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Beste mevrouw, meneer

groenboek

Ik ben van opleiding psychitrisch verpleger. Nadat ik enkele jaren 
ervaring 
heb opgedaan ben ik mij meer gaan interesseren in de politieke kant 
van de 
zaak. Ik ben blij te zien dat het een groenboek verwezelijkt is. Maar 
er 
zijn dingen die ik anders zie. Ik heb in het secundair onderwijs een 
heel 
andere studie gedaan en moet zeggen dat de informatie die we daar 
kregen 
over wat er echt leeft in de maatschappij beneden alle pijl is. Als 
je van 
school komt ben je niet voorbereid op de maatschappij. Ik kan me goed 
voorstellen dat veel mensen problemen hebben om in het arbeidsmarkt 
een 
plaats te bekomen. Ik heb daar vastgesteld dat er veel mensen zijn 
die niet 
het respect krijgen wat ze verdienen. En dat de verwachtingen van de 
bedrijven veel te hoog zijn en de verdiensten te weinig. Er is geen 
respect 
voor de werkmensen en in het bijzonder voor mensen met een laag 
diploma laat 
staan voor ouderen en psychiatrisch patienten. WAT WE MOETEN DOEN IN 
DE 
MAATSCHAPPIJ IS EEN GOEDE AFSPIEGELING MAKEN VAN DE MAATSCHAPPIJ. DIT 
KAN 
ENKEL DOOR IEDEREEN OP ZIJN NIVEAU EEN OPLEIDING AAN TE BIEDEN OVER 
WAT ER 
LEEFT IN DE MAATSCHAPPIJ. Concreet wil ik hiermee zeggen dat we in de 
opleiding de mensen in de praktijk moet laten kennismaken met deze 
groepen 
van mensen. En laten zien hoe iedereen zijn steentje kan  bijdragen. 
Dit 
door bijvoorbeeld één dag per maand eens te helpen en te spreken met 
mensen 
uit een rusthuis, psychiatrisch instelling enz. En dit eens objectief 
te 
bespreken met de leerlingen. Enkel zo zal er een band ontstaan die 
respect 
en verdraagzaamheid creeerd.

Bedankt voor u aandacht

Hierbij groet ik u



Beerten Steven
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