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De kneepjes van het vak
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Persoonlijk contact v i n d t hij h e t belangrijkste i n zijn baan. Daarmee kreeg
hij onder andere voor elkaar d a t o p
t w e e v a n zijn afdelingen h e t ziekteverz u i m daalde m e t 50%. H e t theoretisch
gedeelte v a n d e opleiding w a s voor
h e m ean noodzakelijk kwaad. "lk w a s
een zeer slechte student theorie, maar
in d e praktijk schijn ik h e t n i e t slecht t e
doen". Jeroen Hendrikse studeerde in
'87 a f n a drieenhalf jaar T H W Rollecate
i n Deventer. H i j is n u h o o f d v a n d e huishoudelijke dienst v a n d e zwakzinnigeninrichting "De Boldershof" i n Druten.
Erica ~ r a a i j esprak m e t h e m over d e
kneepjes v a n h e t vak.

Op het complex van de zwakzinnigeninrichting De Boldershof te Druten worden circa
500 mensen verzorgd door ongeveer 700
mannen en vrouwen, waarvan 400 part-time.
Vijfentwintig werken er bij de huishoudelijke
dienst onder leiding van Jeroen Hendrikse.
De huishoudelijke dienst maakt deel uit van
de civieltechnische en agrarische dienst en
bestaat voornamelijk uit een naaikamer, linnenkamer, kapsalon, kledingwinkel, receptie
en bewakingsdienst. Het schoonmaakonderhoud valt er niet onder, al heeft Jeroen daarover we1 de eindverantwoordelijkheid en kan
hij daarover adviseren.
Inhoeverre maakt het uit datje werkt voor een
civiele dienst van een zwakzinniaeninstellina
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"Wat ik persoonlijk erg leuk vind is dat ik nu
weet voor wie ik werk. In een ziekenhuis komt
iemand met een gebroken been, hij krijgt een
lap gips en hij mag naar huis. Je werkt heel
anoniem, voor een bed; er ligt toevallig
iemand in, maar morgen is het een ander. Het
heeft we1 een heel directe invloed op je werk.
Bij ons heeft de naaikamer ontzettend veel
reparatiespullen omdat er veel beschadigd
wordt door bewoners. We hebben ook scheurders, die scheuren alles kapot. Er zijn mensen

die hun hchaam niet vollealg onder controle
hebben. Bij schoonmaak is het helemaal extreem. Er wordt we1 geprobeerd de bewoners
zelf te leren eten, maar het gaat soms helemaalfout. Je hebtvaakdat hetvuilaanbodvan
buiten naar binnen toe hoog is. Sommrge bewoners weten heel goed dat je je voeten moet
vegen als je blnnen komt. Maar anderen beseffen dat net niet en die stampen gewoon
naar bmnen. Brj het linnengoed is incontinentie natuurlijk een heel groot probleem; het
heeft consequenties voor de incontinentleverzorging of het heeft grote invloed op je
aanbod van vuile was. Als je een goede incontinentie-verzorging hebt, kun je er van uit
gaan dat het beddegoed goed droog blrjft. Dan
is je post ~ncontinentie-verzorginghoog. In
het andere geval moet je elke dag het bed
verschonen Verder is het haarknippen niet
hetzelfde als bij een geestehjk normaal mens.
Er zijn bewoners die niet stil kunnen zitten; er
z~jn
bewoners die op bed liggen. Dus het heeft
veel invloed op het werkvan de civiele dlenst.
Rechtstreeks met de bewoners hebben wij
heel weinig te maken, behalve in de kapsalon
en de boetiek natuurlijk."
Wat houdt het werk spannend?
"Dat je 's morgens iets gepland hebt, waar je
op het einde van de dag nog niet aan begonnen bent. De meest gekke dingen komen er
tussen . . . Van hele kleine dingetjestot dat er
iets met spoed geregeld moet worden. Wanneer mensen klachten hebben over eBn van
mijn afdelingen, wil ik daar zo snel mogelijk
op ~nspelen.Meteen kijken of de klacht te-'
recht is. Vorige week was er een kleinigs
heidje: een groep moest de sleutel hebben eid
zij vroegen een sleutel die ze niet mocht&
hebben. Het sleutelbeheer valt ookonde~%fn-s2
Ik heb toen aezead: stuur hem maaiWei&%'
naar de groep en;k zorg we1
komt. Ik moest uitzoeken w
groep mocht krijgen en welke
moest daarvoor contact oonerndhW&&&
merman. Dat vind ik ook d&Pi~la&Sl
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die wordt gerekend, an het is afgewerkt. Persoonlijkwntact is het belangrijkste in jebean.
Qpqrmee:krijg je het meeste gedaan. Jij moet
3eteWwie zij zijn, zij moeten weten wie jij
"t$ent,?je moet weten hoe bepaaldedingen reiLlbhb~h'eij~~n;
Ik denk dat het heel belangrijk
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waarotn men3en b e h l d e dinaeosd&n;.~n andersom moet ie zelf w k be-

moet je woor betafen. Met zrrt zich h h en &ar

indeerdaad behoorlijk dwr. Wij hewen onze
schoonmaakvoor een degl u i t b t e s d en wder de volledige wawoorziening. Ik voorzie
dater mBer uitbesteed zoll worden. Ik kijk naar
een technische dienst, daar wordt een heel
groot deel uitbestegd, alleen nprmaal onderhoud en reparatie worden in eigen Behmr
gedaan. Bewakin~sdisnrrtsnwonkrn n q at
eens uitbesteed en rmq&+diensten.
Ik
twee jam geprobeerd om te laten vraag me af i n heevgrre je daar a d aan
bghh@Wq~bceotraal~staat..daar,om-doet,"
,Een.sklein fvoor.
lkis4fSder,eeh-op Wat z$n je fwijfets?
,ma&t+ik weJ het
I
'Inlannesr je de dingen g&
op mu tetten.
dus Wrijfsmatig, dan denk ik dat het voor
qtezelfder prijs moet kunnen of zelfs gaedkoper. want zij maken winst en jij niet. Uitbesteden ken heel makkelijk zijn, maar ik heb we1
he$ idee dat je metdit soort dingen kunt r e b @&~Loals!ie~wilt.
Alsid het zelf wilt doen, dap
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zaamheden. Daar staat tegenover de eigenbeheer sltuatrewaarln w k nog planten water
gegeven worden. mensen geholpen worden
met verhu~zen, waarln post rondgebracht
werdt als de postd~enstin de problemen zit,
wearin ze een kamer schoonrnaken wanneer
ema and IS verhu~sdDat zijn extra's, d ~ emoet
je brj een schoonmaakbedr~jfbetalen Maar zo
wordt er vaak met naar gekeken. Dat is het
belangr~jksteb ~u~tbesteden.
j
vergelljk appels
met appels."
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goed is voor veel instellingen een probleem.
E n hoe doen jullie de schoenenverkoop?Wij
hebben natuurlijk veel bewoners met semiorthopedische of orthopedische schoenen.
En: welke leverancier hebben jullie en hoe
bevaIt dat?"
Was de motivatie waarmee je studeerde dezelfde als waarmee je nu werkt?

"Ja, ik was erg blij dat ik met mijn opleiding
klaar was, ik was heel gemotiveerd om te
Ik heb gehoord dat de wasgoeddistributie hier gaan werken. Voor mij was de opleiding, het
geautomatiseerd is. Klopt dat?
theoretisch gedeelte, een noodzakelijk
kwaad. Wat de THW mist is toch de praktijk.
"Van platgoed, ja. Ach, wat is geautomatlIk heb stage gelopen in een psychiatrisch zieseerd? De voorraden die w ~ hebben
j
worden kenhuis in Ermelo en bij een schoonmaakbeeens in de twee weken gecontroleerd en vla drijf in Eindhoven. Daar krijg je gewoon de
een terminal wordt het aantal dater te veel is kans om te werken, maar je moet niet verautomatisch ingehouden. En op de nieuwe wachten dat ze de hele dag achter je aan
paklijst staan dan in plaats van veertlg twintig
lopen. Na mijn derde jaar vond ik dat ik qua
lakens.
praktijk ... ik zou het nooit zo goed doen als
j heel welkom
Een automatisering die b ~ons
iemand die het iedere dag doet, maar ik kon er
zou zijn, IS bij de receptie. Ons personeels- en redelijk mee overweg. Er is hier op de Boldersbewonersbestand IS eigenhjk al geautomatlhof geen enkele schoonmaakmachine die ik
seerd, dat zou doorgevoerd moeten worden niet kan bedienen.
naar de receptie, zodat daar een bijgewerkt Ik vind het echt een nadeel dat de opleiding
personeels- en bewonersbestand aanwezrg heel theoretisch blijft. Ik kan me een les herIS. .. Wij hebben daar nu lijsten voor, maar het
inneren, dat er verteld werd dat elk bedrijf een
zou natuurhjk makkelijker zijn als die gege- arbeidsanalist moest hebben, een bedrijfsvens direct doorgevoerd worden vanurt de psycholoogen een bedrijfsarts, maar als je die
centrale."
mensen bijelkaar optelt ben je toch meer dan
twee ton per jaar kwijt! Dat is het verschil
Je hebt in Deventer de opleiding voor groot- tussen de theorie en de praktijk. Ikdenkdat de
huishouden gedaan. Wat doe je om op de oorzaak is dat de docenten vaak een universihoogte te blijven?
taire opleiding hebben gevolgd en zelf geen
ervaring hebben.
"lk ben zelf geabonneerd op Bedr~jfshuishou- Ik herinner me dat er een architect kwam voor
ding, het grootste deel daarvan gaat over het vak wonen. Aan hem kon je goed merken
schoonmaakonderhoud. Ik krijg van onze pro- dat hij uit de praktijk kwam. Dat vond ik heel
duktleverancier een blaadje waarin nieuwig- aangenaam."
heden staan De naaikamer en de textielkamer zijn geabonneerd op Textilia, een
textielblad voor de modewereld en dergehjke.
Verder heb ~kongeveer een keer per jaar een
cursusvan twee of driedagen van de Contactgroep Bijscholing. Daarbij zijn meerdere instelhngen aangesloten. En ik probeer wat
beurzen te bezoeken. De lnterclean en de Medica w ~ikl eisenliik met mlssen. De Medica is
de gezondheidszorg. Er zit' gen in die wij kunnen gebruiverwerking bijvoorbeeld, ook.
1
mt daar nog al eens terug en
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a's steek ik veel op. Wanneer ik
oet, praat ik vaak over het werk.
Ik vraag bijvoorbeeld hoe ze hun was verzorgen: wat doen jullie met jepersoonsgebonden
goed? Wat met je platgoed? Platgoed heeft
iedereen uitbesteed. Persoonsgebonden
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