In de coronacrisis hebben we het over cruciale beroepen in vitale processen.
Ouders of verzorgenden kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van een
‘noodopvang’ als hun kinderen geen klachten hebben zoals koorts, hoesten
of verkoudheid. Door deze ‘noodopvang’ kunnen zij gewoon naar hun werk
en de samenleving zo draaiende houden. Uit een CBS-onderzoek bleek dat
mensen in cruciale beroepen hun baan emotioneel veeleisend vinden.
Sommige ouders of verzorgenden kunnen gebruikmaken van de ‘noodopvang’ als
hun kinderen geen klachten hebben zoals koorts, hoesten of verkoudheid. Door
deze noodopvang kunnen zij naar het werk en de samenleving draaiende houden:
het gaat hier om de beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden een
continue bezetting vragen. Ook ouders of verzorgenden die in vitale bedrijven
werken of onmisbaar zijn voor vitale processen kunnen hun kinderen naar deze
noodopvang blijven. De Rijksoverheid stelde een lijst op van cruciale beroepen.
Van alle beroepsgroepen zeggen psychologen, artsen, verpleegkundigen en
maatschappelijk werkers het vaakst dat ze hun baan emotioneel veeleisend
vinden. Ook agenten, brandweerlieden, leerkrachten en docenten noemen hun
werk vaak emotioneel zwaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dat
onderzocht. Het onderzoek, onder duizenden werknemers, is gedaan in 2018, dus
ver voor de uitbraak van het coronavirus. Opvallend is wel dat de tien
beroepsgroepen met de zwaarste emotionele belasting allemaal voorkomen op de
lijst met beroepen die volgens de overheid cruciaal zijn om de samenleving op
dit moment draaiende te houden. Klik hier voor het CBS-rapport.
Cruciaal (volgens Van Dale, het groot woordenboek der Nederlandse taal)
(bn.; meer-, meest-) [<Fr. crucial], 1 een crux uitmakend, moeilijk of niet
oplosbaar: een cruciale kwestie, vraag; 2 van overheersende betekenis, syn.
kritiek, beslissend, doorslaggevend: de inbreng van de Spaanse delegatie was
cruciaal voor de afloop van de onderhandelingen.
Vitaal (volgens Van Dale, het groot woordenboek der Nederlandse taal)
(bn.) [<Fr. vital], 1 tot het leven als zodanig behorend, voor het leven
kenmerkend: vitale warmte; vitale gewaarwordingen; - (beperk.) het
fysiologische leven betreffend: vitale en geestelijke lustgevoelens (Buytendijk);
(fysiol.) vitale capaciteit, totale hoeveelheid lucht die de long na diepste
uitademing en diepste inademing kan bevatten; 2 kracht en lust tot het leven
bezittend, syn. levenskrachtig, energiek, levendig, levenslustig: hij is nog zo
vitaal voor zijn leeftijd; - getuigend van die kracht: (minder eig.) (m.betr.t.
scheppingskracht) vitale, gezonde poëzie; een vitaal surplus (Marsman); 3 van
wezenlijk of primair belang voor het leven of het functioneren, daarvoor
noodzakelijk: vitale delen (eig. m.betr.t. levensfuncties, ook oneig. m.betr.t.
machines); van vitaal belang; een vitale kwestie, een levenskwestie; 4
plaatshebbend gedurende het leven, in levende toestand: vitale kleuring van
cellen, behandeling van levende cellen of weefsels met kleurstoffen zonder hen
te doden, om daardoor bijzonderheden van hun bouw of functie te kunnen
bestuderen; 5 vitale tijd, tijd waarin men iets het gemakkelijkst doet; - vitale
ruimte, ruimte die iem. nodig heeft om zijn handelingen het best tot hun recht
te laten komen.

