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Roan W. (r.) en Darrel L.
tijdens een eerdere zit-
ting. ILLUSTRATIE ANP

door Lieke Jongbloed

DEN HAAG • Voor het
doodsteken van de 19-
jarige ’Chuchu’ op klaar-
lichte dag, midden op de
Pier in Scheveningen,
moeten Zaandammer
Roan W. (Roekeloze Roan)
en Amsterdammer Darrel
L., beiden elf jaar de cel
in.

Volgens de rechtbank is
bewezen dat beide mannen
betrokken waren bij het
steekincident dat het gevolg
was van een uit de hand ge-
lopen ruzie
in de drill-
rapscene.
De 19-jarige
Rotterdam-
se Cennes-
thon ’Chu-
chu’ Janga overleed nadat
hij tijdens een confrontatie
op de Pier, op de snikhete
maandag 10 augustus 2020,
neer werd gestoken.

Stranddag
Zelf had hij, zo stelde niet

alleen zijn familie maar ook
de officier van justitie drie
weken geleden tijdens de
zitting in de Haagse recht-
bank, helemaal niets met
drillrap. Chuchu was die
dag meegekomen voor een
dagje strand, met vrienden
die wel betrokken waren bij
#24 uit Rotterdam. Die
groep leefde al tijden in on-
min met rivaal 73 De Pijp uit
Amsterdam. De verheerlij-

king van geweld in drillraps
en het maatschappelijk pro-
bleem van jongeren die
steeds meer gebruikmaken
van messen werd aangestipt
door de rechtbank. „Dit al-
les is zeer zorgwekkend en
moet een halt worden toege-
roepen.”

Videobeelden
Nadat er in de dagen voor-

afgaand aan het steekinci-
dent over en weer bedrei-
gingen waren geuit kwamen
de twee groepen elkaar te-
gen op de Pier. Op video-

beelden die
tijdens de
zitting wer-
den getoond
was te zien
hoe Chuchu
werd ge-

raakt, nog richting de trap
van de Pier strompelde en
daarna neerviel.

Twee mannen, die later
werden geïdentificeerd als
Roan W. en Darrel L. gooi-
den vervolgens wat in een
afvalbak en renden weg. In
de afvalbak werden twee
messen gevonden, op een
zat het dna van L. Op het
tweede mes zat bloed van
Chuchu, maar geen dna. Hij
overleed uiteindelijk in het
ziekenhuis.

De officier eiste eerder 13
jaar cel voor beide verdach-
ten. De rechtbank woog
zwaar mee dat het drama
zich voltrok voor de ogen
van tal van strandgangers.

Elf jaar cel om
drillrapmoord
Drama op Pier op zomerdag

door Jessy Burgers

AMSTERDAM • Wassen,
aanbrengen van infu-
sen en het verzorgen
van patiënten. In het
voormalige Slotervaart-
ziekenhuis is een speci-
aal Health Experience
Centre geopend waar
mbo-zorgstudenten die
geen stageplek kunnen
vinden de broodnodige
praktijkervaring op
kunnen doen. „Met
deze leeromgeving
bereiden we studenten
alsnog goed voor op de
arbeidsmarkt”, zegt
Simone Kukenheim, de
Amsterdamse wethou-
der mbo en zorg.

Het is een spannende dag
voor de 22-jarige Dariel van
Heydoorn. De mbo-ver-
pleegkundige in opleiding is
deze dag voor het eerst in
het Slotervaartziekenhuis
te vinden en kijkt haar ogen
uit. Bij de eerste patiënten,
gespeeld door acteurs, heeft
ze de bloeddruk al gemeten
en dat ging volgens de twin-
tiger goed. „Ik heb het hier
erg naar mijn zin. Het is na-
tuurlijk wel anders dan een
echte stage, maar het is be-
ter dan studievertraging.”

Het verhaal van Dariel
staat niet op zichzelf. Vol-
gens de samenwerkingsor-
ganisatie Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven (SBB) is er een
tekort van ruim 4000 stage-
plekken voor mbo-verpleeg-
kundigen en verzorgenden.
Dit is ruim een derde van
het totaal aantal studenten
dat nog een stage of leer-
baan zoekt. Ondertussen
loopt de druk in de zorg op.

En dat is ook juist het pro-
bleem, vertelt Peter Helder-
man, opleidingsmanager

verpleegkunde van het MBO
College West, onderdeel van
het ROC van Amsterdam.
„Door die druk is er bij zorg-
instellingen simpelweg geen
tijd om stagiaires te begelei-
den. Daarnaast vragen de
ziekenhuizen vooral om ho-
ger opgeleide verpleegkun-
digen, waardoor het voor de
mbo’ers extra moeilijk is om
een stageplek te vinden.”

Dat kan Dariel beamen.
Zij solliciteerde bij meerde-
re zorginstellingen, maar
werd nergens uitgenodigd.
„En dat vind ik natuurlijk
heel jammer, want het ROC
doet zijn best om hier een
leerwerkplek te simuleren,
maar het leukst is het als je
een echte stageplek hebt.”

Combinatie
Het tekort aan stages in de

zorg speelt al sinds de aan-
vang van de coronacrisis, en
om verdere studievertra-
ging te voorkomen besloot
het ROC van Amsterdam
om, in samenwerking met
de gemeente Amsterdam,
het speciale centrum op te

zetten. De plek biedt een
combinatie van theorie en
praktijk voor het zorgonder-
wijs en ongeveer 120 Am-
sterdamse mbo-studenten
kunnen hier praktijklessen
volgen.

Vorige week vrijdag was er
een feestelijke opening en
maandag konden de trossen
echt los. „In Amsterdam
staan we te springen om
goed opgeleid personeel. De
coronacrisis heeft nogmaals
het belang van goede vak-
mensen benadrukt. Met dit
project geven we studenten
de kans praktijkervaring op
te doen. Zonder mbo’ers
zijn er onvoldoende handen
aan het bed”, aldus wethou-
der Kukenheim.

Toekomst
Het centrum zal de ko-

mende maanden vooral
worden gebruikt om zorg-
studenten de broodnodige
ervaring op te laten doen,
maar ook als er weer vol-
doende leerplekken zijn,
blijft het geopend, zegt op-
leidingsmanager Helder-
man. „We willen deze ma-
nier van leren in de praktijk
ook na de coronacrisis blij-
ven gebruiken.”

Dariel hoopt de ervaring
te gebruiken voor haar
droom; werken in een ver-
pleeghuis. „Dat wil ik al
sinds ik een kind was. Op zo
een plek kom je in aanraking
met veel verschillende pati-
enten en heb je ook de tijd
om echt contact met ze te
maken”, glimlacht ze.

Zorgstudenten toch op stage in Slotervaart

Mbo’ers prikken
in neppatiënten

Mbo-verpleegkundige in oplei-
ding Dariel van Heydoorn ont-
fermt zich in het Amsterdamse
Slotervaartziekenhuis over een
’patiënt’. FOTO ALDO ALLESSIE

door John Maes

UTRECHT • Bij het Trambe-
drijf van de provincie
Utrecht, verantwoordelijk
voor de Uithoflijn en SU-
NIJ-lijn, is volgens de
Ondernemingsraad al
geruime tijd sprake van
een ’verziekte sfeer’ en
een ’neerwaartse spiraal’,
met een leegloop als ge-
volg.

Dat blijkt uit een recente
brief van de Ondernemings-
raad (OR) aan Gedeputeerde
Staten en provinciesecreta-
ris Anneke Knol-van Leeu-
wen. Andere bronnen ma-
ken hier ook melding van.
Na de in oktober verzonden
brandbrief vertrok de
hoofdmanager.

De exodus van personeel
bij het team Beheer & On-

derhoud (TBO) van het
Trambedrijf was echter al
eerder in gang gezet. Onder
meer de safety manager,
omgevingsmanager, con-
tractmanager en infra-be-
heerder stapten op. ’Signa-
len die ons hebben bereikt,
geven aan dat het daar waar-
schijnlijk niet bij zal blij-
ven’, aldus de OR.

Het Trambedrijf scoort al
enkele jaren laag in de me-

dewerkerstevredenheids-
onderzoeken van de provin-
cie. Het vervult een cruciale
functie binnen de provincie,
omdat dagelijks meer dan
30.000 reizigers van de
tram gebruik maken. Feil-
loos verloopt dat niet, ge-
zien het aantal storingen.

Opvallende conclusie:
slechts een derde van de
medewerkers kwalificeert
de directe werkomgeving

als psychologisch en emo-
tioneel gezond. De motivatie
om naar het werk te gaan
ligt op 25 procent. En min-
der dan de helft van de me-
dewerkers is van mening
dat het ma-
nagement
eerlijk is en
ethisch cor-
rect han-
delt.

De afgelopen maanden
kwamen daar meldingen
van ongewenst gedrag bo-
venop. Een extern bureau
én een externe klankbord-
groep moeten oplossingen
vinden. De vijf leden van de
externe klankbordgroep
mogen tussentijds niet naar
buiten communiceren.

Het plan van aanpak
wordt door de OR omschre-
ven als ’een fnuikend proces

Leegloop bij ov-tak door ’verziekte sfeer’
dat in een impasse is ge-
raakt, wat niet bijdraagt aan
het herstel van vertrouwen
en de prestaties die – gezien
het hoge afbreukrisico – no-
dig zijn om dagelijks deze

ov-operatie te draaien.’
De OR ziet de zaak als een

interne aangelegenheid en
geeft geen toelichting of
commentaar. De provincie
kon donderdag niet zeggen
of er de afgelopen jaren
meer van dergelijke kwes-
ties hebben gespeeld.

De Randstedelijke Reken-
kamer is bezig met een on-
derzoek naar de kwaliteit
van de tramorganisatie.

Dagelijks
maken meer
dan 30.000
reizigers
gebruik van
de tram in de
provincie.
FOTO
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’Door drukte
geen tijd voor
begeleiding’

Rechtbank:
jeugd met mes
zorgwekkend

Motivatie om naar werk
te gaan ligt op 25 procent


