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DeFakkel Column van een medewerker

Anja van Wijk geeft De Fakkel voor het volgende 
nummer door aan John Joost, Facilitaire Dienst, 
audits eten en drinken.

Wat vinden medewerkers van OsiraGroep van recente 
ontwikkelingen en gebeurtenissen? Anja van Wijk (35), 
teamleider van de groepswoningen in Leo Polak, steekt  
De Fakkel aan. 

‘Halveer het aantal managers niet, maar doek ze maar 
helemaal op.’ Dit was slechts één van de reacties in de 
Telegraaf van 21 augustus dit jaar op de stelling ’Wat zou 
u ervan vinden als verpleegkundigen (en verzorgenden 
natuurlijk) 50 procent meer zouden gaan verdienen en 
managers 50 procent minder’? Wat wil de Telegraaf  
hiermee eigenlijk bereiken? 
Het irriteert mij mateloos dat verzorgenden en verpleeg-
kundigen neer worden gezet als zijnde ‘slachtoffers en 
zielig’. Zelfs het woord ‘armoede’ werd in de tekst gebruikt. 
Nou zeg ik heus niet dat het een enorme vetpot is, maar 
armoede? Uit onderzoek is gebleken dat juist verzorgen-
den en verpleegkundigen meer verdienen dan andere 
beroepen op mbo niveau. Verzorgende en verpleegkundi-
gen krijgen in mijn ogen weinig respect wanneer de pers 
het beroep zo triest neer zet. We hebben gestudeerd, het is 
ons werk, krijgen normaal betaald zoals elke werknemer in 
Nederland, en we houden van ons vak. 

Een reactie in de Telegraaf over managers: ‘managers  
werken alleen voor status en geld’. Echter binnen de fwg 
voor gezondheidszorg verdienen managers veel minder 
dan managers in vergelijkbare functies binnen het 
bedrijfsleven. Door alle regels, wetgevingen, personeels-
tekorten, vernieuwingen, fusies, inspectiebezoeken  
enzovoort heen moeten ze ervoor zorgen dat er kwaliteit 
van zorg geleverd wordt en dat met minimale gelden.  
Je moet flink wat in je mars hebben om je in deze tijd  
als manager staande te houden.
Sorry telegraaf, ik zeg mijn abonnement op, als ziekenzor-
gende/ verpleegkundige en teamleider wil ik iets meer res-
pect, voor mijzelf, mijn collega’s, en ook voor mijn manager.

Onbegrip en onwetendheid over andere levensvisies. Geestelijk verzorger Anton Koolwijk komt het  
regelmatig tegen tijdens zijn werk bij drie locaties van OsiraGroep. Met projecten als ‘Op Wereldreis  
in Amsterdam’ wil hij mensen informeren en bij elkaar brengen. ‘Het is toch jammer als je niets van  
de ander afweet terwijl je bij elkaar in huis woont.’

Tijdens het interview komt er een Surinaamse familie voor-
bij: gekleed in het wit en dansend en zingend nemen ze 
afscheid van hun vader, opa of broer. ‘Een tijdje terug was 
er ook zo’n afscheidsritueel,’ vertelt Anton Koolwijk, sinds 
negen jaar geestelijk verzorger bij het Willem Dreeshuis, 
Het Schouw en sinds een jaar in Vreugdehof. Zijn speci-
alisme is diversiteit. ‘Sommige bewoners dachten dat er 
een feestje plaatsvond en kwamen nieuwsgierig een kijkje 
nemen.’ Er bestaat weinig kennis over dit soort rituelen 
rond de dood, aldus Anton, zowel onder bewoners als bij 
OsiraGroep als organisatie. In de woonzorgcentra wonen 
voornamelijk mensen die uit een ‘traditioneel Nederlands’ 
Amsterdam komen. Er wonen enkele Surinamers en Indiërs 
en nog nauwelijks Marrokanen en Turken. De komende 
vijftien jaar zal OsiraGroep steeds kleurrijker worden, met 
meer mensen uit niet-westerse culturen. ‘Iedereen moet 
zich bij OsiraGroep thuis kunnen voelen en zich gerespec-
teerd voelen. De kennis van medewerkers met een niet-
westerse komaf over de cultuur en de taal kunnen we goed 
gebruiken om als organisatie betere zorg te kunnen bieden 
én om bewoners te informeren over deze culturen.’ 

Wereldreis
Anton organiseerde ‘Op Wereldreis in Amsterdam’, waar-
bij vijftien bewoners uit Het Schouw en vijftien uit het 

Onbekend maakt onbemind

Diversiteitbeleid OsiraGroep wil een goede afspiegeling 
vormen van de Amsterdamse bevolking. Momenteel wordt 
er een diversiteitsbeleid ontwikkeld om meer medewerkers 
en cliënten van niet-westerse komaf bij de organisatie 
te betrekken. Ook heeft OsiraGroep enkele speerpunten 
ontwikkeld om het welzijn van homoseksuele ouderen te 
ondersteunen. Het beleid zal medio 2009 klaar zijn. 

Enkele initiatieven: 
-   Een palmentuin voor Surinaamse demente ouderen in 

De Venser.
-  Dagverzorging voor Turkse ouderen in De Drie Hoven.
-  Woongroep voor Chinese ouderen in De Kempering.
-   Woongroepen in ontwikkeling voor Marokkaanse,  

Indische en Molukse ouderen, aangepast aan hun  
specifieke wensen.  

Willem Dreeshuis een bezoek brachten aan een Turkse 
vrouwenvereniging, een Hindoestaanse woongroep en een 
moskee. Anton: ‘De deelnemers waren goed voorbereid 
en stelden kritische vragen. Waarom de vrouw in de islam 
achtergesteld wordt, bijvoorbeeld. Na uitleg begrepen ze 
dat vrouwen juist gerespecteerd worden. De conclusie was 
dat mensen eigenlijk niet zoveel verschillen.’ Hij organi-
seert themamaanden gericht op een bepaalde cultuur en 
herdenkingen voor overledenen waarbij ook islamitische of 
boeddhistische mensen over hun tradities vertellen. Anton: 
‘In het Willem Dreeshuis vertelden vier Marokkaanse me-
dewerkers over rouw, verdriet en rouwrituelen in Marokko. 
Er werd zo aandachtig geluisterd, je kon een speld horen 
vallen.’ Anton voerde ook de multiculturele feestkalender 
in om feestdagen met elkaar te vieren. Zoals de Dag van 
de Vrijheden, een Surinaams-Creools feest om de afschaf-
fing van de slavernij te vieren. ‘Op een positieve manier 
maken mensen kennis met de rijkdom en de tradities van 
Suriname.’ 

Inspiratiebron
Met deze activiteiten, wil Anton meebouwen aan een cul-
tuur van respect en verdraagzaamheid. Hij probeert daarbij 
altijd een middenweg te vinden en rekening te houden 
met gevoeligheden. Dat is wel eens moeilijk. ‘Bewoners 
vroegen waarom ik alleen aandacht besteedde aan andere 
culturen, de Nederlandse cultuur is toch ook interessant. 
Daarom mix ik het nu ook vaak. Ook vinden sommigen dat 
anderen zich aan Nederlandse cultuur moeten aanpassen 
of vinden communicatieproblemen door cultuurverschillen 
plaats.’ 

Anton laat het Stiltecentrum van Vreugdehof zien, een plek 
om tot rust te komen of te bidden. Er staat een Mariabeeld, 
de Bijbel en de Koran liggen er en de richting van Mekka is 
aangegeven. ‘Als men iets niet kent, kan het vreemd of be-
dreigend overkomen; onbekend maakt immers onbemind. 
Terwijl er meer gelijkenissen dan verschillen zijn,’ zegt hij. 
‘Het is zo jammer dat bewoners niets weten van andere 

bewoners of medewerkers. Als je met elkaar in gesprek 
gaat ontdek je hoeveel boeiende mensen hier wonen en 
werken. Juist verschillen geven interessante gespreksstof. 
Iemands levensbeschouwelijke of culturele achtergrond is 
een inspiratiebron, een krachtbron,’ besluit Anton. ‘Het is 
erg verrijkend en bevrijdend om visies naast elkaar te zien 
in plaats van tegenover elkaar.’

‘  Niet dat 
het een 
vetpot  
is, maar  
armoede?’

Reageren? fmeijer@osiragroep.nl

Er werd zo aandachtig 
geluisterd, je kon een 
speld horen vallen

‘Afgelopen donderdag heb ik wat 
behoorlijk heftigs meegemaakt. 
Natuurlijk moest ik deze dag weer 
naar de cursus (Intensieve Neuro-
revalidatie, red.) en helaas begon 
deze dag op het politiebureau!’ 

Lees het weblog van de 25-jarige Anna Eijkelenboom, 
bewoonster van Albatros, op www.osiragroep.nl.

Het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen 
startte in juni 2008 met een telefonische Hulplijn 
Palliatieve Zorg voor particulieren. Mensen met 
bijvoorbeeld een levensbedreigende ziekte of 
mantelzorgers kunnen hier met vragen terecht. 
Verpleegkundigen met ervaring in de palliatieve 
zorg geven direct antwoord op hun vragen. Zij 
beschikken over adressen en informatie én over  
de mogelijkheid om een geestelijk verzorger voor 
een cliënt in te schakelen. Ook de geestelijk  
verzorgers van OsiraGroep zijn hierbij betrokken. 

De hulplijn Palliatieve Zorg is telefonisch 
bereikbaar op werkdagen van 10.00 - 16.00 uur 
via telefoonnummer 088 - 123 24 88. 
Ook per e-mail kunnen vragen gesteld worden: 
hpz@netwerkpalliatievezorg.nl.

Hulplijn Palliatieve zorg
088 – 123 24 88

Het evenement trok ruim 10.000 bezoekers (55+), die 
werden getrakteerd op optredens, demonstraties, discus-
sies en lezingen. OsiraGroep was ook dit jaar weer verte-
genwoordigd met twee stands. Medewerkers van Osira 
Thuiszorg en Zorgadvies informeerden de bezoekers. De 
Gemeentedag vormde voor Osira Ledenservice tevens de 
aftrap voor een ledenwerfactie. Bezoekers die lid worden 
van de Ledenservice maken kans op een gratis workshop. 
En kunnen direct – met korting - profiteren van het brede 
aanbod aan diensten, services en cursussen. 
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Gemeentedag 2008
Begin oktober vond de jaarlijkse Gemeentedag plaats in 
het Stadhuis/ Muziektheater. Hieraan doen jaarlijks zo’n 
170 organisaties, instellingen en belangenverenigingen 
mee. 

Medewerkers OsiraGroep aanwezig op 
Dam tot Damloop 
21 september 2008

Word lid 
en win 
een gratis 
workshop
Of maak een ander lid

Word lid van Osira Ledenservice en win een gratis workshopOf maak een ander lid

Osira Ledenservice is er om uw leven gemakkelijk te maken. 
Ons aanbod: van klussendienst tot maaltijd aan huis. 
Van computer lessen tot Nordic Walking. En nu ook 
leuke, ontspannende workshops. Osira Ledenservice 
regelt het voor u, voordelig, gemakkelijk en betrouwbaar. 
Word lid of maak een ander lid en profi teer meteen. 
En maak kans op een gratis workshop naar keuze!Hoe werkt het?Bel of e-mail voor informatie en een inschrijf formulier: 

T (020) 463 58 96 of ledenservice@osiragroep.nl. Het lidmaatschap kost Ä 15,50 per huishouden via een 
automatische incasso. Anders betalen kan ook maar 
dan betaalt u Ä 5,- administratiekosten.

Nieuw in ledenservice aanbod!*Workshops:• Beeldhouwen• Collages maken• Fotografi e• Schermen
• Smartlappen zingen• Theater maken• Varend ontbijt

* Kijk voor het actuele aanbod op www.osiragroep.nl Osira Ledenservice maakt het u makkelijk
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