
BLOG dinsdag 07-04-202.  Naar buiten…. 
 

De temperatuur stijgt, zowel buiten als hier op mijn zolderkamer.  

Heerlijk, want nu kan ik in de middag mijn pantoffels verruilen voor  

mijn slippers. Tussen  de middag loop ik lekker even op mijn blote  

voeten over het gras in de tuin. Het ruikt anders buiten en ik heb zelfs de   

zonnebrandcrème al tevoorschijn gehaald. We krijgen allemaal wat lentekriebels….  

 

Als het huiswerk is gedaan vertrekken onze huisleerlingen naar buiten. Hoewel het 

soms écht aanpoten is om alles zo goed mogelijk te combineren, merk ik wel dat hoe 

langer we in deze situatie zitten, alles steeds meer begint te wennen, al is het wel 

heel veel wat er allemaal op je afkomt als huis-juf. Liever ook gaan onze kinderen 

naar school. Het gemis van school, juffen en klasgenoten lijkt met de dag groter te 

worden. Als dat voor hén al zo groot is, terwijl ze het thuis toch allemaal best goed 

hebben. Hoe moet dat dan bij al die gezinnen waar dat níet het geval is….  Waar 

veiligheid normaliter al geen vanzelfsprekendheid is, en nu al helemaal niet.  

 

Het is volop in het nieuws, de stijgingen van huiselijk geweld sinds de scholen 

vanwege corona gesloten zijn. Ik heb zo dus inderdaad ook een paar cliënten waar ik 

mij zorgen over maak. En terwijl ik vanuit mijn dakraam naar beneden kijk en zie 

hoe mijn kinderen zich vermaken op de trampoline hoor ik aan de andere kant van 

de telefoon de moeder van een meisje van 9. Deze moeder wil niet videobellen. Haar 

dochter heeft  geen trampoline, sterker nog, zij komt niet eens buiten. Ik weet dat zij 

niet naar buiten komt al is de lente zo voelbaar. Zij zit binnen, de gordijnen 

hoogstwaarschijnlijk gesloten. Zij zit in die volle, kleine woonkamer, op die kapotte 

bureaustoel,  in de lucht van een vol gerookte asbak welke zich vermengt met 

kattenbakgeur. Haar moeder vertelt me dat ze echt wel probeert om samen met haar 

dochter het huiswerk te maken, maar dat ze het allemaal maar lastig vindt, dat 

inloggen en dat indienen van het huiswerk, soms begint ze er niet eens aan omdat 

het teveel is. Deze moeder vertelt me dat ze vroeger zelf al geen ster was in rekenen 

en dat ze haar dochter daar echt niet mee kan helpen. Er is ook zoveel verandert op 

dat gebied. Soms belt de leerkracht om te vragen hoe het gaat, maar haar dochter wil 

zelf niet zoveel zeggen dan.  

Dochter gaat “op weekendtijd” naar bed en kwam er vanmorgen om half 10 uit. De 

structuur lijkt weg te vallen. Evenals hun financiële zekerheid. Vader werkt in 

ploegendienst en het bedrijf zal moeten gaan inkrimpen nu. Het is nog niet duidelijk 

wat dit voor consequenties gaat hebben voor zijn inkomen. Wat ik wel weet is dat er 

al (forse) schulden zijn binnen het gezin, schuldhulpverlening is al op de hoogte. 

Wanneer ik vraag naar de activiteiten van haar dochter is ze kort. Ze komt niet 

buiten, de tuin is geen speelplaats, de buren willen dat ook niet  en in de buurt heeft 

ze geen vriendinnetjes. Met dit (prachtige lente)weer komt ze niet buiten, ze is vooral 

druk met gamen. Nee, deze moeder staat niet negatief tegenover hulp, maar  ze is wél 

bang dat de begeleiding van mening kan zijn dat ze het als moeder (weer) niet goed 

doet. Dat deze begeleiding van mening kan zijn dat haar jongste kind uit huis 

geplaatst zal worden, net als haar oudste kinderen. En net als ik die steen weer in 

mijn maag voel zegt ze iets wat mij weer een sprankje hoop geeft. Ik wist het al wel…. 

De beschikking vanuit de gemeente was rond, maar vanwege corona was het maar de 

vraag wanneer de begeleiding zou kunnen gaan starten. En nu vertelt deze moeder 

mij dat de begeleiding, een ZZP’er  kan starten.  Sterker nog, hij is vorige week al 

geweest! Hij heeft samen met haar dochter een eind gewandeld, als kennismaking.. 

Bij thuiskomst had ze gezegd dat het best leuk was.  
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We hebben grote stappen gemaakt met dit gezin. Ouders wilden eigenlijk helemaal 

geen hulp. Te vaak was hun vertrouwen in de zorgverlening beschadigd. Door school 

werd hen vanwege haar gedrag geadviseerd contact met MEE op te nemen. Moeder 

wilde geen huisbezoek, een kantoorbezoek kon nog net, en nog één… waarna een 

diagnostisch onderzoek volgde, en een paar afspraken die keer op keer werden 

afgebeld. Mijn collega en ik hadden de hoop al bijna opgegeven. We hadden de 

situatie intern al besproken binnen het Collegiaal Expertise Team maar uiteindelijk 

spraken we tóch deze moeder nog, op kantoor! Vader sloot niet aan vanwege 

nachtdiensten. Middels kleine stapjes konden we de weg vrijmaken richting 

hulpverlening, géén grote organisatie zoals bij haar oudere kinderen. maar een kleine 

ZZP’er. Wat volgde was een traject richting de gemeente. Uiteindelijk mocht ik zelfs 

samen met de jeugdconsulent van de gemeente op huisbezoek komen. We hielden het 

nog geen 3 kwartier vol in de lucht van rook en kattenbak. Maar  ook voor de 

gemeente was de noodzaak méér dan helder, een nieuwe hobbel diende zich aan 

aangezien deze hulpverlener niet gecontracteerd was en dus vanuit PGB geïndiceerd 

diende te worden. De motivatie van onze GZ-Psycholoog trok de jeugdconsulent 

uiteindelijk over de streep waarna de beschikking kon worden afgegeven. Samen met 

deze zorgverlener had ik opnieuw een huisbezoek, het aquarium was nu nóg groener 

dan de vorige keer, geen vis te zien. Op kantoor spoot ik een bus deodorant over me 

uit, alweer…. 

 

En nu… nu we middenin een fase zitten waarin álles anders is, en waarbij ik mij 

juist ook over deze jongen zorgen maak, is er ineens tóch dat lichtpuntje. De 

begeleider is gestart en morgen komt hij weer….Moeder zou de begeleider vragen of 

hij mij daarna wilde bellen zodat hij nog even met mij kon afstemmen. 

 

Ik kan de thuissituatie van dit meisje niet veranderen, de bedompte, donkere 

woonkamer, de kattenharen op de bank. Ik kan er niet voor zorgen dat deze moeder 

haar dagelijks helpt met  huiswerk nu ze niet naar school kan. Helaas vindt deze 

moeder het niet nodig om met haar even een eindje te gaan wandelen buiten en kan 

ze haar energie niet kwijt in de tuin. Maar middels heel kleine stapjes heb ik samen 

met mijn collega een hulpverlener binnen dit gezin kunnen krijgen waar béide ouders 

achter kunnen staan. Een hulpverlener die op tempo van het gezin aan gaat sluiten. 

Een hulpverlener die alleen maar met dit soort gezinnen werkt en waarvan ik hoop 

dat ouders hem steeds meer binnen gaan laten.  

Het is een breekbaar gezin, en ik weet niet welke kant het uit zal gaan,  maar deze 

eerste stap hebben we gezet. Langzaam wordt de steen in mijn maag een beetje 

kleiner.  

Volgende week hebben we opnieuw contact met elkaar, gewoon even om de lijntjes 

kort te houden. Ik verbreek de verbinding en kijk opnieuw uit het raam. Het gespring 

op de trampoline heeft plaatsgemaakt voor een zelf-getimmerd bouwwerk. Wat een 

tegenstrijdigheden allemaal bedenk ik me….. 

 

Ik vraag me af hoe lang dit allemaal nog gaat duren en hoop zo dat al les snel weer 

normaal mag zijn, is het niet voor mezelf, dan wel voor die jongen van 9 en de vele 

andere kinderen net als hij…. Maar nu eerst even naar beneden, de tuin in… even 

mijn kinderen knuffelen… dat is dan weer het voordeel van thuiswerken nu , in deze 

bizarre tijd… want tja, knuffelen…. Dat kan nu gewoon even tussendoor…. 

 
Heb vertrouwen… 

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

Lieve groetjes Kirsten.  
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