
Zorgen met zin 

 

Zorg voor de cliënt vraagt om zorg voor de werker 

 

Men zegt wel, dat de belangrijkste verandering in de laatste jaren binnen de gezondheidszorg is, dat cliënten 

meer zelf kunnen kiezen en beslissen. En dat de professionals met hun kennis en kunde meer in dienst staan van 

wat een cliënt wil. Maar misschien is nog wel een veel belangrijkere verandering, dat niet enkel producten uit de 

industrie worden verhandeld, maar ook ‘goederen’ waarvoor vroeger de overheid verantwoordelijk was. 
Voorbeelden zijn hiervan de veiligheid, onderwijs, openbaar vervoer, maar ook de gezondheidszorg. 

Gezondheidszorg is onderdeel geworden van de economie en daarmee dus ook van de marktwerking. De 

overheid treedt steeds meer terug en de burger wordt zelf meer verantwoordelijk voor de zorg die hij behoeft. 

De verzorgingsstaat is afgeslankt tot een sociaal vangnet en maakt ruimte voor zorgaanbieders en verzekeraars 

om met hun cliënten contracten af te sluiten. Zorg is koopwaar geworden, die wordt verhandeld op de markt van 

vraag en aanbod. De cliënt wordt steeds meer consument en de professional leverancier. 

Gevolg is dat de zorginstelling als ‘organisatie’ meer in het centrum van de aandacht staat dan de cliënt of de 
professional. Zij moet zien zoveel mogelijk overeenkomsten af te sluiten, dus middelen vergaren; haar positie 

met fusies extern zien te verstevigen en intern zo doelmatig mogelijk proberen te werken met een goed 

organisatieplan.  

 

Het denken over zorg als een product heeft gevolgen voor hoe over de professional gedacht en  wat van hem 

verwacht wordt. Immers als zorginstellingen steeds meer bedrijfsmatige organisaties worden die zorg aan 

consumenten verkopen, dan ligt het voor de hand dat ook het economisch denken de kijk op professionaliteit 

bepaalt. Voor een organisatie is het van belang welke functies vervuld moeten worden en minder door wie. Ze 

moeten worden vervuld op een wijze die het organisatieplan voorschrijft. Daartoe heeft een organisatie 

procedures vastgesteld en eist zij van haar werknemers dat zij volgens bepaalde codes en protocollen werken. 

Hun kennis en kunde moeten worden aangewend om de doelen die de cliënt zich stelt te realiseren binnen de 

grenzen van een kosten-batenanalyse. Elke dienstverlener moet daarom als leverancier zijn product duidelijk 

beschrijven en aangeven tegen welke prijs hij het wenst te leveren.  

De vraag die je hierbij kunt stellen is, of zorg wel een product is op eenzelfde manier als auto’s, kleding, 
verzekeringen producten zijn? Auto’s kun je zonder kwaliteitsverlies door een robot laten maken en 

verzekeringen kun je automatiseren, maar zorg kun je wel beter en efficiënter maken maar niet met behulp van 

robots of automatisering. Dat komt omdat zorg een activiteit is, die met de inzet van je persoon te maken heeft. 

Voor een zorgverlenend beroep moet je behalve technische kennis en vaardigheid bepaalde karaktertrekken, 

motivatie in huis hebben. Iedereen die met de zorg te maken heeft weet uit eigen ervaring, dat als die ‘innerlijke 
gesteldheid’ op een bepaald moment ontbreekt –omdat je bijvoorbeeld niet lekker in je vel zit- je niet veel voor 

cliënten kunt betekenen. 

Een tweede vraag is, of het wijs is om vanuit de organisatie werkzaamheden van de professionals alleen maar 

aan te sturen door functiebeschrijvingen, codes en procedures om ervoor te zorgen dat de juiste dingen gedaan 

worden. Dat wat zo kenmerkend en noodzakelijk is voor verzorgende en dienstverlenende beroepen –de 

innerlijke gesteldheid- kan in deze instrumentele benadering nooit bewerkstelligd worden. Je kunt bijvoorbeeld 

geen cliënt-vriendelijke bejegening in een protocol vastleggen. Vriendelijkheid is uitdrukking van je karakter, 

van je gesteldheid en kan niet door een protocol worden voorgeschreven.  

Nu zorgorganisaties volop bezig zij het beheersmodel t.a.v. cliënten de rug toe te keren, staan zij voor de 

uitdaging datzelfde te doen in de richting van hun werknemers. Arbeidsklimaat en kwaliteit van zorg gaan hand 

in hand. Tot de verbetering van het arbeidsklimaat behoort zeker ook de ‘binnenkant’ van het professionele 

handelen: aandacht hoe mensen zich voelen in hun werk, hun motivatie. Dan kan niet door te beheersen, maar  

wél door goed te  beheren. Meer ruimte  voor de werkers om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen 

beroep en voor het perspectief van het beroep zijn daarin wezenlijke onderdelen. 

Ik besef, dat een organisatie daarmee tegen de heersende stroom in gaat. Echter met het toenemende tekort aan 

goede professionals kunnen we ons geen andere keuze permitteren. 

 

(Werner van de Wouw) 

geestelijk verzorger 
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