COLUMN – Zaterdag Live, 20 april 2019 - Columnist: Terry van der Heide
Personeelstekort in de zorg
De zorg, het thema, dat natuurlijk iedereen aangaat. Want als wij zelf de zorg niet nodig
hebben, dan toch wel onze ouders, of een ander familielid. Het is altijd iets dichtbij.
De maatschappij verandert en de zorg ook.
Maar wie kan het wat schelen, oftewel “Who cares?”.
Who cares is de naam van een prijsvraag, die recent is uitgeschreven is door rijksbouwmeester
Floris van Alkemade. De aanleiding was het programma van de overheid ‘langer zelfstandig
thuis blijven wonen’. En hoe dat te vertalen in nieuwe woonvormen en nieuwe zorgconcepten.
Dat leverde leuke ideeën en vooral nieuwe bouwkundige woonvormen op. Maar het leverde
weinig nieuwe zorgconcepten op. Integendeel, het leverde vooral veel vragen op. Zoals de
vraag: “Wie zijn de zorgvragers van de toekomst en wie zijn de nieuwe verzorgers?,
Hoe gaat de zorg er dan uit zien en hoe gaan we dat vormgeven?”.
En dan hebben we het hier eigenlijk alleen nog maar over de zorg, die je nodig hebt als je ouder
wordt (En daar wil het dan ook maar bij houden om het niet te complex te maken).
De verzorgingshuizen oude stijl veranderen of verdwijnen en er komen nieuwe woonvormen
voor in de plaats. Maar niet alleen de verzorgingshuizen veranderen, ook de mensen.
We worden ouder en we worden mondiger. Wij willen ons niet zomaar van boven af laten
vertellen hoe wij verzorgd willen worden. En heel belangrijk, daarnaast: “Hoe je er ook over
denkt, feit is dat Nederland steeds multicultureler wordt. Hier in Den Haag is het aantal
inwoners met een niet-Nederlandse - ik geloof zelfs met een niet-westerse achtergrond – al
meer dan 40%. En al deze mensen brengen hun eigen culturele achtergrond met ook hun
ideeën over zorg mee.
Ik vraag mij af: “Veranderen de zorgopleidingen met de veranderende zorgvraag mee en wie
gaan in de toekomst de zorgopleidingen volgen en de zorg uiteindelijk bieden? We schijnen een
tekort te hebben aan personeel in de zorg, maar is dat wel zo? Want we hebben geen tekort aan
mensen uit andere culturen, die hier graag komen wonen en die volgens mij vaak uit culturen
komen waar het zorgen voor je naasten een meer vanzelfsprekend iets is. Al deze mensen
willen ook hier hun naasten – en heus niet alleen uit hun eigen directe omgeving - helpen.
Kunnen we daar dan niet een slimme match van maken?”
Nieuwe opleidingen, toegespitst op de veranderende bevolkingssamenstelling, die op een andere
manier van de zorg gebruik wil maken.
En ik kan me dan voorstellen dat op 6 september 2053 wanneer Geert Wilders zijn 90e
verjaardag viert en hij verzorgd wordt door een Nederlandse vrouw met een niet westerse
achtergrond, dat hij dan denkt: “Wat ben ik nu blij dat ik al die mensen destijds toch het land
niet uitgewezen heb”.
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