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aterkeringen dicht
Hilbert Meijer en Hans-Lukas Zuurman nd.nl/nederland beeld Dick Vos

Zandzakken moeten polder
bij Kampen droog houden
…De storm zorgde woensdag voor
spanning in de polder Mandjeswaard bij Kampen.
…Het Rode Kruis riep vrijwilligers op
de dijken te versterken met zandzakken.

▶ Kampen
Een lange rij vrijwilligers in felgekleurde hesjes geeft zandzakken
door. Aan het eind van de rij ploffen
de zakken op de dijk langs het Zwarte Meer, tussen Kampen en Zwartsluis. De dijken bij het Kampereiland
en polder Mandjeswaard bij Kampen
worden in verband met de zware
westerstorm woensdagmiddag versterkt met tienduizend zandzakken.
Waterschap Drents Overijsselse Delta
schakelt hiervoor de drie jaar geleden opgerichte KEI-brigade in, een
netwerk van zo’n 135 vrijwilligers.
Ook is een beroep gedaan op het burgerhulpnetwerk Ready2Help van het
Rode Kruis, om verzekerd te zijn van
voldoende mankracht, bevestigt
woordvoerder Herald van Gerner.

De zandzakken zijn volgens hem
noodzakelijk om golfslag van het oprukkende water tegen te gaan. ‘De
dijk voldoet ter plekke nog niet aan
de nieuwste normen. Het is een
kwetsbaar, agrarisch gebied waarin
elf boerderijen liggen. We zijn bezig
met een project voor dijkversterking,
maar het hoge water is er nu al.’
Dat komt door een combinatie van
aanvoer van water vanuit het Zwarte
Meer aan de ene kant en de westenwind aan de andere kant. ‘Daardoor
komt het water nu van twee kanten
en wordt het opgestuwd.’ Ook ontstaat extra hoog water door het wegens de storm sluiten van de waterkering Ramspol en afvoer van het
hoge water van de Vecht.

fysiek
Over een lengte van 2,5 kilometer
worden zandzakken op de dijk gelegd. ‘Ik zag op Twitter de oproep van
het Waterschap’, zegt Eduard Zuidhof uit Emmeloord, die zich een paar
jaar geleden als vrijwilliger bij het
Rode Kruis inschreef. ‘Daarbij heb ik

aangegeven dat ik fysiek wil wil assisteren. En zandzakken sjouwen is
zeker fysiek’, grijnst hij.
De brigade kwam woensdag voor het
eerst in actie. ‘Ze hebben eerder al
geoefend, maar nu moeten ze echt in
de praktijk aan de bak’, zegt Van
Gerner. Als de wind afzwakt is het
gevaar snel geweken, verwacht hij.
‘Het water kan dan gewoon naar het
IJsselmeer worden afgevoerd.’
Bij de Unie van Waterschappen, de
koepelorganisatie voor waterschappen in Nederland, is Kampen vooralsnog de enige plek waar zandzakken
nodig zijn. ‘Het hangt erg af van de
regio welke maatregelen nodig zijn
in verband met de storm’, zegt
woordvoerder Miranda van der
Voort. Naast waterschap Drents
Overijsselse Delta is ook bij waterschap Scheldestromen en waterschap
Zuiderzeeland dijkbewaking ingesteld. De waterschappen kunnen het
wassende water van de rivieren,
mede door smeltwater vanuit het
buitenland, goed aan, zegt Van der
Voort. ‘Ze zijn waakzaam en alert.’ <

schepen in Urker haven

Bruno Bruins’ boemerang
Ooit een psychiatrische aandoening gehad? Dan is
de kans negentig procent dat je nooit meer op je oude
werkniveau bent teruggekeerd. Dat je nog steeds problemen hebt die je in een sociaal en emotioneel isolement duwen. Een belangrijke oorzaak zijn de bezuinigingen op de re-integratie van zieke werknemers. Dat
zie je voor je: iemand die krom loopt met een hernia
krijgt een aangepaste bureaustoel. Maar wat doe je
met iemand die er prima uitziet, vrolijk en ad rem op
zijn werk verschijnt – maar in stilte moeite heeft zich
te concentreren, werkzaamheden te plannen of stomweg afspraken te onthouden? Onzichtbare problemen,
niet minder reëel, maar wel veel meer taboe. Ga jij
tegen je collega’s zeggen dat je een halfjaar uit de
running was omdat je stemmen hoorde in je hoofd?
Schokkend eigenlijk, dat nu pas voor het eerst onderzocht is hoe slecht het herstel van psychiatrische
problemen in Nederland gaat. Hoogleraar Stynke Castelein en haar collega’s volgden vijf jaar lang duizend
ex-patiënten. De cijfers zijn rauw. Voor re-integratie
op het werk is nauwelijks geld meer, zeggen Castelein
en haar collega Knegtering. Daardoor zijn de levens
van een kwart miljoen Nederlanders in het slop geraakt. In 2013 waren er naar schatting 281.000 mensen
met een ernstige psychiatrische aandoening. Negentig
procent van hen functioneert nog altijd beperkt.
Door overheidsbezuinigingen, grotendeels uitgevoerd door VVD-bestuurder Bruno Bruins. Hij was in
2012 de ideale man om de door de VVD bepleite bezuiniging van een half miljard euro op uitkerings- en
re-integratieinstantie UWV uit te voeren. Want: loyaal
en liberaal tot op het bot. Tot bij de presentatie van
het laatste jaarverslag, begin 2017. Er moest in 2017 nog
45 miljoen en in 2018 nog 18 miljoen euro worden bezuinigd om de doelstelling te halen, maar zelfs bij
Bruins begon er iets te knagen. Het UWV moest interen
op de reserves om de kerntaken te kunnen blijven
uitvoeren. In gewoon Nederlands: het UWV draait rode
cijfers. De bezuiniging is te ver gegaan. In Bruno
Bruinstaal: ‘Politiek haalbare en makkelijk te realiseren
besparingen zijn niet meer voorhanden.’
De ironie wil dat Bruins het probleem dat hij zo
loyaal heeft gecreëerd, nu politiek op zijn bord heeft.
Hij is door zijn partij voor zijn UWV-klus beloond met
een ministerschap-zonder-portefeuille. Op de post
Medische Zorg (met speciale aandacht voor arbeidsmarktbeleid en gezondheidsbescherming). Hij krijgt de
boemerang van de partijdoctrine, die hij trouw heeft
uitgevoerd, als minister vol in het gezicht. Los het nu
dan ook maar op.
Rien van den Berg
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De gestrande ark in de Urker haven. Helemaal rechts aan de overkant de oorspronkelijke ligplaats van het vaartuig.
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Uitspraak in zaak tegen
Tilburgse captain motorclub
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Herstel na
psychose slaagt
maar zelden

‘Twee kwartier pauze

▶ Groningen
Mensen die geconfronteerd werden
met een ernstige psychiatrische
aandoening, keren zelden op hun
oude niveau terug in de samenleving.

ningsvermogen beïnvloeden. Anders
dan bij de werknemer met een hernia
of handicap, die direct een aangepaste bureaustoel krijgt, wordt daar vaak
geen rekening mee gehouden.’

…Wat bedoelen de buschauffeurs
als ze het over de grote werkdruk
hebben? Op het busstation van Beverwijk leggen ze het graag uit.
…‘Je hoort van de directie denigrerende opmerkingen over onze eis
dat we fatsoenlijke plaspauzes willen hebben. Moeten we maar minder drinken.’

▶ Beverwijk
Dat blijkt uit onderzoek van Stynke
Castelein, hoogleraar herstelbevordering van ernstige psychische aandoeningen aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar dagblad Trouw over
schrijft. Negen van de tien mensen
die psychiatrische hulp nodig hadden, bijvoorbeeld na een psychose,
hebben daarna nog jarenlang moeite
bij het runnen van het huishouden,
de persoonlijke verzorging of het onderhouden van sociale contacten.
Ook op het werk hebben ze het lastig.
Casteleins collega Rikus Knegtering,
psychiater bij GGZ Lentis in Groningen, illustreert tegenover het Nederlands Dagblad hoe schrijnend het probleem is: we hebben in Nederland zo
ongeveer de beste zorg ter wereld
voor deze patiëntengroep. We kunnen psychoses steeds beter behandelen. Maar we komen erachter dat we
dan de koorts bestrijden, en vaak nog
niet de onderliggende problematiek.’
Castelein legt de vinger bij de relatieve onzichtbaarheid van psychische
problemen. ‘Patiënten hebben vaak
cognitieve problemen die je niet aan
de buitenkant ziet, die hun aandachtsspanne, geheugen en plan-

Stynke Castelein

koken voor gezelschap
Knegtering zegt dat een mooie psychologische test het koken voor een
gezelschap is. ‘Dan moet je plannen,
structureren en ondertussen nog sociaal doen ook. Dat lukt vaak niet. Onder de psychose blijkt een geniepige
handicap te zitten. Het echte punt is
vaak een gebrek aan probleemoplossend vermogen.’
Castelein vindt de uitkomst schokkend, zegt ze in Trouw. ‘Dat het zo erg
is, was niet of nauwelijks bekend.’ Zij
is de eerste hoogleraar in Nederland
die gespecialiseerd is in het herstel
van psychiatrische patiënten. Ze onderzocht vijf jaar lang een groep van
duizend mensen die in het verleden
een psychotische stoornis hadden. De
vragenlijsten die deze voormalige patiënten invulden, leverden het beeld
op van een ‘groot maatschappelijk
probleem’, aldus Castelein. ‘Het helpt
niet dat er flink bezuinigd is op voorzieningen om psychiatrisch patiënten
te begeleiden bij terugkeer in de
maatschappij. Vooral voor de begeleiding van deze groep op de werkvloer
is amper budget.’
Knegtering beaamt dat. Hij wijst op het
desastreuze effect van de veranderde
financiering van de zorg in de afgelopen jaren. ‘Deze mensen zijn echt niet
kansloos voor de werkvloer. In een
overzichtelijke baan kunnen ze goed
functioneren. Dat de sociale werkplaatsen zijn wegbezuinigd, is voor
deze groep echt dramatisch.’ Bovendien leidt de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (WMO) ertoe dat
het probleem op het bordje van de gemeenten is gelegd, aldus Knegtering.
‘Die moeten het doen met de helft van
het oorspronkelijke budget – en ze geven aan dat ze nauwelijks over de vereiste expertise beschikken om deze
mensen te begeleiden.’
Volgens Castelein dreigt voor veel patiënten een sociaal en emotioneel isolement. <

Heeft de buschauffeur het dan zo
zwaar? Als roken een uiting is van
stress, klopt het beeld. Voor het hokje van begin- en eindpunt Beverwijk
Station neemt menig Connexxionchauffeur nog snel een paar trekjes
alvorens hij of zij de dienst hervat. In
het hokje zelf staan een magnetron
en een koffieautomaat, een tafeltje
en is er een deur naar de wc. Dat is
het dan. De chauffeurs hebben er
even tijd om iets te drinken, het toilet te bezoeken, een anekdote te wisselen met een collega en voort gaat
de bus.
In het jargon van Connexxion heet
het hokje een ‘eindpuntvoorziening’.
In hun dagrooster staat precies aangegeven hoelang en op welk moment
van de dag de chauffeurs geacht worden van deze voorziening gebruik te
maken. Een vrouwelijke chauffeur –
duidelijk iemand die vandaag aan de
oproep van bonden om te staken gehoor geeft – formuleert het zo: ‘Ik
heb dus vandaag een dienst van bijna
9 uur. Ik heb twee keer 15 minuten
pauze. Plus twee keer 2 minuten
looptijd vanuit of naar de bus.’ Die
looptijd staat keurig beschreven in
het roosterbriefje. De bestuurster
vervolgt: ‘Vergelijk dat nou eens met
9 uur rijden richting Zuid-Frankrijk
en dan twee keer effe stoppen. Maar
op zo’n rit kan ik tenminste nog een
drankje nemen en mijn eigen muziek
opzetten.’
Het antwoord is dus ja. De buschauffeur heeft het zwaar.

Hille Hoekstra houdt nog steeds van zijn werk, ‘maar de lol gaat er de laatste
jaren wel van af. De werkdruk is hoog, overbelasting ligt op de loer.’

de lol gaat ervanaf
Oude rot in het vak Hille Hoekstra
(62) heeft vandaag geen dienst. Donderdag schrijft hij zich in als staker,
vrijdag wacht een dienst van 13.40
uur tot 22.40 uur. Hoekstra, buschauffeur sinds 1982, is volop in de
weer met de telefoon. Als kaderlid
van vakbond FNV die nauw betrokken is bij de staking, heeft hij het nu

druk. Hij staat veelvuldig de pers te
woord om toelichting te geven op
het hoe en waarom van de staking.
Buschauffeurs die dienst hebben,
worden niet geacht om met de pers
te praten zonder toestemming van de
werkgever. Daarbij: daar heeft Hoekstra normaal gesproken helemaal
geen tijd voor als hij wel achter het

stuur zit. Want ook voor hem geldt:
twee keer 15 minuten pauze, exclusief die tweemaal 2 minuten looptijd.
Hoekstra is nog chauffeur geweest bij
de NZH, vindt zijn beroep eigenlijk
nog steeds mooi (‘Toch een beetje
eigen baas, he?’), maar de lol gaat er
de laatste jaren wel vanaf. De werkdruk neemt toe, de roosters zijn zo
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‘Heli-ontsnapping was goed georganiseerd’

Meest opgezochte
taalkwestie: hun/hen

▶ Amsterdam
De geplande bevrijding van crimineel Benaouf A. was een ‘goed
georganiseerd en gecoördineerd
kapings- en ontsnappingsplan’,
inclusief gehuurde helikopter,
gestolen vluchtauto’s, vuurwapens
en munitie.

▶ Den Haag
vond plaats op 11 oktober. Verdachte
Ismail el M., een bekende in de onderwereld, wilde kort daarvoor een helikopter huren, zogenaamd om zijn
vriendin te verrassen met een rondvlucht.

vanuit zijn cel
Dat betoogde de officier van justitie in
de eerste inleidende zitting in deze
zaak, waarvoor zeven verdachten zijn
opgepakt. Vijf van hen, in de leeftijd
van negentien tot 27 jaar, moesten
woensdag terechtstaan voor de
Amsterdamse rechtbank. Slechts één
verdachte was daadwerkelijk aanwezig. De mislukte ontsnappingspoging

Het verhuurbedrijf vertrouwde het
niet en seinde de politie in. Al snel
bleek dat het eigenlijke doel inderdaad anders was, namelijk de gedetineerde crimineel Benaouf A. bevrijden uit de gevangenis in Roermond.
Die bleek de ontsnapping zelf telefonisch vanuit zijn cel te hebben geregeld. Zo had hij onder meer een foto

van de gevangenisplattegrond gestuurd naar de verdachten.
De recherche tapte telefoons af en
wist de kaping van de helikopter op
vliegveld Kempen in het Brabantse
Budel te voorkomen. Tijdens de achtervolging die volgde werd een verdachte, een dertigjarige Fransman,
doodgeschoten.
De officier noemde het bevrijdingsplan schokkend: ‘Zulke jonge verdachten die kennelijk bereid zijn grof
geweld te gebruiken.’ Ze voelde dan
ook niets voor het schorsen van hun
voorlopige hechtenis, zoals hun advocaten bepleitten. De rechtbank was
het daarmee eens. De rechter ziet

vooral een gevaar van herhaling en
denkt dat het maatschappelijk niet
zou zijn uit te leggen als verdachten
naar huis zouden mogen.
De volgende proformazitting is op
28 maart. Dan worden alle zeven
verdachten verwacht, onder wie de
Colombiaan die zou fungeren als
piloot van de helikopter. Hij beweert
dat er tijdens de actie nog een tweede
gedetineerde zou worden bevrijd,
maar onduidelijk is om wie het zou
gaan.
De man om wie het helikopterplan
draaide, Benaouf A., zit een celstraf
uit voor een liquidatie in Antwerpen. <

De vraag wanneer je hen en wanneer je hun in een zin gebruikt, is de
meest opgezochte taalkwestie van
2017. Vorig jaar hebben 342.000
mensen hierover advies gevraagd
via de website van taalgenootschap
Onze Taal. Ook werd de schrijfwijze
van ‘ervan uitgaan’ behoorlijk vaak
opgezocht: 187.000 keer. Verder was
voor veel mensen de betekenis van
de zin ‘acquisitie wordt niet op prijs
gesteld’ een raadsel. Deze zin, die
vaak onder vacatures te vinden is,
werd 181.000 keer opgezocht. De
2500 taaladviezen van onzetaal.nl
worden maandelijks door zo’n
700.000 bezoekers geraadpleegd. <

