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Professionals voelen zich het slachtoffer van onredelijk 
beleidsgeweld. Jos Lamé, bestuurder van Riagg Rijnmond, 
doet op de conferentie voor beleidsgetraumatiseerden op 
27 mei in Rotterdam uit de doeken hoe erg de situatie 
inmiddels is.

‘Iedereen roept dat men professionals heel erg waardeert. Maar wat er feitelijk 
gebeurt, is dat vakmensen tot radertjes in een machine worden gedegradeerd. Zo 
worden professionals in de zorg platgeslagen met protocollen, richtlijnen, prestatie-
indicatoren en ga zo maar door. Van de interactie tussen de patiënt en de professio-
nal, wat toch de kern is van het vak van de professional,  blijft zo niets over’, aldus 
Lamé.
In de wereld van de professionals bestaat er niet één waarheid, zoals de complexiteit 
van het leven ook niet onder een noemer te vangen is. Een goede organisatie her-
bergt in de ogen van Lamé meerdere visies die soms met elkaar conflicteren en die 
op andere momenten elkaar vinden. Hij illustreert dit punt met het lopende conflict 
tussen de gemeente Rotterdam en zijn riagg. ‘Met wethouder Kriens ben ik het eens 

dat we geweld tegen kinderen moeten voorkomen. Maar in die Meldcode huiselijk 
geweld zie ik niets. Die weigeren wij te ondertekenen, omdat de politiek daarmee de 
illusie creëert dat dit probleem eenvoudig op te lossen zou zijn. Hoe reageert de wet-
houder vervolgens? Niet door met ons in gesprek te gaan, maar door heel arrogant 
ons haar wil op te leggen en de subsidie voor een goed preventieproject in te trekken. 
Dat noem ik nou onredelijk beleidsgeweld.’ Volgens Lamé vraagt het organisatiemo-
del dat hij voorstaat ook om een andere managementstijl. Managers die hun visie 
simpelweg op de onder hen werkzame professionals opleggen zijn uit den boze. ‘Een 
manager moet juist ruimte scheppen voor de visies die bij de professionals leven. 
Zo’n wethouder moet niet denken dat zij wel weet hoe het moet. Dat moet ze aan de 
vakmensen overlaten. Haar taak is het om de beschikbare financiële middelen zo 
goed mogelijk te verdelen.’ Professionals moeten zich niet meer met geweld opvattin-
gen laten opleggen waar ze niet mee kunnen leven. ‘Verschillen in visie zijn even nood-
zakelijk voor een goede zorg als de momenten waarop we het onderling eens zijn.’ (mvk)

Zie Prikbord voor meer informatie over de conferentie voor 
beleidsgetraumatiseerden.

 SPREKER OP CONGRES 

Vakmensen zijn raderTjes in een machine

Het lijkt erop dat mensen met schizo-
frenie in het buitenland beter af zijn. 
in een studie gepubliceerd in mGv, 
concluderen onderzoekers Annette 
Plooy en Jaap van Weeghel dat 
Nederlandse patiënten het meest last 
hebben van stigmatisering. Opmerke-
lijk: familie discrimineert volop.

Meer nog dan in de 22 andere landen die bij dit 
onderzoek zijn betrokken, ervaren Nederlandse 
mensen met schizofrenie dat zij worden gediscri-
mineerd. Daarbij speelt de familie een niet te 
onderschatten rol. Meer dan de helft van de 
ondervraagden heeft negatieve ervaringen opge-
daan in familierelaties, constateren Plooy en Van 
Weeghel. Respondenten melden dat hun familie 
zich van hen heeft afgekeerd, terwijl anderen 
juist last hebben van betutteling en over-
bezorgdheid. 
Schrijnende voorbeelden zijn opgetekend. ‘Mijn 
broers kunnen zich niet in me inleven. Tijdens 
mijn zesjarige opname is alleen mijn vader op 
bezoek geweest.’ 

De toegenomen bezorgdheid van familieleden 
zien de respondenten ook als nadeel. Daardoor 
voelen zij zich vaak niet serieus genomen, zeker 
niet wanneer de familie zich te sterk bemoeit 
met hun beslissingen. Slecht nieuws voor Ypsi-
lon, de vereniging van familieleden van mensen 
met schizofrenie? Directeur Bert Stavenuiter: 
‘We zijn een familieclub en voelen ons per defi-
nitie aangesproken als blijkt dat familie het stig-
ma in stand houdt. Eigenlijk kom ik het bij onze 
achterban niet tegen dat ze een ziek familielid in 
de steek laat. In die zin voelen we ons niet aan-
gesproken. Maar het gaat ook over betuttelen. 
Dat spreekt ons zeker aan. We stellen al lang dat 
overbezorgdheid niet goed is. Onze trainingen 
gaan daar ook over: geef de patiënt de ruimte. 
Hoezo niet op vakantie kunnen, omdat je je zieke 
kind niet alleen zou kunnen achterlaten? Welnee! 
Ons motto is: leid niet het leven van je zieke fami-
lielid, maar leid je eigen leven. Toch is dit onder-
zoek natuurlijk een belangrijk signaal. We hebben 
er in de vereniging nog niet over gesproken. Maar 
ik kan me voorstellen dat we binnenkort met de 
onderzoekers gaan praten.’ (svd)

Van je familie moet je het hebben
Fusies
GGZ Noord-Holland-Noord en GGZ-
centrum Westfriesland zijn met ingang 
van 1 april 2009 gefuseerd. Ze gaan 
verder onder de naam GGZ Noord-
Holland-Noord.

De pensioenen van werknemers in de zorg wor-
den tot 2013 niet geïndexeerd. Het pensioen-
fonds Zorg en Welzijn gaat niet over tot een ver-
hoging van de premie. en ook hoeft het niet de 
pensioenen te verlagen.

De pensioenfondsen zijn hard geraakt door de financiële crisis. Hun 
beleggingen zijn verdampt en ook staat de langlopende rente laag. 
Normaliter staat de dekkingsgraad van de fondsen op minimaal 105 
procent. Dat betekent dat een fonds tegenover elke euro die ze aan 
pensioenen uitkeert, een euro en vijf cent in kas heeft. Bij veel fond-
sen is de dekkingsgraad ver onder het vereiste minimum gezakt. De 
dekkingsgraad van het pensioenfonds Zorg en Welzijn dat circa  
67 miljard euro beheert, stond in maart op rond de negentig procent. 
Ter vergelijking: vorig jaar voor de kredietcrisis was de dekkingsgraad 
nog 143 procent.
Het herstelplan dat het fonds bij de toezichthouder, De Nederlandse 
Bank, heeft ingediend, bevat een aantal maatregelen. De belangrijkste 
is dat de pensioenen in elk geval tot 2013 bevroren worden. Voor zowel 
de gepensioneerde als de werkende deelnemers van het pensioen-
fonds houdt dat in dat zij naar verwachting in totaal rond de 12,5 pro-
cent van hun pensioen inleveren. Woordvoerder David Uitdenbogaard 
noemt dit een ‘pijnlijke keuze’ die het pensioenfonds moest maken. 
‘Zeker omdat we de afgelopen veertig jaar het pensioen bijna altijd 
hebben kunnen indexeren.’ Wel is er de intentie om, als de dekkings-
graad weer boven de 105 procent ligt, tot een gedeeltelijke indexatie 
over te gaan.

De pensioenpremie blijft 
ongewijzigd. Volgens de 
woordvoerder is dat moge-
lijk, omdat de deelnemers 
aan het pensioenfonds al 
sinds 2003 een zogeheten 
herstelopslag van 2,5 pro-
cent betalen. Ook zal het 
pensioenfonds niet tornen 
aan de pensioenuitkering. 
‘Dat is het allerlaatste mid-
del dat we inzetten’, aldus 
Uitdenbogaard. (mvk)

pensioenen in  
zorg beVroren

Het Amsterdamse filmtheater De Uitkijk organiseert sinds begin dit 
jaar tweemaandelijks autismevriendelijke voorstellingen. Volgens 
coördinator David van Marlen is het nog zoeken naar de optimale 
omstandigheden, maar het initiatief is veelbelovend.

Wat Was de aanleiding voor dit initiatief?  ‘Het idee komt oorspron-
kelijk uit Engeland waar het in Sheffield voor het eerst is geprobeerd. Voor veel 
mensen met een autistische aandoening geven reguliere filmvoorstellingen te 
veel prikkels voor een aangename kijkervaring. Een collega hoorde vorig jaar op 
het Filmfestival van Venetië over autismevriendelijke cinema. In meerdere En-
gelse steden slaat het zo aan dat het ons het proberen waard leek, zeker omdat 
het in Nederland nog nooit is geprobeerd.’

Waar moet een autistencinema aan voldoen?
‘Voor ons is het ook uitvinden waar een voor autisten optimale voorstelling aan 
moet voldoen. Per voorstelling bekijken we of er nieuwe verbeteringen nodig 
zijn. We worden geholpen door onderzoekers van de Universiteit van Amster-
dam, die onder meer ouders vragenlijsten gaan geven hoe we de voorstellingen 
voor hun autistische kinderen kunnen verbeteren. We proberen momenteel 
diverse ideeën uit. Zo willen we bij de eerstvolgende voorstelling de foyer zo leeg 
en rustig mogelijk houden. De filmvertoning zelf maken we minder intens door 
een lager volume en een minder donkere zaal. Overigens zijn de autismevrien-
delijke voorstellingen ook toegankelijk voor niet-autisten. Sterker, we hebben 
al reacties gehad van niet-autisten die juist heel graag een film willen bezoeken 
waar het geluid niet zo hard staat.’

Wat Waren de reacties op de eerste voorstelling?
‘Allereerst zijn we aangenaam verrast door de overweldigende media-aandacht. 
De eerste voorstelling bleek een succes. Zowel degenen die voor de autisme-
vriendelijke cinema kwamen als degenen die puur voor de film kwamen, waren 
na afloop tevreden. Dat sterkt ons enthousiasme voor het project.’ 
 
Wat hoopt u uiteindelijk met de autistencinema te bereiken?
‘De Uitkijk is een klein filmtheater met één filmzaal in een stad met veel filmhui-
zen. Een filmtheater streeft naar een artistiek relevant filmaanbod voor zoveel 
mogelijk bezoekers. Als wij mensen met een autistische aandoening de moge-
lijkheid kunnen bieden om relatief zonder zorgen naar de film te gaan, creëert 
dat naar ons idee een win-win-situatie.’ (VB)

Voor meer info: www.uitkijk.nl; programmering@uitkijk.nl

‘de FilmVerToning is 
minder inTens’


