Wel kruisbestuiving,
niet ‘out of the box’

Het debat dat maandag in het kader van
de zestigste verjaardag van De Bolder
werd gehouden in Stayokay kon op veel
belangstelling rekenen. Veel nieuwe ideeën kwamen er niet uit, wel kwamen partijen uit verschillende sectoren met elkaar
in gesprek over onderwerpen als wonen,
samenleven, werk en zorg. Al met al werd
tevreden teruggekeken door publiek en
organisatie.
Dat er niet veel nieuwe ideeën naar voren
kwamen, betekent niet dat helemaal niet
gebrainstormd werd. Zo was in de zorg
aandacht voor de mantelzorger. “Het is
belangrijk dat pensionado’s een netwerk
opbouwen. Dit kan bijvoorbeeld door
vrijwilligerswerk te gaan doen”, opperde
wethouder Sander van Knippenberg. De
wethouder ziet de buurthuizen als een
belangrijke schakel. “Het is mooi dat
wanneer je ouder wordt, je kinderen nog
steeds op het eiland wonen, maar dat gebeurt ook steeds minder. Dat betekent dat
je om je wereld groot te houden nieuwe
contacten nodig hebt. Ik denk dat dorpshuizen daar een grote rol in kunnen spelen. Ik wil dat de komende jaren verder uitwerken. Als je langer thuis moet wonen,
zou zo’n plek een soort van gezamenlijke
gedeelde huiskamer zijn waar iedereen
ook deelneemt, zodat je ook langer thuis
kunt wonen zonder dat je meteen bent
aangewezen op wat zwaardere zorg.”
Ook het onderwerp mantelzorgers kwam
ter sprake. Wanneer is men mantelzorger
en wanneer voelt iemand zich mantelzorger? Iemand die voor zijn of haar moeder
zorgt, is in veel gevallen ook mantelzorger,
maar ervaart dat wellicht niet zo. Toch is
de druk op deze personen niet minder. Hoe
zorgen we ervoor - buiten al bestaande
initiatieven als bijvoorbeeld Texels Welzijn
- dat er genoeg mantelzorgers zijn in toekomst? Geopperd werd onder meer in te
zetten op het nog beter bereiken van vrijwilligers, bijvoorbeeld mensen die net met
pensioen zijn en graag wat willen doen.
Aandacht was er als vanzelf voor de problematiek van gedwongen gescheiden
wonen voor ouderen die bepaalde zorg
nodig hebben. Katrijn van de Vlerk - regiomanager van Omring - legde uit dat deze
wachtlijst kleiner wordt en dat nieuw- en
uitbouw van de Gollards en nieuwbouw
op het landje van Pelgrim in de toekomst
ook het probleem moet verminderen.
“Toch zullen we het in de toekomst nooit
volledig kunnen voorkomen.” Een grote
invloed van e-health - elektronische toepassingen in de zorg - inde nabije zorg verwacht Van der Vlerk niet. Maar zij ziet hier
uiteindelijk wel mogelijkheden in.

Werken
Op het gebied van werk wordt er druk gezocht naar een oplossing van het handjestekort. Valerie Jongeneel die onder meer
betrokken is bij het platform Werken op
een eiland - is van mening dat men eerst
over de broodnijd heen moet stappen. Volgens haar moet er meer samengewerkt
worden. “Je moet ook meer bieden dan
een CAO. Zingeving en persoonlijke ontwikkeling is erg belangrijk voor ze. Geef ze
training. Daardoor zijn ze ook interessanter op de arbeidsmarkt in het algemeen.
Maar medewerkers zoeken een afwisseling. Je zou dus meerdere banen kunnen
combineren, zodat je in een week twee dagen iets doet, twee dagen wat anders en
dan nog een dag weer wat anders. En dat
dan in een roulerend systeem. Dan wordt
‘t niet zo gauw saai. Maar dan moet je wel
samenwerken als werkgevers”, gooide
Jongeneel een balletje op. TESO-directeur
Cees de Waal benadrukte dat mensen
graag ook parttime door willen werken.
Wat hem ook opviel is dat hij regelmatig
bedankt wordt door mensen boven de
vijftig die hij aanneemt. “Zij bedanken mij
voor het vertrouwen, dat zij bij anderen
niet krijgen. Dat terwijl de oudere werknemer vaak de meest loyale is”, stelde hij.
Het debat trok zo’n 160 bezoeker en had
nog tachtig kijkers online. Debatleider Tessa van Daalen leidde alles in goede banen
en werd ondersteund door oud-politicus
Job Cohen, al was zijn rol marginaal. Het
debat was een goede wijze om verschillende branches in gesprek te krijgen en
krijgt ongetwijfeld een vervolg. Meer interactie met het aanwezige publiek zou
dan een punt van aandacht moeten zijn.
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