodig zijn, gedaan zouden worden. Verder
geen reactie.’

Dubbel paraferen

‘De ouders van de cliënten dienden terecht een klacht in
die terechtkwam bij de inspectie’, gaat Petra verder. ‘De
organisatie gaf aan alles gedaan te hebben om zaken te
verbeteren en technisch gezien was de kast in orde. We
moesten vervolgens dubbel paraferen; één persoon zette
de medicijnen klaar, een ander gaf ze aan de betreffende
patiënt. Maar in plaats van problemen op te lossen, zorgde
dat juist voor extra werk, vond ik. En als ik de medicijnen
klaarzette, dan wist ik niet of mijn collega ze aan de juiste
cliënt gaf.’

‘Het idee dat er wéér
fouten gemaakt worden
kan ik niet verkroppen’
Dreigen met ontslag

Tot rust komen

Zorgelijke situatie

Onzeker

In de praktijk werkte het nieuwe systeem niet, was Petra’s conclusie. ‘Een
oplossing die bedacht was door de mensen die maar heel weinig op de groep
kwamen. Die kast moest daar weg, vond ik, en anders worden ingericht! Dit bracht
ik allemaal in, maar het werd allemaal van tafel geveegd. Onze manager liet weten
dat de eerste die weer zo’n fout maakte, ontslag zou krijgen. De angst zat er goed
in bij collega’s. Iedereen was gespannen en ik vond dat uitermate onveilig werken.’

Petra voelde zich niet prettig bij de hele gang van zaken. Zeker toen er weer
een zorgelijke situatie ontstond. ‘Een collega kwam naar mij toe en vroeg of ik
de medicatie van cliënt A wilde klaarzetten. Ik zag dat het tijdstip op de klok
anderhalf uur scheelde met de tijd die op het zakje stond dat ik moest klaarzetten.
Ik had hier moeite mee maar kon niet anders dan de medicatie klaarzetten voor
mijn collega. Ik maakte wel een aantekening. Wederom kaartte ik de situatie aan,
maar het management liet weten dat het allemaal niet zo’n vaart zou lopen.’

‘Iedereen was
gespannen en ik vond
dat uitermate onveilig
werken’
Niemand staat op

Petra ging lang met tegenzin naar haar
werk. ‘Het was zó frustrerend om in die
situatie rond te blijven lopen. Ik was er
graag tot mijn pensioen gebleven omdat
het werk mij zo aanspreekt, maar de
situatie dwong mij om te vertrekken.’

Petra vindt dat medewerkers in de
zorg beter voor zichzelf en de cliënt
moeten opkomen. ‘Ik zit al jaren in het
vak en zie regelmatig dat mensen zich
té gemakkelijk laten intimideren door
anderen. Ik liet mij ook monddood en
onzeker maken door het management
dat mij allesbehalve netjes en serieus
heeft bejegend. Voor het eerst in mijn
loopbaan voelde ik me niet vrij om te
zeggen wat ik wilde zeggen. Ik vind
het zwak van mezelf dat ik niet méér
gedaan heb. Ik vind nog steeds dat ik
naar de directie had moeten stappen,
maar dat durfde ik niet. Ik hoop dat
anderen die moed uiteindelijk wel
hebben.’
Uit privacyoverwegingen is de naam
Petra gefingeerd.

Petra wilde niet meer werken in een team waar ze zich niet veilig voelde en ging
ergens anders aan de slag. Ze durfde niet nog meer stappen te ondernemen, uit
angst voor haar verdere loopbaan. Dat neemt ze zichzelf nog steeds kwalijk. ‘Wat bij
mij het meeste knaagt is dat ik voor mijn gevoel met mijn rug tegen de muur stond,
terwijl ik wilde opkomen voor de cliënt en zijn familie. Er zijn dingen gebeurd die
niet mogen en kunnen en waar niet voldoende aan gedaan werd. Niemand durfde op
te staan. Ik ook niet!’
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Topmerken tegen
bodemprijzen

Licht, gewatteerd herenjack
tegen een bodemprijs

Voor u als

lezer van

dit magaz

Zwart

€ 89,– kor

ine

ning

e plan
nanciël

Fi

Fred Meinema (62),
lid van onze community Wij
Mantelzorgers Enschede, is getrouwd
met Aukje. Samen hebben ze vier

ting

kinderen en negen kleinkinderen.

Blauw

Rood

De
RIJS
UW P DEEL

Door de donslook krijgt dit jack
een sportieve, maar chique uitstraling. Ook bij koude temperaturen hebt u het aangenaam
warm. Het jack is zeer licht en
uiterst comfortabel. Het zit
altijd lekker, of u nu in de auto,
op de fiets of in de trein zit, zonder hinderlijk dik te zijn.
Direct bestellen: u ontvangt
dit jack met 30 dagen
omruil- en retourrecht!

VOOR

68%

Kwaliteit en functionaliteit
NORDCAP – hoogwaardige outdoor-kleding.
Functionele materialen, doordachte details en
een uitmuntende afwerking zorgen voor langdurig draagcomfort. www.nordcap-sport.com/nl

!

BESTELFORMULIER met 30 dagen omruil- en retourrecht
Bestelmaat

Artikelbeschrijving

i.p.v.*

Personalshopprijs

Nordcap herenjack, blauw

€ 129,– € 49,99 € 39,99

63.209.595

Nordcap herenjack, groen

€ 129,– € 49,99 € 39,99

63.211.374

Nordcap herenjack, rood

€ 129,– € 49,99 € 39,99

Mevrouw

Heer

FAX 0314/390 007

Om toegang te krijgen tot de online shop kunt u gebruik maken van de
veiligheidscode hieronder. (2 maanden geldig) De veiligheidscode is
tevens uw waardeboncode. Uw korting wordt automatisch verrekend in
het winkelmandje bij het inwisselen van de waarboncode.
VEILIGHEIDSCODE

N3233

å

HHHHH

GOED
4.39/5.00
Stand: 11/2017, 4.447 beoordelingen

Hier snel naar
de online shop!

Herroepingsrecht: u hebt het recht, gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst tegenover Personalshop (Servus Handels- & Verlagsges.m.b.H.), schriftelijk, telefonisch, per fax of per e-mail aan postbus 16, 7030 AA Wehl, tel:
0800 - 020 33 77, fax: 0314 - 390 007, klantenservice@personalshop.com te herroepen. De herroepingtermijn begint op de dag
van ontvangst van de artikelen. Stuur ons de artikelen uiterlijk 14 dagen na uw annulering retour. Wij verlenen u bovendien naast
het wettelijke herroepingsrecht een vrijwillige retourgarantie van totaal 30 dagen na ontvangst van de goederen voor zover het
artikel compleet en in originele verpakking is en zich in ongebruikte en onbeschadigde toestand bevindt. Deze actie is niet geldig
in combinatie met andere acties.

Straat en huisnr.
Postcode en plaatsnaam

Versturen aan:
Personalshop
Postbus 16
7030 AA Wehl

E-mailadres

Aanbieding alleen
geldig voor de lezers
van dit magazine

Actie nr.
N3233

Levering gebeurt op rekening in de volgorde van de ontvangen bestellingen. Alstublieft geen betaalmiddelen meezenden.
Aanbiedingen gelden alleen in Nederland en zolang de voorraad strekt.

#

30

& 0800/020 33 77

Verzend- en verwerkingskosten à € 5,90

Achternaam, voornaam

Geboortedatum

3 XL

www.personalshop.com

WAARDEBONCODE

Afzender (AUB in blokletters invullen):

XXL

5-sterren Personalshop garantie

H
H
H
H
H

Vakantie
Zo gaan Fred en Aukje nog altijd op vakantie. Samen zochten ze naar een vorm
van reizen die voor Aukje comfortabel genoeg was. ‘Het begon met een kleine
riviercruise naar Düsseldorf’, vertelt Fred. ‘Dat beviel zó goed dat meerdere cruises
volgden. Zo zijn we naar Noorwegen en Sint-Petersburg gevaren. Alles mag en niets
moet aan boord. En het personeel is altijd bereid om te helpen.’

Huurappartement
Financieel hebben Fred en Aukje het goed. Fred kon op 55-jarige leeftijd de
marechaussee verlaten en ontvangt een WAO-uitkering met aanvulling vanwege een
ongeval. Aukje krijgt een IVA-uitkering omdat ze is afgekeurd door haar ziekte. Een
paar jaar geleden verkochten zij hun eengezinswoning aan hun dochter. Een goede
keuze, volgens Fred. ‘We huren nu een ruim appartement in de binnenstad. Alles is
gelijkvloers en alle voorzieningen op loopafstand. Ideaal!’

en auteur van het boek ‘Nooit meer
slapend arm’. Centraal daarin staat de
‘geluksbegroting voor een financieel fitte
toekomst’. In deze rubriek reageert hij op
de financiële planning van leden.
De gemidde
lde man of
vrouw wordt
80 jaar oud.
ruim
Ga dus maar
rustig slapen,
er is nog genoeg
tijd om die
map met
financiële
papieren open
te slaan. Of
niet?
In een toekoms
t waarin de
overheid
minder voor
je regelt, moet
je je eigen
vragen stellen
en beantwo
orden. Tot
wanneer wil
je werken?
Wil je een
wereldreis
maken? Welke
zorg wens
later? Alle
je
antwoorden
kosten geld,
niet meer
dat
vanzelfsprekend
beschikbaar
Het loont
de moeite
is.
om je toch
verdiepen
eens te
in een aantal
papieren die
je jaarlijks
ongezien
weglegt.
Brounen en
Koedijk helpen
je daarmee
op een prettige,
makkelijke
manier, met
oog voor wat
echt telt. Uiteinde
het maar
lijk gaat
om twee vragen:
wat wil je
realiseren
later
en wat moet
je daar nu
doen?
voor

Dirk Brounen
en Kees Koedijk
bestuderen
al jaren
de financië
le kant
van ons dagelijks
leven. Ze zijn
allebei
hoogleraar
financieel
management
aan
de Universi
teit van
Tilburg en
TIAS
Business
School.

DIR K BRO
UNE N en
KEE S KOE
DIJK

NOOIT

EER
SLAPEMN
ARM D

Deel jouw
begroting van
geluk en maak
kans op het boek
‘Nooit meer slapend arm’
van Dirk Brounen
ISBN 978-90-47

0-1025-8

D ARM

63.209.579

XL

Dirk is hoogleraar financieel management

ER SLAPEN

€ 129,– € 49,99 € 39,99

Bestelmaat
M
L

Aukje lijdt aan Parkinsonisme en Fred is mantelzorger. Desondanks deelt het
echtpaar lief en leed met elkaar en genieten ze samen.

Dirk
Brounen

NOOIT ME

Nordcap herenjack, zwart

U spaart € 89,01
op de adviesprijs

Eenvoudiger bestellen!

–68%

63.209.566

39.

99

Fred en Aukje droomden over een pensioentijd met veel
vrijheid en reizen. Tot Aukje zes jaar geleden ernstig ziek
werd. Wat kwam er terecht van hun dromen? En welke
financiële keuzes hebben ze gemaakt? Kortom: hoe ziet
hun geluksbegroting eruit?

Hoe kijkt financieel expert Dirk
Brounen hiernaar? Dirk: ‘Fred en Aukje
maken ondanks de omstandigheden
iets moois van hun leven. En nemen
financieel verstandige beslissingen.
Een ‘geluksbegroting’ betekent dat je
ruim van tevoren, rond je 50e, samen
plannen maakt voor later. Wat wil
je? En wat betekent dat financieel?
Houd daarbij rekening met vervelende
omstandigheden. En doe het op tijd.
Dan maak je bewuste keuzes en kun je
sneller schakelen als het zover is.’

DIRK BROU
NEN
en KEES
KOED IJK

Art.nr.

Aantal

€

S

geluksbegroting

van Fred en Aukje

Merkkwaliteit met
€ 89,– voordeel

V O O R D E E L P R IJ

Fred en Aukje zijn dankbaar dat ze geen
geldzorgen hebben. Want de zorgkosten
lopen behoorlijk op met allerlei
aanpassingen in huis en de nodige
hulpmiddelen. Hun dochter, die bij een
bank werkt, hielp bij het maken van
financiële keuzes. Zo heeft Fred een deel
van de overwaarde van hun koophuis
apart gezet als financiële buffer en
met het andere deel een chalet op een
camping gekocht. Fred: ‘Het chalet is een
uitvalsbasis voor ons. Aukje en ik kunnen
daar heerlijke tochtjes maken op onze
duofiets met trapondersteuning. We
plukken de dag.’

Geluksbegroting

Groen

i.p.v.* 129,–
rijs 49,99
on
Pers alshop-p

Uitlaatklep

ACT IEP
LAN voor
een FIN ANC
FITT E IEE L
TOE KOM
ST

Slapend_arm

.indd 2-3

14-11-16

14:31

Ga naar
pggmenco.nl/geluksbegroting

2 jaar garantie zonder “maar”
Hoogste kwaliteitsgarantie
Snelle levering
Laagste prijsgarantie
30 dagen niet goed, geld terug-garantie**

* i.p.v.-prijzen hebben betrekking op de fabrikantenprijslijst of de verkoopadviesprijzen van de fabrikant
**De algemene voorwaarden van Personalshop kunt u terugvinden op www.personalshop.com

PGGM&CO | december 2017

31

el
e
d
r
o
o
v
n
e
d
e
L

zekeringen en
oordelige ver in de winkel
v
an
V
.
en
el
er
oord
aalt mee wat
ieve) ledenv
erse (collect tijdelijke koopjes. Jij bep
iv
d
an
v
l.
je
.n
pggmenco
uitjes en
O profiteer
Via PGGM&C ucten tot ontspannende het weten via voordeel@
d
t
ro
aa
hypotheekp
voordeel? L
oor een leden
ligt. Ideeën v

Zo goalsendieuw
50%

korting op
extra ledene) fietsen
(elektrisch

g

5x Psychologie
Magazine voor €15
Een momentje voor jezelf of als (kerst)cadeau voor
een ander! Als lid van PGGM&CO neem je nu
wel heel voordelig een proefabonnement op
Psychologie Magazine. Je ontvangt 5 nummers
voor €15. Dat is slechts 50% van de winkelprijs.
Het abonnement stopt automatisch.

(Proef)abonnement afsluiten?
Ga naar pggmenco.nl/tijdschrift

Fiets stijlvol – en tijdelijk extra voordelig – het nieuwe jaar in. Bij onze
partner Mantel kun je nu kiezen uit twee scherp geprijsde elektrische
fietsen van Pegasus en Cortina of een luxe stadsfiets van Trek.
Als lid van PGGM&CO krijg je boven op de actieprijs ook nog eens
€100 ledenkorting op deze fietsen.

concerten

Refurbished (opgeknapte) iPhones of
iPads zijn tegenwoordig erg populair.
Niet gek, want deze Apple-producten
verkeren dankzij een opknapbeurt weer
in nieuwstaat, maar zijn wel aanzienlijk
goedkoper dan een nieuw product.
Bij onze partner Amac kun je diverse
refurbished modellen van de iPhone
6/6s en de iPad Air kopen voor een
aantrekkelijke PGGM&CO-ledenprijs.

Bekijk alle refurbished modellen
op pggmenco.nl/apple

Nu met 50% ledenkorting op
de entree + gratis cd t.w.v.
€10 (exclusief voor leden van
PGGM&CO).

MESSIAH – Händel
REQUIEM – Mozart
MATTHÄUS PASSION – Bach

50%

Concertdata bekijken of
direct boeken? Ga naar
pggmenco.nl/concerten

g

ledenkortin

Let op: wees er snel bij, want deze fietsaanbiedingen gelden zolang de
voorraad strekt.

Voordelig museumbezoek

Bekijk het fietsaanbod op pggmenco.nl/fietsen

Een voordelig dagje eropuit? Als PGGM&CO-lid krijg je via onze partner
DagjeWeg.NL korting op de toegang tot diverse musea in Nederland. Zo kun je nu
met 25% tot 30% ledenkorting naar het ervaringsmuseum muZIEum, CORPUS Reis door
de mens, Museum van de 20e Eeuw of de ruimtevaarttentoonstelling Space Expo.

€10

g
ledenkortin

Een dag ontspannen, wegdromen en helemaal
tot rust komen. Wil jij dat ook? Via onze partner
Select Wellness Group boek je als PGGM&CO-lid
nu extra voordelig een heerlijk dagje wellness
vol sauna- en wellnessfaciliteiten, ontspannende
(beauty)behandelingen en heerlijke gerechten.

tot

30%

g
ledenkortin

Direct boeken? Ga naar pggmenco.nl/museum

Dagje wellness met
beleef
de beste
ruim €10
korting
musical ooit
gemaakt

Direct boeken?
Ga naar pggmenco.nl/sauna

Beleef de winterconcerten van
The Bach Choir & Orchestra of the
Netherlands met dirigent Pieter
Jan Leusink. Voel de verwondering
door de dynamiek van muzikale
emoties en ervaar dat de
eeuwenoude composities tijdloos
zijn. Als geen ander weet dit
gezelschap, met medewerking van
internationale topsolisten, jou een
onvergetelijke avond te bezorgen.

Opgeknapte
iPhones en iPads

€100

ledenkortin

Winter-

Beleef de beste musical
ooit gemaakt
• Kies uit meer dan 25 locaties in Nederland
• Entreebewijs nu van €33,50 voor €23,45
• Inclusief ontvangst met koffie & gebak,
gebruik van wellness- en sauna-faciliteiten,
doucheproducten en scrubzout

30vo%
ordeel

leden

plaatsen
erkt aantal
Let op: bep dus wees er snel bij
r,
beschikbaa

De musicalklassieker My Fair Lady is terug! Met een
geweldige cast, duizelingwekkende kostuums, fantastische
decors en bekende meezingers als ‘Als het effe kan’, ‘Kom
terug en dans met mij’ en natuurlijk ‘Het Spaanse graan’ zal
My Fair Lady de harten van het publiek weer veroveren.
Ook jij kan erbij zijn! Boek snel je tickets bij een theater
bij jou in de buurt en profiteer tijdelijk van 30% exclusief
ledenvoordeel op de entree.

Direct boeken? Ga naar pggmenco.nl/musical
32
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Winteraanbieding

WILDLANDS

Beleef een werelds avontuur voor de hele familie in het park van
WILDLANDS Adventure Zoo Emmen. Sta oog in oog met wilde
dieren en reis door de jungle, de savanne en het poolgebied.

taarns
€3 solar-lan
voor € 20
Deze sfeervolle tuinlantaarns op zonne-energie
passen perfect in iedere tuin en op elk balkon.
De lampjes geven een flikkerend licht als van
een kaars en springen automatisch aan als het
donker wordt. Je kunt ze ophangen, neerzetten of
gebruiken als tuinverlichting.
Als lid van PGGM&CO krijg je tijdelijk 25% korting
op de PowerPlus Ferret Solar LED tuinlantaarns.
Je betaalt voor 3 lantaarns nu geen €26,95 maar
slechts €20 (exclusief verzendkosten).

Profiteer als PGGM&CO-lid van bijna 30% korting op de
entree. Je betaalt nu geen € 32,75 maar € 23 per persoon
(volwassene), inclusief warme chocolademelk.
Tip: van 22 december t/m 7 januari kun je WILDLANDS ook
’s avonds bezoeken tijdens WildNights. Een bijzondere
ervaring! Voor jou zijn deze avonden bij de prijs inbegrepen.

Direct boeken?
Ga naar pggmenco.nl/wildlands

Profiteer nu van collectieve
ledenkorting op je zorgverzekering
Als lid van PGGM&CO profiteer jij nu van aantrekkelijke collectieve korting op je zorgverzekering
bij CZ of ONVZ Zorgverzekeraar. Tot en met 31 december kun je je huidige zorgverzekering
opzeggen. Kies de zorgverzekering die bij jouw levenssituatie past. Alleenstaand, samenwonend,
getrouwd of met pensioen: in elke situatie bieden we een passende oplossing.

CZ Zorgverzekering

ONVZ Zorgverzekeraar

• 7% korting op premie basisverzekering
• 9% korting op premie aanvullende verzekeringen

• 8% korting op premie basisverzekering restitutie
• 10% korting op premie aanvullende restitutieverzekeringen

Bereken je premie op pggmenco.nl/zorgverzekering

Bekijk de solar-lantaarns
op pggmenco.nl/tuinlampen

Attens Hypotheken:

opent deuren voor
mensen die zorgen

5 voordelen voor jou:
1. Gunstige rente
2. Automatische renteverlaging bij (extra)
3.
4.
5.

aflossen
Onregelmatigheidstoeslag en flexibele
arbeidscontracten tellen mee als inkomen
Ouders mogen meetekenen voor de lening
Rentekorting op energiezuinig huis

Meer informatie?
Ga naar pggmenco.nl/attens

VvAA-verzekeringen
speciaal voor
PGGM&CO-leden
Autoverzekering
Reisverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering
Inboedelverzekering
Opstalverzekering
Ongevallenverzekering

•
•
•

LEDENKORTING OP
HYPOTHEEKADVIES
Ga jij binnenkort een huis kopen? Of overweeg je om je hypotheek
over te sluiten? Profiteer nu van ledenkorting op een hypotheekadvies
bij 4 verschillende aanbieders.

Jouw voordelen als lid van PGGM&CO:
Ledenkorting op de totale factuur
Onafhankelijk en objectief advies
Jouw persoonlijke situatie staat centraal

Lage premie
Uitstekende service
Ruime dekking en extra voordelen
voor zorg en welzijn

Altijd een vestiging bij jou in de buurt

aal/r
Gagmn
enco.n

Bereken je voordeel
op pggmenco.nl/verzekeringen
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Let op: om voor dit ledenvoordeel in aanmerking te komen,
moet je een afspraak maken via de website van PGGM&CO.

Alsjeblieft,
korting op Mac,
iPad en meer.
Bekijk de acties op pggmenco.nl/amac

Jouw Apple expert

Exclusief
voor leden va
n
PGGM&CO

