
Geachte mensen van de tweede kamer, 16-01-217 

Hier een mail van een bezorgd oud medewerker uit de zorg. 
Na vele jaren als helpende te hebben gefunctioneerd, kreeg ik vorig jaar april 
de mededeling dat ik boventallig was verklaart voor de functie van Helpende 
niveau 2. Dit omdat de wetgeving de verpleeg/ verzorghuizen verplichten om 
meer gekwalificeerd personeel aan te nemen ( niveau 3 ). 
In de organisatie Lentis zijn nu 45 helpenden uit hun functie gezet. Hoeveel 
echte kwaliteit wordt er nu overboord gegooid door de overheid en 
zorgverzekeraars? Wij hebben altijd 24 uur per dag zorg kunnen leveren aan 
deze kwetsbare doelgroep. 

Nu ben ik werkzaam als schoonmaakmedewerker. Terwijl ik 15 jaar lang aan 
het bed heb gestaan. Om mensen te wassen / verzorgen / voeden en alle 
dagelijkse zorg werkzaamheden te verrichten. Dit deed ik al die jaren met zo 
ontzettend veel plezier. Maar nu is mij dit werk ontnomen. Terwijl ik daar hard 
voor heb moet leren. Ivm mijn Dyslexie kon ik maar moeilijk leren. Maar de 
opleiding voor 'Helpende niveau 2' lukte mij wel. En paste precies bij mij. 
Maar ik werd aan de kant gezet. En was niet meer nodig. Want er was meer 
gekwalificeerd personeel nodig. Kon kiezen voor een oprotpremie of een 
baan als schoonmaker. Maar zorg verleen je met het hart! En schoonmaken 
moet met het hoofd. Anders houd ik dat niet vol. 

Het steekt mij enorm om via het nieuws ( 12-01-17 NOS ) te moeten 
vernemen dat er werknemers gezocht worden uit het buitenland, om het grote 
personeelstekort in de zorg mee op te vullen. Terwijl er zoveel helpende zijn 
die dolgraag weer hun oude functie zouden willen doen. 
Zoals ik! Hoe krom wil je het hebben? Personeel uit andere landen halen? 
Terwijl er hier zoveel goede en kwalitatief personeel is. Een groep die niet 
meer gehoord wordt. 

Een groep van 8 dementerende mensen kunnen prima doen met 1 
verzorgende Ig’er. En 1 helpende. Waarom moeten er van de overheid 
ineens 2 verzorgende Ig’ers op zo een afdeling staan. Deze mensen zijn 
opgeleid om medicatie toe te dienen en achter de computer hun 
werkzaamheden te verrichten. En wat hebben die oudere dementerende 
mensen nodig? Juist. Warmte, liefde en aandacht. Waar is de warme zorg 
gebleven? Verzorgende Ig’ers zijn natuurlijk nodig op een afdeling. Maar een 
helpende is ook meer dan nodig! Is tevens meestal het eerste aanspreekpunt 
van de cliënt / bewoner of familie. Tevens is een helpende opgeleid om de 
ouderen te wassen / verzorgen en heel belangrijk, er voor deze groep 
mensen te zijn. Een aai over de bol, een wandeling, of een klein gesprekje 
over het weer. 
De overheid vergeet dat deze mensen ook hun persoonlijke aandacht en 
liefde nodig zijn. 



Mijn vraag is: Kan de warme zorg weer terug komen? Met personeel zoals ik 
en vele anderen met mij. De grote groep Helpenden niveau 1 en 2. Wij 
kunnen prima en goed warme zorg geven. En met mij zijn er dus nog veel 
meer, die graag zouden willen terugkeren in de zorg. 
Is er met de beloofde 100 miljoen niet wat te regelen voor ons? Zodat wij toch 
weer aan de slag kunnen. En weer aan het bed kunnen en mogen staan. 
Daar waar ons hart ligt.. 
7000 openstaande vacatures in de zorg. Maar op dit moment zijn er 
gewoonweg te weinig verzorgende Ig’ers en verpleegkundigen. Dus waarom 
zetten wij onze oudgedienden niet weer in? Dit moet toch terug te draaien 
zijn? 
Met vriendelijke groeten 
Bert Brink


