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"Alle Zorgwachters hebben een Zorghart". Zo begon projectleider Wilhelmien
Looymans haar presentatie over het project Zorgwacht in de gemeente Utrecht.
Een project dat ook is opgenomen in de Top Tien van meest innovatieve
projecten voor verbetering van de publieke dienstverlening. Staatssecretaris
Bijleveld wil deze projecten, die merkbaar succes hebben, verspreiden onder
organisaties in de publieke sector.

De Zorgwacht helpt moeilijk bemiddelbare
bijstandsgerechtigden aan een baan als thuishulpzorg. Het gaat vooral om alleenstaande
moeders die nauwelijks werkervaring hebben. Gedurende een jaar krijgen ze intensieve
begeleiding om de kneepjes van het thuishulpvak te leren, maar ook leren zij hoe het is
om werknemer te zijn, op tijd te komen en kinderopvang te regelen. ‘Al onze cursisten
weten wat zorgen voor is en hebben een echt zorghart', aldus Wilhelmien Looymans.

De gemeente Utrecht is dit project gestart om werkgelegenheid te creëren en om in
Overvecht de sociale cohesie te versterken. De zorgwachters komen zelf uit de wijk en
kennen hun cliënten. Ouderen vanaf 75 jaar die geen recht hebben op reguliere
thuishulp, maar wel ondersteuning nodig hebben, kunnen een beroep op hen doen. Het
gaat met name om huishoudelijke hulp, persoonlijke zorg en het doen van
boodschappen.

Staatssecretaris Bijleveld sprak afgelopen maandag in Utrecht met een aantal
zorgwachters. Ook ging zij op bezoek bij de 82 jarige mevrouw Achterkamp die hulp
krijgt van een zorgwacht. ‘Het mes snijdt aan twee kanten met dit project', aldus de
staatssecretaris. De cliënt is blij met de hulp en de zorgwachter krijgt de kans om een
eigen bestaan op te bouwen. De zorgwacht van mevrouw Achterkamp heeft inmiddels
haar diploma in handen. ‘Ik ben er heel erg blij mee. Het was niet altijd makkelijk om
studie, werk en zorg voor thuis met elkaar te combineren, maar ik heb het gered. Dit
komt met name door de intensieve en persoonlijke benadering van de docenten' aldus
mevrouw Marsmeyer.

De staatssecretaris heeft toegezegd om verdere verspreiding van dit project op gaan
pakken. Zij doet dat niet alleen. De gemeente Utrecht wil het project ook bij andere
gemeenten onder de aandacht brengen. Er zijn gemeenten die al interesse hebben
getoond. De uitkeringsinstantie UWV gaat dit ondersteunen.
David Jongen, lid van de Raad van Bestuur van het UWV en lid van de Stuurgroep
Innovatie Top 10 Publieke Dienstverlening heeft zich opgeworpen als ambassadeur voor
het project Zorgwacht.
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