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Alkmaar In het verpleeghuis van
zorgkoepel Stichting Niko, waar 48
cliënten met dementie verblijven en
zo’n honderd medewerkers actief
zijn, loopt sinds anderhalve maand
een proef.

Bianca Steemers en Daphne van
Gelder zijn ontheven van hun regu-
liere taken als verzorgenden IG (in-
dividuele gezondheidszorg) om
zich een jaar lang volledig toe te
kunnen leggen op de begeleiding
van - momenteel - 27 zorgleerlingen
bij De Palatijn.

Focussen
„Zij zijn ervaren krachten die van-
wege lichamelijke klachten hun
werk niet langer voor de volle 100
procent kunnen uitvoeren, omdat
het fysiek soms best zwaar is. Nu
worden ze speciaal hiervoor vrijge-
steld en blijven zij binnen boord. Ze
kunnen hun vak blijven uitoefenen,
worden nuttig in een andere rol.
Hoeven niet meer voor bewoners te
zorgen, focussen zich nu puur op
onze studenten”, licht opleidings-
functionaris Petra Bieshaar van
Stichting Niko toe.

Voorheen was die begeleiding een
rol die min of meer bij ieders functie
hoorde. „Dat schiet er in de praktijk
veelal bij in, omdat roosters op afde-
lingen soms moeilijk rond te krijgen
zijn, we door krapte op de arbeids-
markt steeds vaker zzp’ers en gede-
tacheerden moeten inschakelen, co-
rona heeft geleid tot meer werkdruk
én begeleiding veel meer vergt dan
vroeger”, weet Bieshaar.

„De aandacht gaat altijd eerst naar
de te verlenen zorg uit. Meestal ko-
men pas daarna degenen die het vak
komen leren aan bod. Dan loopt het
kwalitatief op niveau willen oplei-
den vroeg of laat spaak. Zorgbreed
zijn we daarin jarenlang tekortge-
schoten.’’

Afhaken
,,Omdat je toch jonge mensen wilt
klaarstomen voor dit werk, wilt
voorkomen dat ze afhaken en de sec-
tor de rug toekeren, zijn we tot dit
project gekomen. Dat is niet uit
luxe. We hebben iedereen, ook vers
bloed, keihard nodig. Potentiële
aanwas moet je nooit verkwisten.”

Stichting Niko heeft de hulp inge-
roepen van uitkeringsinstantie
UWV en Werkgeversservicepunt
Noord-Holland Noord (WSP-
NHN). Zij hebben meegedacht over
een oplossing en een deel van het be-
nodigde budget weten te regelen.

„Niet alleen de leerlingenbegelei-
ding wordt beter op de rit gezet, ook
mensen die anders mogelijk zouden
uitstromen of zelfs in een uitke-
ringssituatie verzeild dreigden te
raken, blijven behouden. Hun ex-
pertise en kennis gaan niet verloren.
Het mes snijdt aan twee kanten”,
stelt Petra ter Brugge. Zij is adviseur
werkgeversdiensten bij WSP-NHN.

„Wanneer het hectisch is op de
werkvloer, vinden studenten het
lastig om hun begeleider aan hun
jasje te trekken omdat ze vragen

hebben. Dat is niet goed, want zij
moeten juist bezig zijn, leren en lek-
ker nieuwsgierig zijn.”

„De proef wordt nu al als succes-
vol ervaren”, zegt Bieshaar. „Er is
veel meer rust onder het personeel,
nu twee anderen opdrachten nakij-
ken, vaardigheden aanleren, beoor-
delen en bespreken, feedback aan
stagiairs en studenten geven. Ande-
re medewerkers blijven ondersteu-
nend begeleiden, maar zijn niet lan-

ger verantwoordelijk, hebben geen
omkijken naar het plannen van de
roosters voor leerlingen.’’

,,Voor studenten is het prettig dat
zij vaste aanspreekpunten hebben,
bij wie ze altijd terecht kunnen.
Soms voelen zij zich bezwaart om
iets te vragen als de werkdruk hoog
is, dat hoeft niet meer, dat beletsel
wordt weggenomen. Ze krijgen de
tijd om te leren. Die willen wij ze
graag gunnen, want wie in de zorg

wil komen werken, moet je koeste-
ren, de kans geven om te kunnen
bloeien als een bloem.”

Steemers en Van Gelder beschou-
wen hun nieuwe taak als ’zeer waar-
devol’. „Voorheen schoot de leerling
er vaak bij in, waren ze vaak de dupe.
’Sorry, ik heb even geen tijd’. Dat
hoeven we nu niet meer te zeggen”,
aldus Steemers.

„Nu we niet langer zelf aan het
bed staan, die taken overlaten aan

studenten en niet meer hoeven te
combineren met begeleiding,
scheelt dat een stuk in de werk-
druk”, stelt Van Gelder. „Evengoed
zijn we toch met zorgvragers, cliën-
ten, bezig en verliezen we de feeling
met de zorg niet. We zitten er bo-
venop, hebben meer aandacht voor
leerlingen, waardoor zij beter gaan
functioneren en uiteindelijk met
meer en de juiste kennis en bagage
hun opleiding kunnen voltooien.”

ZORG Verpleeghuis voor dementerenden vindt oplossing voor studentenbegeleiding

Proef bij De Palatijn
Door de grote werkdruk en toenemende personeelsschaarste in de ouderenzorg komt de begeleiding van mbo-stagiairs
en -studenten vaak in de knel. Bij De Palatijn in Alkmaar denken ze daarvoor een oplossing te hebben gevonden.
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Daphne van Gelder (rechts) kijkt toe hoe een zorgstudent voor de beweging met een bewoonster danst. FOTO’S ERNA FAUST

Dat is niet uit
luxe. We hebben

iedereen, ook
vers bloed,

keihard nodig.
Potentiële

aanwas moet je
nooit

verkwisten

•i
Belangstelling
Het proefproject in De Palatijn
mag zich verheugen in de
belangstelling van diverse
andere zorgorganisaties die
actief zijn in Noord-Holland. Op
28 maart wordt bij Stichting
Niko in Alkmaar een zogeheten
’branchetafel’ gehouden,
waarbij Omring,
Woonzorggroep Samen,
Zorggroep Tellus, Horizon
Zorgcentrum, Aristo Zorg,
Wilgaerden Leekerweide Groep,
De Zorgcirkel en Magenta Zorg
hun licht hierover kunnen
opsteken. Tijdens deze
bijeenkomst wordt onder meer
ook besproken wat er zoal bij
die zorgkoepels speelt en wat
zij doen om personeel te
behouden en te werven.

Bianca Steemers wijst een leerling erop hoe zij het beste met een cliënt in een
rolstoel kan omgaan.


