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DE JUISTE PLEK
Ik val meteen maar met de deur in huis. Als ABN AMRO gaan wij
er bij inkomende kredietaanvragen de komende jaren meer op
letten wáár de zorg verleend wordt, wélk probleem daarmee
opgelost wordt, en ook met wélke mensen deze zorg geleverd
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“Ik ben voor een
wetswijziging waardoor
winstuitkering mogelijk
wordt gemaakt.”
De juiste mensen
Als de juiste zorg op de juiste plek geleverd wordt, is de
vraag die nog rest: hoe vinden we de juiste mensen? De
generatie Z, geboren na 1996, laat zich lastig strikken. De
generatie Z heeft ten opzichte van de oudere generaties
een groter verantwoordelijkheidsgevoel, een volhardende
werkmentaliteit, is zelfbewust, creatief, oplossingsgericht
en feminien. Maar zij hecht ook sterk aan individuele
aandacht en begeleiding, wil geen fulltime baan, heeft een
kortere concentratiespanne, en werkt liever als zelfstandi
ge dan als werknemer. Eenmaal binnen functioneert de
werknemer het best in een werkomgeving met structuur,
openheid, collegiale harmonie en een matig tempo.
Generatie Z zoekt zingeving, ontzorging en uitdaging.
Zingeving is in de zorg ruimschoots aanwezig. Dat is mooi.
Ontzorging bied je door routinematige handelingen te
laten overnemen door technologie en de registratiedruk
te verminderen. Uitdaging geef je door ze ruimte te geven
voor het maken voor ‘funprojecten’: het terugdringen van
voedselverspilling en ander afval, het tegengaan van
energieverbruik, of het verlenen van betere zorg voor de
inwoners. Dit klinkt wellicht als tijdverspilling. Het is echter
daadwerkelijk efficiënter dan het verplaatsen van patiën
ten over verschillende zorgaanbieders afhankelijk van het
stadium van het herstel. Ook is het efficiënter dan het
besteden van tijd aan het bezoeken en behandelen van
één individuele patiënt, in plaats van het behandelen van
vijf, wat kan als er geclusterde zorg aangeboden wordt.
De juiste zorg, op de juiste plek, met de juiste mensen
Als je alle punten bij elkaar optelt, leidt de som tot een
aardverschuiving in het zorgveld. Andere zorg aanbieden,
in geclusterde woonvormen, waarbij personeel een deel
van de tijd met de eigen zingeving bezig mag zijn, en als
klap op de vuurpijl waarbij een deel van het resultaat mag
worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.
Dit zal niet zonder slag of stoot gaan, maar ik vind het wel
een heel interessant toekomstperspectief. Zoals bij de
inleiding al beschreven, zal ABN AMRO bij het beoordelen
van businessplannen deze gewenste veranderingen in de
markt in het achterhoofd houden.
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