
ZORG

Deuitstroom inde zorg blijftmaar stijgen.
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O
ndanks alle taskforces,
campagnes, commis-
sies enkamerdebatten
meturgentemoties,
blijft het personeels-
tekort inde zorgde

gemoederenbezighouden.HetCapa-
citeitsorgaan, dat onderzoekt hoeveel
zorgprofessionals inde toekomstno-
dig zijn, stelt inhetCapaciteitsplan
2021-2024dat er veelmeermensen
moetenwordenopgeleid.Deopleidin-
gen leverende laatste jaren teweinig
professionals voor veel zorgberoepen,
waardoor ernual tekorten zijn.

Daarbij gaan zorgverlenersnaar ver-
wachtingdekomende jarenminder
urenwerken.Bovendiengaat eengrote
groep zorgprofessionals inde zorgmet
pensioen.Des te groter is denoodzaak
meermensenop te leiden.Daarom
adviseert hetCapaciteitsorgaannu
voor alle verpleegkundigeberoepenbij
elkaar een63%hogere instroomdan in
zijn advies van2016.

Ook voorde artsen indeouderen-
geneeskunde is de situatiemeerdan
zorgelijk. Er is eengroeiende vraag
naarhunexpertise.Maar er zijn veel
teweinigmensen inopleiding en te
weinigdokters die voordit specialisme
kiezen.

RECORDHOOGTE
Deoplossing ligt niet alleen inmeer
personeel opleiden enwerven. Inde
BarometerNederlandseGezondheids-
zorg vanadviesorganisatie EY, die voor
deze rapportage 674 zorgjaarrekenin-
genbestudeerde, staat datwerkne-
mers inde zorg zichhet afgelopen jaar
opnieuwvaker ziekhebbengemeld
dan in2018.Het verzuimsteegnaar
een ‘recordhoogte’ van5,9%.
Ookhebbenmedewerkerswederom
vakerhunbaanopgezegddanhet jaar
ervoor.Het verloopkwamin2018 zelfs
uit op15,7%,het hoogsteniveau in ja-
ren. In sommige gebieden vande zorg,
zoals de ggz, verliet bijna éénopde vijf
medewerkers dewerkgever.
Kortom, kabinet,werkgevers enwerk-
nemersorganisaties hebbeneenho-
gereuitstroomniet voorkomen, alle
maatregelen ten spijt.
Er zijn verschillende redenenomde
zorg te verlaten.Maar koplopers zijn
enblijvendewerkdruk ende regellast.
Deze twee factorenhangenbovendien
samen.Voorde achterblijvers is het
gevolgdat dewerkdruk verder oploopt.
Zijmoetendegatendichten en inval-
len indenachtenenweekenden.Op
denduur kunnenook zij opgebrand
rakenenervoor kiezenomde zorg te
verlaten.

Een steeds groter deel vande zorg-

verleners diehun vastebaanopzeg-
gen, laat zich vervolgensweer inhuren
als zzp’er.Dit vaak tegeneenhoger
tarief,maar vooral ookmet voorhen
gunstige arbeidstijden.Datmaakt de
enormegroei vanhet aantal zzp’ers in
de zorgbegrijpelijk.Maar voorde zorg-
sector zelf is het eenproblematische
ontwikkeling.

24/7 IN TOUW
Jacqueline Joppe, bestuursvoorzit-
ter vanZorggroepEldeMaasduinen,
verwoordt het dilemma treffend: ‘Ik
begrijp goeddat alsmensenkleine
kinderenhebben, ze graag zelfwillen
bepalenwanneer zewerken.Maar
zorgorganisaties zijn 24/7 in touw.Dat
is eenmaatschappelijke verantwoor-
delijkheiddie erwél bij hoort.Het is
nietmogelijk omals individu volledig
autonoom jewerk in tedelen zoals
jij datwilt. Alswedat allemaal gaan
doen, krijgenwehetwerkniet gedaan.’
Joppe roeptwerkgevers opomzeggen-
schapenflexibiliteit goed te regelen,
door zorgverleners bijvoorbeeld zelf
roosters te latenmaken.Ookandere
instellingenhebbenhier goede erva-
ringenmee. Belangrijk voor succes is

dat een instellinghaarmedewerkers
voldoende ‘regelruimte’ biedt bij de
invulling vanhet rooster.Demede-
werkersmoetenbovendiende verant-
woordelijkheidwillendragenénde
leidinggevendenmoetenhet ookaan
henwillenoverlaten.Dat is langniet
altijdhet geval.
Het binnenhalen vanmensen is een
opdracht,maardemensenbehouden
is eenbijkansnoggrotere én complexe
missie.Het enthousiasme vande zij-
instromerswordt snel gedemptdoor
een tekort aanbegeleiding eneenop-
leidingdie vaakniet goedpast bij hun
ervaringen. Fnuikend is daarnaast dat
hunelders verworven competenties
weinig erkenningkrijgen inhunnieu-
wewerkomgeving.
DeministersDe Jonge enBruins en
staatssecretaris Blokhuis stellen in een
gezamenlijke verklaringhet verzuim
endeuitstroom ‘zorgwekkend’ te vin-
den. ‘We ziengelukkigdat steedsmeer
mensenkiezen voor eenbaan inde
zorg. Tegelijkertijdmoetenweervoor
zorgendatwedezemensenook vast
weten tehouden.Minder overbodige
regels, eennormalewerkdruk, vaste
contracten.’

De achterblijvers
moeten de gaten
dichten en invallen
in de nachten en
weekenden

DeWetenschappelijkeRaad voorhet
Regeringsbeleid (WRR) gaat verder. In
het rapport ‘Het beterewerk’ noemt
de raaddrie voorwaardenomtot beter
werk te komen: grip opgeld, grip op
hetwerk zelf engrip ophet leven.

NOG STEEDS VROUWEN
Hoe vertaal je die condities naarde
zorgsector?Gripopgeldbetekent
meer vastebanen van voldoendeom-
vang.Demeeste zorgmedewerkers
werken tussende20 en25uur. Een
kleineuitbreiding zouenormhelpen.
Ookhet inrichten vanbasisbanen voor
degenendienuaandekant staankan
hieraaneenbijdrage leveren.Net als,
bijvoorbeeld, het herijken vande tradi-
tionele rolverdeling tussenmedewer-
kers en vrijwilligers.
Voormeer grip ophetwerkkande
zorgsector als koploper fungeren,met
zelfstandigeprofessionals diehun
eigenwerk vormgeven. Enwatmeer
grip ophet levenbetreft:Het zijnnog
steeds vrouwendie zorgen voor ouders
enkinderen. Als dat eenmaal beter
is geregeld, latendeze vrouwenzich
hunkansop ‘het beterewerk’ echtniet
ontnemen.

van
g,
it
r

pagina 24, 22-01-2020 © Het Financieele Dagblad


