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Hospicegroep en paardenmeisje Held 2013
Annemieke Windt
Haarlem ✱ Stichting Hospicegroep
Haarlem en omgeving heeft dit jaar
de Haarlemse groepsvrijwilligersprijs gewonnen. De organisatie
werd tijdens een feestelijke bijeenkomst in het stadhuis in het zonnetje gezet. Andere genomineerden
waren de Speelgoedbank en het lotgenotencontact voor mantelzorgers
van Tandem.
Bij de jongeren viel de veertienjarige Fay van der Zouw in de prijzen.
Ze werkt al vijf jaar als vrijwilliger
op de manege Bosch en Vaart. ,,We
willen met een jongerenprijs laten
zien dat vrijwilligerswerk niet iets is
van grijze dames van 65 jaar en ouder”, zegt Marijke Lodeweegs, voorzitter van de Vrijwilligerscentrale.
,,Er zit groei in, want vorig jaar hadden we nog geen nominaties voor de
jongerenprijs. We hopen dat dit gaat
groeien.”
Van der Zouw versloeg Haarlem 105
DJ Wessel van Opstal en de jongeren
van Stichting Samen Haarlem. De
tiener was compleet verrast door
haar uitverkiezing. ,,Ze hebben me
helemaal niets verteld. Ik moest
meewerken aan een filmpje, maar ik
dacht dat het was om meer te vertellen over het werken in de manage.
Mijn ouders hebben me naar het
stadhuis gelokt, omdat het filmpje
hier te zien zou zijn.”
De winnaars kregen een beeldje en
een tegoedbon voor een cultureel
uitje. Dit jaar kregen zowel de winnaars als de genomineerden een
speldje.
Hospice heeft volgens Lodeweegs
gewonnen omdat de vrijwilligers
van Hospice dag in, dag uit invulling geven aan het begrip ‘samen
voor elkaar’. ,,Het is een zware taak,
die vraagt om een anders soort vrijwilligers.” De medewerkers van
Hospice Haarlem zijn erg blij met de
prijs. ,,We hebben het als organisa-

De winnende vrijwilligers (linksonder Fay) met de wethouder in de Gravenzaal.

tie verdiend’’, reageert vrijwilliger
Ans Heringa.”
Werken in een hospice is volgens de
vrijwilligers zwaar, maar er is een
persoonlijke reden om juist voor dit
werk te kiezen. ,,Onze vrijwilligers
hebben vaak zelf een sterfgeval in

hun omgeving meegemaakt en ze
weten hoe belangrijk het is om mensen in de laatste fase van hun leven
te begeleiden”, zegt coördinator
Marjolein Rozenstraten. ,,We hoeven nooit te lobbyen voor nieuwe
vrijwilligers.”
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Tegelijkertijd met de uitverkiezing
van de vrijwilligers van het jaar
werd ook de Buuv (’burenhulp’) van
het jaar uitverkozen.
Volgens Buuv waren er vijftien vrijwilligers die voor de wisselbeker in
aanmerking zouden kunnen ko-

men, maar de bescheidenheid van
de meeste vrijwilligers maakt, dat
slechts acht vrijwilligers hun nominatie ook aanvaardden.
Rina Korthuis werd winnares. Ze
was zelf niet bij de uitreiking aanwezig.

Tandarts wil niet ’s avonds werken
Kees van der Linden

k.van.der.linden@hdcmedia.nl

Haarlem ✱ Tandartsen in Haarlem
en omgeving zijn niet geneigd hun
praktijk ook in de avonduren te openen. Daarmee wijken ze af van de
landelijke trend.
Uit een peiling van 123tandarts.nl,
waaraan meer dan 3500 praktijken
in het land meewerkten, blijkt dat
steeds meer tandartsen ook in de
avonduren werken. Ze worden hiertoe gedwongen door dalende omzetten, aldus de onderzoekers. Uiteraard is die ontwikkeling gunstig
voor de patiënten; zij hoeven minder vaak vrij te nemen van hun werk
voor een behandeling.
Vorig jaar was een tandartspraktijk
in Nederland gemiddeld 39,1 uur

Het overgrote deel van de tandartspraktijken in Haarlem kent geen
avondopenstelling ✱ Tandartsen werken liever ook niet in het weekeinde
per week geopend. Dit jaar is dat cijfer fors gestegen naar gemiddeld 42
uur per week.
Opvallend is, dat veel tandartspraktijken in Haarlem en omgeving boven het landelijke gemiddelde zitten. De praktijken in Bloemendaal,
Driehuis, Velsen en Velserbroek zijn
gemiddeld zelfs 45 uur per week geopend. De gemiddelden van de overige plaatsen in Zuid-Kennemerland
zijn: Haarlem (42,5), Aerdenhout
(42,5), Heemstede (44,2), IJmuiden
(43,1), Santpoort-Zuid (43,9) en
Zandvoort (42,7). Alleen SantpoortNoord zit met 41,7 ietsje onder het
landelijke gemiddelde.
De onderzoekers verklaren de rui-

mere openingstijden in Zuid-Kennemerland uit de hoge dichtheid
van het aantal tandartspraktijken
hier, waardoor de onderlinge concurrentie groter zou zijn.
Ter wille van die ruimere openingstijden werken de tandartsen op
doordeweekse dagen langer door of
geven ze hun vrije vrijdag op, zo
blijkt. In 2012 was 31,6 procent van
de praktijken in Nederland op vrijdag dicht, in 2013 was dat nog maar
28 procent. In Haarlem en omstreken was dit jaar 22,4 procent van de
praktijken op vrijdag gesloten.
Het Algemeen Tandheelkundig
Centrum (’ATC’) aan de Wilhelminastraat is een van de weinige prak-

tijken in Zuid-Kennemerland die
wel ’s avonds zijn geopend. Tandarts Kristo Vermaak: ,,Wij bieden die
service, omdat het voor patiënten
vaak lastig is om vrij te nemen van
hun werk. Er is veel vraag naar; onze
avondagenda loopt altijd het snelst
vol.’’ Vanwege die avondopenstelling werken de tandartsen in deze
groepspraktijk in ploegen. ,,Wie ’s
avonds werkt, werkt ’s morgens
niet. In een solopraktijk is dat natuurlijk moeilijker te regelen.’’

Open in het weekeinde
Het Noorderkerk Dental Center
Haarlem aan de Velserstraat heeft
reguliere openingstijden, maar zou

dat maar al te graag veranderen, aldus praktijkmanager Riny Groot
uit. ,,We waren ’s avonds open, maar
kregen geen tandartsen die ’s
avonds willen werken. Uiteraard
zijn die wel te vinden, maar die zijn
zijn meestal nog heel jong. Wij werken liever met oudere tandartsen,
dat creëert rust in de praktijk, omdat je dan minder wisselingen hebt.
Maar die ouderen hebben weer gezinnen met kinderen en die willen
dus ’s avonds niet werken, laat staan
in het weekeinde. Want inderdaad,
wij zouden ook graag op zaterdag
en zondag opengaan. De patiënten
willen dat graag, daar is beslist behoefte aan.’’

