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Altijd en overal, professionals met hart voor mensen!

Corona: gezondheid voorop
Het is duidelijk dat corona de problemen die er zijn in de zorg heeft uitvergroot. Het algemene 
personeelstekort, de zwaarte van het zorgberoep en decentrale structuren openbaarden hun kwetsbaarheid. 
Gerda: “Meteen na de uitbraak van corona hebben veel mensen overgewerkt. Er kwam meer uitval. We doen bij 
ZONL al veel aan de vitaliteit en gezondheid van ons personeel. Daarbij helpen we mensen die verzuimen maar 
nog belangrijker is het om ervoor te zorgen dat medewerkers niet uitvallen. Dat preventief alles goed geregeld 
is.”  

De OR heeft zich ook hard gemaakt 
voor nazorg na corona. “Wat doen 
we aan morele steun? Ook mentaal 
was het voor de handen aan het bed 
zwaar. We hebben dan ook gekeken 
naar collega’s die corona hebben 
gehad en waar langdurige problemen 
op de loer liggen. Wat regelen we 
voor hen nu ze chronisch ziek zijn en 
hun werk niet meer volledig of deels 
kunnen doen? Daar moet iets voor 
geregeld worden, ook in Den Haag,” 
aldus Gerda. Theo vult haar aan: “ Wat 
we als OR willen is dat corona uitge-
roepen wordt tot beroepsziekte. Daar 
zijn financiële regelingen voor waarop 
je op kunt terugvallen. Als je niet meer 
in je oude functie kunt terugkeren 
bijvoorbeeld. We proberen het door 
de bestuurder aan te laten kaarten bij 
ACTIZ, vakbonden en andere verban-
den.”

Zorgen
Het is de OR ook niet ontgaan dat 
het lastig is om nieuw personeel te 
werven. We klapten voor de zorg 
tijdens corona en verpleegkundigen 
en verzorgenden waren even de échte 
helden, maar op de arbeidsmarkt is dit 
enthousiasme nog niet terug te zien. 

Theo: “Beroepen als verpleegkundige 
en verzorgende zijn niet populair bij 
jongeren. En er is een grote uitstroom 
van oudere medewerkers (60+-ers). 
Als je ziet dat het zwaartepunt van 
de zorg ligt bij 55+-ers en het wordt 
van onderen niet aangevuld met jonge 
krachten….” 
Gerda en Theo zijn het er over eens, 
het zit hem vooral in de beroepskwa-
liteit. Theo: “Bij ZONL maar eigenlijk 
bij elke zorgorganisatie, is een steeds 
hogere kwaliteit van zorg nodig. Zie-
kenhuis verplaatste zorg bijvoorbeeld. 
In de wijk en intramuraal wordt de 
complexiteit van de zorg steeds gro-
ter.  Denk aan ziekenhuis-verplaatste 
zorg en specialistische zorg. Het 
niveau van de opleidingen is niet toe-
reikend. Dat geldt eigenlijk ook voor 
een deel van ons huidig personeel.” 

Decentraal
In Nederland is de zorg decentraal 
geregeld. Het beleid wordt in Den 
Haag gemaakt, ZONL heeft als zor-
gorganisatie een uitvoerende taak. 
“Maar ineens zag je dat door corona 
beleidsmakers ineens uitvoerende 
taken op zich namen,” analyseert 
Theo. “ Men was als ambtenaar niet 

gewend om ineens uitvoerend bezig 
te zijn. Er was geen coördinatie. Ook 
de OR liep hier tegenaan: hoe gaan 
onze medewerkers gevaccineerd 
worden? We hadden op een gegeven 
moment collega’s met dezelfde func-
tie waarbij de één wel en de ander niet 
gevaccineerd was. Hoe kan dat nou? 
En nu nog is het niet goed geregeld.”  


