COLUMN – Zaterdag Live 10 december 2016 - Columnist: Peter Drijver
Combinatie Werk en Mantelzorg
Deze december lijkt niet alleen 2016 af te sluiten, maar nog veel meer.
Begin van de maand was Zwarte Piet niet meer als enige de hulp van Sinterklaas.
Sinds gisteren is niet meer een Greenpeace-activist de aanvoerder van de PvdA, maar een man die na ons gymnasium
Sorghvliet als jurist promoveerde op grondwet en vrijheid van meningsuiting. De PvdA zet rijkelijk laat zijn laatste joker
in bij het eindspel tegen Geert Wilders, zo lijkt het.
En dan is december natuurlijk het eind van het aardgas: wij wisten het al lang, maar Henk Kamp, de langstlevende
minister van dit kabinet heeft het nu eindelijk toegegeven. Evenals dat duidelijk is geworden dat alle onderzochte
Groningse huizen allang verstevigd hadden moeten zijn.
Tenslotte is december de maand van de sluiting van Marks & Spencer en vele andere detailhandels na de kerstdrukte en
daaropvolgende uitverkoop. Eenvoudigweg, omdat de winkels in de stad geen compleet aanbod meer hebben, het
winkelpersoneel je vragen niet weet te beantwoorden en een bestelling via internet sneller, gemakkelijker en soms
goedkoper is.
December is ook de maand va het eindspel OCC Spuiforum. Ik voorspel U: op 23 december zal D66 gaat pleiten voor
meer geld erbij en zal het college toegeven dat er aanbestedingsfraude is gepleegd.
Gaat de wereld dan ten onder in 2017? Welnee.
De wereld wordt anders en waarschijnlijk beter.
Een voorbeeld. Er is een kans, dat u komend jaar voor een spagaat wordt gesteld met een telefoontje, dat één van uw
ouders met spoed is opgenomen en met het verzoek of u hem of haar NU maar even wilt komen ophalen en eind van
de middag aan de andere kant van de stad de pilletjes wilt ophalen bij de enige apotheek in de omgeving, die het op
voorraad heeft. Een overval op je afspraken en verplichtingen vergelijkbaar met ziekte, een ziek kind, noem maar op.
Het is mooi, dat je werkgever daarvoor een coulance-afspraak heeft: zorg voor je familie gaat voor.
Maar wanneer je zelfstandige bent, dan is dat een stuk vervelender. Laten we hopen dat komend jaar meer en meer
vergoedingen komen voor dergelijke diensten. Zorgverleners die even kunnen inspringen, naadloos de brei van het
ziekenhuis kunnen overnemen en je eigen bedrijf niet in het honderd laten lopen.
Het kan.
Een mooi 2017.
Waar is dat allemaal heen gegaan?
Ik weet het niet.
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