
Geld als water

RUBRIEK  MARIEKE GROEN

Januari en het geld was op. ‘La-
ten we héél goedkoop uit eten 
gaan,’ stelde een vriendin voor. 
Dat was makkelijker gezegd 
dan gedaan. Het goedkoopste 
restaurant in de buurt was een 
pizzeria die volgens de inter-
netrecensies héél vieze pizza’s 
serveerde. Maar na wat verder 
googelen vonden we een Thais 
restaurant waar alle curry’s 
€ 8,50 waren. We besloten 
erheen te gaan. 

Het restaurant oogde totaal niet 
als een Thai, het oogde als een 
hipstertent en we wisten on-
middellijk dat de curry’s geen  
€ 8,50 zouden kosten. We sloe-
gen de kaart open. Alle curry’s 
waren € 8,50.

Een beeldschoon meisje met 
een prachtige stem kwam onze 
bestelling opnemen. Ze fronste 
toen we twee curry’s bestelden. 
‘Eén curry is eigenlijk te weinig 
voor één persoon,’ zei ze en ze 
raadde ons aan met z’n tweeën 
drie curry’s te bestellen. Als we 
vis of vlees in onze curry wilden 
kostte dat € 2,50 extra.
We bestelden drie curry’s en 
een karafje wijn. Daarna vroe-
gen we om een glas water. Er 
verscheen een jongen met een 
stralende lach aan ons tafeltje. 
‘We hebben water in flessen, 
plat of met koolzuur.’ 
‘Wij willen gewoon een glas 
kraanwater.’
De jongen herhaalde wat hij al 
had gezegd over de flessen wa-

ter. Het was duidelijk dat hij ons 
geen kraanwater wilde serve-
ren. We bestelden een fles plat 
water. De fles arriveerde. ‘Wat 
een grote fles,’ zeiden wij.
‘Hij is maar zes euro,’ zei de 
jongen stralend. Wij vonden zes 
euro best veel voor een glaasje 
water. En we zijn niet de enigen. 
Uit onderzoek blijkt dat dit de 
grootste ergernis is van restau-
rantbezoekers: het glas water 
waarvoor moet worden betaald 
of de weigering om kraanwater 
te serveren. In buitenlandse 
oorden waar het kraanwater 
bruin is of naar chloor smaakt 
snappen we dat ze flessenwater 
serveren, maar het Nederlandse 
kraanwater is van idioot hoge 
kwaliteit. Daarnaast heeft het 

als voordeel dat het niet in 
plastic flessen komt. Vindt het 
milieu ook fijn. 

Dus vraag voortaan bij restau-
rantbezoek om gratis kraanwa-
ter. Vraag er net zo lang en net 
zo vaak om tot alle restaurants 
overstag zijn. En mocht je 
onverhoopt op een zaak stuiten 
met prijzen die te mooi lijken 
om waar te zijn, loop er dan 
met een grote boog omheen. 
Of je wordt binnen gelokt met 
bedrieglijk lage prijzen en je 
betaalt alsnog de hoofdprijs óf 
de pizza’s zijn er héél erg vies.

Schrijver Marieke Groen leeft van 
heel weinig geld, maar voelt zich 
nooit arm. Ze heeft er een kunst van 
gemaakt om met minimale middelen 
maximaal te kunnen genieten en deelt 
hier haar beste bespaar-hacks.

WEINIG GELD, MAAR NIET ARM
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Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)         

ZGAODeel 96

HET CLIËNT SERVICE BUREAU WIJST JE DE WEG

‘Er kan veel en we hebben veel in huis’

Het Cliënt Service Bureau 
informeert over het aanbod van 
wonen, zorg en dagbesteding. 
En organiseert de opnames 
voor het Centrum van Revalida-
tie & Herstel en verhuizingen 
naar verpleeghuizen De Open 
Hof en Flevohuis. Ze weten hoe 
het zit met wachtlijsten, kennen 
de stad en de organisatie en 
weten precies bij wie ze moeten 
zijn. 

Want bij ZGAO weten ze ook 
wel dat de juiste zorg vinden 
ingewikkeld kan zijn. 
Het Cliënt Service Bureau is 
eigenlijk de wegwijzer in zorg-
land. Ingrid: “We denken mee, 
zijn op de hoogte van het reilen 
en zeilen van alle diensten die 
ZGAO biedt, van de beschikba-
re plekken et cetera. Voor men-

sen die nog thuis wonen kijken 
we wat passend is en verwijzen 
we door naar de juiste collega’s. 
We denken mee met de zieken-
huizen hoe het verder moet na 
een opname, wat er nog mo-
gelijk is, wat de beste plek is.” 
Floor: “Soms concluderen we 
dat verhuizen het beste is, en 
soms is Verpleegzorg Thuis nog 
mogelijk. Dan kan iemand met 
de juiste zorg en goede onder-

Ingrid en Floor zijn me-

dewerkers van het Cliënt 

Service Bureau, dé belang-

rijke schakel voor informa-

tie over alle diensten van 

ZGAO. Ze zijn het contact-

punt voor familie, cliënten, 

ziekenhuizen en huisartsen. 

“Ben je ongerust, heb je 

vragen? Bellen mag altijd. 

Het is soms ingewikkeld in 

zorgland, maar er kan veel 

en we hebben ook veel in 

huis.”

steuning weer naar huis.”
Ingrid en haar collega’s pro-
beren altijd mee te denken. 
“Een dochter belt over moeder: 
hoe werkt een verhuizing, hoe 
gaat het als ze in het Flevohuis 
woont?” Floor: “We worden 
ook gebeld door casemanagers 
dementie die bij mensen thuis 
komen. Die vragen: is er plek, 
wat is de wachttijd? En we rege-
len rondleidingen, we advise-

Ingrid en Floor zijn twee van de vijf medewerkers van het Cliënt Service Bureau. Je kunt ze bellen voor 
vragen over wat er allemaal op het gebied van zorg thuis wordt aangeboden, de woonmogelijkheden en 
revalideren bij ZGAO. “We weten voor iedereen een plek te vinden. De lijnen zijn hier kort en we kennen de 
weg, ook naar andere organisaties.”

Door  Linda van den Dobbelsteen

ren eigenlijk altijd om te komen 
kijken en sfeerproeven.”

Ze vervolgt: “Het werkt goed 
omdat de lijnen bij ZGAO 
heel kort zijn, dat kenmerkt 
de organisatie echt. We weten 
iedereen te vinden en dat komt 
ook bij bijzondere situaties 
goed van pas. “Laatst belde een 
huisarts over een jonge vrouw 
van 36, voor haar was dringend 

een revalidatieplek nodig. Het 
was een uitzonderlijke situatie 
vanwege de leeftijd. Dan moet 
je buiten de lijntjes denken, de 
huisarts niet van het kastje naar 
de muur sturen maar handelen, 
voor het welzijn van de vrouw. 
Dat lukt omdat we een kleine 
organisatie zijn, en het lef heb-
ben om het anders te doen dan 
gebruikelijk.”

Geen dag is hetzelfde, dat 
maakt het werk leuk. Ingrid: 
“We moeten snel schakelen, je 
bent net met iets bezig en dan 
gaat de telefoon. Floor: “Het 
is fijn als iets lukt en we voor 
iedereen een plek hebben kun-
nen vinden. Daar doen we het 
voor.”

Het is zonde als mensen zich 
zorgen maken of veel vragen 
hebben, benadrukken ze nog 
maar eens. Bellen mag dus 
altijd. Je bereikt het Cliënt 
Service Bureau via csb@zgao.nl 
of 020-5925420 op werkdagen 
tussen 8.30 en 17.00 uur.
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