Promotiegroep Ouderenzorg
Tobi Badart-Damhuis
•
•
•

Geboren: 11.9.1953
Telefoon: 06 30060778
E-mail: tobi_badart@hotmail.com

Afgeronde opleidingen: Ziekenverzorgster (VIG) en
doktersassistente.
Gewerkt: Ouderenzorg en Thuiszorg in Enschede en omstreken.
Interessante projecten: Oprichting van actiegroep Zorgtekorten
Hyves op internet en het luiden van de noodklok in vele
plaatsen in Nederland. Artikelen/interviews in regionale
dagbladen. Gast in tv-programma Rondom 10 i.v.m onderwerp:
Wat mag de zorg kosten? Interviews in regionale radio- en tvuitzendingen, o.a . in Zeeland.

Irene Hadjidakis
•
•
•
Geboren: 25.10.1959
Telefoon: 06 24768772
E-mail: irene@zorgcrisis.info

Afgeronde opleidingen: o.a. Verpleegkunde A, Propedeuse
wijsbegeerte, opleiding groepsdynamica.
Gewerkt: ziekenhuiszorg, in een therapeutische
gemeenschap voor randgroepjongeren, thuiszorg, vrijwillige
terminale thuiszorg.
Werkzaam: in Den Haag, als verpleegkundige in de wijk
Duindorp binnen HWW-zorg, waar zij ook voorzitter van de
verpleegkundige Adviesraad is. Maakt zich sterk voor het
behoud van kwaliteit van zorg, en het behoud/ de terugkeer
van verpleegkundigen in de ouderenzorg. Oprichtster van
actiegroep Zorgcrisis.

Petra van Ham
•
•
•

Geboren: 10.07.1959
Telefoon: 06 22402823
E-mail: petra.tino@hotmail.com

Afgeronde opleiding: Verzorgende in de individuele
gezondheidszorg.
Werkzaam: In een zorgcentrum.
Interessante projecten: Petra strijdt voor gratis
gezondheidszorg van goede kwaliteit en een goede kwaliteit
van ouderenzorg met genoeg aandacht voor iedereen,
waarbij we de kans krijgen om iedere oudere zo volwaardig
mogelijk in de maatschappij te laten functioneren.
Verder strijdt zij voor goede arbeidsomstandigheden in de
zorg met een loon waarvan je een gezin kan onderhouden.
Zij heeft zich in de groep “Zorg in actie” sterk gemaakt voor
meer menselijkheid in de zorg.
Andere projecten: de strijd tegen de afwenteling van de
crisislasten en voor de verlaging van de pensioenleeftijd.

Simmy de Vries-Visser, woordvoerder
•
•
•
Geboren: 25.04.1956
Telefoon: 06 44956921
E-mail: nubasta@live.nl

Afgeronde opleidingen: Verzorgende IG, HBO maatschappelijk
werk, Management voor Non-pr organisaties. BHV/Ploegleider,
Universitaire deeltijdstudie ‘kunst, waarheid en filosofie’.
Gewerkt: 35 jaar in zorgsector. In verpleeg- , zieken- en
verzorgingshuizen. Als teamlid , afdelingshoofd en 1e
verantwoordelijke nachtzuster.
Interessante projecten: Oprichting actiegroep Nu Basta,
woordvoerster van landelijke groep i.v.m. functiewaarderingssysteem 3.0 . Zich sterk gemaakt voor de sociale veiligheid binnen
instellingen en meegewerkt aan totstandkoming van een
handboek sociale veiligheid i.s.m. werkgeversorganisaties en afd.
ouderenbeleid van de Provincie Friesland. Deelname aan interne
werkgroepen, o.a. ‘Meer handen aan het bed’, om beleid mede
vorm te geven . Was actief in Abva/Kabo en bestuurslid van de
plaatselijke afd. voor de leden Ouderenzorg/Drachten.

