
‘De zorg voor mensen met dementie is zwaar en vies werk. 
Er moet veel worden gedaan met te weinig mensen. Aan het 
begeleiden van en zorgen voor de cliënten kom je als mede-
werker niet toe door alle papieren rompslomp die je aandacht 
vraagt. Je voelt je daarom voortdurend te kort schieten, wat 
nog versterkt wordt door kritiek van familie en vanuit de maat-
schappij.’ Dit is het beeld dat vaak wordt geschetst wanneer 
het over de psychogeriatrische zorg gaat. Het is een hardnek-
kig beeld, maar dat kan ook niet anders… het komt soms ake-
lig overeen met de dagelijkse praktijk. 

De afgelopen twintig jaar is er nogal wat veranderd in de 
zorg. Kwaliteitssystemen hebben hun intrede gedaan, er zijn 
zorgleefplannen ingevoerd en de onafhankelijke indicatiestel-
ling maakte zijn opwachting. Al die systemen hebben als doel 
de psychogeriatrische zorg te verbeteren en waar mogelijk te 
professionaliseren. Tegelijkertijd genereren al die kwaliteits-
bevorderende ingrepen echter  administratie, werk dat voor 
een groot deel moet worden uitgevoerd door de medewerkers 
die ook de zorg bieden. Combineer dat met krapte op de 
arbeidsmarkt en ondoelmatig omgaan met de beperkte AWBZ-
middelen en er ontstaat een situatie in zorgorganisaties die het 
medewerkers erg moeilijk maakt om nog plezier te hebben in 
hun werk.

Geen kant en klaar recept
Ondanks deze weinig rooskleurige situatie is het niet overal 
kommer en kwel in zorgend Nederland. Er zijn nog steeds 
mensen die met passie zorg verlenen aan mensen met demen-
tie. En er zijn nog steeds organisaties te vinden waar cliënten 

en familie tevreden zijn over de zorg en waar medewerkers 
content zijn met de manier waarop ze die zorg kunnen bie-
den. Blijkbaar is de ene organisatie wel in staat haar missie 
en visie waar te maken in de praktijk, waar de andere dit niet 
voor elkaar krijgt. Maar ook binnen één organisaties zijn er 
individuele verschillen en heeft de ene medewerker wel plezier 
in het werk en raakt de andere dit kwijt. Dergelijke verschil-
len maken nieuwsgierig en daarom vindt u in dit nummer van 
DENKBEELD vier bijdragen met als gemeenschappelijk thema 
‘Werken aan plezier in het werk’.

U treft daarin geen kant en klaar recept aan waarmee plezier 
in het werk wordt gegarandeerd. Wel maken de artikelen dui-
delijk dat plezier in het werk niet vanzelf komt en laten zij zien 
dat individuen het verschil kunnen maken, door hun inspire-
rende voorbeeld of door creatieve ideeën aan te  zwengelen. 
‘De organisatie’ bestaat niet in dit verband, niet om de schuld 
aan te geven en ook niet om alle heil van te verwachten. 
Want de organisatie wordt gevormd door de individuen die 
er deel van uitmaken: de raad van bestuur, de behandelaars, 
de verzorgenden… iedereen die er werkt. Plezier in het werk 
is mensenwerk waar iedere dag weer werk van moet worden 
gemaakt.
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