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Werving alleen is niet voldoende. Zorgmoet veel
meer gaan inzetten opbehoud vanpersoneel
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H
et is nauwelijksnieuws
tenoemen: berichten
over alarmerendeper-
soneelstekorten inde
zorg.Het gaat daarbij
vooral omverzorgenden

en verpleegkundigenendaarnaast om
gespecialiseerdpersoneel zoals opera-
tieassistenten enanesthesiemedewer-
kers.De tekortenbeperken zichniet
tot de ziekenhuizen.Ook indeoude-
renzorg, inde geestelijke gezondheids-
zorg en inde zorg voormensenmet
eenbeperking is het somsonmogelijk
de vacatures op te vullen. Endaar komt
eennieuwverschijnsel bij: eengrote
toenamevanhet aantal zzp’ers.

Verpleegkundigenen verzorgenden
verlatende zorginstelling, beginnen
voor zichzelf of sluiten zich aanbij een
detacheringsbureau. Als zelfstandigen
bepalen zij huneigendiensten endoor

de schaarste kunnen zij een relatief
hooguurtarief vragen.Dekosten voor
ingehuurdpersoneel inbijvoorbeeld
deouderenzorg zijn in 2017met ruim
16% toegenomenendat percentage
zal in 2018 zeker oplopen.Hethuidige
personeelstekort ende veranderende
keuzes vanwerknemers inde zorg zijn
tweekanten vandezelfdemedaille.We
hebbenhier temakenmet een com-
plex van factorendie zowel binnenals
buitende zorg liggen.

OPLEIDEN
Het is niet eenvoudig om juiste ramin-
gen temaken vanbenodigdpersoneel.
Nogmaar kort geledenwashet adagi-
umbezuinigen inde zorg. Erwerden
veelmindermensenopgeleid, omdat
niet konworden voorzienwathet eco-
nomischherstel zoubrengen.Meer op-
leiden voorwat strakswellicht nodig is,
gebeurt nog steedsnauwelijks.

Erwordt de laatste jarenmet recht
en rede ingezet ophet opleiden van
meerhbo-verpleegkundigen.De
zorg inde instellingenwordt immers
zwaarder en complexer, dedigitali-
sering schrijdt voort ende zorgwordt
veelmeer innetwerkengeboden.Dat
vraagt inzicht enoverzicht en eengoe-
demix tussenhbo- enmbo-verpleeg-
kundigen.Metdiemixwordtnuerva-
ringopgedaan,maar er valt nogweinig
te zeggenover gewenste aantallen
mbo- enhbo-verpleegkundigen voor
de toekomst.

Nog zo’n lastig gegeven: er is veel
vraagnaar verpleegkundigen indeou-
derenzorg.Maar aandehogescholen
kiest zo’n 95%vandeafgestudeerde
verpleegkundigen voor een functie
in een ziekenhuis.Debeeldvorming
over deouderenzorg speelt hierin een
rol. Ende eerlijkheid gebiedt te zeg-

gendat erniet echtwordt geleerd van
eerdere ervaringen.Ooknuworden
vanalle kantenmiddelen ingezet voor
het opleiden vanmeermensen voor
de zorg, zoalswervingscampagnesof
het aanspreken vanextra geldenuit
de verpleeghuiszorg voorhet opleiden
enaanstellen vanmeerpersoneel.
En zelfs hetministerie heeft nupro-
gramma’s opgezet voorhetwerven
van zij-instromers enherintreders
en voordeontwikkeling vanmeer
opleidingsplaatsen.

De roepommeermensen is voor-
stelbaar,maarnet zobelangrijk is in
te zettenophet behoud vanpersoneel.
Als de aandacht eenzijdig uitgaat naar
‘meer’, worden zorginstellingenel-
kaars concurrenten.Maarbelangrijker
nog, het houdtde aandachtweg van
watnuhethardst nodig is: personeel
behouden.Veel verpleegkundigen
en verzorgenden verlatenhet beroep
voortijdig om iets anders te gaandoen.
Vaakgebeurt dit uit onvredeof omdat
hetwerknietmeer is vol tehouden. En
nukomendaarde zzp’ers bij.

Er zijn tientallenonderzoekenuitge-
voerdnaarde arbeidstevredenheid van
verpleegkundigenen verzorgenden.
En steedskomendaardezelfdewen-
sen rondhetwerkuit: professionele
trots en zelfstandig kunnenwerken,
flexibiliteit, continuïteit, professionele
ontwikkeling, begeleidingophetwerk
en salaris.Het zijn juist deze voor-
waardenwaaraanonvoldoendewordt
voldaanendie zorgmedewerkershet
laatste zetje gevenomte vertrekken.
Het is daaromessentieel dat aandeze
gewenste voorwaardenkanworden
voldaan, niet eenmalig,maar syste-
matisch en continu.Dusniet nueen
extraatje omdat demarkt opditmo-
ment krap is,maar structureel en als

essentieel onderdeel vangoedwerken.
Tweekleine voorbeelden ter illus-

tratie vanwaarde schoenwringt. Een
verpleegkundigeopde afdelinghe-
matologie volgt eenopleidingomeen
PICC-lijn (dit is een centraal infuusdat
inde ader vandebovenarmgeplaatst
wordt) te kunnenplaatsen. Als er vaak
medicijnen viadebloedvatengegeven
worden, kandat via eenPICC-lijn op
een veilige enniet-pijnlijkemanier toe-
gediendworden.Maar inhet zieken-
huis vandeze verpleegkundigeworden
deze lijnenalleenoverdag geplaatst.
De verpleegkundige verliest daardoor
haar onregelmatigheidstoeslag en
verdient dus als ze evenniet opletmet
meer opleidingminder salaris.Ofhet
voorbeeld vaneennet afgestudeerde
verpleegkundigedie slechts de eerste
nachtmeelooptmet twee anderenen
de tweedenacht al vol inzetbaarmoet
zijn—zonderbegeleiding. Zij vindt dat
bovenmatig zwaar.

WENSEN
Dathet ookanders kan, laatCordaan
Thuiszorg goed zien.Daar regelden ze
eenonderzoekdoor eenantropoloog
opdewerkvloer,met als enige vraag:
wat is voor jou lekkerwerken.Daaruit
kwameen schat aan informatie,met
als resultaat een fundamentelewijzi-
ging indeorganisatie: de zelfsturende
teamswerdenafgeschaft.Demedewer-
kers ervoeren inde zelfsturende teams
te veel ballast doorniet-zorggerela-
teerde taken. ‘Daarvoor zijnweniet de
zorg in gegaan’,washun reactie.Door
Cordaan is gehoor gegevenaandewen-
sen vandemedewerkers,met eengro-
terwerkplezier tot gevolg. Enwellicht
nogbelangrijker: er is naarhengeluis-
terd en zogehandelddathunoordeel
er echt toedoet.
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