Zorgwachters letten op Overvecht
15 april 2008
Voor huishoudelijke ondersteuning, een boodschap of gewoon een praatje.
Veertien zorgwachters staan vanaf maart dit jaar voor ouderen klaar in de wijk
Overvecht. Gehuld in een fel gekleurde oranje jas zijn de zorgwachters,
allemaal met een bijstandsuitkering, actief in de wijk. De ouderen krijgen gratis
zorg, de leerlingen verdienen een éénjarige opleiding Helpende Zorg & Welzijn.

Het project de Zorgwacht, opgericht door zorg-innovatiebureau TransferiumCare, is voor
het eerst van start gegaan in Utrecht in opdracht van de gemeente. De pilot is naar
aanleiding van het concept de Stadswacht ontstaan. Waar de stadswacht werd ingezet
om grote personele tekorten bij de politie op te lossen, worden zorgwachters de ogen en
oren van de Thuiszorg.

Volgens Wilhelmien Looymans, directeur van TransferiumCare, een unieke oplossing voor
het dreigende tekort aan opgeleide zorgprofessionals. Vorig jaar is TransferiumCare,
onder leiding van docenten van het ROC, gestart met het opleiden van veertien bewoners
met een uitkering uit Overvecht. De leerlingen worden opgeleid tot een baan in de zorg,
gesubsidieerd door de gemeente. Na de benodigde theorie zijn de zorgwachters tot de
zomer actief in Overvecht en helpen ouderen met een beperking.

"Goedemiddag meneer Panday, wat kan ik voor u doen vandaag?", vraagt de 38-jarige
Astrid de Nooyer, een van de zorgwachters in opleiding. Het worden huis-tuin-en
keukenklusjes voor de leerling, maar Panday is blij dat Astrid er is. "De hulp van de
Thuiszorg kwam vaak niet opdagen en ik vind het fijn dat ik nu ook iets kan betekenen
voor deze mevrouw. Ik ben zeventig jaar en kan niet zoveel zelf meer. Vrouwen kunnen
deze klusjes eigenlijk ook veel beter", lacht hij.

Ook Oussabia Moussa (33) is erg blij dat ze een opleiding krijgt aangeboden. "Ik heb
altijd al in de zorgbranche gewerkt, maar daar kom je niet veel verder als je als
alleenstaande een gezin moet onderhouden en geen diploma's hebt", zegt Moussa. "Ik
ben van plan om na deze opleiding door te gaan in de zorg. Dan hoop ik ook een salaris
te krijgen zodat ik mijn kinderen een goede opleiding kan bieden."

Volgens Wilhelmien Looymans snijdt het mes aan alle kanten. "Ten eerste is het project
goed voor de wijk Overvecht, eenzame ouderen komen weer de straat op. Tevens
werken de leerlingen nu in hun eigen wijk, zodat ze zich niet druk hoeven maken over
reiskostenvergoeding of eventuele kinderopvang. Eenmaal gediplomeerd zijn de
leerlingen formeel bevoegd en dus nuttig voor de gezondheidszorg. In januari 2008 start
de volgende groep in stadsdeel Kanaleneiland. "Als er nog meer Zorgwachters komen,
kan de Thuiszorg zich toespitsen op het werk waar ze voor worden betaald!", zegt
Looymans. Ze voorziet wel een knelpunt wat betreft de financiering. "Maar ik haal alles
uit de kast om dit project te slagen!"
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