
DG-Digitaal

� Ontvang het laatste

nieuws via onze Face-

bookpagina. Zo blijf je

de hele dag door op de

hoogte: dg.nl/facebook

� Elke dag plaatsen we

foto’s en verhalen uit

onze regio op Insta-

gram. Kijk op dg.nl/in-

stagram

� Aantal patiënten op intensive

care gedaald

� Overleden wielrenner in

Edese bos aangetroffen

� Een compleet woonzorgcen-

trum in Mook ontruimd

� Wat gebeurde er voor ge-

welddadige dood van model?

� Stilstaande poitieauto ge-

ramd in Heijen
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Vandaag

De rechtbank buigt zich

over de viervoudige

moord in Enschede 

anderhalf jaar geleden,

waar ook een Arnhem-

mer bij omkwam. Geke-

ken wordt of de drie ver-

dachten vast moeten

blijven zitten. De defini-

tieve zaak vindt plaats

als de rechtbanken weer

normaal open zijn. 

Een veulentje dat tweede

paasdag bij Keijenborg

werd aangetroffen is

overleden. Ondanks de

inzet van een dierenarts

en hulp van de stichting

Paardenopvang Achter-

hoek stierf het dier gis-

termorgen. Vermoedelijk

is het dier gedumpt door

de eigenaar in het buiten-

gebied. Op sociale media

regende het verontwaar-

digde reacties op de

dumpactie. 

KEIJENBORG

▲ Een militair tijdens de

herdenking op de Greb-

beberg. FOTO ANP

Gevonden 
veulen overleden

De militaire herdenking

op de Grebbeberg in

Rhenen op 4 mei is dit

jaar alleen via internet te

volgen. Er is geen publiek

welkom, vanwege de co-

ronamaatregelen. Ook de

herdenking op het Natio-

naal Ereveld in Loenen is

zonder publiek. Die is al-

leen op tv te zien. Beide

erevelden zijn op 4 mei

gesloten, zodat er opna-

mes gemaakt kunnen

worden.

RHENEN

Herdenking alleen
online te volgen 

In het bos aan de Ver-

lengde Arnhemseweg in

Ede is gistermiddag een

overleden mountainbiker

gevonden. Meteen na de

vondst van het stoffelijk

overschot kwamen hulp-

diensten met grote inzet

naar Ede. Of de wielren-

ner door een ongeval om

het leven is gekomen,

wordt door de Verkeers-

ongevallen Analysedienst

van de politie onder-

zocht. 

EDE

Mountainbiker
dood aangetroffen 

Toos & Henk Paul Kusters

▲ Internet: toosenhenk.nl

Volg het laatste nieuws via de website van 

De Gelderlander.

dg.nl

E
en ritje naar boven maken
en dan weer uitstappen. Dat
hoorde ik iemand zeggen en

het ging niet over reïncarnatie.
Nee, het was iemand van een be-
leggingsbank. Hij had het over
mensen die nu ineens aandelen
gingen kopen. Ik kan er niet te veel
over zeggen, want heb er geen ver-
stand van en vind ook niet dat dat
per se hoeft. Als ik het in eigen
woorden probeer te begrijpen:
door de crisis gaat het slecht met
een bedrijf, je investeert er geld in
en als het dan weer goed gaat met
ons allemaal, dus ook met het be-
drijf, krijg je een deel(tje) van de
winst. Je kunt ook zeggen: nee,
houd het maar en als er dan nóg
meer winst komt, krijg ik ook
meer. Maar dat bedoelde de man

van de bank niet. Nee, het ritje
naar boven is klaar en hup, uit-
stappen geblazen. Het begint dus
met ‘een gokje wagen’. Let op de
verkleinwoorden: gokje, ritje.

Ben hier niet geschikt voor,
want heb dan het gevoel dat ik
profiteer van slechte omstandig-
heden. Mag dat dan niet, profite-
ren? Het bedrijf redt het toch ook
door mij? Door mijn centjes – ik
blijf even in de verkleinwoorden-
sfeer. Van de overheid krijgt het
immers net iets te weinig centjes,
hoe goed de overheid het ook be-
doelt. Is het dan niet fantastisch
dat ik mijn spaarpotje leeg schraap
voor een ritje naar boven? 

Hoe zit dat toch?
De boekhandel in de buurt waar

ik rond de eeuwwisseling woonde,
kan het niet meer bolwerken.
Stopt er dus mee. Uitverkoop. Hele
maand april. Afbraakprijzen. Ben
er al een jaar of tien niet meer ge-
weest. De uitverkoop zal vast aan-
trekkelijk zijn. Toch spring ik niet
op mijn fietsje met mijn mond-
kapje voor, terwijl het toch goed is
dat de boekhandelaar nog een paar
centjes aan zijn ellende over-
houdt?

Nogmaals, hoe zit dat toch?

Ik schraap mijn

spaarpotje leeg voor

een ritje naar boven

Column

Aantrekkelijk
THOMAS VERBOGT

‘Bedrijven hebben
de psycholoog
straks hard nodig’ 
Bedrijven kunnen straks niet

meer zonder psycholoog die

veelvoorkomende problemen op

de werkvloer aanpakt. Alleen

met hulp van een specialist kun-

nen velen hun werk volhouden in

een tijd van snelle technologi-

sche veranderingen. De corona-

crisis onderstreept dat.

Lars Barendregt

Nijmegen

Dat zegt lector  Human Resource
Management Annet de Lange van
de Hogeschool van Arnhem en Nij-
megen (HAN), tevens hoogleraar
op het gebied van psychologie aan
de Open Universiteit, in een inter-
view met De Gelderlander. Ze deelt
haar pleidooi voor de inzet van psy-
chologen met collega Sasja de Vries
van de HAN.

De Lange vindt dat de coronacri-
sis een extra eyeopener moet zijn
voor bedrijven. Volgens haar en De
Vries laat onderzoek zien dat di-
verse groepen het zwaar hebben op
de vluchtige en onzekere arbeids-
markt van tegenwoordig. Voorbeel-
den zijn mensen met een handicap,
lage maatschappelijke status, vrou-
wen van middelbare leeftijd en mi-
granten.

Emotionele druk
Zogenoemde toegepaste psycholo-
gen, die met praktijkgerichte oplos-
singen proberen te komen, kunnen
nieuwkomers onder meer helpen
in hun relatie met Nederlandse col-
lega’s. Maar ook een verpleegkun-
dige kan behoefte hebben aan een
psycholoog: kijk naar de ziekenhui-
zen, waar personeel dat coronapa-
tiënten verzorgt nu onder ‘emotio-

nele druk’ staat, zegt De Lange.
Ze merkt dat bij veel werkgevers

en werknemers nog onterecht een
verkeerd beeld bestaat van toege-
paste psychologen.  Volgens haar
zouden mensen de psychologen
moeten zien als een soort van coa-
ches, die simpele handvatten bie-
den om de dag prettiger mee te be-
ginnen of te eindigen. 

Maar om personeel vitaal te hou-
den, is eigenlijk meer nodig, stelt
De Lange. Ze pleit op de lange ter-
mijn voor een compleet team rond
een werknemer, inclusief iemand
van personeelszaken (HR), een dië-
tist en bewegingsexpert. ,,Van een
diëtist kun je weer ontzettend veel
leren door obesitas te voorkomen.’’

De Lange beseft dat veel bedrij-
ven vanwege het coronavirus nu in
financiële nood zitten en daarom
andere zorgen hebben. Maar vol-
gens haar hoeft een toegepaste psy-
choloog niet per se veel te kosten
voor middelgrote en kleine bedrij-
ven.

Ook hoeft niet elke firma er zelf
één te hebben. Zo zou een branche-
organisatie een team beschikbaar
kunnen stellen dat meerdere on-
dernemers kunnen gebruiken. Ver-
der bieden studenten van de HAN
al gratis hulp aan bij ondernemers
in de regio, zegt ze. Regio 6 

In deze tijd kan ook 

de  verpleegkundige

behoefte hebben aan

een psycholoog
– Annet de Lange, hoogleraar

Waar was Carolien
in de laatste 48 uur? 
De 41-jarige man uit Beneden-

Leeuwen die zondag is aange-

houden voor betrokkenheid bij

de dood van het 39-jarige foto-

model Carolien, blijft in voorar-

rest. Dat laat de politie weten.

Stephen Friedrichs

Beneden-Leeuwen

Afgelopen donderdag kwam de
vrouw om het leven in haar woning
in Beneden-Leeuwen. 

Aanvankelijk was onduidelijk
wat de doodsoorzaak was, maar in-
middels stelt de politie dat het gaat
om een misdrijf.  Zondagavond
werd een man aangehouden, vol-
gens buurtbewoners gaat het om de
verloofde van het slachtoffer. 

De politie wil dat laatste voorals-
nog niet bevestigen.

Een woordvoerder benadrukt dat
het onderzoek nog in volle gang is
en dat de politie onder meer pro-
beert de laatste 48 uur van het
slachtoffer en haar verloofde in
beeld te brengen. ,,We vragen men-
sen die ze op of na 7 april (vorige

week dinsdag, red.) hebben gezien
of gesproken, met ons contact op te
nemen.’’

In de buurt gonst het inmiddels
van verhalen over het stel, zo zou-
den er geregeld luidruchtige fees-
ten zijn gehouden. De politie-
woordvoerder: ,,We zien in dit
soort heftige situaties vaker dat er
gespeculeerd wordt over motieven
en wat er gebeurd zou kunnen zijn.
Het is aan de politie om de feiten
boven tafel te krijgen.’’

Ondertussen stromen op de soci-
ale media van Van Eck de condole-
ances binnen. 

Wrang is dat zij kort voor haar
dood nog een kaartje stuurde naar
een verzorgingstehuis in Maurik,
om de bewoners en medewerkers
‘veel sterkte en gezondheid te wen-
sen’  in de coronacrisis.

Inmiddels hangt de kaart aan de
muur in het Maurikse verzorgings-
tehuis, schrijft een zorgmedewerk-
ster: ‘Mijn hart huilt toen ik het
kaartje zag hangen tussen al die
mooie tekeningen voor de bewo-
ners’.


