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‘Zorg voor mensen geeft
voldoening’
Op zijn 55ste is Max Berlijn uit Epen aan een nieuw leven begonnen. Hij volgt een opleiding tot verzorgende aan het Dr.
Ackenshuis in Gulpen. Een ‘zijinstromer’ met passie voor zijn
werk.
DOOR RENÉ WILLEMS
EPEN/GULPEN

Aan het einde van de werkdag is hij kapot. En hij verdient nog niet
de helft van het salaris dat hij voorheen als pensioenadviseur kreeg.
Maar Max Berlijn (foto) heeft nog geen dag spijt gehad van zijn carrière- switch. „Ik ga ’s avonds met een voldaan gevoel naar huis. Dat
had ik bij mijn vorige baas lang niet meer gehad.” Door de bezuinigingen in de financiële wereld zag Berlijn daar geen toekomst meer
voor zichzelf. Hij gaf zijn baan op en ging op zoek naar ander werk.
Bij voorkeur in de zorg: „Mooi, dankbaar én belangrijk werk, dat had
ik gemerkt toen mijn ouders verhuisden naar wat toen nog het bejaardenhuis heette.”
Berlijn stuurde sollicitatiebrieven naar twee ziekenhuizen en enkele
zorginstellingen in de regio. Bij Sevagram kon hij na een eerste
gesprek meteen aan de slag. Als leerling-verzorgende in het Dr. Ackenshuis in Gulpen.
In Gulpen begint Berlijn helemaal bij nul. „Ik heb een hbo-opleiding
in de financiële richting gevolgd, maar daar heb je in deze sector niet
zo veel aan”, zegt hij. „Daar leer je niet hoe je ouderen wast, een
katheter inbrengt en een spuit zet.” Hij zit één dag in de week op
school en draait drie of vier dagen mee in het Dr. Ackenshuis. Daar
staat tegenover dat hij als rijpe vijftiger een brok levenservaring
meebrengt, constateert zijn leidinggevende Bea van der Voort. „Wij
zijn hartstikke blij met mensen als Max. Zij hebben over het algemeen veel meer geduld dan jongeren die net van de middelbare
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school afkomen. Dat merk je aan de manier waarop zij omgaan met
onze bewoners.” Sevagram werkt volgens de Planetree-zorgvisie,
waarbij de cliënt centraal staat. Dat uit zich onder meer in het
aantrekken van zorgondersteuners. Die helpen verzorgenden en
verplegenden met allerlei praktische taken en letten op het welzijn
van de bewoners. Een prima aanpak, vindt Berlijn. Hij heeft zijn
eerste ervaringen met die werkwijze op papier gezet, als bijdrage aan
een lijvig boekwerk over zorgonder- steuning in de dagelijkse praktijk. Het boek is uitgegeven door Actiz, de overkoepelende organisatie van zorginstellingen in Nederland. Deze week is Berlijn even teruggegaan naar zijn geboortestad Den Haag om dat boek, samen met
andere auteurs, aan te bieden aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). „Als stimulans om door te gaan op de
ingeslagen weg”, zegt hij.
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