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Kiezen voor 
hetzelfde beroep
Kinderen treden in het voetspoor van hun (groot)ouders  

sAmenwonen met JonGeren in een verzorGinGshuis

professionAls met GriJze slApen helpen ontiKKelinGslAnden 



‘Nu eVeN GeeN 
wERk AAN TAfEL!’ 

4 families waarvan opeenvolgende generaties dezelfde baan kiezen

het is misschien niet meer zo gebruikelijk als voorheen dat kinderen hetzelfde beroep kiezen als hun ou-
ders, maar een zeldzaam fenomeen is het zeker nog niet. candy dulfer speelt net als haar vader saxofoon, 
ronald en erwin koeman werden voetballer en trainer net als hun vader en tweede kamerlid Pieter dui-
senberg koos voor de politiek, net als zijn vader, de voormalig minister van Financien. ook de kinderen in 
het onderstaande verhaal kregen het werk van hun ouders met de paplepel ingegoten. Tekst: Peter Magnée, 

Ciska de Graaff en Edwin van Baarle

‘keirecht’, schreeuwt een werk-
nemer van het aannemersbedrijf 
uit Maaskantje (berucht sinds New 
Kids) met zachte ‘g’. hij staat tot 
aan de rand van zijn laarzen in de 
zompige klei van de bouwput in een 
sloot even buiten rumpt. Met twee 
collega’s plaatst hij houten palen 
diep in de bodem, waarop straks 
een stuw wordt gebouwd. ‘het zijn 
sparren van de Veluwe’, verdui-
delijkt cees Quint, toezichthouder 
technische projecten van het Wa-
terschap rivierenland in tiel. ‘Veel 
goedkoper dan beton. Nee hoor, 
dat rot niet, zolang het grondwater 
maar op peil blijft.’ Met vader daan 
(67) is cees (43) naar de bouwplek 
gereden om samen op de foto te 
gaan voor dit verhaal over families, 
die soms als generaties lang het-
zelfde werk verrichten. ‘hij is veel 
buiten’, zegt daan over zijn zoon, 
die voor de foto intussen met zijn 
laarzen aan en een bouwtekening 
in de hand in de bouwput staat. 
‘dat is het mooie aan dit beroep. ik 
zat de laatste jaren tot mijn pen-

sioen naar mijn smaak te veel op 
kantoor, maar dat zou niets voor 
cees zijn.’ 
Beide Quinten delen een werkza-
me carrière bij het waterschap, al 
was dat in de tijd dat daan in dienst 
trad in 1972 nog het Waterschap 
van de linge, waar hij onder meer 
opzichter en senior peilbeheer 
was. cees: ‘ik ben opgegroeid met 
de waterstanden die vroeger nog 
werden doorgegeven via de radio. 
Moesten we even stil zijn, want pa 
was aan het noteren hoe hoog het 
water stond bij lobith. Misschien 
heeft dat ongemerkt toch de ba-
sis gelegd dat ik ook bij het water-
schap ben gaan werken.’
Waterbeheer hoort bij een land dat 
voor een flink deel onder de zee-
spiegel ligt. Niet alleen zijn boeren 
en tuinders ervan afhankelijk voor 
het verbouwen van hun gewassen, 
veel bouwwerken zouden verzak-
ken als de uit houten palen be-
staande fundering ‘droog’ zou ko-
men te staan. 

‘tegenwoordig komt er meer bij 
kijken’, verduidelijkt cees, opge-
leid in de richting hbo civiele tech-
niek. ‘de projecten die ik begeleid 
betreffen riolen, rioolgemalen, ri-
oolwaterzuivering, water- en pol-
dergemalen, het plaatsten van 
stuwen, maar ook milieuvriende-
lijk natuurbeheer. denk daarbij 
aan het broedseizoen van eenden 
en ganzen of vismigratie, omdat 
vissen zich vrij van het ene naar 
het andere gebied moeten kunnen 
bewegen.’ 
Zijn vader: ‘in het begin heeft 
cees nog onder mij gewerkt. Maar 
dat ging prima, we zijn nuchtere 
mensen. die familiebanden wa-
ren trouwens vrij normaal onder 
schoonmakers van sloten.’ of er 
een opvolger komt. cees: ‘Mijn 
dochter wil ecoloog worden. lacht: 
‘uit die hoek komen de waarschu-
wingen om niet te baggeren van-
wege de aanwezigheid van kikkers 
en modderkruipers. ja, ik zie wel 
een link.’ 
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de achternaam kornaat werd voor 
het eerst aan de douane verbonden 
door vader Aad (adviseur bedrijfs-
voering hrm en arbeidsjuridisch 
medewerker), daarnaast namens 
het cNV al negen jaar actief in de 
medezeggenschap. ‘ik heb altijd 
de wens gehad om bij een hand-
havingsorganisatie te werken. ik 
heb nogal een sterk rechtvaardig-
heidsgevoel en wilde een bijdrage 
leveren aan een rechtvaardige sa-
menleving. in de krant zag ik een 
advertentie voor de douane in de 
haven. ik heb affiniteit met de ha-
ven, voorheen werkte ik ook op 
een scheepswerf. ik heb gesolli-
citeerd en werd aangenomen, in-
middels 42 jaar geleden.’ dat zijn 
dochter ook bij de douane kwam, 
daar speelde Aad een actieve rol 
bij. ‘er kwam een vacature voor di-
rectiesecretaresse/receptioniste 
en een collega vroeg of ik iemand 
wist. Mijn dochter wilde juist die 
richting op, dus ze solliciteerde en 
werd aangenomen.’
dochter tamara, bijna zestien jaar 
werkzaam bij de douane) ziet het 
als toeval dat er drie mensen uit 
één gezin bij de douane werken. 
‘in mijn geval was het wel een sa-
menloop van omstandigheden. 
het was nooit mijn bedoeling om 
bij de douane te gaan werken. Als  
kind is het natuurlijk wel interes-
sant dat je vader in uniform thuis-
komt, maar ik doe nu heel ander 
werk dan wat hij toen deed’, vertelt 

ze. Ze werkt er op dit moment als 
hro-ondersteuner (personeelsza-
ken). tamara en haar vader ko-
men elkaar soms tegen. ‘Geluk-
kig niet elke dag’, lacht ze. ‘Maar 
het is helemaal geen probleem en 
best gezellig als je elkaar al een 
tijdje niet gesproken hebt.’
dat ook zoon david bij de douane 
kwam, was voor vader Aad ‘een 
verrassing. hij studeerde motor-
voertuigentechniek. Na twee jaar 
vertelde hij me ineens dat hij bij 
de douane had gesolliciteerd.’ da-
vid vertelt daarover: ‘ik zat toen op 
het mbo en verveelde me eigen-
lijk heel erg. ik hoorde dat er va-
catures waren bij de douane. de 
verhalen van mijn vader vroeger 
spraken me al aan. over de jacht 
op de smokkel van drank, drugs en 
sigaretten.’ david werkt nu bij de 
surveillance van de douane in de 
haven, iets wat Aad ook jarenlang 

heeft gedaan. david is schipper bij 
de zogenaamde Zwarte Bende, het 
op het water patrouillerende en 
bewapende deel van de douane 
dat onderzoek aan boord van gro-
te schepen doet, onder meer dus 
naar drugs en wapens.
de aanwezigheid van drie familie-
leden bij de douane lijkt overigens 
wel onderdeel van een groter ge-
heel te zijn. een andere zoon zit 
bij de mariniers, en familieleden 
zoals ooms en tantes werken bij 
andere handhavingsorganisaties 
als de politie en de Vreemdelin-
gendienst. is het genetisch? david: 
‘ik denk dat je een beetje door el-
kaar wordt aangestoken. je hoort 
de mooie verhalen, die zeker als 
je klein bent al indruk maken en 
waardoor je denkt: “Wow, dat is 
spannend. dat wil ik ook”. of er 
binnenkort nog meer kornaat-en 
bijkomen bij de douane? dochter 
tamara: ‘op dit moment niet. onze 
kinderen zijn nog te klein. Maar je 
weet het nooit.’

AAd (63), tAMArA (35) eN dAVid (28) - douane  
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luuk en lucinda Middelbos, va-
der en dochter, werken beiden bij 
de Penitentiaire inrichting Veen-
huizen. Vader/opa ging hen voor, 
waardoor er vanaf 1943 een Mid-
delbos in deze gevangenis werkt. 
‘het is wel eens gebeurd dat mama 
zei: “en nu is het genoeg, nu even 
geen werk aan tafel!”’, lacht doch-
ter lucinda.
Midden in de oorlog begon Wietze 
Middelbos aan zijn baan als ge-
vangenbewaarder in Veenhuizen. 
hij ontsnapte op miraculeuze wij-
ze aan een razzia van de duitsers 
in het korps Gestichtswacht, om-
dat hij precies op dat moment met 
een groep gevangenen op trans-
port was. Na veel omzwervingen, 
verhuizingen en promoties in het 
gevangeniswezen, in die tijd nog 
Gesticht genoemd, eindigde zijn 
loopbaan in Assen. 
Zoon luuk nam het stokje van hem 
over toen hij in 1978 geen werk 
kon vinden en al wel vrouw en kind 
had. ‘ik belde gewoon aan bij de 
gevangenis in Veenhuizen om te 
vragen of ze werk hadden. ik weet 
nog dat ik vroeger, toen mijn vader 
op de administratie van de gevan-
genis in Middelburg werkte, dacht: 
dat zou ik ook wel willen! en dat 
gebeurde, want er was werk voor 
me. ik zit hier nu 39 jaar, met veel 
plezier. eerst 25 jaar op de financi-
ele administratie, nu als adviseur 
arbo en milieu.’ hij lacht: ‘ik heb 
leuke dingen meegemaakt. ik re-
gelde de financiën van gedetineer-
den en kwam dan interessante of 

dubieuze dingen tegen, waar ik me 
hier natuurlijk niet over uit kan la-
ten.’ 
Zijn dochter lucinda zat ook graag 
met haar neus in de administratie 
en toen er dan ook via haar vader 
een baan voorbij kwam bij gevan-
genis esserheem, nu opgegaan in 
Pi Veenhuizen, nam ze ontslag als 
intercedente bij een uitzendbu-

luuk (63) eN luciNdA (36) – Gevangenis 

reau. inmiddels is ze opgeklom-
men tot hr-adviseur bij de cen-
trale dienst. ‘Vroeger was het een 
dorp, waar de srV-wagen en de 
kapper kwamen, waar je echt con-
tact had met collega’s en gevange-
nen. Nu is de afstand veel groter, 
gaat alles digitaal. dat vind ik wel 
eens jammer.’ haar vader haakt 
in: ‘dat is inderdaad een grote ver-
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hANNeke (51) eN sylVANA (25) - 
Apothekersassistent

en dochter. Zij: ‘ik houd me bezig 
met het traject Van werk naar werk, 
waarbij ik mensen begeleid in het 
vinden van ander werk. Best hef-
tig, die onzekerheid bij mensen.’ 
Vader luuk hoort de verhalen in 
zijn vakbondswerk voor cNV over-
heid. ‘ik doe dat vakbondswerk 
heel graag, ben heel blij dat ik de 

c kwijt kan in mijn contacten met 
individuele leden. in Veenhuizen is 
het nu rustig, omdat we gegaran-
deerd drie jaar Noors grondgebied 
zijn geworden met Noorse gevan-
genen. Maar een nieuw kabinet 
kan zo weer dreigende sluitingen 
en onrust veroorzaken.’ 

andering. de doelen van het ge-
vangeniswezen zijn hetzelfde ge-
bleven – boeven gevangen houden 
en resocialiseren – maar al het 
gedoe en de administratie erom 
heen zijn enorm toegenomen.’
de onzekerheid over het voortbe-
staan van gevangenissen is vaak 
gespreksonderwerp tussen vader 

‘op vakantie keur ik ook altijd de 
apothekersruimten’, zegt hanne-
ke hendriks enigszins betrapt. ‘ei-
genlijk is dat het eerste wat ik doe, 
waar we ook zijn, in een schots 
dorpje of ergens in Friesland.’ 
dochter sylvana lacht omdat ze 
haar moeder herkent in deze kor-
te situatieschets. ‘dat heb ik dan 
weer niet, maar we praten best 
veel over ons vak. Misschien is het 
niet heel bijzonder dat we allebei 
het beroep van apothekersassis-
tent kozen, maar wel dat we col-
lega’s zijn.’ haar moeder: ‘de apo-
theken hebben dezelfde eigenaar. 
ik sta doordeweeks hier in Apo-
theek Bilthoven en mijn dochter in 
Apotheek hessen in de Bilt, maar 
daar werk ik op zaterdagochtend 
ook. en uiteraard vallen we bij bei-
de vestigingen in bij ziekte of va-
kantie.’ sylvana: ‘eigenlijk ben ik 
de derde generatie, want mij over-
grootmoeder was ook apothekers-

assistent. haar certificaat hangt bij 
mijn moeder aan de muur.’ han-
neke: ‘ik kwam daar pas later ach-
ter. Maar het is natuurlijk best op-
merkelijk. ik had haar best het een 
en ander willen vragen. Met syl-
vana is het bijna vanzelfsprekend 
gegaan.’ haar dochter: ‘ik ging 
soms op zaterdag mee voor de ge-
zelligheid als ze moest werken. er 
was ook een project van de apo-
theek in groep 4, waarbij we tubes 
mochten uitvullen. en ik heb hier 
een snuffelstage gedaan en tijde-
lijk gewerkt voordat ik aan mijn 
opleiding tot apothekersassistent 
begon, dezelfde trouwens als mijn 
moeder. We hadden zelfs dezelf-
de leraren voor bereiding.’ han-
neke: ‘Annelies en meneer tan.’ 
Mijmerend zegt ze dat het maken 
van zalfjes en capsules voor haar 
de reden was om deze richting te 
kiezen. ‘tot tien jaar geleden de-
den we dat allemaal zelf, tot op 

de milligram nauwkeurig. Nu is 
het allemaal massaproductie ge-
worden en krijgen we het aange-
leverd. ons werk bestaat nu veel 
meer uit het geven van informatie 
over de medicijnen. en dat is ze-
ker niet makkelijker. een tijdje te-
rug stond hier een moeizaam pra-
tende man met Als. Best heftig, 
want hij was maar twee jaar ou-
der dan ik.’ het leukst vond ze het 
om zetpillen te maken. ‘die kun-
nen uitzakken. het is een combi-
natie van vet plus een werkzame 
stof. dat moet op precies de juiste 
temperatuur in de vormpjes wor-
den gegoten.’ sylvana: ‘ik heb het 
maken van pillen gelukkig ook nog 
allemaal geleerd op school. juist 
dat onderdeel vond ik zo leuk als 
ik bij mijn moeder langsging op 
haar werk.’ of ze hun eigen medi-
cijnman, sorry vrouw zijn? hanne-
ke: ‘heel gek misschien, maar ik 
slik eigenlijk nooit wat. Misschien 
alleen met zware hoofdpijn.’
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Als lid van het cNV is uw ‘volledige’ rechtsbijstand-
verzekering een belangrijk onderdeel van uw lid-
maatschap. deze verzekering bestaat uit twee stuk-
ken: 1) rechtsbijstand voor werk, inkomen en pensi-
oen, 2) rechtsbijstand voor privékwesties. 
Vanaf 1 januari 2017 werkt het cNV samen met ArAG 
op het gebied van rechtsbijstand voor privékwesties. 
denk hierbij bijvoorbeeld aan een conflict bij een aan-
rijding of met de leverancier van uw keuken. 
u bent met uw gehele gezin verzekerd voor rechts-
hulp bij privékwesties (conform de polisvoorwaarden 
en exclusief werk gerelateerde kwesties). hulp krijgt 
u ook als het gaat om advies bij een dreigend conflict 
en bij niet verzekerde zaken voor een betaalbare prijs. 
Voor verkeerszaken is er dekking in de gehele Bene-
lux en duitsland.
heeft u een vraag of conflict, wat niet te maken heeft 
met werk, inkomen en pensioen? dan belt u vanaf 1 
januari met ArAG 033 434 23 42.

Voor alle vragen of kwesties over werk, 
inkomen en pensioen belt u met het 
cNV. Wij zijn en blijven de expert op dit 
gebied. Neem in dit geval dus contact 
op met het cNV: 030 751 10 03. kijk voor 
meer informatie en de polisvoorwaarden 
op www.mijnvakbond.nl/rechtsbijstand. 

ArAG NieuWe PArtNer 
Voor rechtsBijstANd PriVé

ceNtrAAl Beheer AchMeA stoPt Met kortiNG oP schAdeVerZekeriNG

centraal Beheer Achmea stopt met de korting voor cNV-leden op haar schadeverzekeringen. dit besluit is door de 
verzekeraar zelf genomen. leden met een schadeverzekering bij centraal Beheer Achmea zijn inmiddels geïnfor-
meerd over het stoppen van de cNV-korting. deze vervalt bij de eerstvolgende prolongatie van de verzekering. de 
exacte datum hiervan is afhankelijk van het moment waarop de verzekering is afgesloten. 
Wat kunt u doen om toch korting te krijgen op uw schadeverzekering? Wij zetten een paar opties voor u op een rijtje:
- u kunt uw verzekering bij centraal Beheer Achmea houden, maar dan gaat u wel het normale tarief betalen.
- u kunt uw verzekering bij centraal Beheer Achmea opzeggen en overstappen naar een andere verzekeraar. 
- Als u overstapt naar een andere verzekeraar kunt u als cNV-lid korting krijgen via Meeus: www.cnv.meeus.com. 

Bel hiervoor met Meeus 0900 350 35 00 of kijk op de website van Meeus: www.cnv.meeus.com. Geef hierbij altijd 
aan dat u lid bent van het cNV en gebruik wilt maken van de collectiviteitskorting. 

- ook (sommige) werkgevers maken collectieve afspraken met verzekeraars. Misschien kunt u korting krijgen via uw 
werkgever

VAcAture VoorZitter cNV coNNectieF
 
cNV connectief zoekt een voorzitter die met gezag 
sturing en richting geeft aan (groepen) mensen en 
hen weet te motiveren om gestelde doelen te berei-
ken. hij/zij herkent signalen uit de vereniging, werk-
organisatie en maatschappij en zet deze om in actie.
 
Als bruggenbouwer brengt hij/zij verschillende be-
langen bij elkaar. de voorzitter is voor de vereniging 
en werkorganisatie duidelijk zichtbaar, aanwezig en 
toegankelijk, is oprecht betrokken bij wat mensen be-
weegt en maakt geen onderscheid tussen niveau, af-
komst of status. de voorzitter is evenwichtig en cre-
eert rust en vertrouwen. externe profilering ligt als 
eerste bij de sectorvoorzitters binnen cNV connectief. 
de voorzitter is daarom geen extern boegbeeld.

Gezocht wordt naar een voorzitter die energie krijgt 
van het doorontwikkelen en innoveren van de vak-
vereniging cNV connectief. de nadruk ligt op eigen-
schappen als organisatiesensitiviteit, dienend leider-
schap, visionair denken en handelen, ondernemer-
schap, integriteit en (zelf )reflectie. lees hele profiel-
schets op www.mijnvakbond.nl
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Patrick Fey, lid bestuur cNV connectief p.fey@cnv.nl, 
030 751 17 15. reageren kan tot 4 januari.
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iedere ochtend zet Chuck Heerenveen (76) een bedje in zijn 
woonkamer om fitnessoefeningen te doen. ‘ik vind het belang-
rijk om in beweging te blijven.’ Wekelijks draagt de rotter-
dammer zijn energie over aan mede-senioren door met hen te 
wandelen of te dansen. Zij die het liever wat rustiger aan wil-
len doen, zijn welkom op de gezellige koffiemiddagen en bij 
andere activiteiten. Tekst: elize van de Werken

‘ik dans al mijn hele leven. natuurlijk houd 
ik het niet meer zo lang vol als vroeger, 
maar nu heb ik meer tijd over voor andere 
dingen. Zoals het bedenken van choreogra-
fieën, die anderen dan kunnen uitvoeren. ik 
wil senioren graag in beweging brengen, 
daarom dans ik regelmatig met hen. na-

Vitale senior houdt leeftijdsgenoten in conditie

‘miJn BuurmAn Vindt 
dAt iK Zo Ben oPgefleurd’
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Heerenveen drinkt samen met buurtbewoners ‘een bakkie’ op de koffiemiddag in het buurthuis.

20



tuurlijk kan niet iedereen even 
makkelijk bewegen. Als je met een 
rollator loopt, is dansen onmoge-
lijk. maar ik probeer hen dan wel 
te stimuleren om bijvoorbeeld te 
wandelen. laatst heb ik driehon-
derd meter gelopen met een ou-
dere vrouw. de volgende dag ver-
telde ze tegen mij: “mijn buurman 
vindt dat ik zo ben opgefleurd.” Ze 
vertelde hem dat dat kwam omdat 
ze driehonderd meter met “me-
neer Chuck” had gelopen. Ze wist 
niet dat ze het kon, maar ik had 
haar gepusht. Ze was er zo blij van 
geworden. dit zijn van die kleine 
dingen, maar hierdoor krijgen ou-
deren wel nieuwe energie.’

KunStWerK

‘mijn dochter heeft een eigen hoe-
denwinkel, de enige echte hoeden-
winkel in rotterdam,’ vertelt Hee-
renveen trots. ‘een tijd terug, gaf 
ze een workshop ‘hoeden maken’ 
aan senioren. Hier komen dan zo’n 
vijftig mensen op af. ik help mijn 
dochter daarbij, bijvoorbeeld door 
model te staan.’ in december staat 
ook al een uitje gepland. enthou-
siast zegt hij: ‘dan hebben we een 
lichtjesavond. met een gehuur-
de bus rijden we dan door rotter-
dam. dan bekijken we onder an-
dere de erasmusbrug, die is toch 
prachtig in het donker? op deze 
manier hopen we de ouderen wat 
levensvreugde te geven.’ Hij legt 
uit dat er winter- en zomeractivi-
teiten worden georganiseerd. een 
voorbeeld van een zomeractivi-
teit is de wandeling over de Bou-
levard in Scheveningen, die enkele 
maanden geleden plaatsvond. ook 
worden er kleinschaligere activi-

teiten georganiseerd in de buurt- 
en verpleeghuizen. ‘gisteren was 
er een koffiemiddag in het buurt-
huis, maar we zijn ook weleens 
creatief bezig.’ direct loopt Chuck 
van tafel om een artikel te zoeken. 
‘Kijk, hiermee ben ik in de krant 
gekomen.’ Hij laat een foto van zijn 
kunstwerk zien, wat hij naar eigen 
zeggen ‘met plakken en scheuren’ 
heeft gemaakt.
 
PreSident

‘door deze activiteiten hopen we 
ook nieuwe vrijwilligers te trek-
ken. mensen die er plezier in heb-
ben om hun bijdrage te leveren 
aan de maatschappij. dan kan het 
een mooie wereld worden,’ zegt 
Heerenveen optimistisch. ‘Het is 
belangrijk dat ouderen niet ver-
eenzamen, want dat gebeurt nu 
wel. ik ben van mening dat er veel 
mensen zijn die, ondanks de aan-
dacht die ze krijgen, zich toch al-
leen voelen. ik zie eenzaamheid 
als filosofisch. mensen zijn een-
zaam in hun hoofd.’ Bij dit laat-
ste verheft hij zijn stem. ‘doordat 
ik filosofie heb gestudeerd denk ik 
veel na over de eenzaamheid van 
ouderen. Vaak kom ik tot de ont-
dekking dat die persoon in de tijd 
is blijven hangen. Sommige men-
sen houden zich teveel vast aan de 
dingen van vroeger, maar de we-
reld om hen heen verandert. Het is 
belangrijk dat ze anders gaan den-
ken. dat ze zich vastgrijpen aan 
de mooie dingen die het leven hen 
biedt. Want niemand ontkomt aan 
het lijden van het leven. de pre-
sident niet, de koning niet,’ somt 
hij op. ‘ik weet dat het niet mak-
kelijk is. Het is oefenen, oefenen, 

oefenen. mijn vrouw is overleden, 
ze was seniorenvoorlichter en had 
een groot netwerk, door haar ben 
ik gemotiveerd om met ouderen 
bezig te zijn. fysiek is ze 
hier niet meer, maar ze heeft wel 
dingen achtergelaten.’

APK-Keuring

‘Wat ik nu ga zeggen moet je echt 
oefenen, want het is ontzettend 
moeilijk. maar leer vergeven. dit 
geldt voor iedereen, maar voor-
al voor ouderen. Het leven wordt 
hierdoor makkelijker en luchtiger. 
Anders leef je altijd met een last.’ 
Wat volgens hem ook een last kan 
zijn is dat je jezelf constant bezig-
houdt met onnuttige zaken. ‘mijn 
buurman had een auto, waar hij 
vaak mee bezig was. Hij reed er 
alleen kleine stukjes mee. Als hij 
thuis was stond de auto voor de 
deur en moest hij telkens kijken 
of deze er nog stond. ik zei tegen 
hem: “Je hebt bijna een dagtaak 
aan je wagen. Je auto slijt en je 
moet iedere keer een apk-keuring 
doen. in je hoofd ben je er continu 
mee bezig, terwijl je in die tussen-
tijd ook een mooi boek kunt lezen,” 
of dit kunt doen,’ Heerenveen be-
gint met zijn armen te zwaaien en 
beweegt zijn vingers. ‘uiteindelijk 
heeft de buurman de auto weg-
gedaan. Hij vertelde tegen mij dat 
hij nog nooit zo gelukkig was ge-
weest. Bijkomend voordeel is dat 
hij nu fietst, dus hij blijft ook in be-
weging. mensen hoeven niet het-
zelfde te doen als ik, maar ik wil 
hen laten zien dat ook zij nog veel 
kunnen pakken in het leven. er is 
nog licht aan het einde van de tun-
nel.’

21



Vrijwilligers van Pum netherlands senior experts dragen hun steentje 
bij om bedrijven in meer dan zeventig ontwikkelingslanden in evenveel 
sectoren uit het slop te trekken. ondernemers ginds staan open voor 
professionele adviezen van nederlanders met grijze slapen. in plaats 
van hun kennis te grabbel te gooien op de golfbaan, gebruiken pro-
fessionals met zo’n dertig jaar werkervaring hun deskundigheid om 
wereldwijde armoede te bestrijden. op aanvraag adviseren zij belan-
geloos bedrijven die behoefte hebben aan kennis en ervaring die ter 
plaatse ontbreekt.  Tekst: ilja Post

Professionals met griJZe SlAPen Brengen 
KenniS nAAr ontwikkelingslanden

Journalist Anneke Verbraeken 
(nu 59) was 52 toen ze voor Pum 
op haar eerste missie naar Be-
nin ging. Het artikel dat ze ooit 
schreef over de non-profit organi-
satie die ruim drieduizend neder-
landse professionals naar hein-
de en ver stuurt om met hun ken-
nis en kunde wereldwijde armoe-
de te bestrijden, inspireerde voor-
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Jan Koeman in Sierra Leone voor de Barefoot Women Bakery
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vaak “prestatiegeld” ontvangen. 
Zij krijgen betaald voor het bijwo-
nen van persmomenten: 20 dol-
lar voor schrijvende journalisten, 
50 tot 100 dollar voor een camera-
ploeg. Van onafhankelijke journa-
listiek kan dan geen sprake zijn.’

te AmBitieuS

‘Wat ook niet helpt, is dat redac-
ties vaak slecht georganiseerd 
zijn’, zegt Verbraeken. ‘de eige-
naar heeft vaak banden met politi-
ci of het bedrijfsleven. en niet alle 
opleidingen journalistiek die ik in 
Benin, maar ook in Congo heb be-
zocht, zijn van een hoog niveau. 
Jammer, want juist voor een jon-
ge democratie – wat geldt voor de 
meeste Afrikaanse landen – is het 
belangrijk dat journalisten kritisch 
onderzoek doen en op basis van 
feiten hun verhalen vertellen.’
Voor haar eerste missie ging Ver-
braeken op bezoek bij Journal le 
Canard du nord. in de aanvraag 
ging het om een cursus onder-
zoeksjournalistiek, maar dat bleek 
ter plekke veel te ambitieus. ‘Veel 
journalisten hadden al moeite met 
de basisvaardigheden. oftewel: 
hoe schrijf je een goed stuk? Alles 
liep door elkaar. redactie en re-
clame. opinie en feiten; dat is heel 
gewoon in Benin.’ 

uitdAging
 

Jan Koeman (61), die na afronding 
van een tropische landbouwoplei-
ding jarenlang een bio-bakkerij 
bestierde en als adviseur voor een 
Zeeuwse boerencoöperatie aan de 

basis stond van de Zeeuwse vlegel 
- een keurmerk voor milieuvrien-
delijke geteelde Zeeuwse agrari-
sche producten, zag in Sierra le-
one dezelfde onwetendheid. maar 
dan op een heel ander vlak. ‘Want 
koekjes of natuurbroden bakken, 
een groeimarkt in Afrika, konden 
die Afrikanen niet echt. of liever: 
ze kunnen het wel, maar weten 
één en ander nog niet heel goed te 
vermarkten. een goed verdienplan 
bestaat niet. om over de materia-
len, of kneedmachines om die bro-
den te maken, nog maar te zwij-
gen. een “bakkerij” is vaak niet 
veel meer dan een tafel onder de 
bomen met een houtoven ernaast.’ 
ook gaan ze niet altijd even ge-
richt te werk, weet hij inmiddels. 
‘dan gooien ze zoveel meel in een 
brood, bijna het dubbele van wat 
eigenlijk nodig is. dat die aanpak 
hun winstmarges schaadt, daar 
staan ze niet bij stil. Hen daarin 
adviseren is een uitdaging.  Voor-
al wanneer je werkt met mensen 
die geen recepten kunnen lezen. 
Het merendeel is analfabeet. dan 
moet je dus gebruik maken van fo-
to’s of plaatjes. Alles om hen te la-
ten inzien: het kan zoveel beter!’ 
dat lukte Koeman, met veel ge-
duld en ‘macgyver-gedrag’, naar 
de Amerikaanse tv-held die van 
een paperclip nog een wapen of 
ontsnappingsmechanisme wist te 
maken. 

VooringenomenHeid
 

‘Belangrijk is dat je niet redeneert 
door je eigen Hollandse bril. Je 
moet kijken naar wat hun moge-

al haarzelf. ‘ik wist meteen: hier 
wil ik deel van uitmaken.’
Verbraeken probeert tijdens haar 
missies bij kranten niet alleen de 
bedrijfsvoering, maar beslist ook 
de kwaliteit van inhoud en vorm te 
verbeteren. daar is in Afrika, het 
continent waaraan zij haar hart 
heeft verpand, enorme behoefte 
aan, zegt ze. ‘Corruptie, autoritei-
ten en bedrijven die weigeren in-
zicht te geven in hun werkwijze; 
het komt de transparantie en sta-
biliteit allemaal niet ten goede. 
daar komt bij dat veel journalis-
ten in plaats van een vast salaris 

23



lijkheden zijn. roeien met de rie-
men die je krijgt aangereikt’, legt 
Koeman uit. ‘en vooral: goed kij-
ken naar wat de locals daar lek-
ker vinden. Want dat verkoopt! 
Koekjes van cassave of bananen-
meel, prima. Houden de mensen 
ter plekke enorm van gember, dat 
daar ook nog eens volop groeit, 
dan gebruik je dat.’ 
ook Verbraeken is die mening toe-
gedaan. ‘Het eerste wat je leert als 
je voor Pum aan de slag gaat, is dat 
je je nederlandse vooringenomen-
heid moet laten varen. Afrikanen 
zijn, terecht, heel allergisch voor 
blanken die hen wel even komen 
vertellen hoe het moet. in plaats 
daarvan kun je beter in alle open-
heid de dialoog aangaan. Zelfs dat 
is vaak al even wennen in landen 
waar het niet gewoon is om de au-

toriteit van de baas ter discussie 
te stellen. meestal duurt het een 
paar dagen voordat mensen het 
vertrouwen hebben dat ook hun 
stem gehoord mag worden.’

BlAuWdruK
 

Als je het streven van Pum in één 
woord zou moeten vangen, kom 
je al gauw uit op ‘empowerment’. 
letterlijk, de doelgroep in staat 
stellen zelf problemen op te los-
sen. Zo leert Verbraeken Afrikaan-
se journalisten enerzijds meer kri-
tisch te zijn. Anderzijds helpt ze 
hen bestaande (europese) fond-
sen aan te schrijven, zodat de lo-
kale media beter hun eigen broek 
kunnen ophouden. Haar wens: om 
vanuit haar ervaringen in Benin 
een soort blauwdruk te ontwikke-

len die later ook kan worden toe-
gepast in andere Afrikaanse lan-
den.  ‘Ambitieus? Absoluut! maar 
zonder ambitie kom je nooit tot 
een betere wereld.’
Koeman, die de afgelopen drie 
jaar al elf keer op missie is ge-
weest naar Sierra leone, ghana, 
libanon en Sri lanka, is van het-
zelfde laken een pak. ‘Je bent vrij-
williger voor Pum omdat je de we-
reld een stukje beter wilt achterla-
ten. dat blijft in mijn geval meest-
al niet beperkt tot de missie al-
leen. Via mail of facebook heb ik 
nog steeds contact met alle bedrij-
ven waar ik ben geweest. dat moe-
dig ik ook aan: heb je een vraag of 
wil je even sparren, ik sta voor je 
klaar.’

Voor meer informatie: www.pum.nl

Anneke Verbraeken met journalist Alberique Houndjo van Le Canard du nord, met wie ze 
nu samenwerkt aan crosscontinent producties voor europese en Afrikaanse media.
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VerVAnGende 
hulp GeefT 
mAnTelzOrGer 
een beeTje luchT

bijna twee miljoen nederlanders 
van 16 jaar en ouder verlenen man-
telzorg. een liefdevolle, maar enor-
me taak, zeker gecombineerd met 
een baan. Gelukkig zijn er organisa-
ties die het werk van de mantelzor-
ger een beetje kunnen verlichten, 
bijvoorbeeld door het aanbieden van 
mantelzorgvervanging. ‘het is zó be-
langrijk dat je af en toe een beetje 
lucht krijgt. We zijn nog veel verder 
van huis als ik ook nog eens over-
spannen raak.’ tekst: Anouk van der graaf

weken geleden kwam de gepensi-
oneerde schotsborg via de orga-
nisatie handen in huis logeren in 
hun knusse woning in Amsterdam. 
een week lang, om dag en nacht 
de zorg over te nemen. door haar 
hulp kon Kruijer op vakantie met 
vriendinnen en de zorgtaken voor 
haar man even naast zich neer-
leggen ‘en voor mij is het ook een 
soort vakantie’, aldus broekhuy-
sen. schotsborg werkte voorheen 
in de maatschappelijke hulpverle-
ning. ‘Toen ik met pensioen ging 

‘nooit gedacht dat we elkaar 
weer zo snel zouden zien, 
wat leuk!’ mantelzorgvervan-
ger rinette schotsborg geeft 
coen broekhuysen en zijn 
vrouw Adriana Kruijer drie 
dikke zoenen. ‘ja het was 
wel abrupt hè, zo ben je een 
hele week hier en dan ben je 
weer weg’, lacht broekhuy-
sen. hij zet zijn wandelstok 
naast zijn speciaal afgestelde 
stoel. Kruijer is mantelzorger 
voor haar partner en een paar 
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dacht ik: ik kan de rest van mijn 
leven bij het raam zitten en wach-
ten tot ik zelf geholpen moet wor-
den, maar zo’n type ben ik hele-
maal niet.’

AfhAnKelijK

ruim twee jaar geleden veran-
derde het leven van het Amster-
damse koppel drastisch. Terwijl 
zijn vrouw niet thuis was kreeg 
de voormalige golfleraar en eige-

naar van een golfwinkel een her-
senbloeding. eerst vitaal en spor-
tief, nu afhankelijk van de zorg van 
anderen. ‘ik lag in bed en kon in-
eens geen kant meer op. ik wist 
meteen dat het goed mis was. het 
lukte me nog net om de huisarts 
te bellen.’ Kruijer: ‘het was to-
taal onverwacht. We waren net 
met pensioen, coen heeft tot zijn 
70ste gewerkt, ik tot mijn 62ste, 
als biologielerares. We maakten 
allebei lange dagen, waren in het 
weekend zelfs aan het werk. Als je 
dan stopt met werken, stel je je le-
ven heel anders voor dan hoe het 
nu is.’ ze staat op om haar man 
naar het toilet te helpen. ‘ik heb 
hulp nodig met opstaan, aankle-
den, douchen, naar het toilet gaan, 
noem maar op’, legt hij uit als hij 
zich weer in zijn stoel laat zakken. 
‘dat maakt het leven een beetje 
onaangenaam. Adri kan haar kont 
niet keren of ze moet iets voor mij 
regelen. dat vind ik bezwaarlijk. 
ik ben juist iemand die anderen 
graag helpt.’

hAnden in huis

zo intensief zorgen voor je naas-
ten is niet niks, ziet ook jacqueli-
ne beekes, directeur van handen 
in huis, een organisatie die man-
telzorgvervanging regelt. er wordt 
volgens het centraal bureau voor 
de statistiek (cbs) van mantel-
zorg gesproken als iemand lang-
durig zorg verleent, minimaal drie 
maanden of ten minste acht uur 
per week. beekes geeft aan dat 
het bij de mantelzorgers die een 
beroep op handen in huis doen om 

veel meer uren gaat. ‘We krijgen 
regelmatig telefoontjes van over-
belaste mantelzorgers die aange-
ven het niet meer aan te kunnen. 
Via ons kunnen zij er even tussen-
uit.’ iedereen tussen de 18 en 80 
jaar kan zich opgeven als vrijwil-
liger. ‘het waren voorheen veel 
studenten, maar nu ook vaak ex-
mantelzorgers met ervaring, die 
zien hoe fijn het kan zijn als ie-
mand de zorg even van je over-
neemt. Of gepensioneerden zoals 
rinette.’ de organisatie verzorgt 
minimaal vervanging voor drie 
dagen (inclusief de twee tussen-
liggende nachten). ‘pas dan kun-
nen mantelzorgers echt tot rust 
komen. Als je maar een dagje vrij 
neemt ga je toch snel wat adminis-
tratie doen of andere klusjes die 
zijn blijven liggen. nu kun je echt 
even op vakantie.’ de vervangda-
gen kunnen worden vergoed door 
de verzekering, maar niet altijd. 
beekes adviseert om goed naar de 
polis te bekijken. ‘sommige ver-
zekeringen bieden vijf dagen ver-
goeding voor mantelzorgdagen, 
andere tot 21 dagen. Wij kunnen je 
hierin adviseren.’ 

zieKTeVerzuim

zoals Kruijer zijn er ongeveer twee 
miljoen mensen die zorg verle-
nen aan hun echtgenoot, ouders, 
vrienden of andere naasten. Vol-
gens het cbs geeft één op de ze-
ven mantelzorgers aan het ver-
lenen van zorg als zwaar of zelfs 
overbelastend te ervaren. het 
combineren van de zorg met an-
dere taken, zoals een baan wordt 

VerVAnGende 
hulp GeefT 
mAnTelzOrGer 
een beeTje luchT

V.l.n.r.: 
coen broekhuysen, 
rinette schotsborg 
en Adriana Kruijer. 
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screend door handen in huis, met 
een verklaring van goed gedrag. ik 
was alleen bang dat ik dingen ver-
geten was te vertellen.’ het stel 
had een keer eerder vervangende 
mantelzorg via de stichting. ‘Toen 
kwam lars, 25 en student, bij ons 
logeren. ik heb destijds een Abc-
tje gemaakt met instructies. zo 
van: de O van oplader, die ligt daar 
en daar en de z van ziggo, voor als 
er storingen waren.’ broekhuysen 
lacht: ‘en de b van broodjeszaken 
in de buurt en de A van afhaalres-
taurants!’ het is ook altijd even af-
wachten of er een klik is tussen 
mantelzorgvervanger en patiënt. 
hier zat dat wel goed. ‘Och rinet-
te, hij heeft zo’n liefdesverdriet ge-
had toen je weg was’, plaagt Kruij-
er. die schaterlacht en knikt naar 
het stel dat naast elkaar zit: ‘nou, 
ik zie dat het weer goed gaat!’

meer informatie: 
www.handeninhuis.nl 

zelfs vaak gezien als onmogelijk. 
‘het voelt voor mij al als een full-
time baan’, vertelt Kruijer. ‘ik kan 
me niet voorstellen dat je ernaast 
ook nog moet werken.” Voor de 
600.000 mensen die de mantel-
zorg combineren met werk is het 
dan ook nauwelijks vol te houden. 
ziekteverzuim neemt toe en in 
sommige gevallen zijn ze genood-
zaakt om te stoppen met werken, 
blijkt uit een inventarisatie van het 
cnV. hier moet iets veranderen, 
aldus voorzitter maurice limmen: 
‘de mantelzorger verdient meer 
steun. Wij vinden dat de huidige 
verlofregelingen voor deze groep 
te beperkt zijn, omdat deze rege-
lingen wel recht op tijd regelen, 
maar dit is niet betaald. er moet 
een betaalde verlofregeling ko-
men, die inkomen verschaft aan 
mantelzorgers die minder of niet 
kunnen werken door de langduri-
ge combinatie van werk en zorg.’

meer VerlOfdAGen

Ook volgens Kruijer valt er nog 
veel winst te behalen op het gebied 
van overheidssteun aan mantel-
zorgers. uit cijfers van het weten-
schappelijke instituut scp blijkt 
dat dertig procent van de werken-
de mantelzorgers af en toe een 
vakantiedag inzet om zorg te bie-
den. Twee procent meldt zich wel-
eens ziek om te kunnen mantel-
zorgen. ‘er is sinds kort een rege-
ling, waarbij mensen overvloedige 
vakantiedagen kunnen delen met 
hun collega’s die in de mantelzorg 
zitten. dat lijkt een mooi initiatief, 
maar eigenlijk moet de overheid 

hierin voorzien.’ Vorig jaar schon-
ken op deze manier 87 ambtena-
ren van de gemeente Amsterdam 
in totaal ongeveer 170 vakantieda-
gen aan 43 mantelzorgende colle-
ga's. een solidair idee, zei ook cnV 
vice-voorzitter Arend van Wijn-
gaarden onlangs tegen het pa-
rool, maar de bron is volgens hem 
inderdaad verkeerd. ‘dit is geen 
oplossing voor het probleem. zorg 
moet niet ten koste gaan van de 
vrije dagen van collega's.’

Abc’Tje

Ondertussen kan een organisatie 
als handen in huis een beetje ver-
schil maken. Kruijer: ‘het is zó be-
langrijk dat je als mantelzorger af 
en toe wat lucht krijgt. We zijn nog 
veel verder van huis als ik ook nog 
eens overspannen raak.’ het over-
dragen van zorgtaken is niet al-
tijd even makkelijk voor een man-
telzorger. ‘ik maakte me er geen 
zorgen over of rinette haar werk 
goed zou doen. die is helemaal ge-

Schotsborg verbleef een week 
lang dag en nacht bij Broekhuy-
sen in huis en nam hiermee de 
mantelzorg van zijn vrouw over.
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