
 

Nationale week zonder vlees
BLEESTEKENS
Ariane Blees is docent aan het 
MBO maar neemt daarnaast 
graag de pen ter hand. Hier deelt 
zij haar perikelen met u.

Zwaar werk
Mensen met een zwaar beroep 
zouden eerder met pensioen 
moeten gaan. Dat vinden de 
werkgevers. Klinkt niet onlogisch. 
Ik kan mij voorstellen dat de ene 
activiteit meer van een mens vergt 
dan de andere. Maar welke ene en 
welke andere? Ofwel: wat is zwaar 
werk? Hebben we het dan over 
fysiek zwaar, geestelijk of qua 
verantwoordelijkheden?
In enkele landen, zoals België en 
Oostenrijk, hebben ze daar een 
officiële lijst van. Nederland nog 
niet. Dat lijkt mij dan stap één, 
nietwaar? Een grote sprong 
voorwaarts, als men de discussie 
aan wil gaan.
Maar Den Haag huivert. Het is 
namelijk ook een lastige stap, 
want ze krijgen daardoor allemaal 
beroepsgroepen in hun nek. 
Allemaal willen we namelijk op die 
lijst, nietwaar?
 
Bij zwaar werk denken de meeste 
mensen aan veel sjouwen en 
bukken. Maar ‘zwaar’ is een 
relatief begrip. Dus een agenda-
punt, lijkt mij. Wat voor de één 
een hele hijs is, is voor de ander 
een peulenschil. Een stevige vent 
kan gemakkelijker tegels sjouwen 
dan zijn magere collega. Een 
verpleger op de eerste hulp heeft 
het zwaarder dan die in een 
bejaardenhuis. Of niet?
Psychisch kun je het echter ook 
zwaar hebben. Al zit je de hele dag 
in je stoel, denk aan psychologen, 
je moet wel telkens weer de 
ellende van andere mensen 
aanhoren. Daar moet je tegen 
kunnen. En wat dacht je van het 
onderwijs? Leraren klagen niet 
zomaar over een te hoge werk-
druk. Bovendien denk ik dat 
buschauffeur en treinconducteur 
ook gaan demonstreren, want wie 
durft dat nog te worden? Levens-
gevaarlijk!
 
In België staan alle bovengenoem-
de beroepen dan ook op de lijst. 
Naast verplegers, chirurgen, 
schoonmakers, luchtverkeerslei-
ding en ga maar door. Misschien 
uw beroep ook wel. Iederéén wil 
erbij maar dat kan niet, want dan 
is de lijst meteen zinloos.
Dus laten we hopen dat ze er in 
Den Haag niet aan beginnen. Die 
zeg maar ‘zware lijst’. Dat 
voorkomt stakingen, actiegroepen 
en andere ongeregeldheden. 
Alsmede oeverloze discussies over 
het meewegen van onregelmatige 
werktijden, mensen met een 
pensioengat, het man/vrouw 
verschil en ga maar door. De 
Kamerleden zelf? Die werken zich 
natuurlijk eveneens het schompes. 
Maar ach, ik acht de kans negen-
ennegentig procent dat ze op de 
lijst komen. Mits deze er komt 
natuurlijk.
 
Als als dat zo is, dan hoop ik dat 
het snel gaat. Dan heb ik er zelf 
misschien nog wat aan. Ik heb een 
zwaar leven, weet u… hoeveel 
denkt u bijvoorbeeld dat mijn 
laptop weegt?

Elvira: zelfstandig ondernemerschap keuze
ZAANSTAD Het is bekend dat het 
voor 45 plussers vaak lastiger is een 
baan te vinden na een tijd zonder 
werk te hebben gezeten. Maar de 47 
jarige Elvira Mollee uit Krommenie 
bewijst het tegendeel. Toen zij thuis 
kwam te zitten ging zij aan de slag 
als vrijwilliger bij Stichting De-
Broekriem, waar jaarlijks ruim 500 
vrijwilligers actief zijn om evene-
menten te organiseren voor werk-
zoekenden. Deze periode maakte 
iets in haar los en zorgde ervoor om 
de stap te zetten voor zichzelf te be-
ginnen. Sinds januari 2019 heeft El-

vira haar eigen bedrijf en dat gaat 
goed.
 
Elvira zat bijna een jaar zonder werk 
thuis, toen ze in contact kwam met 
DeBroekriem. Kort daarna meldde 
ze zich aan als vrijwillig eventma-
nager. Elvira: “De afgelopen vijftien 
jaar werkte ik voor goede doelen als 
regio-coördinator en in de afgelo-
pen jaren heb ik zowel in mijn werk, 
als in mijn vrije tijd verschillende 
evenementen georganiseerd. Ik be-
sefte me dat ik hier veel energie van 
kreeg, daarom besloot ik aan de slag 

te gaan als vrijwilliger bij DeBroek-
riem.” Na het organiseren van een 
aantal workshops, ontdekt zij dat ze 
verder wilde in het vak van event-
manager. Elvira: “Tijdens deze rol 
heb ik ervaren wat ik zo leuk vind 
aan organiseren, het ergens op af 
stappen en voor elkaar boksen. De 
diversiteit en het contact met men-
sen vind ik super leuk.”
 
Vele vacatures heeft ze bekeken, 
maar een fulltime baan was niet 
haar ambitie. Elvira: “Ik wilde graag 
tijd over houden voor mijn gezin, 

partner en mijn vrijwilligerswerk. 
Als zelfstandige kan je je tijd zelf 
indelen en verdelen. Daarnaast heb 
ik in deze periode veel geleerd over 
mezelf. Ik heb weer het enthousias-
me en zelfvertrouwen gevonden en 
voel me nu klaar om de stap te gaan 
zetten”.
Elvira zette de stap en is sinds 2019 
voor zichzelf begonnen. Intussen 
heeft ze al diverse opdrachten lo-
pen, van een concert met Marco 
Bakker tot een rol als eventmana-
ger voor een evenementenbureau in 
Lissabon.

PRKPRTY Benefiet Stichting Koogerpark
STREEK Menno de Haas, voorzitter van de Stichting Koogerpark is druk met 
de voorbereiding van het grote benefiet wat op zondag 17 maart in de 
Groote Weiver zal plaatsvinden. Het benefiet wordt gehouden in de Groote 
Weiver en de techniek wordt i.s.m. de Creative Factory gedaan. Ook een 
mooi initiatief als Rock the Kasbah, actief voor (en door) met name Syrische 
nieuwkomers is aanwezig. Aanvang benefiet 13.30 uur Toegang tien euro.

St. Michaël College staakt 
vrijdag 15 maart
ZAANDAM De Algemene Onderwijs-
bond (AOb) organiseert samen met 
vakbond FNV Onderwijs en Onder-
zoek op 15 maart een nationale sta-
king in het basis-, middelbaar en 
hoger onderwijs. Verschillende ac-
tiegroepen, zoals PO in Actie en WO 
in actie, steunen de staking. Op vrij-
dag 15 maart zal een staking leer-
krachten plaatsvinden in verband 
met een nieuwe wettelijke regeling 
wat over de arbeidsomstandigheden 
van onderwijspersoneel gaat. “De 
werkdruk is in alle
sectoren te hoog. Op basis- en mid-
delbare scholen en in het mbo zie je 
de lerarentekorten oplopen”, vol-
gens AOb-voorzitter Liesbeth Ver-
heggen.
Op de stakingsdag zal een aange-
past lesrooster op onder andere het 
St. Michaël College te Zaandam 
draaien, wat is terug te vinden is in 

Magister. 20% van de leerkrachten 
van het St. Michaël College zullen 
gaan staken voor vermindering van 
werkdruk en solidariteit met het ba-
sisonderwijs te betuigen. De school-
leiding onderschrijft de uitgangs-
punten van de landelijke staking. 
De ene klas zal meer lessen hebben 
dan de andere klas.
Ook zullen er tussenuren zijn. Het 
College probeert uiteraard het aan-
tal tussenuren zo beperkt mogelijk 
te houden, maar dat zal helaas niet 
altijd lukken. In bepaalde klassen 
betekent dit dat de leerlingen om 
08.30 aanwezig moeten zijn en er om 
het uur les uitval is. De leerlingen 
van het St Michaël mogen deze dag 
een gratis (gezond) broodje halen in 
de schoolkantine, die dit jaar de 
Gouden Schaal uitgereikt heeft ge-
kregen van het voedingscentrum in 
verband met het gezonde aanbod.
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Initiatief aanzet 
tot gedrags- 
verandering
ZAANSTAD Deze week heeft voor het 
tweede jaar de Nationale week zon-
der vlees plaats. Ook in Zaanstad 
worden er leuke activiteiten en kor-
tingsacties georganiseerd.
MILIEUWINST Nationale Week Zon-
der Vlees is een initiatief van Isabel 
Boerdam, oprichter van De Hippe 
Vegetariër. Boerdam: “Tegenwoor-
dig is er wereldwijd veel bewustzijn 
rondom het klimaat en de vleescon-
sumptie. Er zijn diverse ‘minder 
vlees’ acties, maar er was tot vorig 
jaar nog niet één krachtig initiatief 
dat mensen daadwerkelijk aanzet 
tot gedragsverandering.” Tijdens de 
Nationale Week zonder vlees kan 
iedereen goedkoop kennis maken 
met vegetarische producten en re-
cepten. Vegetarisch koken en eten 
is tegenwoordig heel gemakkelijk 
en smakelijk. Het heeft bovendien 
een grote positieve impact op mens, 
dier en milieu. Boerdam: “Wanneer 
je een week geen vlees eet bespaar 
je 130 liter water, 76 kilometer auto-
rijden en 770 gram dierenvlees.”
LEUKE ACTIES Iedereen die zich in-
schrijft op de website weekzonder-
vlees.nl ontvangt gratis het digitale 
Week Zonder Vlees magazine met 
100 pagina’s vol recepten, achter-
grondartikelen, kortingsacties en 
tips. Scholen kunnen op de website 
gratis een lespakket downloaden, 
dat speciaal voor deze week ont-
wikkeld is.

Albert Heijn is een belangrijke part-
ner van de campagne en houdt spe-
ciale acties in de supermarkt. Tot 
slot is er een Vegetarische Restau-
rantweek om lekker vegetarisch te 
lunchen en dineren buiten de deur. 
Onder andere alle Subway, Bagels & 
Beans en Anne & Max vestigingen 
doen hieraan mee, als ook vele indi-
viduele restaurants.
GOED VOORBEELD De Zaanse fractie 
van de Partij voor de Dieren is blij 

met het initiatief. Zij strijden al een 
jaar voor een aanpassing van de ca-
tering van de gemeente Zaanstad. 
Fractievoorzitter Judit Raa: “In het 
collegeakkoord staat dat het college 
positief wil bijdragen aan een duur-
zame bedrijfsvoering, maar voor 
vegetariërs en veganisten is er vaak 
niets of weinig te eten. We hebben 
het college daarom schriftelijke vra-
gen gesteld, met verwijzing naar de 
eiwittransitie.” Volgens Boerdam 

helpt een goed voorbeeld vanuit de 
overheid, het bedrijfsleven en orga-
nisaties wel degelijk: “Veel mensen 
willen graag vaker vleesloos eten, 
maar kunnen wel wat extra hulp 
van de overheid en het bedrijfsle-
ven gebruiken. Vorig jaar deden of-
ficieel 32.000 Nederlanders mee aan 
onze week. 47% van hen eet nu nog 
steeds structureel minder vlees.”
 

 p Tegenwoordig is er steeds meer keuze aan vegetarische producten.
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