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Op koers?
Niets is ingewikkelder dan het roer omgooien. Zeker
niet als het roer lekker in de hand ligt en de boot prettig
verder dobbert. In de ouderenzorg is de koers sinds een
tijdje drastisch gewijzigd. Mensen wonen langer thuis en
krijgen daar intensievere zorg. Eventueel een korte opname
op een afdeling geriatrische revalidatie
en daarna weer terug naar huis. En als
het thuis echt niet meer lukt, wacht
het verpleeghuis. De plek waar het
voor zorgprofessionals steeds ingewikkelder is geworden om passende zorg
te bieden. Zorg voor cliënten met gecombineerde of complexe ziektebeelden, met mondige partners en hogere
verwachtingen op het gebied van zorg
en welzijn.
Dit zijn goede en voor de hand
liggende ontwikkelingen. Passend bij
deze tijd, waarin we gewend zijn aan
zelfstandige keuzes en erop gericht om
ons eigen leven kleur te geven.
Dat vraagt specifieke en aanvullende competenties van
zorgprofessionals. Als deze verandering nodig is, zul je als
zorgorganisatie met deze professionals moeten kijken hoe
het anders kan. Zowel in de bestaande praktijk, maar ook
in de opleiding tot verzorgende of verpleegkundige. Dat
laatste begint voor de ouderenzorg meestal op een ROC.
Helaas ligt het roer bij het ROC nog lekker in de hand en
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staat de koers van vijf jaar geleden strak op het kompas,
waardoor de zorgpraktijk en opleidingspraktijk steeds sneller uit elkaar dreigen te drijven. Maar een beetje ROC stuur
je niet zomaar even bij. En de meeste schoolbestuurders
zijn buitengewoon tevreden over de huidige koers. Dus
dobbert het prettig verder. Af en toe een beetje bijsturen als
het echt moet, maar zeker niet teveel.
En dat gaat op termijn ten koste van veel mooie initiatieven
en lopende projecten waarin docenten en zorgprofessionals
in gezamenlijkheid opleiden en deskundigheidsbevordering
op een andere manier proberen vorm te geven. De zorg
heeft meer dan ooit behoefte aan goede en innovatieve
docenten die de veranderende zorgpraktijk als uitgangspunt nemen. Een praktijk waar leerlingen, stagiaires,
docenten en zorgprofessionals mét en van elkaar kunnen
leren hoe ze op een moderne manier zorg willen bieden.
Waarin de volgorde van onderwerpen en thematieken niet
langer wordt bepaald door achterhaalde kwalificatiedossiers, maar de praktijkvraag de start vormt.
Daarom het verzoek aan de leden van de colleges van
bestuur. Laat je uitnodigen voor een werkbezoek op een
paar afdelingen. Ga in gesprek met cliënten, zorgprofessionals en managers. Vraag wat ze belangrijk vinden en bied
vervolgens je docenten de faciliteiten om structureel de
koers te wijzigen naar een koers die passend is bij de vragen
van vandaag en morgen.
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