Nieuwe directeur

Soms zet een curriculum vitae je aan het denken. Achter de keurige rijtjes met
opleidingen en werkervaring lijkt een ander verhaal verteld te worden. Zo was het
ook bij Anne Braakman, de kersverse directeur van de Nederlandse Stomavereniging.
Wat heeft haar hier gebracht? Welke uitdagingen ziet zij?

Israël om in een kibboets te werken. Eenmaal daar

rekening met haar. Ik regel bijvoorbeeld het zorg-

trok een Nederlands kindertehuis op de Westelijke

aspect voor haar. Naast het feit dat ik haar zus ben,

Jordaanoever haar aandacht.

ben ik ook op heel andere manier bij haar leven be-

Ze ging verder studeren: sociale wetenschappen. ‘Ik

trokken. Mijn leven had er wellicht anders uitgezien

was vast van plan om mijn scriptie te wijden aan de

als ze geen verstandelijke beperking had gehad. Wat

toegankelijkheid van de zorg in en om Bethlehem,

mij betreft minder boeiend, maar dat kun je natuur-

maar dat is er uiteindelijk niet van gekomen. Het

lijk nooit met zekerheid zeggen. Ik heb door mijn zus

werd een onderzoek in een ziekenhuis in het zuid-

al jong geleerd dat niet alles zo vanzelfsprekend is.’

westen van Oeganda: hoe ervaren verpleegkundigen
Bloeiend

Ik werk graag ergens
waar ik een verschil kan maken
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moeten stevig op de kaart worden gezet

Het is de brug naar de belangenbehartiging. Die
blijft Anne Braakman toch trekken. De vele aspecten
die eraan kleven. ‘Dat maakt de Nederlandse Stomavereniging voor mij zo boeiend. Het is een groeiende
en bloeiende organisatie met heel veel aspecten. De
belangen van mensen met een stoma moeten stevig

het risico om tijdens hun beroepsuitoefening besmet

op de kaart worden gezet. Het is nodig dat we vol-

te raken met hiv?

doende geld houden om alle taken uit te kunnen

Afrika is mij altijd blijven trekken. Na mijn onder-

blijven voeren. Daarnaast is er natuurlijk het kwali-

zoeksperiode ben ik gaan reizen door Rwanda, Oe-

teitsbeleid dat enorm belangrijk is. Het is nodig om

ganda en Kenia. En vorig jaar zijn we voor een oplei-

de kwaliteit van zorg én van materialen goed te blij-

ding van mijn man een tijd in Zuid-Afrika geweest.

ven monitoren. Ook de wetgeving en de financiering

Anne Braakman (39) is een rijzige verschijning met

Hoeft het helemaal niet zo te zijn hoor, maar dit past

Ik raakte er betrokken bij een project voor jonge kin-

van de zorg en van hulpmiddelen zijn daarbij

haar 1 meter 82. Ze valt snel op in groepen. Niet al-

mij beter.’ Bij toeval stuitte ze op de vacature bij de

deren in een township. Voor dit project werf ik nu

onmisbaar.

leen door haar lengte, maar ook door haar vorsende

Nederlandse Stomavereniging. Ze had net weer een

fondsen in Nederland. Ook omdat wij zo makkelijk

én olijke blik. Ze is nieuwsgierig naar mensen. In het

proefabonnement genomen op de Volkskrant en zag

een verschil kunnen maken voor deze kinderen’.

gesprek zegt ze vaak dat ze iets ‘leuk’ vindt, maar ze

de vacature toevallig staan. ‘De functie-inhoud bij de

corrigeert zichzelf meteen.

Nederlandse Stomavereniging was op maat gesne-

Sociaal bewogen

zieningen die mensen ook nodig hebben. Tijdens

‘Met leuk bedoel ik heel veel hoor! Dat kan boeiend

den. De advertentie liet ik zien aan mijn man en wat

Het tekent haar sociale bewogenheid, waarvan weer

een landelijke dag sprak Anne Braakman mensen die

zijn of interessant of gezellig of soms gewoon leuk.’

goede vrienden. Die zeiden het ook: dat ben jij. Al

wel sporen terug te vinden zijn op haar CV. Ze kwam

mopperden over het ontbreken van fonteintjes in

En dan lacht ze: ‘Het klinkt zo oppervlakkig om alles

mijn opleidingen en werkervaring kwamen in de

bijvoorbeeld terecht bij de Stichting Philadelphia,

toiletten. ‘Ik sta er niet bij stil, maar als je je goed wilt

maar ‘leuk’ te vinden. Dat geeft voor mij wel aan dat

functie bij elkaar: collectieve belangenbehartiging,

een belangenorganisatie én woon-zorgaanbieder

verzorgen, is water ín het toilethokje wel erg handig.

ik plezier in mijn werk heb. Daar moet ik uitdagin-

lotgenotencontact, lobbyen, leiding geven, mede

voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze

Zo denk ik dat er meer zaken zijn waar anderen niet

gen of spanning in kunnen vinden. En vooral ook: ik

sturing geven aan de organisatie, enzovoorts. En dus

was er leidinggevende. Later stapte ze over naar de

bij stilstaan. Het is voor mij een uitdaging om bijvoor-

wil graag werk dat ertoe doet, waarmee ik een ver-

reageerde ik.’

toenmalige Federatie van Ouderverenigingen: een

beeld bij de politiek ook te zorgen voor een breed

koepelorganisatie van ouderverenigingen in de ver-

draagvlak. Dat politici begrijpen wat sommige ingre-

Afrika

standelijk gehandicaptensector.

pen betekenen voor de kwaliteit van leven voor de

Op maat

Uiteraard heeft ze de nodige ervaring in te brengen.

‘Het klopt dat mensen met een verstandelijke handi-

leden van de Nederlandse Stomavereniging. Als je het

Het verklaart waarom Anne Braakman er niet aan

Een deel is terug te vinden op haar CV, een ander

cap een bijzondere plek bij mij hebben. Mijn oudste

dan over ‘leuk’ hebt, dan vind ik dat leuk. Maar ik

zou denken om bijvoorbeeld een commerciële rich-

deel helemaal niet. Anne Braakman studeerde eerst

zus heeft een verstandelijke beperking. Ze is een vro-

denk dat dit opgaat voor de gehele functie. Ik kan nog

ting te zoeken. ‘Dat zou wat mij betreft te leeg zijn.

Verpleegkunde op hbo-niveau. Daarna ging ze naar

lijk mens en geniet overal van. Toch, je houdt altijd

geen taken bedenken waar ik tegenop zou zien.’

schil kan maken.’
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De belangen van mensen met een stoma

Politiek draagvlak
Ze kan nog wel even doorgaan. Ze noemt de voor-
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