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Joba van den Berg nieuwsbrief nr. 11, december 
2019  

  

Beste mensen, 

Deze keer een foto van de piek in onze kerstboom als Kerstwens. De ster is voor mij een 
symbool van licht en hoop. Dit jaar heb ik veel berichten ontvangen van mensen die een 
zware last te dragen hebben en/of veel tegenslag hebben meegemaakt. Ik hoop dat de ster 
u wat vreugde mag geven. Ik wens u en uw dierbaren goede en zalige Kerstdagen en een 
gezond, gelukkig en gezegend 2020. 
 

Nieuwjaarsborrel voor alle Zeeuwse CDA-
leden in samenwerking met CDA Goes 

 
zaterdag 11 januari 2020 
17.00-18.30 uur  
Hof Olmenstein   
Abbekindersezandweg 21 
4482 PS Kloetinge 
 
Van harte welkom maar wel s.v.p. AANMELDEN voor 3 januari 2020 via 
zeeland@cda.nl 

   

https://cl.s7.exct.net/?qs=e620d4357c332607a05edb965181a71746a3665979e431db2454e69868fd11ea41a5b86a0cdd594bf0f932fc1097831602dcb5bf5a0ade18
https://cl.s7.exct.net/?qs=e620d4357c3326079ff3fb853b8c764168710798db7726b10a503cd4d3ea4ed34d14baf9709b37233c3c79b732980cfc44ab61452b1007de


Wilt u mij bezoeken of een dagje meelopen in de Tweede Kamer? Dat kan! 
Stuur een mailtje naar mijn persoonlijk medewerker Jorden van der Haas: 
J.vdhaas@tweedekamer.nl. 

     

  

Aanbieding zwartboek 
Woerden 

  

 

  

Terugkeer huisartsenpost 
Woerden  

 

  

Acute zorg in de verdrukking 

De afgelopen maanden hebben we diverse overleggen gehad over (aspecten) van de zorg: 
ICT, EHealth, bloedvoorziening, Inspectie IGJ, medische hulpmiddelen, risicoverevening 
tussen zorgverzekeraars en geneesmiddelen. Maar de meeste overleggen gingen over het 
medisch zorglandschap en daarin bijzonder de acute zorg. Want zorg moet beschikbaar, 
betaalbaar & bereikbaar zijn, ook in de regio. 
Zoals voor Woerden, midden in de Randstad met een verzorgingsgebied van 100.000 
inwoners, waar na 1700uur geen huisarts is. De actiegroep heeft een Zwartboek 
aangeboden die ik namens de commissie VWS in ontvangst mocht nemen.  De Kamer heeft 
mijn voorstel ondersteund: minister Bruins gaat met de zorgverzekeraars praten over de 
invulling van een proef met laagcomplexe acute zorg tijdens piekuren. Ik heb mijn voorstel 
mogen toelichten bij RTV Utrecht (vanaf 6:10 minuten). 
 
Ook steunde de Kamer mijn voorstellen (met PvdA) om voor Flevoland onder andere te 
komen tot een bevalkamer. Daarover was ik bij Omroep Flevoland.   
En was ik bij BNR radio om te praten over het verwachte effect van maximum 100km voor 
de aanrijtijden van ambulances. 

En dan het plotselinge bericht dat directie van Santiz afdelingen wil sluiten in 
Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Tijdens het wekelijkse vragenuurtje heb ik 
de minister daarover bevraagd. Intussen heeft de directie van Santiz het plan van tafel 
gehaald. 

   

https://cl.s7.exct.net/?qs=e620d4357c332607c7d6a010a9025f60728dba17e621fd1fbed24b571be6108462642e0e406132770920fbda879e6d738448655797319390
https://cl.s7.exct.net/?qs=e620d4357c3326072ec7ee1fb51afdad01d75e49e9054902eb4d61f1210d16aad624847dba21a9f046e3b4e1744931de489bab297f9989bc
https://cl.s7.exct.net/?qs=e620d4357c3326073931d848aea7f571b4364b7755dceca58a8c392c0235a391786badc34868834643115f6202d393087876104ccdf8850c
https://cl.s7.exct.net/?qs=e620d4357c3326076a7fea7007d2a2c6171a2e6ebd63879abf7984860a6b84cdb9e269e5469e7fed9e4042cc482b7f3037b6296027c6bc0b
https://cl.s7.exct.net/?qs=e620d4357c332607c6bed6650dc35bd81da218d8fb45bb30473e14171fbb3f509cf5e2ab904c3fc28680d3e57580e4d053715d33b3f96f9e


  

Werkbezoeken 
  

Natuurlijk legde ik weer verschillende 
werkbezoeken af. Zo mocht ik met 
verpleegkundige Jim & chauffeur Mathijs 
een dagje meerijden op de ambulance 
van Witte Kruis in Den Haag. 

 

  

Regionale 
samenwerking 

  

Daarnaast bezocht ik met fractievoorzitter 
Henk Groothuis  van het CDA Deventer 
het ziekenhuis in Deventer; daar zag ik 
mooie voorbeelden van regionale 
samenwerking van het ziekenhuis met 
andere zorgverleners. 

   

https://cl.s7.exct.net/?qs=e620d4357c33260760ee6a9d198449aff28bdaa224bcf220ff4fced98284f94676276966a1573e4a7cb69124388b7224acaaa7425104cd61
https://cl.s7.exct.net/?qs=e620d4357c332607bc998bcb6587082664597098c3699daadcdbc2eb404056e9f0330ed657f3082efbcf519c15570a21e1ae5f980e3c25ac
https://cl.s7.exct.net/?qs=e620d4357c332607bc998bcb6587082664597098c3699daadcdbc2eb404056e9f0330ed657f3082efbcf519c15570a21e1ae5f980e3c25ac


  

Werkbezoek aan politie 
en GGZ Leeuwarden 

Eind september was er op mijn initiatief 
een rondetafelgesprek in de Kamer over 
personen met verward gedrag. Naar 
aanleiding daarvan bracht ik samen met 
collega Harry van der Molen een 
werkbezoek aan politie en geestelijke 
gezondheidszorg (GGZ) in Leeuwarden. 
  

 

   

  

    

Thijs H., Luis P. en 
GGZ 

Naast de werkbezoeken aan Leeuwarden 
en het Leger de Heils in het kader van 
GGZ kwam het bericht over Thijs H., de 
man die drie mensen heeft 
gedood/vermoord. Het blijkt dat zijn 



  

Leger des Heils 

 
Met CDA Baarn bracht ik een bezoek aan 
het Leger des Heils aldaar. 
  

 

ouders al weken daarvoor hadden 
aangegeven dat het niet goed ging met 
hun zoon en ze vroegen de GGZ-
instelling hem op te nemen. Dat is niet 
gebeurd.In het vragenuurtje heb ik 
de  staatssecretaris daarover bevraagd. 
(klik voor samenvatting). Op mijn verzoek 
komt hij in januari 2020 met een brief over 
het verbeteren van de GGZ. Ook heb ik 
schriftelijke vragen gesteld over Luis P., 
n.a.v. het steekincident in Den Haag. (Klik 
hier voor filmpje hierover bij omroep 
West). 
 
 
  

 

  

  

Gehandicaptenbeleid 
  

Natuurlijk ging ik even kijken bij gehandicaptenambassadeur Rick Brink en de opening van 
het project Samen spelen. Rick zet zich in om speeltuin ook toegankelijk te maken voor 
kinderen met een beperking. In het debat over de implementatie van het VN-

https://cl.s7.exct.net/?qs=e620d4357c332607c33a8c865340080b3dfbd388e54f35ddaf429d1acff655f7941fb4a94b3ef2c686a3ee313ca034316d300bd4a451d290
https://cl.s7.exct.net/?qs=e620d4357c3326072b46343e1f92801c15a28f2855a805a35871ff986cc6f6bf389ba4f06b47d1bc1579bc62806e4b165db92ca192a1b514
https://cl.s7.exct.net/?qs=e620d4357c332607e474216ad0eedede07427f6d166bf32be8dfb76bb46a014e9d4c04ba22656494069e54ed36680b1ed834305861ba7bf5
https://cl.s7.exct.net/?qs=e620d4357c3326076352e40efa21d53299f2acef6ccc0f0cb2dd97861d05797281e46601cc98aa7e6c81ba0081d3aa8553382c270e74a865
https://cl.s7.exct.net/?qs=e620d4357c3326076352e40efa21d53299f2acef6ccc0f0cb2dd97861d05797281e46601cc98aa7e6c81ba0081d3aa8553382c270e74a865


gehandicaptenverdrag heb ik met name het belang van werk voor mensen met een 
beperking bepleit. Nu heeft bijvoorbeeld slechts 36% van de mensen met een fysieke 
beperking een baan. 

   

  

Overig:  

Presentatie aan CDAV 
Brabant over verschillende 
aspecten van 5G (vijfde 
generatie van mobiele 
telecomstandaarden): 

 

  

gezondheid, veiligheid 
en de mogelijkheden 
voor bijvoorbeeld de 
zorg. 
 
Les gegeven tijdens de 
Week van Respect. 
(foto midden). 

 

  

Deelname aan 
paneldiscussie tijdens 
het congres van NAPA 
(Nederlandse Associatie 
Physician Assistants). 

 

  

  

Zeeland 
  



In de afgelopen tijd had ik verschillende ontmoetingen in 
Zeeland: zo was ik bij de algemene ledenvergadering van 
het CDA Hulst (vlog), mocht ik een workshop geven over 
lobbyen tijdens het landelijk CDJA-congres in Middelburg 
(foto boven) en heb ik een koffertje met lesmateriaal over 
democratie overhandigd aan de Vlissingse 
Schoolvereniging. 

   

  

Bij de Vlissingse 
schoolvereniging 

  

 

  

Bijpraten met 
Zeeuwse CDA-
bestuurders 

  

   

  

  

https://cl.s7.exct.net/?qs=e620d4357c332607e59d26448e84f917b9d0a6ecf12569298c7b8c1fe9d6ca86a6ae48ed60138ff2dd5e14dedfc2aae8ebeb6a3855c4f874


 

Dagje meelopen... 
 
Wil je een dagje meelopen, of 
gewoon even bijpraten zoals 
Elke Broeders, neem dan s.v.p. 
contact op met mijn 
persoonlijk assistent Jorden 
van der Haas. 

  

 

...of 
groepsbezoek 
 
Ook groepsbezoeken zijn 
welkom, zoals onlangs 
Ton & Rinske Borst c.s. uit 
Castricum. 

  

 

  

Agenda met momenteel geplande 
werkbezoeken: 
 
•    9 januari 2020 aan GGNet in Warnsveld en bij CDA 
Winterswijk 
•    10 januari 2020 aan Gors en Allevo Schouwen-Duiveland 
•    17 januari 2020 aan ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk 
•    24 januari 2020 aan Luisterlijn in Middelburg 
•    31 januari 2020 aan een FOCWA autoschadebedrijf in 
Vlissingen 
•    7 februari 2020 werkbezoek aan Drechtsteden 
•    7 februari 2020 CDA Zeeuws-Vlaanderen in Schoondijke 
•    14 februari 2020 werkbezoek Merwebolder/ ASVZ 
•    21 februari 2020 aan Erasmus MC in Rotterdam 
•    24 februari 2020 ALV CDA Noord-Beveland 
 
Wilt u mijn volgen? Dat kan via 
LinkedIn: 
@JobaCDA 

Facebook:                                             www.facebook.com/Jobavan
denBerg  
Instagram:                                 
www.Instagram.com/JobavandenBerg 
Website: 
www.cda.nl/vandenberg 
  

     

    

https://cl.s7.exct.net/?qs=e620d4357c3326076e14cc977be848a313a01729cde49731b741414d2ecab26e13d73f65c8df1513a5d8e323595c74bccd1da18b80ea8331
https://cl.s7.exct.net/?qs=e620d4357c3326076e14cc977be848a313a01729cde49731b741414d2ecab26e13d73f65c8df1513a5d8e323595c74bccd1da18b80ea8331
https://cl.s7.exct.net/?qs=e620d4357c3326073a414df72dd8cb49d4ba50164d71d8a60b829dbaa2f59b0a94a2d2243d2fadc2779a3e9cd01beb47f8a7ae72dfcf3edd


 


