
 

Column voorzitter juni 2020 

Coronazorgen  
 

Als ik “corona” intype op mijn zoekmachine, krijg ik 

maar liefst 1.170.000.000!!! resultaten. Eén miljard 

honderdzeventig miljoen resultaten! Dat is véél! 

Zou dat een record aantal resultaten zijn? Wat in 

elk geval een record is, is dat er zich maar liefst 

550.000 “coronahelpers” hebben aangemeld 

(bron: NOV), terwijl er tegelijkertijd ook sprake was 

van vraagverlegenheid: mensen durven blijkbaar 

niet om hulp te vragen terwijl ze dat eigenlijk wel 

nodig hebben.  

 

Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn, dat 

mensen niet durven toe te geven dat ze hulp nodig 

hebben, of dat mensen niet weten waar ze de hulp 

kunnen vinden. Mogelijk komt dat mede omdat de 

oudere hulpvrager nog niet zo handig is met internet. Nog een misser: alle goedbedoelde kaartjes naar de 

dementerende bewoners in een verpleeghuis met de tekst “veel sterkte”. Deze verpleeghuisbewoners 

schrokken zich het rambam: Sterkte? Waarmee dan? Wat is er aan de hand dan?  

 

Dat geeft maar weer eens aan dat het heel belangrijk is om kennis te hebben van doelgroepen. Kennis die 

wij als coördinatoren, ieder in onze eigen branche, wél hebben. Want ik wil geen negatief stuk schrijven. Het 

is natuurlijk prachtig dat zoveel mensen zich bereid hebben getoond om te willen helpen. Blijkbaar brengen 

moeilijke omstandigheden goede initiatieven in de mensheid naar boven. Dat is tegelijkertijd hoopgevend en 

troostend voor de toekomst.  

 

Er wordt om mij heen dan ook veel gesproken over het behoud van deze nieuwe stroom vrijwillige energie 

voor de toekomst. Toch, als ik eerlijk ben, is dát mijn eerste zorg nu niet. Ik ben veel meer bezig met de inzet 

van mijn vertrouwde groep vrijwilligers. Maar liefst 48% van mijn vrijwilligersbestand is 70+. Zij behoren dus 

tot de groep die is aangemerkt als kwetsbaar. Ik ben druk bezig om te kijken of en hoe we deze groep 

mogen dan wel kunnen laten terugkeren in onze ouderenzorg. Wat helpt, in alle branches denk ik, is om 

steeds af te wegen: wat zijn de RIVM-richtlijnen, hoe staat je organisatie ervoor, wat betekent het voor je 

vrijwilligers en hoe ga je dit met hen communiceren? In ons online Webinar op 9 juni komt dit ook aan de 

orde. Van harte aanbevolen! Reageren? Graag! voorzitter@agora-beroepsvereniging.nl  
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