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slimmer schoonmaken • zomerpuzzel!
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Druk
Damen Drukkers.
Dit magazine wordt 
milieuverantwoord gedrukt. Bij 
de drukker wordt uitsluitend 
gewerkt met groene stroom. 
Er wordt altijd gewerkt met 
inkten op plantaardige basis. 
Er worden milieu ontlastende 
schoonmaakmiddelen 
gebruikt. De drukkerij is CO2 
geneutraliseerd

Zorg voor Morgen Magazine 
is een uitgave van Fundis en 
verschijnt in print en een aantal 
keer digitaal. Meld je ook aan 
voor de Zorg voor Morgen 
community op Facebook. Dit 
is de plek waar je kennis en 
ervaringen kunt delen met 
collega’s binnen het Fundis 
netwerk. Je kunt vragen stellen 
en inspiratie opdoen. 

Niets uit deze uitgave mag 
worden verveelvoudigd of 
openbaar gemaakt zonder 
voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Fundis. 

colofon

Interview 
Karel van Berk, Het Ouden Huis

verder praten of meer weten? ga 
naar  facebook.com/groups/

fundiszorgvoormorgen/

online!
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B ij iedere persconferentie stond het in grote letters 
achter onze minister-president: ‘Alleen samen krijgen 
we corona onder controle’. De coronapandemie heeft 

ons veel, heel veel gekost en een paar dingen gebracht. 
Bijvoorbeeld het besef dat je dingen met elkaar, als 
maatschappij, moet  aanpakken. Samen. Voor deze editie van 
Zorg voor Morgen ligt daar de focus. Hoe zorgen we samen 
voor de cliënten en voor elkaar? En hoe kunnen we dat in de 
toekomst volhouden? 

Sociaal contract
Voor iedereen die werkzaam is in de ouderenzorg is 
intensieve samenwerking met de collega’s, andere 
organisaties, artsen en familie aan de orde van 
de dag. Het is een positieve ontwikkeling dat 
de maatschappij meer beseft dat we grote 
problemen niet op één groep kunnen 
afwentelen. Bij Fundis zijn we daarom 
al langer bezig met onze expeditie. 
Een belangrijk onderdeel daarvan is 
een nieuw sociaal contract. Het sociale 
contract houdt, heel kort gezegd, in dat 
de overheid voor een vangnet zorgt. Dat 
noemen we de verzorgingsstaat. Omdat 
we zo als groep allemaal profiteren van 
meer bescherming en zekerheid. Daar horen 
rechten en plichten bij. Voor de gezondheidszorg 
hebben veel beslissingen die in Den Haag worden 
genomen, grote gevolgen. Daarom laten we af en toe van ons 
horen.

Mediastorm
Zo bevond ik me acht jaar geleden in een complete mediastorm. 
Ik had namelijk voorgesteld om familieleden verplicht een aantal 

uur per maand mee te laten helpen in onze verpleeghuizen. De 
ophef kwam door dat woordje ‘verplicht’. Nu was dat deels 
bedoeld om mensen wakker te schudden. Maar ik sta nog 
steeds achter dit voorstel. Want we hebben serieus hulp 
nodig, nu en in de toekomst nog meer. Zelf kijken we in de 
expeditie continu naar wat er anders of slimmer kan. De nieuwe 
woonvormen zijn hier bijvoorbeeld een resultaat van. Ouderen 
en jongeren die in hetzelfde gebouw wonen, muziek als focus 
in het Amadeushuis. 
Door de vergrijzing komen er meer ouderen, die langer thuis 
wonen. Die zorgbehoefte, daar moeten we als samenleving 

over in gesprek. Hoe zetten we opgeleid personeel 
zo efficiënt mogelijk in? De schaarse capaciteit 

willen we zo goed en eerlijk mogelijk verdelen: 
ook dat is onderdeel van het sociaal 

contract. En we moeten realistisch 
durven zijn. Wat kan de zorgsector 
opvangen en wat moeten we - als 
samenleving - met elkaar doen? 

Mooi werk
Mantelzorgers weten het al, er wordt 

een groter beroep gedaan op het 
netwerk van familie en vrienden. Dat 

kan een zware combinatie zijn met een 
baan en/of een gezin. Dat willen we graag 

bespreekbaar maken, ook op het werk, zodat 
we iedereen aan boord kunnen houden. Vooral in die 

periodes dat het tegenzit of anders loopt. Want, zoals je in dit 
magazine kunt lezen, ons werk is niet alleen #hartnodig maar 
ook ontzettend mooi om te doen. 

Jeroen van den Oever
Directievoorzitter Fundis

‘We hebben 
serieus hulp 

nodig’

WELKOM

 het       
samen doen 
klinkt een-   
 voudig

Door het 
magazine 
heen vind 
je dit soort 
QR-codes. 
De meeste 
telefoons 
scannen 
automatisch 
met de 
camera. 
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Heb je het al gehoord? PrivaZorg heeft 
sinds 1 juli een nieuwe naam: Blinkers. 
En daar blijft het niet bij. Er is ook een 
nieuwe merkstrategie, een nieuw logo 
en nieuwe kernwaarden. Directeur René 
Baljon is blij met de frisse start. ‘Sinds 
de fusie met Fundis op 1 oktober zijn 
we negen maanden verder. Blinkers 
is een voldragen baby, nu gaan we 
aan de slag om die te laten groeien.’ 
De ambities zijn groot. Blinkers wil 
de thuiszorg op een nieuwe manier 
organiseren. René: ‘We willen vraag en 
aanbod overzichtelijk bij elkaar brengen. 
Zorgverleners bepalen zelf hoeveel ze 
willen werken en accepteren via een 
app de zorgopdrachten.’ Deze nieuwe 
strategie past helemaal binnen Blinkers 
nieuwe kernwaarden: gemak (voor alle 
partijen) en altijd vooruit.

PrivaZorg 
verder als 
Blinkers

in het kort

Werken bij Fundis doe je met je handen, 
je hart en je hoofd. 

Handen geeft aandacht aan de 
praktische kant en wat jou een nog betere 

professional maakt.

KORT NIEUWS

Binnen de Fundis-bedrijven kun je 
veel kanten op. Marjolein Kruger 
(30) ging van VariantZorg naar 
WelThuis. Ze werkt nu als woon-
zorgbegeleider bij De Morgenster.

‘Het mooie van deze overstap is dat ik 
met één been in de zorg blijf. Voor dat 
vak heb ik ooit zeer bewust gekozen 
en ik zou het niet willen missen’, 
aldus Marjolein. Voorheen was ze 
verpleegkundige. Naast zorg verlenen 
bestaan haar nieuwe werkzaamheden 
uit kwaliteitstaken en het begeleiden 
van het team. Marjolein: ‘Het is dus 
erg afwisselend: ik controleer of de 
zorgdossiers op orde zijn, leid het 
teamoverleg, dan beantwoord ik weer 
vragen over de zorg van collega’s of 
begeleid ik collega’s, zodat zij hun werk 
zo goed mogelijk kunnen doen.’ En dat 
was precies wat Marjolein zocht: een 
nieuwe uitdaging plus de kans om een 
band op te bouwen met de cliënten, iets 
wat in haar vorige functie minder goed 
lukte omdat ze vaak als als een soort 
vliegende keep openstaande diensten 
opving.

Transfer

Om met de woorden van OR-voor-
zitter Wim van Dobben te spreken: 
‘Wie weet er nou het beste wat er 
speelt op de werkvloer? Dat zijn de 
medewerkers! Die hebben een stem 
in de ondernemingsraad (OR) van 
Fundis.’ Van Dobben wil met de OR 
de werkgever helpen om een betere 
werkgever te zijn. Dat doet de raad 
door weloverwogen advies te geven en 
mee te denken.
Zo vraagt de OR aandacht voor de 
periode ‘na-Covid’. Het zal niet voor 
alle medewerkers makkelijk zijn om 
weer terug te gaan naar het oude 
normaal na zo’n stressvolle periode. 
Kort gezegd: ‘De OR draagt bij aan een 
betere bedrijfsvoering, waar aan het 
einde van het traject onze cliënten onze 
cliënten mee geholpen zijn. Daar doet 
iedereen binnen Fundis zijn best voor.’

Wil je op de hoogte blijven van 
wat de Fundis OR allemaal doet? 
Lees de OR-nieuwsbrief op het 
intranet.

Stem van 
de mede-

werkers: 
de OR
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thuis 
met 
     techOuderen wonen langer 
thuis dan vroeger. 
Met steun van de 
wijk-verpleging, de 
thuiszorg, mantelzorg 
én met technologische 
hulpmiddelen. 
Zelfstandigheid en zelf 
zoveel mogelijk de regie 
houden zijn daarbij 
sleutelwoorden. N iet meer noodgedwongen 

thuisblijven omdat je een 
afspraak hebt met de 
wijkverpleegkundige voor 

het meten van de bloeddruk. Zelf 
weer douchen in alle privacy, met een 
horloge met valdetectie. Of iedere dag 
even beeldbellen om eenzaamheid 
tegen te gaan. Vaak wordt gedacht dat 
technologie de zorg minder menselijk 
maakt. Maar in de praktijk maken 
hulpmiddelen het vaak mogelijk om meer 
mens te zijn en minder patiënt. 
De zorg blijft mensenwerk, maar met 
technologische hulpmiddelen kunnen 
verpleegkundigen gerichter helpen en 
vooral meer mensen helpen. En dat is 
hard nodig, omdat er in de toekomst 

meer ouderen komen die langer thuis 
wonen. De ouderenzorg kan met behulp 
van technologische ondersteuning 
andere onderdelen van de zorg ontlasten 
en daardoor besparen op de totale 
zorgkosten in Nederland. Dan vervangt 
een bezoek van een wijkverpleegkundige 
bijvoorbeeld dat van een huisarts. De 
kans dat er banen verdwijnen in de 
ouderenzorg door het gebruik van meer 
technologie is dus niet waarschijnlijk! Wel 
verschuift de focus naar meer signaleren 
en preventie. Een aantal collega’s van 
Vierstroom Zorg Thuis werkt al met 
technologische hulpmiddelen bij de 
verzorging van hun cliënten. Hier lees je 
hun ervaringen. 

EIGEN REGIE

Omdat het kan én moet
Nederland vergrijst. Een groter aantal ouderen betekent ook meer zorgkosten. 
Branchevereniging Actiz* schat dat we in Nederland in 2030 tussen de € 18 en € 28 
miljard gaan uitgeven aan ouderenzorg. In 2018 was het € 15,6 miljard. Hoe hoog het 
bedrag echt wordt hangt af van het zorgpakket, de arbeidsmarkt, mantelzorgers én de 
inzet van technologie. Onderzoekers hebben doorgerekend dat de zorguitgaven naar 
€ 24 tot € 39 miljard stijgen na het jaar 2030.

‘Meer mens 
en minder 
patiënt’

Vierstroom 
magazine
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‘Aan de ene kant leveren de 
technologische hulpmiddelen die wij 
inzetten bij Vierstroom Zorg Thuis onze 
cliënten meer zelfredzaamheid op. Zij 
krijgen daarmee meer eigen regie op hun 
leven (en soms ook op het ziektebeeld) 
en zijn zo minder afhankelijk van de 
zorgverlener. Aan de andere kant helpen 
de hulpmiddelen ons als bedrijf. We 
kunnen zo per cliënt minder uren zorg 
inzetten en daardoor aan meer mensen 
zorg bieden. Met de dubbele vergrijzing 
in aantocht is dat belangrijk.

We moeten anders gaan kijken naar 
ziektebeelden en naar zorgvragen. 
Wat doen we met ‘handen’ en wat 
kunnen we doen met hulp van slimme, 
technologische oplossingen? Ik zie soms 
weerstand, omdat medewerkers het 
gevoel hebben dat zíj voor de mensen 
moeten zorgen. Wij zeggen dan: ‘we 
gaan van zorgen voor, naar zorgen dat’. 
Ik zie dat niet als een verschraling van de 
zorg voor de cliënt. Dat is wel de angst 
die je soms in de media ziet: de robots 
gaan het overnemen. Maar eigenlijk 
werken we aan preventie en behoud van 
zelfstandigheid. Er zijn cliënten die we 
nu vier keer per dag bezoeken. Dat zijn 
niet alleen enorme schema’s om rond te 
krijgen, maar die cliënt is ook aan huis 
gebonden. Als je dan vanwege diabetes 
een FreeStyle Libre krijgt, kan je weer zelf 
naar de supermarkt.
Alles draait om de vraag: hoe wil je 
oud worden, wat kan nog wel en 
wat niet meer? Zorg maakt mensen 
ook afhankelijk en dat wil eigenlijk 

niemand. De 
babyboomers gaan 
nu langzamerhand 
met pensioen, dat is 
een generatie die de 
laatste twintig jaar 
van hun werkzame 
leven ook met 
computers heeft 

gewerkt. Voor hen is technologie gelukkig 
niet meer zo spannend. Beeldbellen is 
bijvoorbeeld gewoner geworden. Er zijn 
cliënten die nu om de haverklap zoomen 
met hun kleinkinderen. Soms komt 
familie hierdoor juist dichterbij, in plaats 
van verder weg.

Mijn tip voor andere Fundis-organisaties 
zou zijn dat het goed is om duidelijk te 
bepalen wanneer je echt gestart wil zijn 
met een nieuw hulpmiddel. Vooral bij 
zelfsturende teams. En geef de mensen 
die het echt leuk vinden het podium, 
zodat ze hun enthousiasme overbrengen 
op hun collega’s. Denk vooral niet in 
termen van middelen en oplossingen, 
maar in termen van proces. Wat heeft de 
cliënt nodig om langer gezond, langer 
zelfstandig, langer gelukkig te blijven?
De verschuiving naar preventie is de 
uitdaging van de Nederlandse zorg als 
geheel. We kunnen door een goede 
digitale dossieropbouw verschrikkelijk 
veel zorgkosten besparen. Dat is 
moeilijker in cijfers te vangen en daarom 
hoop ik oprecht dat er in het nieuwe 
regeerakkoord geld wordt vrijgemaakt 
voor preventie. Dan kunnen wij er 
mensen aan koppelen.’ ‘In mijn rol betrek ik mijn collega’s bij 

de pilot virtuele thuiszorg. Samen met 
Mobile Care bieden we verschillende 
hulpmiddelen aan. Ons doel is het 
verbeteren van de kwaliteit van leven 
en van de zorg. Op het gebied van 
zelfstandigheid en veiligheid, het 
voorkomen van sociaal isolement of het 
stimuleren van de revalidatie. Cliënten 
kunnen wel drie of vier hulpmiddelen 
in hun pakket hebben, maar het kan 
ook alleen videobellen zijn tegen 
eenzaamheid. 

Vaak zijn mensen blij met een stukje 
eigen regie en vrijheid. Ondertussen 
kijken wij op de achtergrond mee. Soms 
is dat even wennen. Dan zegt iemand: 
‘Hee, ik vind het niet fijn dat jij ziet wat 
ik allemaal doe’. Ik stel diegene dan 
gerust: ‘Ik zie niet letterlijk wat je doet, 
maar krijg wel een signaal als er lange 
tijd niet bewogen wordt, bijvoorbeeld 
door bewusteloosheid’. Het verschilt erg 
per persoon, maar zolang je het samen 

doet, willen cliënten best nieuwe dingen 
proberen. Ik vind het leuk om te zien 
wat het oplevert. Zo hadden we een 
mevrouw die iedere ochtend aangaf dat 
ze heel slecht sliep. Ze was cognitief aan 
het verslechteren en tegen de huisarts 
zei ze steeds dat het prima ging. Met 
het horloge konden we aantonen dat ze 
niet meer dan twee uur per nacht sliep. 
Op het moment dat het zichtbaar wordt, 
kan je er gelijk iets mee doen. Of een 
mevrouw met diabetes en heel sterk 
schommelende bloedwaardes. Zij dacht 
dat haar patroon normaal was. Pas toen 
ze Freestyle Libre ging gebruiken, kregen 
wij inzicht en konden we haar beter 
helpen. Je kunt met deze hulpmiddelen 
veel voorkomen, dat is eigenlijk het 
mooie.’ 

‘Voor baby-
 boomers is 
technologie niet   
 zo spannend’

Annie Rademakers (81) moest vier 
keer per dag geprikt worden vanwege 
haar diabetes. Nu haalt ze haar 
smartphone langs de sensor op haar 
arm. De gegevens gaan direct naar haar 
elektronisch patiënten dossier (EPD). 
Hierin komen ook de metingen van haar 
bloeddruk en gewicht op afstand binnen. 
Daarnaast draagt mevrouw Rademakers 
een alarm om haar hals en zit er een 
horloge met valdetectie om haar pols. 
‘Ik ben blij met de hulpmiddelen en 
was er best gauw aan gewend’, zegt ze 
vanuit haar huis in Zoetermeer waar ze 
al vijftien jaar naar tevredenheid woont. 
‘Veel mensen in mijn omgeving vinden 
het maar ingewikkeld. Ik denk dat het 
onwennigheid is, omdat ze het niet 
kennen. Ik had al een computer waar ik 
veel mee deed, dus ik vind het niet eng 
of raar. Als ik straks weer op bezoek ga 
bij de kinderen, neem ik de telefoon en 

mijn insuline mee en dan kan ik het zelf 
doen. Die vrijheid vind ik prettig.’ 
Mevrouw Rademakers was de eerste 
persoon waar verpleegkundige Lenie 
Voskuilen aan dacht toen ze deelnemers 
zocht voor een pilot in haar wijk. Lenie: 
‘Wij zijn al in 2019 begonnen met dit 
project. Annie doet vanaf de start mee. 
Zij is iemand die gewoon ‘ja’ zegt op 
nieuwe dingen. Ze was de allereerste die 
met de telefoon haar bloedsuiker ging 
meten. Mensen laten meedoen lukt alleen 
als ze er zelf aan toe zijn. Het is daarom 
goed om te starten met cliënten die open 
staan voor het gebruik van technologie. 
Er doen inmiddels al zeventig mensen in 
onze wijk mee.'

interview Bart Groen, 
regiomanager bij Vierstroom Zorg 
Thuis

Welke hulpmiddelen zijn populair?
Bij Zorg Thuis is de Medido een heel belangrijk hulpmiddel. 
Dat apparaatje ‘spuugt’ automatisch op het juiste tijdstip de 
goede medicijnen uit. Er zijn verhalen uit de wijk dat mensen 
zich door dat piepje van het apparaat herinneren dat er een 
broodje gegeten moet worden om twaalf uur. Dus dat biedt ook 
dagritme.

FreeStyle Libre stuurt via internet een aantal bloedwaarden 
door naar je digitale dossier. Een zorgverlener ziet het als er iets 
mis is en bepaalt of er ingegrepen moet worden. Dat vereist 
goede wifi, daar zorgt Mobile Care voor bij Vierstroom. Zij 
bestellen het apparaat en zorgen dat het helemaal geïnstalleerd 
wordt bij cliënten thuis.

Douchen kunnen sommige mensen prima zelf. Maar als ze 
een keer zijn gevallen kan het heel spannend zijn. Voor deze 
mensen is een horloge met valdetectie een uitkomst. Het biedt 
ze voldoende veiligheid om weer zelf onder de douche te 
stappen. 

Een persoonlijke favoriet van Bart Groen is de Maatje 
zorgrobot. Die helpt cliënten met lichte dementie om structuur 
aan te brengen in hun dag. Mensen geven de robot ook een 
naam en in een geval breide een buurvrouw zelfs een vestje 
voor de robot.

Cliënte Annie Rademakers en 
verpleegkundige niveau 4 
Lenie Voskuilen van Vierstroom 
Zorg Thuis

‘Doe het 
samen, 

dan willen 
mensen wel 

nieuwe 
dingen 

proberen’
Marianne Oostendorp is verpleeg-
kundige niveau 4 bij het Wijkteam 
Krimpen aan de Lek van Vierstroom 
Zorg Thuis en Teamrolhouder 
Kwaliteit

EIGEN REGIE
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*Bron: Scenario’s ouderenzorg in beeld 
-Sectorbeeld ouderenzorg naar 2030 – 2040. 
SIRM, 2019. 

‘Ik was best 
gauw 

gewend’



Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
‘Ruim tien jaar geleden kwamen we met elkaar in contact via 
internet. Nathalie vertelde me dat ze bij een incassobureau 
in IJsselmonde werkte en dat ze net ontslag had genomen. 
Toevallig werkte ik ook in IJsselmonde, maar dan bij 
zorgorganisatie Laurens. En ook ik had net mijn baan 
opgezegd. Maar er was meer waardoor het klikte. Zij woonde 
in de regio waar mijn familie woont, namelijk Gouda 
en omstreken. Het ijs was snel gebroken en ze 
kwam me opzoeken in Zierikzee. Zo startte 
onze relatie. Na een paar jaar heen en 
weer reizen zijn we gaan samenwonen.’ 

Heb jij Nathalie enthousiast 
gemaakt voor werken in de 
zorg?
‘Zelf werk ik sinds 1986 in de 
zorg. Nathalie is wat dat betreft 
net begonnen. Het kriebelde bij 
haar al een tijdje, ze wilde graag 
ander werk gaan doen. Van mij 
hoorde ze enthousiaste verhalen over 
de zorg, maar haar moeder was ook 
verpleegkundige. Dus ze wist waar ze 
aan begon. Ze kon instromen bij Laurens op 
niveau 3. Later ging ze aan de slag bij WelThuis en 
daar is ze helemaal happy. Het voelt alsof alles daar kan: 
opleidingen en cursussen, doorstromen. Het past helemaal bij 
haar: ondernemend, energiek en ze loopt niet weg voor haar 
verantwoordelijkheden.’  

Praten jullie thuis veel over het werk?
‘Hoewel we allebei in de zorg werken, waken we ervoor dat 

niet elk gesprek daarover gaat. Nathalie is eigenlijk altijd 
enthousiast over haar werk. Dat vind ik geweldig, ze heeft er 
echt een passie voor. Ik ben dan ook oprecht trots op haar, ze 
doet het super. Nathalie ontwikkelt zich steeds meer richting 
organisatie en coaching. We zijn beiden verantwoordelijk voor 
de roosters op het werk en die maken we vaak thuis. Dan 
bespreken we wel zaken waar we tegenaan lopen. Of soms 

gaat het over een lastige case of bijzondere cliënt.’

Hoe doen jullie het met de diensten?
‘Ik werk alleen maar avond- en 

nachtdiensten. Dat is een bewuste 
keuze. Ik haat vroeg opstaan en 

haasten om op tijd op het werk te 
zijn. Dit ritme past gewoon goed 
bij me. Als ik thuiskom, dan laat 
ik de honden uit, zit lekker in de 
tuin of kijk wat televisie. Dankzij de 
rolluiken slaap ik prima. Nathalie 

werkt alleen dagdiensten, maar het 
loopt soepel.’ 

En als jullie niet aan het werk zijn?
‘Dan gaan we op vakantie. We reisden al 

naar Griekenland, Turkije en Egypte. Als de zon 
er lekker schijnt, dan zijn wij er graag. Uitrusten aan 

het strand. Dat is ook wel nodig, want het werk vraagt veel 
van ons. Ik zou nog wel verder weg willen reizen, eens kijken 
of dat ervan komt. O ja, we zijn ook allebei  dierenliefhebbers. 
Bij ons wonen twee honden, drie katten en twee konijnen.’

 ‘Nathalie is 
altijd enthousiast 
over haar werk. dat    
 vind ik geweldig!’

‘We waken 
ervoor dat 

thuis niet ieder 
gesprek over 

het werk 
gaat’

Monique de Bruin (57) woont samen met Nathalie Visser (49) in Gouda. 
Monique is ploegleider bij Transmitt Revalidatie in De State Hilligersberg en 
Nathalie werkt als woonzorgbegeleider bij WelThuis. Twee zorgbanen, hoe 

regel je dat thuis?

DE PARTNER VAN
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 WC-
METEN IS    
  WETEN

H oe kan het werk bij alle Fundis-
bedrijven in de toekomst slimmer 
gedaan worden met behulp 

van innovaties? Daar kijken Daphne en 
Angelique naar als leden van de Fundis 
Innovatie Groep, diamant ‘Wonen met 
Zorg’. Dat doen ze samen met vier 
andere collega’s uit verschillende Fundis-
bedrijven. 
Angelique: ‘In coronatijd werd hygiëne 
nog belangrijker dan het al is. Maar 
tegelijk viel het ons op dat er weinig 
aandacht was voor de schoonmaak thuis 
en in de verpleeghuizen. En dan met 
name het toilet. Dus daar wilden we iets 
mee doen bij de Fundis-locaties.’ Daphne 
vult aan: ‘Er is natuurlijk een schema voor 
het schoonmaken van de toiletten, maar 
als dat eenmaal uitgevoerd is, is het klaar. 
Terwijl het zo handig zou zijn om te weten 
wanneer je een keer extra zou moeten 
schoonmaken. Of dat je een toilet over 
zou kunnen slaan of alleen even swifferen 
en de tastpunten afnemen, omdat daar 
niemand is geweest die dag.’

Onder de bril
De werkgroep kwam in contact met 
een bedrijf dat sensors produceert. 
Samen gingen ze op onderzoek uit bij 
Vivaldi, waar Angelique werkt. Want 
wat is beste plaats in een wc om zo’n 
sensor te plaatsen? Daphne vertelt dat 
dat nog niet meeviel: ‘Het mooiste zou 
zijn als je een druksensor direct onder 
de toiletbril zou kunnen plaatsen. Dan 

registreer je echt het gebruik van het 
toilet. Er komen namelijk soms mensen 
binnen die alleen even een glaasje water 
pakken. Helaas bleek dat niet haalbaar. 
Dus nu zijn we terug bij een deursensor. 
De testfase begint binnenkort.’ Angelique 
ziet gelijk meer mogelijkheden voor het 
gebruik van sensors. ‘Je zou ook de 
luchtkwaliteit kunnen gaan meten. Dat 
vind ik als verpleegkundige interessant 
omdat ik zie dat als in de winter de 
kachels weer aangaan, veel cliënten last 
hebben van de droge lucht. Dat maakt 
hen vatbaarder voor infecties. Met zo’n 
sensor kan je sneller de luchtkwaliteit 
aanpassen en verbeteren.’

Robotangst
Zowel Daphne als Angelique herkennen 
dat er soms ‘robotangst’ ontstaat bij het 
woord innovatie. Daphne: ‘Schoonmaken 
blijft mensenwerk. Maar hoe fijn is 
het als je werk leuker wordt, als je het 
woonplezier van een bewoner kunt 
vergroten doordat je soms wat tijd 
over hebt. Innovatie is namelijk ook 
slimmer gaan werken of een combinatie 
van een technisch hulpmiddel en een 
andere aanpak.’ Angelique stelt dat het 
goed is om aan de slag te gaan met 
ideeën die van de werkvloer komen. ‘De 
leefomstandigheden van de bewoners 
worden beter en de werkomgeving van 
de medewerkers ook. Het geeft mij veel 
voldoening als ik daaraan bij kan dragen.’ 

Wie wil er een wc 
schoonmaken die die 
dag helemaal niet 
gebruikt is? Dan geef 
je liever het toiletblok 
dat die dag intensief 
is gebruikt een extra 
schoonmaakrondje. Het 
bracht Daphne Francino 
van VierSchoon en 
Angelique Trapman 
van WelThuis op een 
idee: sensoren op de 
toiletdeuren. Wat is de FIG?

INNOVATIEGROEP

Eerder kon je in Zorg voor Morgen al kennismaken met alle leden van 
de Fundis Innovatie Groep - ook wel FIG genoemd. De groep bestaat uit 
één afgevaardigde per Fundis-bedrijf en heeft als doel: met innovatieve 
oplossingen de kwaliteit van de zorg verbeteren en de werkdruk 
verlagen. De leden werken in groepen, verdeeld in de drie diamanten 
binnen Fundis: Revalidatie en Herstel, Wonen met Zorg en Wereld Thuis. 
Elke groep brainstormt rondom een bepaald thema, op zoek naar 
ideeën die Fundis-bedrijven verder kunnen helpen. Je ziet nu eenmaal 
andere dingen als je niet dezelfde pet op hebt!
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Idee van de werkvloer



#lifehack
#lifehack
#lifehack

Asha Mankoe (57) werkt als ziekenverzorger bij 
cliënten die dementeren en bij mensen die in 
de laatste fase van hun leven zitten. Tien jaar 
geleden besloot Asha eigen baas te worden. Ze 
werkt nu als zzp’er voor o.a. PlusZorg. Dat bevalt 
haar zo goed, dat ze niet meer anders wil.

flex
schoon of
ik schiet

De collega’s van VierSchoon hanteren regelmatig een pistool op 
de werkvloer. Een E-Spray hygiëne-gun, welteverstaan. Met deze 
professionele pistoolsprayer wordt door elektrostatische inductie 

schoonmaakmiddel druppels verspreid, zodat alle hoekjes en gaten 
bereikt worden. 

‘Het gaat erg snel met het pistool en ook de dosering van het 
reinigingsmiddel is handig te regelen. Dus wij zijn erg blij met onze gun’, 
vertelt Claudia Nascimento van VierSchoon. Zeker in coronatijd was dit 

een fijn hulpmiddel voor Claudia en haar collega’s. ‘Zodra een kamer weer 
vrij was, moest die natuurlijk snel en goed gedesinfecteerd worden.’ 

#lifehack

Heb jij een goede tip voor in dit magazine?
 Mail naar redactiezorgvoormorgen@gmail.com 

‘Nu ik 
zelfstandig werk, 
volg ik het ritme 

van de cliënt’
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ZELFSTANDIGEHANDIG

Hoe ziet jouw dag eruit?
‘Ik kom bij de mensen thuis en vul de 
dagen in zoals de cliënten dat willen. 
Voor mijn dementerende cliënten maak 
ik het ontbijt klaar, doe ik de huishouding 
en lees ik de luchtige rubrieken voor uit 
de krant. Ik kan alle tijd voor ze nemen. 
Bij mijn terminale cliënten ben ik 
gefocust op hun comfort. Ik zorg ervoor 
dat iemand goed ligt, gewassen wordt 
en voldoende te drinken krijgt. En als 
iemand dat graag wil, zit ik naast het bed 
en houd ik een hand vast. Mijn zorg is 
erop gericht om iemand te laten sterven 
op een mooie manier. Het is daarom 
erg belangrijk dat ik mijn cliënten alle 
aandacht kan geven.’

Dat is wel eens anders geweest?
‘Ja, voordat ik als zzp'er aan de slag 
ging, werkte ik voor uitzendbureaus. Ik 
heb bijna alle verpleeghuizen van Zuid-
Holland gezien. Als ik op een afdeling 
kwam, moest ik me snel oriënteren, 
ik kwam telkens op onbekend terrein. 
Ik heb veel kennis opgedaan, maar 
de werkdruk was te hoog voor mij. In 
een verpleeghuis volgde ik het ritme 
van de afdeling, met als gevolg dat ik 
niet genoeg tijd had voor de mensen. 
Patiënten moesten wachten op mij. Dat 
deed me pijn.’ 

Vandaar jouw beslissing om 
zzp’er te worden?
‘Ja, ik wil mijn eigen diensten kunnen 
indelen en de zorg bieden die mij het 
beste ligt. Nu ik zelfstandig werk, volg 
ik het ritme van de cliënt. Dat geeft 
een ontspannen sfeer. Dat hoor ik ook 
terug van familieleden van cliënten. Die 
zeggen: ‘Jij brengt rust.'

Wat zijn de nadelen van het 
ondernemerschap?
‘De premies van een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn 
onbetaalbaar. Dus ik ben niet verzekerd 
als ik ziek word. Afgelopen jaar heb ik 
wel even in de rats gezeten. Een collega 
van mij is vier maanden ziek geweest 
na een coronabesmetting. Gelukkig ben 
ik de dans ontsprongen en inmiddels 
gevaccineerd.’

Blijf je dit werk doen tot je 
pensionering?
‘Jazeker! Ik ga waarschijnlijk wel iets 
minder werken. Voor zorgmedewerkers 
is het altijd lastig om hun vak los te 
laten, het zit in ons. Dus ik zie wel hoe 
dat gaat. Ik heb in ieder geval een 
financiële reserve aangemaakt in mijn 
onderneming, zodat ik op mijn oude dag 
zélf de zorg kan krijgen die ik nu geef.’ 



Het revalidatiecentrum ligt in de 
lommerrijke buurt Hillegersberg. 
Hoe ben je hier terechtgekomen?
‘Ik ben opgegroeid in deze buurt. Als 
jochie liep ik langs de State Hillegersberg 
als ik de hond uitliet. Zo’n groot gebouw 
met mensen in uniform die rolstoelen 
voortduwden, het fascineerde me. 
Jaren later - tijdens mijn opleiding 
tot verpleegkundige - bood Transmitt 
Revalidatie mij een stageplek aan. 
Eindelijk kon ik eens binnenkijken.’

En toen?
‘Ik vond het meteen leuk. Het is 
kleinschalig en daardoor leer je mensen 
snel kennen. Inmiddels werk ik hier 
al vijftien jaar waarvan tien jaar in een 
vast dienstverband. En ik zie mezelf 
hier zeker blijven tot het einde van mijn 
zorgcarrière.’ 

Het vooruitzicht van een hele 
carrière bij dezelfde werkgever, dat 
schrikt je niet af?
Het werk is erg afwisselend. Onze 
afdeling is gespecialiseerd in de 
revalidatie van mensen die een beroerte 
hebben gehad of ander niet-aangeboren 
hersenletsel hebben opgelopen. Maar 
er komen ook mensen met andere 
aandoeningen of na een orthopedische 
ingreep bij ons revalideren. 
Er is een constante dynamiek van 
mensen die komen en gaan. Ik zie 
op termijn wel een rol voor mezelf 
weggelegd buiten de afdeling - als 

coördinator - maar dan blijf ik op de 
State Hillegersberg.’

Je houdt van vastigheid?
‘Ik ben honkvast, ik woon nog steeds 
in deze buurt. Een vast dienstverband 
past goed bij me. Als je niet in 
loondienst bent, is het afwachten waar 
je terechtkomt, met welk team en met 
welke patiënten je moet werken. Die 
onzekerheid is niets voor mij. Bijna ons 
hele team is in vaste dienst, dat geeft 
rust.’

Heeft dat invloed op de 
kwaliteit van zorg?
‘We kennen elkaar door en door. 
De coördinatie van de zorg verloopt 
daardoor heel gemakkelijk. De overdracht 
gaat soepel en de informatievoorziening 
naar de patiënten is éénduidig. We zijn 
altijd bereid om elkaar te helpen. Ik denk 
dat vast personeel op zo’n dynamische 
afdeling altijd wenselijk is.’ 

Het pand van de State 
Hillegersberg is recentelijk 
gerenoveerd. 
Het gebouw was verouderd, de kamers 
hadden geen eigen sanitair. Ik overwoog 
een baan te zoeken op een andere 
plek. Maar sinds Fundis de organisatie 
overnam heeft ons pand een meta-
morfose gekregen. Ik laat nu met trots 
de afdeling zien aan de patiënten. 
Het geeft me werkplezier en veel 
nieuwe energie.’ 

Wouter van Doorn (38) werkt als 
eindverantwoordelijk verpleegkundige bij Transmitt 
Revalidatie in de State Hillegersberg in Rotterdam. 
Zijn afdeling is gespecialiseerd in neurorevalidatie. 
In zo’n dynamische werkomgeving geeft een vast 
dienstverband houvast.

‘Bijna ons 
hele team is in 
vaste dienst, 

dat geeft rust’vast

Werken bij Fundis doe je met je handen, 
je hart en je hoofd. 

Hart geeft aandacht aan wat dit vak zo 
mooi maakt, waar je het voor doet.

LOONDIENST
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Hoog tijd voor een 
rustmomentje! Trek je terug 
op balkon, in de tuin of op 
het terras, met de voetjes 
omhoog, om even lekker te 
puzzelen. Vergeet niet om 
je oplossing te sturen naar 
redactiezorgvoormorgen@
gmail.com, dan maak 
je kans op een Zorgheld 
Cadeaukaart t.w.v. 25 euro!
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Oplossing



M antelzorg staat binnen Fundis hoog op de agenda. We 
weten dat veel zorgmedewerkers ook mantelzorger 
zijn en we willen er voor ze zijn en samen kijken hoe 

de balans behouden blijft en mogelijke uitval voorkomen kan 
worden.’ Aan het woord is Lenny Althof, directeur Palet Welzijn. 
In 2020 werd Palet Welzijn officieel een mantelzorgvriendelijke 
werkgever met het bijbehorende keurmerk voor de erkenning. 
Lenny: ‘Als expertisecentrum op het gebied van mantelzorg is 
het natuurlijk belangrijk dat we het keurmerk zelf ook hebben. 
En, ook handig: de kennis die we daarbij hebben opgedaan 
zetten we in om andere bedrijven te helpen bij het verkrijgen 
van het keurmerk. We beginnen bij twee Fundis-bedrijven en 
willen het daarna breder uitrollen onder de naam Job&Care.’  

Maatschappij moet mee
Het is niet voor niets een belangrijk onderwerp binnen Fundis: 
volgens het sociaal contract - een van de speerpunten 
van de Fundis Expeditie - is mantelzorg een middel om de 
maatschappelijke betrokkenheid te vergroten en mensen 
minder afhankelijk te maken van professionele zorg. Lenny: 
‘Maar dat kan alleen als mantelzorgers die zorg kunnen 
combineren met hun werk. Ze moeten dat goed kunnen 
volhouden.’

Er is een bijkomend voordeel 
als mantelzorg en werk goed 
gecombineerd worden. ‘Aandacht 
hebben voor de mantelzorgtaken 
van je medewerkers is een belangrijke secundaire 
arbeidsvoorwaarde. Dat maakt je een aantrekkelijke werkgever. 
Het kan ervoor zorgen dat een nieuwe medewerker ervoor kiest 
om bij jouw organisatie te willen werken.’ 

Maak het bespreekbaar
Door in een programma de vijf B’s (binnenkomen – 
bewustwording – beleid – bekwamen – borgen) te doorlopen, 
kan een werkgever het keurmerk behalen. Lenny: ‘De stappen 
zijn overzichtelijk, maar we hebben nog een lange weg te gaan. 
Ik merk dat collega-directeuren gemotiveerd zijn en zien dat 
deze aanpak belangrijk is. Maar voor een aantal mantelzorgers 
is het een grote stap om hun situatie met hun leidinggevende 
te bespreken.’
Lenny merkt dat juist die mensen die het zo hard nodig 
hebben, niet naar de training komen. ‘Zij voelen zich te druk 
om tijd te besteden aan een training, terwijl het hen juist kan 
helpen bij het krijgen van een goede balans.’ 

Mooie kanten
‘Want een ding moeten we niet vergeten: mantelzorg is ook 
iets moois. Het gesprek gaat vaak over de negatieve kanten, 
maar het is niet voor niets dat zoveel mensen mantelzorger 
zijn’, weet Lenny. Vijf op de zes mantelzorgers krijgt energie 
van de leuke momenten tijdens het mantelzorgen. Lenny: ‘Het 
is dankbaar werk, de tijd die je met je dierbaren doorbrengt is 
bijzonder. Dat alleen al zijn goede redenen om ervoor te zorgen 
dat mensen het met plezier blijven doen en zo lang mogelijk 
kunnen volhouden.’

mantelzorgers 
verdienen begrip 

op het werk
Van het regelen van 
doktersafspraken tot het helpen 
bij het douchen, van de koelkast 
vullen tot het geven van medicijnen. 
Mantelzorgers hebben vaak 
een enorm takenpakket. En een 
op de drie zorgmedewerkers is 
mantelzorger. Wie zorgt er voor hen?

21% 
van de werknemers combineert een 
baan met mantelzorgtaken

25%
Jonger dan 45 jaar

75%
Ouder dan 45 jaar

Werkende mannen met 
mantelzorgtaken ● 16%
Werkende vrouwen met 
mantelzorgtaken ● 24%

Ruim 1 op de 3 werkende 
mantelzorgers werkt meer dan 36 
uur en zorgt per week meer dan 8 
uur.

Werknemers in de zorg zijn vaker 
mantelzorger
Landelijk   21%
Werkzaam in de zorg 33%
Werkzaam in VVT-sector  40%

44% van de mantelzorgers maakt 
mantelzorg niet bespreekbaar 
op het werk, terwijl 93% van de 
leidinggevenden zegt mee te willen 
denken.

In 86% van de situaties ontstaan 
goede afspraken als de medewerker 
wel de leidinggevende wil 
inschakelen. 

Meest gebruikte regelingen zijn:
Flexibele werktijden  45%
Thuiswerken   42%
Parttime werken  34%

Van de wettelijke verlofregelingen 
maakt minder dan 10% van de 
mantelzorgers gebruik:
9% kortdurend zorgverlof
6% calamiteitenverlof
3% langdurig zorgverlof

18% van het ziekteverzuim wordt 
veroorzaakt door mantelzorg.
Bijna 50% van de mantelzorgers 
komt in de knel door de combinatie 
werk en mantelzorg.

Stress  
Mantelzorgers   18% 
Collega’s   9%
Oververmoeidheid
Mantelzorgers  21% 
Collega’s  12%
Onvoldoende me-time
Mantelzorgers  29% 
Collega’s  14% 

Stressniveau 
Bij begrip van leidinggevende 19% 
Zonder begrip van leidinggevende 
33%

Ziekmeldingen
Bij begrip van leidinggevende 6% 
Zonder begrip van leidinggevende 
11%

LIEFDEWERK

Wie verlenen 
mantelzorg?

Afspraken 
op het werk

Let op je
gezondheid
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illustratie 
mantelzorg

 ‘De tijd 
die je met je 
dierbaren   
 doorbrengt  
is bijzonder’

Lenny Althof, directeur Palet Welzijn



#lifehack
#lifehack
#lifehack

Goed contact met je buren is gezellig en je voelt je daardoor zelfs gezonder, 
blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Alle reden dus om activiteiten 
te ondernemen om je eigen buurt gezelliger, veiliger of groener te maken. Een 

idee: organiseer een feestje – zonder dat je buren ook meteen iets móeten. 
Wat denk je van een foodtruck in de straat? Dan kan iedereen ongedwongen 

bijpraten onder het genot van een hapje en drankje. Kijk bijvoorbeeld bij 
www.buurtkeukens.nl 

Heb jij een goede tip voor in dit magazine?
 Mail naar redactiezorgvoormorgen@gmail.com 

samen 
in de buurt#lifehack

‘Het mantelzorgen begon klein, ik ging geld voor mijn moeder 
pinnen toen dat niet meer lukte. En later ook de boodschappen 
doen. Nog wat later bracht ik het hele weekend met haar door, 
ik ging naar haar toe of ze kwam bij ons. Mijn moeder heeft 
haar Alzheimer-diagnose goed opgepakt. Dat maakte het voor 
mij makkelijk om voor haar te zorgen. Ze had al snel geregeld 
dat ik haar geldzaken kon overnemen. En toen ik merkte dat 
ze het meegebrachte eten niet meer opwarmde en dus koud 
at, vertelde ze eerlijk dat ze zichzelf niet vertrouwde met het 
gasfornuis.

Helaas was mijn hulp niet meer voldoende, zelfs niet met de 
thuiszorg erbij. De laatste maanden dat ze nog zelfstandig 
woonde werd het te veel. Ik belde meerdere keren per dag met 
haar, ook op het werk. Daar was gelukkig begrip voor, maar ik 
merkte wel dat mijn werk eronder leed. Ik ging in die periode 
ook nog na het werk bij haar langs, omdat ik me veel zorgen 
om haar maakte als ze alleen was. Sinds november 2018 
woont mijn moeder in woonzorgcentrum De Boomgaerd van 
WelThuis. Ik vond het triest voor haar, maar voor mij was het 
een opluchting. Het ging gewoon niet meer. Ze is hier gelukkig 
en dat is fijn. Ze heeft een prachtige kamer, maar zit het liefst in 
de gezamenlijke woonkamer. 

Ik ben dankbaar voor de tijd die we samen hebben 
doorgebracht, al vind ik het weleens jammer dat die 
weekenden samen draaiden om het huishouden en alle 
klussen die moesten gebeuren. Misschien hadden we meer 
leuke dingen moeten doen. Ze geniet namelijk van alles op het 
moment zelf, vindt alles gezellig, ook al herinnert ze zich daar 
een paar uur later niets meer van. Sinds haar opname hebben 
we eindelijk tijd om te genieten.’ 

‘Ik maakte me veel zorgen 
om mijn moeder 

als ze alleen was’
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Marise Kolber (50) was vijf jaar de mantelzorger van 
haar moeder, mevrouw Kolber. 

LIEFDEWERK

‘Mijn leidinggevende stelde voor dat ik meedeed aan de 
workshop voor mantelzorgers. Ik had al eens besproken dat ik 
het soms zwaar vond om alle ballen in de lucht te houden. Ik 
ben mantelzorger van mijn man sinds hij in 2018 de diagnose 
Parkinson kreeg. In tweeënhalf jaar tijd werd mijn zorgtaak 
thuis steeds groter. Het begon met helpen bij het aankleden en 
wassen in de ochtend. Later moest ik altijd mijn telefoon bij me 
hebben. Het kwam wel eens voor dat ik snel naar huis moest 
omdat hij op de vloer was terechtgekomen en niet meer zelf 
overeind kon.

Werk is altijd mijn uitlaatklep geweest, dus ik wilde dat niet 
opgeven. Gelukkig was mijn leidinggevende begripvol. Open 
zijn over mijn situatie heeft voor mij goed uitgepakt. Eigenlijk 
kwam de training mantelzorg wat te laat: mijn man woont 
inmiddels niet meer thuis. Maar toch heb ik er veel aan gehad. 
Het was fijn om verhalen te delen, leren van elkaars ervaringen. 
Ook nu vind ik het soms lastig, ik voel me schuldig als ik op 
mijn vrije middag naar hem toe ga. Ik heb geleerd over balans 
en goed voor jezelf zorgen. Ik zou het iedereen aanraden, want 
het helpt je echt.’ 

‘Open zijn over mijn 
situatie thuis pakte 

goed uit’

Weetjes
Bezuinigen
Mantelzorgers die langdurig en intensief zorgen, 
bezuinigen als eerste op hun hobby’s en sociale 
contacten. Werk en zorg hebben de hoogste prioriteit. 
Vakantiedagen worden gebruikt om te zorgen, niet om bij 
te tanken. 

Voorkomen is beter én goedkoper
Een medewerker die uitvalt door een burn-out is 
gemiddeld 300 dagen afwezig. Dit kost ongeveer € 200 
per dag en in totaal dus € 60.000.

HANDIG

Ivonne Gerits-van der Zouw (50) is welzijns-
assistent bij WelThuis (De Thuyen). Ze deed in mei 
mee met de training mantelzorg, ontwikkeld door 
Palet Welzijn.



Wat is Het Ouden Huis?
‘Het is een woonvoorziening die ik samen met Leonard Smit 
heb ontwikkeld. Het Ouden Huis biedt appartementen aan 
ouderen die zelfstandig willen wonen en die zorg kunnen 
ontvangen naar behoefte. In Bodegraven hebben we plek 
voor vierentwintig huishoudens.’

Hoe kwamen jullie op het idee voor dit concept?
‘Mijn moeder woonde zelfstandig. Ze deed haar 
boodschappen, ze kookte zelf en fietste dagelijks. Door een 
ongelukkige val kwam ze van de ene op de andere dag in 
een verzorgingshuis terecht, ver weg van haar vertrouwde 
omgeving. Ze werd afgesneden van haar sociale netwerk, 
juist toen ze ondersteuning en warmte nodig had. De laatste 
jaren van haar leven waren niet de mooiste. Ik vond dat wrang 
en frustrerend. Had het niet anders gekund, vroeg ik me af. 
Een jaar na haar dood begon ik samen met Leonard Smit 
hierover te brainstormen. Wij kennen elkaar al bijna dertig jaar 
uit de wereld van het vastgoed en de volkshuisvesting.’
 
Wat is de grootste misvatting als het om huisvesting 
voor ouderen gaat?
‘Dat veel ouderen niet willen verhuizen. We zien dat veel 
ouderen een woning hebben die niet meer bij hen past. De 

tuin was ooit hun trots, maar het onkruid heeft gaandeweg 
de overhand gekregen. De bewoners zijn niet meer mobiel 
genoeg om naar de bovenste etages van hun eigen huis te 
gaan. Het voelt oncomfortabel om in een eengezinswoning te 
wonen. Ze willen dolgraag verhuizen naar een appartement, 
maar er is geen aanbod.’

Wat zoeken ouderen volgens jullie?
‘Een verhuizing op leeftijd heeft enorme impact. Ouderen 
willen alleen verhuizen als ze zeker weten dat ze op hun 
nieuwe plek kunnen blijven tot het einde. Bij een regulier 
appartement bestaat de kans dat ze twee jaar later weer 
moeten verhuizen, bijvoorbeeld naar een verpleeghuis als er 
zorg nodig is.’ 

Daarom hebben jullie het concept van Het Ouden 
Huis ontwikkeld?
‘Ja, wij bieden zelfstandige huisvesting met de mogelijkheid 
om een beroep te doen op professionele ondersteuning als 
er iets gebeurt. De appartementen en badkamers in Het 
Ouden Huis zijn rolstoeltoegankelijk en ingericht om zorg te 
ontvangen als dat nodig is. Bewoners kunnen terugvallen op 
zorgmedewerkers die vierentwintig uur per dag beschikbaar 
zijn. Aan dit soort woonvormen is een groot gebrek.’

Er zijn toch al soortgelijke initiatieven?
‘Dat zijn particuliere verzorgings- en verpleeghuizen 
waarvoor je flink de portemonnee moet trekken. De vraag 
zit juist aan de onderkant van de markt bij de midden- en 
lage inkomens. Die groep is immens groot. Wij vragen geen 
hoge bedragen. Minimaal een kwart van onze woningen 
zijn sociale huurwoningen. De inwoners kunnen een PGB 
(persoonsgebonden budget) aanvragen om hun eigen 
zorgkeuzes maken. Wij kunnen daar de 24-uurszorg en 
ondersteuning mee financieren.’

warmte en 
 gezelligheid
in Het Ouden
    Huis

ouderenwoningen met zorg 
achter de hand

Het eerste Ouden 
Huis van Nederland 
opende op 1 juli zijn 
deuren in Bodegraven. 
Mede-initiatiefnemer 
Karel van Berk 
verwezenlijkt de 
droomplek die hij zijn 
moeder had gegund. 
Fundis werd partner 
in dit innovatieve 
project.

INTERVIEW
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Karel van Berk bedacht samen met Leonard Smit Het Ouden Huis

‘Ze werd afgesneden 
van haar sociale 

netwerk juist toen ze 
ondersteuning 

en warmte nodig had’
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Het Ouden Huis is dus ook voor mensen 
die nog geen zorg nodig hebben?
‘Het merendeel heeft geen verpleeghuisindicatie. Zo’n 
diverse woongemeenschap biedt warmte en gezelligheid. 
Bovendien kunnen mensen zich optrekken aan elkaar en 
gezonde ouderen kunnen fungeren als mantelzorgers. Ook 
komt er een aantal studenten in Het Ouden Huis wonen. 
Het bemiddelingsbedrijf Connect Generations helpt ons aan 
studenten die op een zorglocatie willen wonen en graag 
een bijdrage willen leveren aan de zorg. Dat kunnen ook 
leerlingen zijn van het conservatorium die de bewoners af en 
toe trakteren op een pianoconcert.’ 

Er is plek voor dertig huishoudens. Heb je veel 
mensen moeten teleurstellen?
‘De vraag is gigantisch groot. Ik heb bijna vijfhonderd mensen 
op de wachtlijst staan. Het kan niet op. Wat mij betreft 
openen we snel locaties op andere plekken in Nederland. 
We zijn nu in gesprek met de gemeente Gouda, Woerden 
en Beneden-Leeuwen. We hopen dat we die groei kunnen 
realiseren.’

Zorgpersoneel is schaars. Was het lastig om de 
vacatures te vervullen?
‘We hebben enorm veel reacties gehad op de vacatures 
die we hebben uitgezet. Het is ontzettend leuk om te zien 
dat er veel mensen op zoek zijn naar een andere manier 
van zorg verlenen. Bovendien trekt de kleinschaligheid 
van de woongemeenschap. Hier wordt niet alleen gekeken 
naar de gezondheid van de mensen, maar ook naar hun 
welbevinden.’

Fundis is partner geworden van Het Ouden Huis in 
Bodegraven. Waarom is dat zo belangrijk voor jullie?
‘We zochten een partner die de zorgwereld kent. Fundis 
gelooft net als wij in de vernieuwing van de zorg en ze 
omarmden ons concept. Wij kunnen terugvallen op de 
diensten die Fundis aanbiedt en die wij als kleine organisatie 
niet kunnen regelen. Fundis is een belangrijke partner als 
netwerkorganisatie in de zorg. We zijn blij dat zij hun nek 
durfden uit te steken.’ 

'Fundis wilde graag participeren in Het Ouden Huis 
in Bodegraven. We hebben zelf een aantal concepten 
ontwikkeld op het gebied van wonen en zorg, zoals het 
Amadeushuis en het Amarehuis. Maar we kijken ook naar 
partijen waar we mee kunnen samenwerken. Met Het 
Ouden Huis wordt een mooie invulling gegeven aan onze 
ambitie om nieuwe vormen van ouderenzorg op het snijvlak 
van wonen en zorg te faciliteren. Het bijzondere van Het 
Ouden Huis is dat er zowel vitale ouderen als kwetsbare 
ouderen met een verpleeghuisindicatie wonen op één 
locatie. Samen met de inwonende studenten ontstaat er zo 
een community die elkaar kan ondersteunen. Zo'n hechte 
gemeenschap kan in de toekomst zorgen voor minder inzet 
van zorgprofessionals.

Beleid moet aangepast
‘We staan voor een grote uitdaging in de ouderenzorg. Als 
gevolg van de vergrijzing komen we de komende jaren 
honderdduizend verpleeghuisplaatsen tekort als we ons 
beleid niet aanpassen in Nederland. Het bijbouwen van die 
verpleeghuisplaatsen zal niet de oplossing zijn, aangezien 
we onvoldoende medewerkers hebben om deze zorg te 
leveren. Naast de verpleeghuisplaatsen zijn er nog veel 
meer geschikte woningen nodig voor onze ouderen. Er 
wordt gesproken over honderdduizenden woningen die 
gecreëerd moeten worden voor deze doelgroep.’
 

Guido Blom – Directeur Fundis over Het Ouden Huis

‘Een hechte 
gemeen-
schap 
betekent 
ook minder 
druk 
op de zorg’

INTERVIEW
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‘Ouderen willen alleen verhuizen als ze weten 
dat ze op hun nieuwe plek kunnen blijven’
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‘Vorige week gebeurde het: op de bank bij een cliënt thuis voor zaten 
haar twee dochters. Ze nemen geregeld contact op met mijn werkgever 

met klachten over mijn collega’s en mij.  Nu moest ik de grieven 
aanhoren: ik was te laat, ik nam te weinig tijd om te helpen met douchen 
en zo ging het maar door. Ik bevroor en heb het aangehoord. Dat ze me 
samen hebben opgewacht en hun klachten bleven herhalen, ervaarde 
ik als agressief. Ik voelde me geïntimideerd. Nu heb ik een knoop in mijn 

maag. Hoe schud ik dat nare gevoel van me af?’

30

PRAAT EROVER
Mijn advies is om er met je collega’s 
over te praten en het te bespreken. Dat 
helpt echt.’ • Carolien

UITNODIGEN
Door de touwtjes weer in handen te 
nemen en deze dames uit te nodigen 

samen met jouw leidinggevende om hier 

nogmaals over te praten. • Sandra

Allemaal komen we problemen tegen op de werkvloer. 
Als collega’s kunnen we elkaar met advies verder helpen. 

Wat kan deze collega het beste doen?

GEEF DE STEEN EEN GOOI
Wij kunnen in dit soort casussen een 

MIM-melding maken (melding incidenten 

medewerkers) en dit komt bij het MT-

team terecht. Het is niet de bedoeling dat 

hardwerkend personeel zich op welke 

wijze dan ook geïntimideerd voelt door 

familieleden. Natuurlijk weten wij van de 

onmacht en verdriet van familie die altijd het 

beste wil voor zijn ouders. Maar je werkgever 

hoort jou hierin te beschermen en voor jou 

een veilige en fijne werksfeer te creëren, 

zodat jij die die steen in je maag een gooi 

kan geven. De cliënt en jij varen hier wel bij! 

• Sabine

MET TOOLS AAN DE SLAGBreng je leidinggevende op de hoogte van je probleem. Dat kan schriftelijk, maar natuurlijk ook mondeling. Vraag om raad en spreek het probleem goed door. Vervolgens ga je aan de slag met de tools die je van hem of haar krijgt. Het gaat tenslotte om de cliënt. Hij of zij mag hiervan geen hinder ondervinden. Lukt het niet om zonder commentaar je werk uit te oefenen, vraag dan aan je leidinggevende of er een gesprek kan komen met de cliënt naar aanleiding van het probleem.’ • Conny

WIJKVERPLEGING
Dat is zeker geen fijne ervaring, dus ik 

snap je gevoel goed. Is het een idee om 

de wijkverpleegkundige op de hoogte te 

brengen? • Cora

werkvloerdilemma

Heb jij ook een dilemma? Iets waar je dagelijks tegenaan loopt, of waar je al langere tijd mee worstelt? Laat het ons weten! Mail naar redactiezorgvoormorgen@gmail.com  en wij wij vragen je Fundis-collega’s om advies.

Werken bij Fundis doe je met je handen, je 
hart en je hoofd. 

Hoofd biedt kennis over Fundis, 
carrièreplanning  en maatschappelijke 

ontwikkelingen. 

DELEN

Ook een vervelende aanvaring gehad? Doe een officiële MIM melding. Zo kan je 
werkgever maatregelen nemen. Zorg dat je het nummer van je locatiemanager 
voorgeprogrammeerd hebt in je telefoon, zodat je bij agressie snel kan bellen. 

Bel 112 als je veiligheid direct in gevaar is.



niet meer op mijn ene been staan. 
Dat was rond 2014. Ik belandde in de 
ziektewet: slijtage aan mijn knie. Geen 
werk meer aan het bed dus. Dat was 
een gigantische domper. Ik wilde echt 
verpleegkundige worden.’ 

Boventallig, en dan?
‘Even stortte mijn wereld in, na zoveel 
bijleren. In die periode werkte ik als 
management-assistente bij Sylvia 
Oudenes, de locatiemanager van de 
Liezeborgh. Zij liet mij een andere kant 
van de zorg zien en gaf mij echt een 
kans. Daarvoor was ik kort al gastvrouw 
geweest op het hoofdkantoor van 
Fundis. Een nieuwe richting, maar toen 
kwam er een reorganisatie en werd ik 
boventallig. Twee maanden lang vond 
ik mezelf echt zielig. Maar uiteindelijk 
dacht ik: kom op! Ik ben te jong om thuis 
te zitten. Via de LOI startte ik met de 
opleiding bedrijfspsychologie. Daarna 
pakte ik ook management voor zorg 
en welzijn op. Daar was ik nog mee 
bezig toen er een vacature langskwam 
als activiteitenbegeleider. Bij de Breeje 
Hendrick in Lekkerkerk ben ik met kruk 
en al aangenomen.’

Andere kant van de zorg
‘Na een jaar moest ik bij de directeur 
komen. Ik zag de bui al hangen. Maar ze 
vroeg of ik kwaliteitsfunctionaris wilde 
worden. Ik liep een dag mee en vond 
het mooi werk. De interne processen, 
waarom iets gedaan moet worden, dat 
bijhouden en controleren. Het beviel 
goed, ik kreeg er nog een vestiging bij 
en stopte met activiteitenbegeleiding. 
Ik had ondertussen mijn opleiding 
management zorg en welzijn afgerond 
in de avonden en de weekenden. Best 
gek, waar ik vroeger een hekel had aan 
leren, verslond ik nu ieder studieboek. Ik 
kreeg een leidinggevende functie en wat 
ik geleerd had, kon ik in praktijk brengen. 
Uiteindelijk had ik zowat vijf functies op 
twee locaties en de gehele thuiszorg 
gecombineerd in één baan. Ik vond het 
heerlijk.
Maar in februari van dit jaar belde Erik 
van der Linde, de directeur van het 
Amadeushuis: of hij mocht sparren over 
een heel nieuw project. Praten kan altijd 
en ik was benieuwd. Deze woonvorm 
voor dementerende ouderen is de zorg 

die ik graag wil bieden. Waar de mens 
centraal staat en waar we zelfs een 
beetje buiten de lijntjes mogen kleuren. 
We zijn ervan overtuigd dat we met 
muziek agressie en ook medicijngebruik 
kunnen verminderen. In juni kwamen 
de eerste bewoners. Een echte officiële 
opening hebben we vanwege corona niet 
kunnen plannen. Maar ik heb er heel veel 
zin in!’

Tips
‘Mijn tips voor collega’s? Als je echt iets 
wil, geef niet op. Blijf actief op LinkedIn, 
op Facebook, vertel dat je werk zoekt 
of dat je graag verder wil. Waarom zou 
je minder zijn dan een ander? Ga er 
gewoon voor! Ik had nooit verwacht dat 
ik zou staan waar ik nu ben. Ik besef het 

als ik door het Amadeushuis loop: ik mag 
dit gewoon doen, met een superteam 
dat ik zelf heb mogen samenstellen. 
Mijn familie is ook beretrots, dat merkte 
ik toen ze mee waren om het huis te 
bekijken. Toen drong het door en waren 
ze er ook wel even stil van. Ik heb 
grotere jongens, 25 en 27 jaar oud, die 
hard studeren. Naast mijn man hebben 
ook mijn zoons me altijd gesteund en 
gemotiveerd. Soms zaten we met z’n 
drieën aan de tafel te studeren. Je kunt 
dan een voorbeeld geven; dat als je blijft 
studeren, er iets moois uit kan komen. Ze 
zijn nu allebei bijna klaar met hun hbo en 
ik hoop dat we ze hebben meegegeven 
dat investeren in jezelf en hard werken 
echt loont. Ik ben er in ieder geval blij 
mee!’ 

L ekker thuis 
‘Zo’n vijfendertig jaar 
geleden begon ik in de 
zorg, direct na school. 
Helpen in de huishouding, 
bij mensen thuis. Ik 
was eigenlijk niet zo’n 

hoogvlieger. Na mijn INTAS-opleiding 
(zorghulp, niveau 2) had ik geen zin 
om verder te leren. Na de geboorte 
van mijn eerste kind, in 1994, stopte ik 
met werken, ik wilde lekker moederen. 
Na Matteo kwam mijn tweede zoon, 
Jasper. Ik vond het prima zo, tot een 
vriendin vertelde dat ze bij verpleeghuis 
Bloemendaal iemand zochten als 
gastvrouw. “Ik vind dat eigenlijk wel iets 
voor jou”, zei ze. Helpen met de maaltijd, 
een krantje lezen, activiteiten. Dat ben ik 
toen gaan doen.’ 

Meer uren
‘In het verpleeghuis sprong ik weleens 
bij, gaf iemand een tilletje of bracht een 

bewoner naar het toilet. Het hoofd vroeg 
of ik een verkorte scholing wilde doen 
tot zorgassistent. Dat heb ik gedaan. 
Na een paar jaar zag ik een vacature in 
Geerestein met meer contracturen. Dat 
wilde ik wel, want mijn kinderen gingen 
naar school en ik had de smaak van het 
werken te pakken. Dit was in de thuiszorg 
in Ouderkerk aan den IJssel. Wel een 
verschil, want in de thuiszorg werk je 
voor het grootste deel alleen. Je moet 
creatief en vindingrijk zijn en hebt minder 
hulpmiddelen tot je beschikking. Ik vind 
intra- en extramuraal werken allebei leuk, 
en zeker met wat ik nu doe heb ik veel 
profijt van wat ik op al die locaties leerde. 
Ik ging zelfs aan de slag met de opleiding 
tot IG, verzorgende niveau 3. Dan mag 
je alle verpleegkundige handelingen 
doen, behalve injecties geven. In 2012 
ging ik naar de Liezeborgh in Haastrecht. 
Kleinschalig en supergezellig. In die 
periode kreeg ik lichamelijke klachten. 
Van de ene op de andere dag kon ik 

Het Amadeushuis is een kleinschalige woonomgeving met ondersteuning voor 
ouderen met dementie. Muziek is het centrale thema. In 29 studio’s wonen 
straks 35 bewoners en er zijn in totaal 40 medewerkers. Van verpleegkundigen 
tot verzorgende IG, welzijnsmedewerkers en vrijwilligers. Het is het streven om 
de komende jaren meerdere Amadeushuizen te openen binnen het werkgebied 
van Fundis.

In deze editie: 
Alie de Graaf (54), 
locatiemanager van 
het eerste 
Amadeushuis, in 
Bergambacht. Ooit 
had ze een hekel 
aan school, maar 
eenmaal werkzaam 
in de zorg verslond 
ze ieder studieboek. 

het carrière-
 pad van…

Amadeushuis Bergambacht
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BLIJVEN LEREN

‘Vertel dat je 
graag verder wil 

en ga ervoor’

Van de thuiszorg naar 
locatiemanager? 
Het kan! In veel 
zorgberoepen kan 
je doorgroeien naar 
een leidinggevende 
functie. Wij spreken 
medewerkers binnen 
het Fundis-netwerk en 
brengen hun loopbaan 
in beeld. Waar zijn 
ze begonnen en hoe 
kijken ze terug op hun 
carrièrepad? 



#lifehack
#lifehack
#lifehack

ommetje
doen?

Maanden voor de coronacrisis ontwikkelde de Hersenstichting met 
neuropsycholoog Erik Scherder de app Ommetje. In maart dit jaar waren 
er al meer dan een miljoen gebruikers. Na een wandeling krijg je punten 

en soms medailles voor je inspanningen. Die punten bepalen je plek op de 
ranglijst - die met Nederland of met vrienden, familie of Fundis-collega's 

natuurlijk. 

VariantZorg is als bedrijf ook in Ommetje gestapt en moedigt zorgcollega's 
aan met elkaar te gaan wandelen. Alle Varianters kregen een kaart 

thuisgestuurd met daarop een teamcode en instructie hoe je de app kunt 
downloaden. Na afloop beloont Scherder je met een weetje als ‘Door 

bewegen stijgt het aantal nk-cellen, oftewel natural killers, in je lichaam. Dat 
zijn cellen die virussen aanpakken. Bewegen verhoogt dus je weerstand!’

#lifehack

Heb jij een goede tip voor in dit magazine?
 Mail naar redactiezorgvoormorgen@gmail.com 

HANDIG

Gezien in de zorgstraat

Minder alleen 
met Maatje

Z orgrobot Maatje is speciaal ontwikkeld voor mensen 
met dementie, autisme en een licht verstandelijke 
handicap. ‘Kort gezegd helpt Maatje om mensen 

bij de les te houden. Het apparaat helpt om een dagritme 
aan te houden en bij het bestrijden van eenzaamheid. 
Maatje vertelt onze cliënten dat het tijd is voor een paar 
bewegingsoefeningen of om een boterham te eten. Maar ook 
als een cliënt twijfelt of hij een jas aan moet of een paraplu 
mee moet nemen.’

Aan het woord is Bart Groen, regiomanager bij Vierstroom 
ZorgThuis. Hij is erg enthousiast over de mogelijkheden van 
Maatje. ‘Een robot klinkt kil en hard, maar dat is hier zeker 

niet het geval. Deze robot ziet er leuk en aandoenlijk uit, bijna 
lief met die grote blauwe ogen. Hij luistert bovendien naar de 
zelfgekozen naam. Maar het gaat vooral om wat Maatje kan 
betekenen voor iemand. Onze doelgroep reageert heel goed 
op Maatje. Voor hen heeft de robot bijna dezelfde waarde als 
een huisdier, en dan praat hij ook nog terug. Cliënten houden 
met dit hulpmiddel meer regie over hun eigen leven en blijven 
langer zelfstandig, merken we.’
Bart ziet Maatje echt als een verrijking binnen de zorg. ‘Maatje 
neem taken over waardoor wij weer tijd hebben om meer 
cliënten te helpen. Het is dan ook zeker geen verschraling van 
de zorg. Zorgen doe je met je hart en de uitvoering kan zowel 
met je handen als met technologie.’ 

Op het Zorg voor Morgen festival kon je in de zorgstraat 
kennismaken met het fenomeen zorgrobot. Misschien denk je 
nu aan microchips, knopjes en metaal, maar die omschrijving 

past niet bij deze helper: ‘Maatje heeft iets aandoenlijks.’

TECHNOLOGIE

Zelf zien 
wat Maatje 
kan? Kijk het 
filmpje
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Je hoort de termen vergrijzing en dubbele vergrijzing 
vaak, vooral als het gaat over personeelstekorten in de 
zorg. Maar over hoeveel mensen hebben we het dan 
precies? En vergrijst Nederland sneller dan andere 
landen?

Vaker oud
dan jong

Gevolgen voor de arbeidsmarkt

Het aantal mensen dat ouderen kan verzorgen 
neemt af, vooral omdat zij zelf ouder worden.
Het aantal mogelijke mantelzorgers wordt 
hiermee ook snel kleiner. De hele zorgsector 
heeft rond 2022 een tekort van ruim 80.000 
medewerkers, naar verwachting vooral (ruim 
63.000 fte) in de verpleeghuiszorg, wijkverple-
ging en thuiszorg. Nu werken 1 op de 7 
mensen in de zorg. In de toekomst zouden 
dat er 1 op de 4 moeten worden, met een 
kleiner aantal werkenden. Dat vraagt om 
andere oplossingen!

Arbeidsmarkt VVT* Verhouding niet-werkenden
en werkenden verschuift.

B
ro

n:
 V

er
en

ig
d

e 
N

at
ie

s 
(2

01
7)

.
Ra

p
p

or
t: 

‘W
or

ld
 p

ol
p

ua
tio

n 
Pr

os
p

ec
ts

: t
he

 2
01

7 
Re

vi
si

on
’

Hoeveel mensen zijn 65-plus?

1.905.920

Inwoners ouder dan 65 jaar
De vergrijzing van Nederland
is opgelopen: in 1990
was nog 12,8% van de
inwoners 65-plus.

3.392.555

28,9%

28,1%

9,2%

49,1%
29,5%

13,1%

20,1%6,3%

37,1%

29,7%

*VVT: Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg

De problemen met vergrijzing zijn niet overal in 
de wereld hetzelfde. Zo heeft Afrika een veel 
jongere bevolking. In Azië daarentegen, vooral 
Japan en China, zijn de problemen met 
vergrijzing al groter dan in Europa. En nu 
groeit de wereldbevolking nog, maar er is 
krimp op komst. Vrouwen krijgen steeds minder 
kinderen. Hoogleraar Stein Emil Vollset* van 
het Amerikaans Institute for Health Metrics and 
Evaluation verwacht dat in 23 Aziatische en 
Europese landen de bevolking gaat halveren.

....En in Nederland?
In Nederland gaan we volgens dit 
scenario van ruim 17 miljoen naar 13,6 
miljoen rond het jaar 2100. Er zijn dan, 
als de trends zich voortzetten, voor 
het eerst in de geschiedenis twee 
keer zoveel 80-plussers op de wereld 
als kinderen van onder de vijf jaar.’ En 
dat kan wel eens betekenen dat er 
straks concurrentie ontstaat om 
immigranten.

Hoe zit dat met de wereldbevolking?

In- en uitstroom VVT

Zorgvraag stijgt

Periode van stelselherziening
en financiële crisis
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HARTVERWARMEND

E ten draait natuurlijk om de ingrediënten, gezonde vetten 
en voedingsstoffen en meer van dat soort belangrijke 
zaken. Maar nog meer om het sociale aspect. Eten 

gaat om de gezelligheid, om het samen om de tafel zitten, 
met elkaar praten, de dag doornemen. Het afgelopen jaar 
heb ik omzet gemist, maar nog meer het geroezemoes van 
stemmen, klinkende glazen en het gerinkel van het bestek in 
het restaurant. Het geldt eigenlijk voor iedereen: probeer te 
genieten van de maaltijd. Natuurlijk is dat niet iedere dag in 
een restaurant, maar neem het eten wel dagelijks serieus. 

Als je bij mij komt eten staan bovenstaande punten centraal. 
Je gaat niet naar een restaurant om calorieën te tellen, om 
vetarm of zonder suiker te eten. Je komt er om te genieten. 
Het draait allemaal om de juiste balans. De ene dag uitgebreid 
eten, de dag erna matig je de inname. Dat doe ik zelf ook. Als 
kok ben ik altijd bezig met eten: nieuwe menu’s samenstellen, 
nieuwe gerechten maken, nieuwe smaken beter leren kennen, 
kwaliteit checken. Eten is mijn werk. Maar ik probeer altijd die 
balans te houden. Ik houd rekening met wat ik eet en sport 
daarnaast regelmatig. Het is belangrijk om goed voor jezelf te 
zorgen, om goed op je gezondheid te letten.

Ik kook zonder restricties, dus ik gebruik echte boter en alle 
soorten vlees. Maar van alle producten in mijn keuken weet ik 
waar ze vandaan komen en dat de kwaliteit goed is. Voedsel 
is een hot topic, veel mensen denken dat ze er verstand van 
hebben en er zijn veel verschillende meningen. De een is 
bewust bezig met elk ingrediënt van de voeding. Het andere 
uiterste vind ik dat sommige producten in de supermarkt het 
etiket gezond krijgen terwijl dat niet zo is. Hoeveel aardbeien 
moeten er in yoghurt zitten voordat we het aardbeienyoghurt 
mogen noemen? Heel weinig. Daarom is mijn advies: gebruik 
zelf je gezond verstand als het om voeding gaat, want zo 
ingewikkeld hoeft het niet te zijn. 

En vergeet nooit dat eten een belangrijk moment van de dag is. 
Het is een verbindende factor. Een rustmoment, de tijd van de 
dag om bij elkaar te zijn. 

Ron Blaauw (1967) is een Nederlandse chef-kok en 
televisiepersoonlijkheid. Hij heeft diverse restaurants, 
Rons Gastrobars, met elk hun eigen identiteit. Hij 
werkte mee aan tv-programma’s als Topchef en 
Junior MasterChef. Samen met Johnny de Mol en 
Alzheimer Nederland maakte hij het programma 
Restaurant Misverstand, waar mensen met dementie 
werken, om aandacht te vragen voor het onderwerp. 
En onlangs won hij het tv-programma Snackmasters!

COLUMN
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De gemiddelde leeftijd in Nederland wordt hoger. In 
2020 was de grijze druk 33 procent: op elke 65-plusser 
zijn er 3 mensen in de werkzame leeftijd (20 tot 65 jaar). 
De komende jaren gaat dit getal richting de 50 procent. 

Hoe vergrijsd is Nederland?
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Leeftijdopbouw VVT (2019)

Aantal 50-64 jarigen per 85-plusser
(mogelijke mantelzorgers)

bijna

30%
met pensioen

in 2030

*Z&W: Zorg & Welzijn, KO: Kinderopvang

35-55 jaar
173.900

< 35 jaar
120.400

> 55 jaar
115.500

Prognoses personeelstekort

Bevolking 2050
Bevolking 2020

2015

2040

-60%

2021

2022

2020

2019 VVT

Z&W (excl. KO)*

63.971

42.979

55.869

37.469

53.561

69.233

80.068

80%
in VVT

29.961
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' Gezellig-
heid telt 
meer dan 
het aantal   
calorieën'

Advies van een topchef
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doe mee
Stuur ons je leukste, zomerse foto 
met Zorg voor Morgen magazine 
via de Facebook-groep. Wie weet 
ontvang jij een Zorg voor Morgen 
strandlaken.

 www.facebook.com/groups/
fundiszorgvoormorgen 

Hoe en wanneer lees jij Zorg voor Morgen 
magazine? Op het werk, tijdens de koffie, 

thuis in de tuin of op de camping? Leest de 
familie mee?

lekker lezen!


