
De scouts van de zorgorganisaties waren aangenaam 

verrast over het niveau en de potentie van de bezoe-

kers. Ook heeft de pop-upstore hen ervan bewust ge-

maakt dat ze (potentieel) talent voor de zorg op an-

dere manieren moeten gaan werven en selecteren. De 

bezoekers, die soms al voor openingstijd voor de deur 

wachtten, waardeerden op hun beurt de laagdrem-

peligheid van het initiatief. En door in de winkel een 

assessment te doen, leerden zij direct of de zorgsector 

iets voor hen is. Margreet (61) was een van hen. Tot vier 

jaar geleden werkte ze in de zorg, eerst als verpleeg-

kundige, later in een andere functie. Aanvankelijk had 

ze niet al te hoge verwachtingen. “Op mijn leeftijd en 

zonder recente ervaring of benodigde papieren? Ik ben 

toch gaan kijken. De scouts namen echt de tijd voor een 

gesprek. Wat kan je, wat wil je en wat kunnen wij mo-

gelijk voor elkaar betekenen? Tot mijn verbazing werd 

ik enkele dagen later gebeld door Zorggroep Charim.  

Inmiddels mag ik starten en direct in de praktijk mee-

draaien. Al doende tasten we de volgende passende 

stappen af. Een prachtkans die ik met twee handen 

aangrijp. Ik draai weer mee!” Directeur Van Maanen 

zou de formule ook graag inzetten voor sectoren als de 

techniek, bouw, horeca en facilitaire dienstverlening. 

En er een landelijk concept van maken. “Het is vrij ge-

makkelijk om de tijdelijke winkel te organiseren en het hoeft niet veel te 

kosten. De werkgevers bemannen de winkel zelf en de ruimte is ingericht 

met tweedehands spullen.” “Maar”, voegt hij hieraan toe, “regio’s die het 

concept willen invoeren, moeten zich realiseren dat het meer is dan het 

openen van een winkel. Het succes is goeddeels afhankelijk van draagvlak, 

ontschotte samenwerking en co-creatie.” Daarnaast is het belangrijk om 

de vraag van de regionale werkgevers als startpunt te nemen, aldus Van 

Maanen. “Zorg dat het hún wens is en blijft die je helpt uitvoeren.”
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De pop-upstore
Zes zorgwerkgevers uit de regio presenteerden zich de hele maand 

mei in een pop-upstore in het winkelcentrum van Zeist. Scouts van 

deze werkgevers spotten er potentieel talent; werkzoekenden en baan- 

switchers konden er laagdrempelig kennismaken met de zorg om te 

kijken of de sector bij hen past. Het initiatief voor de pop-upstore komt 

van Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Het resultaat 

is boven verwachting, blikt directeur David van Maanen terug. “Zo’n 

vierhonderd mensen – WW’ers, bijstandsgerechtigden, zij-instromers, 

laag- en hoogopgeleid, mannen en vrouwen, van alle leeftijden en met 

een werkachtergrond variërend van administratief en financieel tot 

zorg – hebben de winkel bezocht. We hebben ruim tweehonderd cv’s 

verzameld van mensen die geschikt (te maken) zijn voor een baan 

in bijvoorbeeld de thuis-, ouderen- of gehandicaptenzorg. Onder hen 

zo’n zestig bijstandsgerechtigden. Dat aantal voldoet ruim aan de 

vraag van de werkgevers. De eerste mensen landen op dit moment al 

in concrete banen.” 

Van Maanen: “De kracht van dit project zit in het denken vanuit de 

werkgever: die denkt niet aan een uitkeringsgerechtigde meer of min-

der, maar kijkt naar kwaliteiten en talenten. Dat ongeveer een derde 

van de gescoute mensen uit ons klantenbestand komt, is een mooi 

resultaat.” 

Alle geselecteerde deelnemers krijgen een persoonlijk leer- en ont-

wikkelplan en een baanperspectief van vier jaar. Talenten voor mbo 

3-niveau of hoger worden vaak rechtstreeks aan een zorginstelling 

gekoppeld voor een (zij)instroomtraject dat wordt aangepast aan hun 

vaardigheden, competenties en eventuele ervaring. Medewerkers die 

toe zijn aan een volgende stap, kunnen een (intern) scholingsprogram-

ma volgen. Om ook kansen te creëren voor mensen met een grotere 

afstand tot de arbeidsmarkt of zorgsector, hebben de deelnemende 

werkgevers een deel van hun arbeidsaanbod omgezet in deeltaken. Na 

een stageprogramma en een oriëntatieperiode gaan deze kandidaten 

aan de slag bij een of meerdere werkgevers, waar nodig met begelei-

ding op de werkvloer. 

De onverwachte hoek 
Kijkshop, met zeventig winkels in Nederland, ging eind januari na 

veertig jaar failliet. Niet veel later ontvingen de voormalig medewer-

kers een uitnodiging voor een voorlichtingsavond over werken in de 

zorg – een initiatief van de curatoren van Kijkshop, het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en RegioPlus, een samen-

werkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties in de 

sector zorg en welzijn. Zeventig geïnteresseerden lieten begin maart 

hun gezicht zien. “Aan het einde van de avond hadden we een groep 

mensen die concludeerden dat de zorg toch niets voor hen was en 

een groep duidelijk geïnteresseerden. Hoeveel van hen daadwerkelijk 

naar een baan in de zorg doorstromen, is nog niet bekend”, zegt Regio- 

Plus-beleidsadviseur Daniëlle van der Eerden. 

RegioPlus zoekt altijd naar nieuwe manieren om het brede publiek te 

enthousiasmeren voor een baan in de zorg, maar heeft ook aandacht 

voor behoud en uitstroom. 

“De opleidingscapaciteit is 

bijvoorbeeld een knelpunt 

en momenteel onderzoeken 

we waarom mensen uitstro-

men en hoe dat valt te voor-

komen.” De beleidsadviseur 

vermoedt dat het gat van 

100.000 tot 125.000 zorg-

medewerkers in 2022 niet 

volledig te dichten is, maar 

ziet wel dat de zorg anders 

ingericht wordt en dat er ef-

ficiënter gewerkt gaat wor-

den, waardoor op den duur 

minder mensen nodig zijn. 

“Dat vraagt om een cultuur-

omslag en kost jaren, maar 

ik heb er vertrouwen in dat 

dat gaat gebeuren.”

De zorgsector zit omhoog. Door 
de toenemende vergrijzing 

– zowel onder patiënten als onder 
personeel – en de lage instroom 

van jongeren dreigt de komende 
vier jaar een tekort van zeker 
honderdduizend werknemers. 

Gelukkig kennen gemeenten vele 
werkzoekenden die prima in de 

zorg aan de slag kunnen. Maar hoe 
vinden de partijen elkaar?   

tekst Evelien Engele  beeld Mel Boas

Wat kunnen 
we doen voor 

de zorg? De blik op jongeren 
Acteur en presentator Tim Haars bezocht tijdens de 

Week van Zorg en Welzijn veertien middelbare scho-

len om leerlingen te motiveren voor een opleiding of 

beroep in de zorg. De inzet van populaire vloggers en 

bekende Nederlanders blijkt goed te werken. “Rolmo-

dellen geven jongeren een positiever beeld van de 

sector”, zegt Daniëlle van der Eerden van RegioPlus, 

het samenwerkingsverband dat de jaarlijkse Week 

van Zorg en Welzijn organiseert. In die week openen 

honderden organisaties en instellingen hun deuren 

voor een kijkje achter de schermen.

Ook gastlessen op middelbare scholen doen het goed. 

Ambassadeurs uit de zorgpraktijk bereiken daarmee 

in de Limburgse regio jaarlijks 3.600 leerlingen. “Juist 

de actieve workshops waarin leerlingen bijvoorbeeld 

leren injecteren of een bewegingsspel doen, slaan 

aan”, vertelt projectmedewerker Salihe Sabanfakiog-

lu van de Limburgse werkgeversorganisatie Zorg aan 

Zet. “Leerlingen krijgen een realistisch beeld van wat 

werken in de zorg behelst en horen verhalen uit de 

dagelijkse praktijk.” Hoeveel leerlingen vervolgens 

daadwerkelijk voor een opleiding of baan in de zorg 

kiezen, is echter moeilijk meetbaar. 

Monique Barten, accountmanager Werkgeversservicepunt RSD Kromme 
Rijn Heuvelrug (rechts) en Gabriëlle, bezoeker pop-upstore (links).

'Rolmodellen geven 
jongeren een positiever 
beeld van de sector'
Daniëlle van der Eerden (RegioPlus)
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De imagocampagne  
Het ministerie van VWS ondersteunt regionale 

evenementen en zoekt actief naar manieren om 

de leer- en werkmogelijkheden in de zorg bij min-

der voor de hand liggende doelgroepen onder de 

aandacht te brengen, zoals bij de Kijkshopmedewerkers (zie ‘De on-

verwachte hoek’). Daarnaast lanceert VWS binnenkort het actiepro-

gramma ‘Werken in de Zorg’. Met radio- en televisiespotjes, reclame 

in bushokjes en via sociale media krijgt een breed publiek dit najaar 

een indruk van wat werken in de zorg inhoudt. 

Zorg aan Zet juicht de campagne toe, vertelt projectcoördinator Vero-

nique Leunissen, maar vraagt zich tegelijkertijd af: “Als die interesse 

er komt en het potentieel zich aanbiedt, kunnen we dit als sector dan 

meteen optimaal benutten? Hoe snel kunnen geïnteresseerden aan 

de slag? Er wordt al hard gewerkt aan het realiseren van meerdere 

startmomenten voor een zorgopleiding, maar in de praktijk zien we 

mensen afhaken, omdat het bijvoorbeeld te lang duurt voor ze echt 

kunnen beginnen.” Van zorgorganisaties krijgt Leunissen zowel en-

thousiaste als terughoudende reacties. “Wij blijven werkgeversorgani-

saties, onderwijs en overheid dan ook bij elkaar brengen om sámen te 

werken aan passende oplossingen.”

Tips voor gemeenten  
  Zorg dat je de arbeidsmarkt en het arbeidsmarktvraagstuk van zorg 

en welzijn in de gemeente /regio kent.
  Zorg dat je de mensen in je bestanden kent en dat je werkgevers 

kunt bedienen met kandidaten. 
  Zorg dat werkgevers in (regionale) werkgeversnetwerken participeren. 
  Organiseer informatieavonden over werken in de zorg, voorlichtings-

bijeenkomsten en netwerkcafés – liefst buiten de deur van de sociale 

dienst – voor persoonlijk contact tussen werkgevers en klanten. 
  Attendeer klanten op open dagen en relevante websites. 
  Laat klanten een competentie- of loopbaantest maken. Kijk naar 

hun mogelijkheden en talenten, in plaats van naar het klassieke cv 

of beperkingen zoals het (nog) ontbreken van een diploma. 
  Bekijk vooraf goed of de klant bepaalde problematiek heeft waardoor 

de kans op uitval groter is.
  Zorg voor goede begeleiding tijdens de oriëntatie of opleiding. Blijf 

hierbij intensief betrokken.
  Ondersteun potentieel goede kandidaten financieel, door gedurende 

de opleiding het leerlingensalaris aan te vullen of de uitkering te 

laten doorlopen. 

De uitval tegengaan 
De Limburgse werkgeversorganisatie Zorg aan Zet, aangesloten bij 

RegioPlus, zet in op ‘Werven met beleid’. Dit programma behelst meer 

dan campagne voeren en mooie verhalen delen. Projectmedewerker 

Emile van Mullekom organiseert informatiebijeenkomsten voor met 

name zij-instromers en herintreders. Al 220 mensen kwamen daar 

sinds juni 2017 op af. Een goede score, maar: “De ervaring leert dat 

mensen weinig weten van de zorgsector, met als gevolg dat de uitval 

onder zij-instromers hoog is: zo’n 30 tot 40 procent.” 

Het liefst zou hij zien dat geïnteresseerden een langere periode kun-

nen meedraaien in een zorginstelling. Dan ontdekken ze of het werk 

echt inhoudt wat ze ervan verwachten. Maar in de 

praktijk blijkt dit lastig. “Ik mis soms de mogelijk-

heid om iemand langer dan een dag een kijkje ach-

ter de schermen te geven. Zorginstellingen moeten 

er nog van overtuigd raken dat voororiëntatie ont-

zettend belangrijk is.” 

Ander punt van aandacht is dat heel wat geïnte-

resseerden de switch naar de zorg uiteindelijk toch 

niet maken als duidelijk wordt dat een beroeps-

voorbereidende periode van bijvoorbeeld een half 

jaar minimaal of helemaal niet betaald wordt. “Be-

houd van de uitkering tijdens deze periode of het 

ontvangen van het minimumloon kan hiervoor een 

oplossing zijn”, oppert Van Mullekom. 

'De uitval onder 
zij-instromers in 
de zorg is hoog'
Emile van Mullekom (Zorg aan Zet)

De dagelijkse praktijk voor veel scholen. Leerlingen vergeten hun spullen, 

komen niet opdagen op inhaalmomenten en ga zo maar door. We preken, 

dreigen, belonen en straffen, maar de beste methode om, mooi gezegd, 

‘eigenaarschap’ bij onze leerlingen voor elkaar te krijgen, hebben we nog 

niet gevonden. 

Als school zien we onszelf graag als een ‘samenleving in het klein’, waar 

leerlingen leren wat het is om zélf verantwoordelijk te zijn en hun steentje bij 

te dragen aan die maatschappij. Maar hoe het onze leerlingen thuis vergaat, 

zien we niet altijd. Hoe zijn ze vanochtend op school gekomen? Hoe hebben 

ze geslapen? Wie wacht er op hen als ze thuis komen? Wordt er überhaupt 

gewacht, met thee en een koekje? 

We zijn gewend de wereld te bekijken vanuit ons eigen referentiekader en 

onze eigen geschiedenis. Voor mij betekent dat: twee liefhebbende ouders, 

een moeder die veel thuis was en na school liefdevol en belangstellend was, 

een vader die hielp met huiswerk maken en Sinterklaassurprises bouwen. 

Toen ik op mijn 21ste startte als docent Nederlands en mentor, bleek mijn 

werkelijkheid veel rooskleuriger dan die van veel leerlingen. 

De cijfers: een op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, een 

op de zeven kinderen leeft in een eenoudergezin, vele duizenden kinderen 

hebben laaggeletterde ouders. En dat is slechts een deel van de bagage 

waarmee kinderen de school binnenstappen. 

Sinds een aantal jaren zijn scholen verplicht burgerschapsonderwijs te  

geven. In een fraaie volzin staat beschreven wat daarmee bedoeld wordt: 

‘Burgerschap is de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschap-

pij. In Nederland is dat met respect voor elkaar, voor de democratie en de 

rechtstaat en voor de vrijheden die iedereen heeft. Die gemeenschappelijke 

waarden zijn van belang om met allerlei verschillende mensen vreedzaam 

samen te leven.’

Scholen zijn vrij daar hun eigen invulling aan te geven. Educatieve uitgeverijen 

hebben prachtige lessenseries gemaakt waarin allerlei aspecten van burger-

schap netjes in lessen van vijftig minuten aan de orde komen. Methode aan-

schaffen, docent vinden, lessen geven, toets afnemen en klaar is Kees. We 

voldoen aan onze plicht. Maar wat als we onze roze bril afzetten als we naar 

de maatschappij kijken? Als we bij onze leerlingen achter de voordeur kijken? 

We zien onszelf graag als oefenplaats voor de maatschappij. Dat betekent 

ook dat we oog moeten hebben voor de omstandigheden waarin onze leer-

lingen opgroeien. Dat begint met aandacht en oprechte interesse. En dan 

kun je nog weleens verbaasd opkijken. 

‘… want ik ga met mijn zusje naar de huisarts.’

‘… omdat ik de brieven van het UWV heb uitgelegd aan mijn moeder.’

‘... want mijn vader kon vanochtend niet opstaan uit bed.’  

Ellen van der Zanden, directeur Jorismavo Nijmegen

‘Ik kan 
vanmiddag 

de toets niet 
inhalen ...’

‘Ik heb mijn 
huiswerk 

niet af …’
‘Ik ben te 

laat ...’
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