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ZORGINSTELLINGEN VESTIGEN HOOP OP WINKELMEISJES, MATROZEN 

Jacht op de 
ZIJ-INSTROMER 
HET TEKORT AAN VERPLEEGKUNDIGEN EN VERZORGEN- 
DEN IS ENORM. Zorginstellingen hebben daarom de jacht 
geopend op binnenvaartmatrozen, skileraren, koks en win- 
kelmedewerkers. Vanuit de meest onverwachte hoeken 
worden werknemers omgeschoold. „Anders kunnen we de 
tent wel sluiten." 
door Eva Gabeler 

Daniel Vonlc 
„Echt leuk 
vond ik mijn 
eerdere baan 
nooit. Nu 
geniet ik." 
FOTO MATTY VAN 
WIJNBERGEN 

In tranen nam een sta-
giaire onlangs ontslag 
bij het verpleeghuis 
waar ze werkte. Tot 
haar schrik was ze 

een bewoner vergeten van 
de we te halen vanwege on-
derbezetting en de drukte 
die daaruit voortvloeide. 
Andere verpleegkundigen 
vertellen dat medicatie 
uren te laat wordt toege-
diend of dat bewoners uren-
lang in bed liggen en dagac-
tiviteiten missen. Persoon-
lijke aandacht is allang een 
luxe. 

Tekort 
Het aantal verpleegkundi-

gen schommelt al een paar 
jaar tussen de 170 en 180 dui-
zend. Dat getal was sinds 
2001 niet zo laag. Met de toe-
nemende ouderdomspro-
blematiek loopt het tekort 
aan verpleegkundigen in 
deze tijd alleen maar verder 
op. Het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport voorspelt dat er  

over vier jaar ruim 100.000 
zorgmedewerkers te weinig 
zijn om chronisch zieken en 
ouderen te verzorgen en 
verplegen. 

Simpel 
Achter de schermen 

wordt inmiddels gewerkt 
aan oplossingen. Op advies 
van de overheid zetten zorg-
instellingen bijvoorbeeld in 
op zogenoemde zij-instro-
mers, potentiele zorgmede-
werkers uit andere secto-
ren. „Het is heel simpel", 
zegt Joop van der Meer, co-
ordinator beroepsopleidin-
gen bij zorginstelling Nieuw 
Unicum. We kunnen, bij 
vvijze van spreken, de tent 
wel sluiten als we geen zij-
instromers toelaten." 

Het doel is daarom om  

mensen uit andere hoeken 
om te scholen via een gecer-
tificeerde hbo- of mbo-op-
leiding en vervolgens aan 
het werk te zetten. Op die 
manier moet het perso-
neelstekort op korte ter-
mijn met ongeveer een 
kwart worden teruggedron-
gen, volgens het ministerie 
van VWS. leder jaar kan de 
zorg sowieso al rekenen op 
een ffink aantal zij-instro-
mers. De overheid zet nu in 
0p20 procent extra aanwas. 

Ook beroepsvereniging 
V&VN ziet zij-instromers als 
een van de oplossingen om 
het personeelstekort aan te 
pakken. De vereniging pleit 
bovendien voor een herver-
deling van taken. Uit een on-
derzoek onder bijna 20.000 
zorgmedewerkers bleek dat  

zij te vaak taken uitvoeren 
waarvoor zij niet zijn opge-
leid. „Denk aan schoon-
maak, receptiewerkzaam-
heden of het samenstellen 
van roosters. Die tijd gaat nu 
ten koste van de zorg." 

Sinds het vorige tekort-
record van 2001 werkt zorg-
instelling Nieuw Unicum al 
met zij-instromers. Wie he-
lemaal blanco in de zorg 
aankomt, volgt een voortra-
ject van maximaal een jaar 
om te wennen aan deze tak 
van sport. Vervolgens start 
de opleiding tot verzorgen-
de en daarna vaak aanslui-
tend tot verpleegkundige. 
Die duurt afhankelijk van 
een eventuele vooropleiding 
een tot drie jaar, vertelt op-
leidingscoordinator Joop 
van der Meer. 

Belangrijk 
Hij is enorm te spreken 

over de constructie. „Elk 
jaar leiden we ongeveer vijf 
extra zij-instromers extra 
op. Als we dat niet doen, blij-
ven er uiteindelijk te weinig 
gekwalificeerde 	mensen 
over. Ik ben trouwens ook 
heel blij met de levenserva-
ring die veel zij-instromers 
hebben, dat is erg belangrijk 
in de zorg." 

Voor sommige zorginstel-
lingen is de constructie nog 
even wennen. Zo begon Ca-
reyn eind vorig jaar met een 
proefproject in Utrecht en 
start komende maand het 
reguliere opleidingstraject. 
„In het voortraject hebben 
leerlingen nog veel aan-
dacht nodig. Dat vraagt na-
tuurlijk veel van verpleeg-
kundigen. Maar de leerlin-
gen zijn de collega's van de 
toekomst, dus we gaan het 
opleidingstraject zeker uit-
breiden als blijkt dat dit 
werkt." 

'Zonder 
hen  
kunnen we  
de tent we! 
sluiten' 

Ik ben heel bill met 
hun levenservari  ' 

* 
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Gerda Stet: „Het 
bedrijf ging failliet." 
FOTO MATTY VAN 
WIJNBERGEN 
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EN KOKS OM AAN VOLDOENDE HANDEN AAN HET BED TE KOMEN 

GERDA STET (49) 
Van de mode naar de verzorging 

Na dertig jaar trou-
we dienst hoefde 
Gerda van de ene op 
de andere dag nooit 
meer terug te komen 
naar haar werkgever 
MS-mode, waar ze 
filiaalhoudster was. 
Het bedrijf ging failliet 
in 2016. „Ik kwam op 
mijn zeventiende bin-
nen en heb mezelf met 
veel plezier omhoog 
gewerkt. Maar tegen 
een bankroet kan ik 
ook niet opboksen." 

Ze zat drie maanden 
thuis voordat ze een 
nieuwe baan vond. 
„Een collega zei me dat 
ik geknipt was voor de 
zorg omdat ik altijd zo 
lief en verzorgend was 
voor klanten." 

Maar ze had geen 
idee waar ze moest 
beginnen. Ze maakte 
een afspraak bij het 
uwv, zocht een uit-
zendbureau en ging 
zich verdiepen in de 
zorg. Uiteindelijk vond 
ze een baantje als 
kokkin voor mensen 
met dementie. „Ik 
vond het fantastisch." 

Toen er in de IJmui-
der Courant een zorg-
bijlage verscheen, 
schreef ze elke daarin 
genoemde instelling 
aan. „Maar ik had 
natuurlijk geen diplo-
ma. Ik moest een 
instelling vinden die 
mij de kans gaf om een 
opleiding te volgen." 
Dat lukte bij Nieuw 
Unicum. 

Haar eerste maan-
den volgde Gerda een 
voortraject. Mensen  

vanuit andere secto-
ren hebben vaak even 
nodig om te wennen 
aan het nieuwe, inten-
sieve werk. „Het was 
een cultuurshock. Ik 
kwam binnen met 
twee linkerhanden, ik 
wist niets van zorg. 
Hoe verplaats je bij-
voorbeeld iemand uit 
bed naar een rolstoel? 
Maar ik kreeg rustig 
de tijd en ik heb de 
knoppen omgezet." 

Gerda noemt zich-
zelf een laatbloeier. 
„Juist mijn levenserva-
ring helpt me in mijn 
nieuwe baan. Ik heb 
veel meegemaakt en 
kan me beter inleven 
in andere mensen na 
een overlijden van een 
dierbare of stukgelo-
pen vriendschap." 

Ze vindt het niet te 
belastend om te leren 
en te werken naast 
elkaar. „Je moet ge-
woon goed plannen. 
En ik geniet enorm van 
wat ik nu doe. Ik kan 
echt iets betekenen 
voor mensen. Dat vind 
ik mooi." 

JAN-JAAP EIKELBOOM (46) 
Van chocolatier tot verpleger 

Het klinkt fabelachtig: 
Jan-Jaap Eikelboom 
werkte als top-patissier 
bij sterrenrestaurant de 
Librije in Zwolle. Chef 
Jonnie Boer wilde hem 
graag in het team heb-
ben: niemand kon beter 
bonbons maken dan 
Jan-Jaap. „Ik dacht: als 
ik ergens gelukkig kan 
worden, is het hien" 

Maar dat viel tegen. 
Het restaurant hanteer-
de strenge regels om 
een bepaalde kwaliteit 
te waarborgen. „Dat 
betekende dat elke dag 
hetzelfde was. Ik wist 
hoe mijn dag zou begin-
nen en hoe hij zou eindi-
gen. Maandag was 
bijvoorbeeld truffel-dag. 
Dinsdag bereidde ik de 
vulling van de bonbons 
voor en ook die tech-
niek week nooit af: je 
begint met het maken 
van witte bonbons en je 
eindigt met donker." 

Jan-Jaap was er trots 
op bij de Librije te wer-
ken. Maar door de 
eindeloze herhaling 
werd hij langzaam 
ongelukkig. Eigenlijk 
vond hij zijn baan niet 

Jan-Jaap Eikelboom: „Eike 
dag was hetzelfde." 
FOTO FRANS PAALMAN 

meer leuk. De chocola-
tier bleef nog een tijdje 
doorwerken, maar 
vroeg zich ondertussen 
af welk beroep beter bij 
hem zou passen. „Mijn 
moeder zei altijd dat ik 
een goede broeder zou 
zijn." 

En dus volgde hij het 
advies van zijn moeder 
op. Hij begon een twee-
de carriere bij een 
instelling voor gehandi-
capten. „Ik was zo 
enthousiast dat ik zon-
der diploma werd aan-
genomen als assistent. 
Na een half jaar kon ik  

mijn opleiding beginnen 
als klassieke ziekenver-
zorger." 

Hij moest er flink op 
inleveren qua salaris. 
Het deerde hem niet. 
„Als je geen plezier hebt 
in je werk, stelt het 
salaris niks voor. Echt 
niet. Het is een cliché, 
maar geld maakt niet 
gelukkig. Ik merk het nu 
ik werk doe dat ik leuk 
vind. Ik heb wisselende 
diensten en het werk is 
afwisselend. De zorg is 
's avonds anders dan 's 
ochtends. Ik probeer 
ook altijd persoonlijke 
gesprekken te voeren 
met mensen." 

Vorig jaar begon 
Jan-Jaap zijn opleiding 
tot verpleegkundige. Als 
voormalig chef is hij het 
gewend om hard te 
werken. „Ik ben van de 
school: niet lullen, maar 
poetsen. Ik word dan 
ook helemaal niet moe 
van het volgen van een 
opleiding naast mijn 
werk. Sterker nog: het 
is een geweldige kans 
die ik krijg bij Viattence. 
Zij betalen mijn bijscho-
ling." 

DANIEL VONK (35) Uit de tuinbouw naar de zorg 
Daniels vader zag het 

helemaal voor zich: een 
zoon die werkt als matroos 
op de binnenvaart. Daniel 
zelf zag dat anders. Hij 
haakte voortijdig af en 
begon met een bijbaantje in 
de bloembollenindustrie. 
„Daar bleef ik hangen. Ik 
groeide door. Maar echt 
leuk vond ik het nooit." 

Dat hield hij een jaar of 
zes vol. Tot hij op het matje 
werd geroepen bij de finan-
cieel directeur. Hij had niks 
fout gedaan, maar de baas 
kon hem niet meer betalen. 
„De timing was slecht. Er 
was net een tweede kindje 
op komst. Maar uiteindelijk 
had het niet beter kunnen 
aflopen." 

Daniel had er at eerder 
over nagedacht om iets in 
de zorg te doen. Maar hij 
wist niet hoe. „Ik was niet 
opgeleid. Ik was bang dat ik 
in de klas zou komen met 
16-jarige meisjes. Bovendien 
had ik geen idee hoe ik aan 
geld moest komen tijdens 
mijn studie. Onmogelijk dus, 
als je een hypotheek en een  

gezin hebt." 
Dat bleek mee te vallen, 

hoorde hij van een vriend. 
Dus solliciteerde Daniel bij 
zorginstelling Nieuw Uni-
cum om als zij-instromer 
aan de slag te kunnen, in 
eerste instantie als verzor-
gende. Hij vloog door zijn 
opleiding heen en begon 
vorig jaar aan een vervolg- 

traject tot verpleegkundige. 
• „Het was een stuk minder 
ingewikkeld dan ik dacht om 
zo'n traject te starten. En ik 
verdien prima. Naast de 
opleiding werk ik namelijk: 
vier dag-, avond- of nacht-
diensten. Dat komt uit op 
1850 euro netto per 
maand." 

Een flinke vooruitgang  

aangezien hij zijn werk nu 
waardeert. „Natuurlijk 
voelen we de druk. Nu is er 
bijvoorbeeld een uitzend-
kracht ziek. Dan staan we 
maar met drie mensen op 
de hele afdeling. Maar toch 
geniet ik. Ik probeer zoveel 
mogelijk te lachen met 
bewoners. Hoe moeilijk hun 
situatie ook is." 
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