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door Aïda Jaber

C indy van Osch deelt een
werkkamer met collega
Esther Ploegmakers. Op
een tafel staan drie pot-

ten met snoep. „Een lokkertje”,
zegt de Osse en lacht. „Op die ma-
nier haal je de drempel weg voor
mensen om binnen te lopen. In
deze ruimte wordt gelachen, ge-
huild en gedold.”
Cindy van Osch heeft net haar 12,5
jarig jubileum bij ziekenhuis Bern-
hoven gevierd. In ‘91 deed ze de
verpleegkunde-opleiding en
kwam aansluitend in Oss werken.
Ze begon op de tweede verdieping
(chirurgie, orthopedie, gynaecolo-
gie, urologie) en daar loopt ze nu
nog rond. „Dit is echt mijn toko”.
Na een aantal jaar als verpleegkun-
dige werd ze tot haar eigen verba-
zing gevraagd zorgcoördinator te
worden. Ze stond aan het bed en
kreeg beleidstaken toebedeeld en
zette projecten neer. „Door een
verandering in mijn privésituatie
was ik me anders gaan ontwikke-
len. Mensen om mij heen zagen
mijn andere kwaliteiten. Dat ik in-
zicht heb, mensen kan benaderen
en in staat ben ze positief om te
draaien.” Als voorbereiding op de
nieuwe structuur in Uden werden
afgelopen januari teamleiders ge-
zocht. Cindy van Osch solliciteer-
de. „Nu gaat mijn aandacht naar
de medewerker op de vloer. Mijn
deur staat altijd open voor mijn
teamleden. Als ze niet lekker in
hun vel zitten bijvoorbeeld. Dat
wil niet zeggen dat ik alles op kan
lossen, dat hoeft ook niet altijd.
Soms is een beetje aandacht al ge-

noeg.” Toch mist ze het aan het
bed staan. Af en toe trekt ze een
schort aan om er weer even aan te
proeven. „Eens een verpleegkundi-
ge, altijd een verpleegkundige. Van
jongs af aan ben ik een zorgzaam
type, heb een hoge tut-factor. Ik
wil zorgen voor mensen, iets
extra’s bijdragen zodat patiënten
het ziekenhuis gezond kunnen ver-
laten.” Ze kan er echt van genieten
als ze mensen op ziet knappen.
Ook het stukje psychologie dat er-
bij komt kijken spreekt haar aan.
„Door dit beroep krijg je inzicht in
de mens. Als een patiënt lastig is,
dan komt dat voort uit een situa-
tie. Hij of zij schiet in een valkuil.
Het is de kunst daar op in te spe-
len. Chirurgische verpleegkunde is
erg ongestructureerd. Het is hecti-
sche onvoorspelbare zorg. Daar
moet je tegen kunnen. Het ene
moment gaat het goed met een pa-
tiënt, het andere moment kan het
helemaal mis zijn. Natuurlijk zijn
er protocollen, maar soms gaan de
dingen niet volgens het boekje.”
Ze is happy in haar nieuwe func-
tie. „Dit is helemaal mijn ding. Ik
werk met een jong dynamisch
team en samen zorgen we ervoor
dat deze afdeling een succes
wordt. Een teamleider moet affini-
teit hebben met specialistische
zorg. Mijn ervaring is een pre.
Maakt me krachtiger. De verpleeg-
kundigen komen bij mij met vra-
gen. Ik zie het meteen aan de li-
chaamstaal van een medewerker
als er iets aan de hand is. Als het
het werkproces stagneert of het
heeft z’n weerslag op het team, is
het mijn taak er iets mee te doen.
Ondanks alles moet het zorgpro-
ces doorgaan, want de patiënt
staat centraal.”

‘De deur staat altijd open voor

BIJ BERNHOVEN

ZIJTAART – Op het Looiend in Erp
- tussen Erp en Boekel- is zaterdag
8 december de vierde editie van
het winterfeest Strôihøken. De
feestlocatie gaat om 20.00 uur
open.
Dit jaar staat Nicky’s Pride op het
podium. De band speelt voorna-
melijk covers uit de Top 100.
Kaarten zijn in de voorverkoop
verkrijgbaar voor 10,00 euro. De
voorverkoopadressen zijn Plaza de
Kim en Café de Paal in Erp, in Veg-
hel bij Snackbar Jopie en in Zij-
taart bij Café Kleingeld.
Aan de kassa bedraagt de toegang-
prijs tot het jaarlijkse winterfeest
op 8 december 15,00 euro.

door Henk Verhagen
h.verhagen@bd.nl

UDEN – Hoe het regeerakkoord en
het doorschuiven van rijkstaken fi-
nancieel uitpakken, hebben -op
Veghel na- de regiogemeenten nog
niet becijferd. Ze vinden het te
vroeg om in beeld te krijgen hoe-
veel ze erop achteruitgaan.
Gemeenten moeten steeds meer
taken uitvoeren die het Rijk voor-
heen deed, maar krijgen er niet de
centen bij die ervoor nodig zijn.
De gemeenten, die net als het Rijk
zelf genoodzaakt zijn te bezuini-
gen, krijgen er daardoor straks een
extra last bij. Hoe zwaar die wordt,
heeft de gemeente Veghel al snel
laten uitrekenen. „Het totaal aan

bezuinigingen loopt voor ons in
2018 op tot elf miljoen euro”, stel-
de wethouder Caroline van den El-
sen (DDB) eerder in het Brabants
Dagblad.
„De inkt van het regeerakkoord is
amper droog, er moet nog veel
worden uitgezocht”, zegt wethou-
der Rien Wijdeven van Bernheze
dat volgens hem structureel 1,3 mil-
joen euro minder krijgt van ‘Den
Haag’. „We hebben in de meerja-
renbegroting 1,2 miljoen opgeno-
men om zo’n tegenvaller op te van-
gen.” Verder vindt hij nog onzeker
hoe hoeveel geld er uit welk fonds
wel of niet komt. Wijdeven: „Feit
is: Bernheze krijgt structureel min-
der geld. Maar als meer mensen
werkloos worden en de ww-perio-

de wordt verkort, krijg je vanzelf
sneller meer mensen in de bij-
stand. En dan kost het je dus ook
meer.” Want dat is het pakkie-an
van de gemeente zelf. „Ik snap
goed dat het Rijk moet bezuini-
gen, maar voor de gemeenten
wordt het een uitermate lastig ver-
haal.” Het bedrag zoals Veghel
naar buiten brengt vindt Wijde-
ven overigens aan de hoge kant.
„Maar ik weet niet hoe het zijn be-
rekening heeft gemaakt.”
De gemeente Boekel heeft nog
geen doorberekening gemaakt van
de gevolgen van het regeerak-
koord. De woordvoerster: „Ont-
wikkelingen worden wel op de
voet gevolgd, maar voor we de ge-
volgen in cijfers vertalen moet er

meer duidelijkheid zijn over de
precieze invulling op de diverse
taakvelden. We wachten daarom
de startnotitie van het Rijk af.”
Zo’n zelfde verhaal komt uit de ge-
meente Landerd. „Het is te vroeg
om met cijfers over de gevolgen te
komen.”
Ook de nieuwe Udense wethou-
der Gerrit Overmans zegt qua dui-
delijkheid ‘nog niet zover’ te zijn.
„We zijn bezig te inventariseren
wat het landelijk beleid exact in-
houdt voor onze lokale situatie zo-
wel wat betreft financiën als in-
houd. Daarop richten we ons be-
leid voor de komende jaren op in.
Omdat dit een zorgvuldig ant-
woord verdient, nemen we de tijd
om ons er eerst in te verdiepen.”

Vierde editie van
winterfeest
Strôihøken

Regiogemeenten: nog geen cijfers

Honderden mensen werken in ziekenhuis Bernhoven.
Op 1 april 2013 verhuizen zij naar Uden. Tot die tijd por-
tretteert het Brabants Dagblad deze mensen.

„Als een patiënt lastig is,
dan komt dat voort uit
een situatie.”

BIJ BERNHOVEN

Verpleegkundige Cindy van
Osch is sinds begin dit jaar
teamleider in ziekenhuis
Bernhoven in Oss. Op afde-
ling twee coacht ze een
team verpleegkundigen.
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Cindy van Oschen in haar werkka-
mer op de tweede verdieping van
ziekenhuis Bernhoven in Oss.

teamleden’
Ziekenomroep Oost Brabant zendt
zaterdag het radioprogramma Koor
Muziek Op Maat uit. De uitzending
gaat over de week van de amateur-
kunst (WAK) die in juni werd ge-
houden. In de uitzending komt
Henriette Renders aan het woord.
Zij organiseerde de week van de
amateurkunst in Uden. De uitzen-
ding is zaterdag te beluisteren in
het Bernhoven Ziekenhuis in Veg-
hel om 9.00 uur. www.zoobra.nl.

Voor dansliefhebbers is er op zon-
dag 2 december van 10.00 tot 11.30
uur een dansexpressieworkshop in
de kloosterkapel in Vorstenbosch.
Het thema is ‘hollen en stilstaan’.
Deelnemers gaan aan de hand van
opdrachten experimenteren en im-
proviseren met beweging. Esther
Rooijakkers begeleidt de work-
shop. Kosten: 12,50 euro. Opgeven
kan via 0413-366032 of via
info@kloosterkapelvorstenbosch.nl

Stella Westerhof geeft op maandag
3 december een avond over klank-
healing. Ze wil deelnemers dan de
diepe ontspanning, innerlijke rust
en stilte in zichzelf laten ervaren.
Door de prachtige klanken en sja-
maanse technieken ontstaat er
ruimte, zo geeft Westerhof aan.
De avond begint om 20.00 uur en
duurt tot 21.00 uur. Locatie: Breuk-
rand 219, Uden. De entree bedraagt
15,- euro. Opgeven kan via
0413-252442 of www.jijenjeleven.

SINT ANTHONIS – Een boer uit de ge-
meente Sint Anthonis heeft vorige
week willens en wetens met giftig
nitriet vervuild water op één plek
op zijn land geloosd. Dat laat wa-
terschap Aa en Maas weten.
Een naastgelegen sloot raakte daar-
door ook vervuild. Twee honden
die uit de sloot dronken stierven
korte tijd later.
De sloot waarin de nitriet terecht
kwam is inmiddels schoonge-
maakt. Volgens Aa en Maas wist
de boer niet dat hij het spuiwater
niet mocht lozen op het land.
„Dat is grote onzin”, zegt Jos Ver-
straten, voorzitter van ZLTO, afde-
ling Sint Anthonis. „Dat hij dat

niet wist is volstrekt ongeloofwaar-
dig. Hij staat gewoon te liegen. Het
is ontoelaatbaar dat de inspannin-
gen die van de landbouwsector ge-
vraagd én geleverd worden ter be-
scherming van onze leefomgeving
teniet worden gedaan door zo’n ac-
tie. Schandalig en misdadig. Ik
hoop dat van het proces-verbaal
dat hij kreeg een afschrikkende
werking uitgaat.”
Het is nog onduidelijk of de grond
waarop het spuiwater is uitgestort
ook moet worden schoongemaakt.
Daarover voeren de gemeente en
het waterschap Aa en Maas nog
overleg. Er is geen aangifte gedaan
bij de politie.

door Pim Dikkers
p.dikkers@bd.nl

OSS/VEGHEL – Het imago van het
middelbaar beroepsonderwijs
(mbo) in Nederland houdt niet
echt over. Scholen - met name in
de Randstad - krijgen vaak het ver-
wijt veredelde leerfabrieken met
weinig aandacht voor het individu
te zijn. De concurrentie met bij-
voorbeeld de havo is moordend.
Hoe krijg je in dat klimaat toch
meer scholieren op het mbo?
Ook ROC de Leijgraaf in Oss wor-
stelt met die vraag. Het Veghelse
reclamebureau David broedt voor
de mbo-school op een campagne
om het mbo aantrekkelijker te ma-
ken.
Dat is nodig, stelt Peer van Sum-
meren, directeur van ROC de Leij-
graaf; het mbo legt het vaak af te-
gen het hbo. „Wij noemen dat ha-
vorisering. Leerlingen kiezen na
het vmbo steeds vaker voor de rou-
te via havo om vervolgens door te
stromen in het hoger beroepson-
derwijs.” Het mbo wordt dan over-
geslagen, terwijl dat traject - mbo
en dan alsnog hbo - volgens Van
Summeren (en onderzoeken) min-
stens net zo succesvol is. Het medi-
cijn? Imagoverbetering. „Het mbo
heeft voor velen iets minderwaar-
digs. In ieder geval in verhouding
tot het hbo”, meent Van Summe-
ren, die van mening is dat dit niet
strookt met de arbeidskansen. „De
kans op een baan is name in de

technische sectoren erg groot.”
De campagne, die begin volgend
schooljaar start richt zich op zowel
op vmbo’ers als havisten. Van
Summeren: „De uitval is in de eer-
ste jaren van het hbo groot. Dat
komt omdat de stap vanuit de ha-
vo soms te groot blijkt. Zeker mbo
niveau vier kan voor havisten inte-
ressant zijn, maar wordt vrijwel
nooit serieus overwogen.”
Reclamebureau David, die met de
winnende ‘pro mbo-campagne’ de
communicatie voor het ROC nog
eens vier jaar voor haar rekening
mag nemen, is gespecialiseerd in
het bereiken van jongeren. Direc-
teur Nico Verheijden werkt met
zijn team aan de uitvoering van de
campagne. Het principe is simpel:
in plaats van een onderwijsinstel-
ling die nieuwe ROC’ers probeert
te ‘verleiden’, moeten leerlingen
zélf middelbare scholieren warm
zien te maken voor het mbo. Ver-
heijden ziet het al voor zich. „De
bedoeling is bijvoorbeeld dat po-
tentiële nieuwe leerlingen via Twit-
ter ROC’ers gaan volgen. Zij be-
schrijven dan dagelijks alles wat ze
op school meemaken: positief of
negatief. De kunst is juist om het
zo puur mogelijk te maken.”
Directe communicatie met jonge-
ren is verreweg het meest effectief,
stelt Verheijden. „Borden langs de
weg en formulieren met ‘schrijf
hier in’, gaan totaal langs jongeren
heen, dus moet je ze op andere
manieren proberen te bereiken.”

ZLTO: lozing spuiwater
schandalig en misdadig

Havo-concurrentie
noopt mbo in Oss
tot ingrijpen

„Dit is helemaal mijn ding.
Ik werk met een jong
dynamisch team.”

Ziekenomroep zendt
uit over amateurkunst

Dansexpressie in de
kloosterkapel

Avond met
klankhealing in Uden

Cindy van Osch
 foto’s Jeroen Appels/Van Assendelft

� De functie van teamleider in zie-
kenhuis Bernhoven in Oss en Veg-
hel is nieuw.

� Vooruitlopend op de verhuizing
naar het nieuwe ziekenhuis in
Uden zijn in januari 60 teamleiders
aangesteld.

� Teamleiders hebben een kamer op
de werkvloer en zijn gemakkelijk
toegankelijk voor hun medewer-
kers.

� Elke leider heeft de leiding over
een team van zo’n 23 verpleegkun-
digen. De deur staat open voor
praktische zaken, maar ook voor
persoonlijke problemen.

� In aanloop naar het nieuwe zieken-
huis in Uden vindt er op de loca-
ties Oss en Veghel een differentia-
tie van kennis en expertise plaats.
Zo is in Oss bijvoorbeeld het
heup-kniebehandelcentrum gecon-
centreerd terwijl de vaatchirurgie
vooral in Veghel plaatsvindt. In
Uden komt al deze zorg in een ge-
bouw weer samen.

Teamleider
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