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Toets Lezen hoofdstuk 1 2F (versie A)  
– Ik herken onderwerp en hoofdgedachte van een tekst. (1.1) 
– Ik herken schrijfdoelen en tekstsoorten. (1.2) 
– Ik controleer de betrouwbaarheid van informatie in een tekst. (1.3) 
 
Tekst 1 
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Tekst 2 
 

Buurtgerichte zorg in Rotterdam  
[1] In 2010 zijn bij Thuiszorg Rotterdam ruim zestig 
kleinschalige buurtgerichte teams van start gegaan. ‘Thuis in de 
buurt’ noemt Thuiszorg Rotterdam dit nieuwe zorgconcept.  
 
Terug naar de basis 
[2] Bestuurder Eric Hisgen:'Met ‘Thuis in de buurt’ gaan we terug naar 
de basis.' Thuiszorg Rotterdam wil meer investeren in de medewerkers, 
zodat zij meer verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor hun 
werk. Hisgen: 'Wij beloven onze klanten de vier P's: we werken 
professioneel, persoonlijk, als partner en met plezier.' 
 
Ervaringen van een medewerkster 
[3] Verzorgende Annet de Jong werkt al jaren in de zorg en heeft het 
idee dat ‘vroeger’ een beetje terugkeert. 'Zoals we nu werken, zo zijn 
we ooit begonnen. Het is heerlijk om zelf weer de regie in handen te 
hebben. We plannen zelf de zorg en hebben een vaste lijn naar de 
wijkverpleging, waarmee de samenwerking soepel verloopt. We zijn 
flexibel, vallen bij elkaar in en maken snel en gemakkelijk telefonisch 
contact met elkaar. We zijn een klein team en worden zo vertrouwde en 
persoonlijke gezichten voor de cliënt. Dat geeft een rustig gevoel. Zeker 
als de cliënt zorg ontvangt van twee, hooguit vier collega’s.'  
 
Contact huisarts 
[4] Het contact met de huisarts en andere zorgverleners is veel beter 
geworden. Vroeger waren die contacten soms nogal omslachtig, waarbij 
grote teams ook nog eens vertragend werkten. De coördinerende 
wijkverpleegkundigen van het buurtteam halen de banden met de 
huisartsen nauw aan. Coördinerende wijkverpleegkundigen Anja 
Nederveen en Sandra Bax: 'We zijn lange tijd voor artsen min of meer 
onzichtbaar geweest. Huisartsen zijn voor ons belangrijk, omdat ze 
cliënten aan ons doorverwijzen. Bovendien hebben we elkaar nodig als 
de situatie van een cliënt daarom vraagt.'  
 
Eén team  
[5] Naast hun verpleegkundige taken in de wijk zijn Nederveen en Bax 
iedere dag bereikbaar voor vragen, problemen en verpleegtechnische 
handelingen. De scheiding tussen verpleging en verzorging is 
verdwenen. Nederveen en Bax: 'We vormen één team, waarbij wij het 
aanspreekpunt zijn.' 
 
Naar: www.invoorzorg.nl 
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Tekst 3 

Veel meiden rekenen op andermans 
geld 
[1] Eén op de drie meisjes denkt later financieel afhankelijk te 
worden. De meesten van hen gaan ervan uit dat hun partner het 
geld wel zal binnenbrengen. 
 
[2] Eén op de drie meisjes tussen de 13 en de 17 jaar verwacht later 
financieel afhankelijk te worden van iemand anders. Van de 
ondervraagde meisjes denkt 17 procent dat haar partner haar financieel 
zal bijstaan en 3 procent rekent op familie. De rest zegt dat het geld 
‘anders’ zal binnenkomen. 
[3] Nederlandse jongens van dezelfde leeftijd rekenen er wel op hun 
eigen geld te gaan verdienen, zo blijkt uit een onderzoek van Delta Loyd 
Foundation (DLF), een instelling die financiële zelfredzaamheid en 
financieel bewustzijn wil bevorderen. 
[4] Gemiddeld verwachten jongeren binnen een tot drie maanden een 
baan te vinden – 15 procent van de jongens meent zelfs meteen aan de 
slag te kunnen, tegen 9 procent van de meisjes. De ondervraagde 
meisjes denken circa 7 procent minder te gaan verdienen dan de 
jongens, die mikken op een maandsalaris van zo’n 3000 euro netto. Nu 
verdienen vrouwen gemiddeld 18 procent minder dan mannen. 
[5] Niek Hoek, algemeen directeur Delta Loyd Groep, noemt het 
zorgelijk dat een aantal meiden zich nu al financieel afhankelijk maakt. 
Uit eerder onderzoek is gebleken dat vooral vrouwen financieel 
kwetsbaar zijn bij levensgebeurtenissen zoals het krijgen van een kind, 
scheiden en overlijden. 
[6] Het onderzoek toont aan dat de combinatie van de hoogte van de 
opleiding, gezinssamenstelling en financiële situatie van het gezin van 
invloed zijn op de verwachte financiële zelfredzaamheid van de meisjes. 
Meisjes uit een eenoudergezin en meisjes die zichzelf als ‘niet rijk’ 
beschouwen en op het vwo of hbo zitten, zijn sterker geneigd om straks 
zelf voor hun inkomen te zorgen. 
[7] Meisjes die een mbo-opleiding volgen en naar eigen zeggen uit een 
‘beetje rijk tot rijk’ tweeoudergezin komen, verwachten eerder dat 
iemand anders voor de centen zal zorgen. 
[8] Veruit de meeste meisjes willen parttime gaan werken om voor de 
kinderen te zorgen. De financiële consequenties ervaren ze niet als een 
probleem. ‘Bij scheiding gaan vrouwen er gemiddeld 23 procent in 
koopkracht op achteruit’, aldus Marie-Louise Voors van DLF. 
 
Naar: Dagblad van het Noorden 

 


