
BLOG dinsdag 24-03-2020  (T)huiswerk op mijn pantoffels 
 

 

Net als velen met mij, ben ik vandaag ook weer thuis aan het  

werk. Op zolder in mijn geval, met links en rechts van mij twee 

 ijverige kinderen, beide over hun laptop gebogen, druk bezig  

met hun digitale huiswerk voor groep 4.  

 

Dit is de 3e week van (t)huiswerk in verband met het Corona Virus. Ik ben net als 

anders op normale tijd uit bed gegaan, en inplaats van een kwartiertje in de auto 

naar kantoor bij MEE liep ik eerst een blokje rond om half 9, samen met mijn 

kinderen… even wat extra zuurstof en lekkere frisse neus alvorens we allemaal “aan 

ons werk” te gaan.  

Zo belik  een collega via what’s app video bellen, ik drink (teveel) lekkere(!) koffie uit 

mijn eigen koffieapparaat. Wanneer ik een telefoontje krijg van een cliënt voor het 

Servicebureau kan ik niet even bij een collega langslopen helaas. Dus; ik noteer het 

nummer, bel mijn collega als check en bel vervolgens deze cliënt weer terug. Alle 

begrip vanuit de cliënten. Ik heb telefonisch contact met wat cliënten uit mijn 

caseload en vraag wat ik voor hen kan betekenen in deze tijd, en ik bel het sociaal 

wijkteam voor een indicatie. Ondertussen wordt mij gevraagd of ik even mee wil 

helpen om opnieuw in te loggen in het computersysteem van school….. en of ik even 

mee wil helpen met de vleksommen tot 100, (vleksommen????). Ze vragen mij of 

“samen” nu wel of geen “hanenwoord” is (ik moet zelf even op Wikipedia zoeken wat 

een “hanenwoord” nu eigenlijk is… oeps… slechte juf…) Ik moet een vraag toelichten 

voor huiswerk van spelling. Tussen de bedrijven door help ik het huiswerk digitaal in 

te leveren waarbij ik keer op keer een foutmelding in het digitale schoolsysteem krijg, 

oh en de juf wil straks ook nog even met alle kinderen (tegelijk!!!)videobellen.  

Daar tussendoor werk ik mijn rapportages bij in BIS, lees ik mijn mailtjes en 

beantwoord deze zo goed als kan.  

 

In de pauze drink ik geen koffie met mijn collega’s waarbij we praten over de laatste 

aflevering van bijvoorbeeld “Boer zoekt vrouw…” maar sni j ik peren in stukjes, dans 

ik een stukje mee op Just Dance en gaat het over vriendjes en vriendinnetjes die 

steeds meer gemist worden.  

Ondertussen probeer ik zo min mogelijk nieuws te volgen, want ik heb nagenoeg 

geen invloed op de beslissingen die andere mensen om mij heen nemen…. Mensen 

die het nodig vinden om in deze tijd tóch hun kinderen een overvolle speeltuin in te 

sturen, of gezellig bij vrienden langs gaan, of (zoals afgelopen weekend) massaal 

uitwijken naar het strand of de woonboulevard.  Ik lees daarom niet teveel 

nieuwsberichten meer…. Ik word namelijk boos en verdrietig als ik dit lees…. Want 

ik doe er zelf alles aan om alle risico’s voor mijn gezin en de mensen van wie ik hou 

in te perken…. Ik begrijp en respecteer daarom ook de aangescherpte beperkingen 

die we gisteren (voor ons eigen bestwil)  opgelegd kregen vanuit de overheid. Meer en 

meer dringt tot ons állemaal door hoe groot deze impact op ons allemaal heeft.  

En hóe groot de impact van deze crisis is op onze cliënten…….. 

 

Wanneer ik ouders spreek hoor ik veel zorgen. Had ik het zojuist nog over mijn eigen 

kinderen die ijverig met hun huiswerk bezig zijn en wat voor mij soms al pittig is…. 

Laat staan als je 2 of 3 kinderen thuis hebt, vanuit speciaal onderwijs, met éxtra 

begeleidingsvragen vanwege hun autisme of hun verstandelijke beperking. Dan is het 

haast niet te doen om naast het werk van ouders de kinderen nog “les” te moeten 

geven. Onze cliënten hebben net als wij hun zorgen. Zij hebben eveneens de zorgen 

dat zij, of één van hun gezinsleden, Corona zou(den) kunnen krijgen.  
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Maar zij hebben vaak óók zorgen over de totale structuur die nu wegvalt. Kinderen 

met (soms forse) gedragsproblemen die ineens thuis komen te zitten omdat ook de 

dagbesteding is gestopt.  

Werkgevers die ouders naar huis sturen en geen duidelijkheid kunnen geven over 

hun salaris. Relaties die hierdoor onder spanning komen te staan. Ik spreek een 

alleenstaande moeder die rond moet komen van een minimuminkomen waardoor zij 

niet eens de mogelijkheid heeft om überhaupt te hamsteren en dus vaak maar met 

weer pizza thuis komt. De praktische inzet binnen de thuissituatie die ineens 

wegvalt nu de ambulante begeleiding niet meer aan huis komt. Geen pedagogische 

ondersteuning meer….geen ontlasting van de zorg voor dat gezin met het meervoudig 

gehandicapte zoontje van 3. En dan dat telefoontje van die moeder met haar zorgen 

over haar zoon. Een man met GGZ en LvB problematiek die zichzelf in zijn huis 

opsluit en niemand meer binnen durft te laten uit angst zelf het virus te krijgen. 

Volgens zijn moeder dreigt zijn woning opnieuw te vervuilen, zij zorgt dat zijn 

boodschappen voor de deur staan…. De behandeling die net opgestart was is abrupt 

stil komen te liggen. Hij krijgt geen intensieve begeleiding meer aan huis, alles staat 

even stil, en deze man begrijpt het niet…..  

 

Wie wel?  

Want… Ja… álles staat even stil. Zo lijkt het….maar ondertussen gaat er razendsnel 

een virus rond wat invloed heeft op ons állemaal.  

 

Ik kijk naar buiten via het dakraam, zie de wolken langzaam voorbij trekken, ik hoor 

de vogels fluiten, de hond van de buren blaft, het lijkt zo normaal, maar toch is de 

wereld is in 2 weken tijd totáál anders…voor iedereen… wéreldwijd….Een 

onwerkelijke werkelijkheid…. 

En tegelijk  zien we zoveel saamhorigheid, prachtige initiatieven in onze 

maatschappij en binnen onze organisatie. In deze bizarre tijd voel ik mij tegelijk 

enorm gesteund door mijn organisatie, door het MT wat de boel probeert op orde te 

krijgen en te houden, de bereikbaarheid van mijn manager, de onderlinge verbinding 

met mijn collega’s via what’s app. We delen foto’s van ieders werkplek, van 

koffiebekers, foto’s van pantoffels, van lekkere, (jaloersmakende)  tussendoortjes en 

we delen gezondheidstips. Zo drinken we met elkaar tóch een beetje samen koffie en 

doen we met elkaar wat we kunnen. Met elkaar zetten we onze schouders 

eronder….voor de kwetsbare burgers die nu nog eens éxtra kwetsbaar zijn….  

We doen dat als consulenten, als collega’s, als papa’s en mama’s, als partners en 

soms dus ook ineens in een nieuwe rol als juf en meester. Laten we onze ogen niet 

sluiten voor de zorgen die er zijn, de zorgen bij onszelf, bij onze collega’s en bij onze 

cliënten…..Maar laten we van een afstand dichtbij elkaar zijn en de mooie 

initiatieven, ook binnen onze organisatie omarmen… al is het maar virtueel….. 
Heb vertrouwen… 

Wees lief voor jezelf en de mensen om je heen 
Blijf thuis…. 

 

Lieve groetjes Kirsten.  
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