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’Motto: zie de mens met dementie,
maar zie óók de mens die zorgt’
Tot een jaar geleden had Jarcine Spaander (oprichter
Hilversum
van King Arthur Groep) nooit moeite met het invullen van vacatures. Nu moet ze alle zeilen bijzetten om voldoende personeel te
werven voor de groei van haar organisatie, gespecialiseerd in het
leveren van begeleiding en zorg aan mensen met dementie, thuis,
in ontmoetingscentra, een logeerhuis of een van de twee kleinschalige woonvoorzieningen.
Spaander is heel bezorgd over de
enorme personeelstekorten in de
zorg. „Laatst werden we gebeld
door een vrouw die al 13 thuiszorgorganisaties had afgebeld, overal
ving ze bot. Toen kwam ze bij ons
terecht. Mensen kunnen na een
ziekenhuisopname niet naar huis
omdat er geen thuiszorg is. Dat is
echt een gigantisch probleem.”
In de tien jaar dat haar zorgorganisatie nu bestaat is het werven van
nieuwe medewerkers nog nooit zo
lastig geweest, vertelt ze in het
Hilversumse ’t Spintje. Het is een
van de acht ontmoetingscentra,
waar de King Arthur Groep dagbesteding biedt aan mensen met
geheugenproblemen en dementie.
Daarnaast biedt de organisatie zorg
thuis en is er een logeerhuis. Ook
de huizen Ridderspoor in Hilversum en het afgelopen zomer geopende Lindenhorst in Bunschoten
vallen onder de zorggroep. Het
vinden van personeel voor deze
kleinschalige is het moeilijkst, al is
het aantal vacatures binnen de
circa 200 medewerkers tellende
organisatie is niet heel groot.
Spaander vertelt hoe de arbeidsmarkt is veranderd de afgelopen
twee, drie jaar. „De eerste jaren
werkten we uitsluitend met zzp’ers
vanuit het gelijkwaardigheidsprin-

cipe, het samen ondernemen. Sinds
een jaar of twee zien we dat een
aantal van onze zzp’ers graag in
loondienst wil, alleen voor onze
organisatie wil werken, zodat men
niet meer achter andere opdrachtgevers aan hoeft te gaan. Dat snap
ik. Daarom bieden we nu ook de
mogelijkheid om in loondienst te
komen. Tegelijkertijd zie je in de
arbeidsmarkt het aantal zzp’ers
toenemen. Zij vragen hoge tarieven. Daar zijn wij nooit in meegegaan. Zzp’ers en medewerkers in
loondienst verdienen bij ons hetzelfde. Maar het wordt wel steeds
moeilijker om aan dat principe vast
te houden omdat mensen elders
veel meer kunnen verdienen. Tachtig euro per uur in een nachtdienst
wordt zo betaald. Niet bij ons. Wij
zitten gewoon op 35 euro.”

Zij-instromers
Ondanks de moordende concurrentie lukt het – met steeds meer
moeite – nog steeds om de vacatures in te vullen. „Wij houden al
jaren maandelijks wervingsbijeenkomsten, waarbij we volop inzetten op zij-instromers. Daar hebben
we nu profijt van. Wij zijn zo gewend om naar de motivatie van
mensen te kijken en dat ligt bij
zij-instromers toch vaak net even

anders dan bij mensen die vanuit
de reguliere zorgopleidingen komen. We werken met mensen die
vanuit een uitkering komen, of het
bedrijfsleven. We hebben oudprojectleiders van ABN-AMRO,
journalisten, kunstenaars, horecaondernemers, zelfs een vliegtuigmonteur gehad. Mensen die overal
en nergens vandaan komen en
zeggen: ik ben 40, 50, ik wil iets

Jarcine Spaander,
King Arthur Groep
doen voor een ander, iets bijdragen, iets doen met zingeving in
plaats van iets commercieels.” Ze is
ervan overtuigd dat juist deze
mensen bij uitstek geschikt zijn
om met de doelgroep van de King
Arthur Groep te werken. Ze is dan
ook erg enthousiast over ZorgStart,
het project van de regio Gooi en
Vechtstreek dat mensen zonder
zorgachtergrond werft voor een
baan in de zorg. „Via dat kanaal
hebben we al een aantal medewerkers aangenomen.”
Maar er is ook veel ergernis richting verschillende instanties, vertelt ze. „Denk aan de inspectie, het
zorgkantoor, zorgverzekeraars, de
wmo van de gemeente. Ze stellen
allemaal andere eisen. Dat maakt
het werk soms bijna onmogelijk.
De wet- en regelgeving is echt niet
meer van deze tijd. Je moet veel
meer op maat kijken. Wat heb je
nodig, en wie kan dat bieden? Dat

zijn de kernvragen. Het is bizar
hoe allerlei zorgtaken bij mantelzorgers en vrijwilligers neer worden gelegd, terwijl er van zorgmedewerkers van alles wordt geëist.”
Om meer regie te krijgen is ze
gestart met een eigen opleiding,
ontwikkeld samen met de Zorg- en
Werkacademie. „Zij-instromers
hebben echt geen zin hebben om
dagen naar een ROC te gaan en
daar tussen 17-jarigen te zitten.
Centrale vraag in onze opleiding:
wat moet iemand nu echt leren om
in dit vak aan het werk te kunnen?
En hoe krijgen ze een erkend
mbo-3 diploma waarmee ze na een
jaar in de hele zorg aan de slag
kunnen? In onze opleiding ga je 1
dag in de week naar school, en
werk je 2 of meer dagen bij ons.
Binnen een jaar heb je de juiste
vakvereiste. De derde lichting gaat
nu van start. Zo blijven we mensen
aantrekken.”

Zzp’er of loondienst
De begeleiding die leerlingen op de
werkvloer nodig hebben, is wel een
probleem, gaat ze verder. Ze zou
graag zien dat dit regionaal wordt
opgepakt. „Ik vind ook dat het
opleiden van mensen helemaal niet
organisatie-gebonden zou hoeven
zijn.” Ze voelt veel voor een grote
flexibele pool van zorgmedewerkers. „Er zijn genoeg mensen die
het heerlijk vinden om op verschillende plekken te werken. Paar
diensten hier, paar diensten daar.
Nu zit je met verschillende bemiddelingsbureaus, waar ook weer
voor moet worden betaald. Mensen

moeten zelf steeds op zoek naar
opdrachtgevers. Waarom faciliteer
je dat niet als regio? Ik weet zeker
dat je dan meer mensen voor de
zorg zult behouden.”
Ze vindt dat dit soort zaken
horen bij ’goed werkgeverschap’.
„Wij werkgevers moeten veranderen, moeten veel opener zijn, echt
luisteren. Een tijdje terug werd mij
gevraagd iets te ondertekenen
tegen zzp’ers in de zorg. Hugo de
Jonge wil daar vanaf. Dan denk ik:
we luisteren dus niet naar zorgverleners. Het zijn allemaal mensen
die zorg willen verlenen. We hebben ze keihard nodig. Waarom is
iemand nou liever zzp’er en wil
iemand niet bij mij in loondienst?
Dat zijn cruciale vragen die beantwoord moeten worden.”
Ze vindt het jammer dat er zoveel negatiefs rond de zorg hangt:
onregelmatige diensten, slecht
betaald, zwaar. „En, misschien het
ergste: het is alsof je zelf totaal
geen zeggenschap hebt. Terwijl ik
ervan overtuigd ben dat dit niet zo
hoeft te zijn, en vaak ook niet zo is.
Ik ken zoveel mensen die nog altijd
veel voldoening uit hun werk halen. Hoe zorgen we ervoor dat dit
zo blijft, is vervolgens mijn vraag.
Wat heb je nodig om plezier in je
werk te houden? Soms zit het in
kleine dingen: gelegenheid om te
leren, je te ontwikkelen; ruimte
krijgen om dingen zelf te mogen
beslissen, niet overal toestemming
voor te hoeven vragen. Mijn motto
is en blijft: zie de mens met dementie, maar zie óók de mens die
zorgt.”

