
BLOG dinsdag 31-03-2020.  Zomertijd. 
 

Hoewel afgelopen weekend de klok werd verzet zijn we toch  

écht nog  maar één week verder sinds mijn vorige BLOG.  

We hebben de klok  slechts een uurtje vooruit kunnen zetten, 

inplaats van een maand of 4… 

 

Een week verder waarin  ik, net als velen, amper buiten de tuin ben geweest, ja, nou 

ja oké, ik heb een rondje gelopen door het dorp met de kinderen. We zijn “op 

berenjacht” geweest (op zoek naar knuffelberen achter de ramen).  

De zon wordt feller, en ondanks de soms frisse wind was het wel even lekker zo’n 

pauze op mijn eigen bankje in de achtertuin. Ik verwonderde mij meermaals over de 

streeploze lucht….want… niet alleen was de lucht op sommige momenten wolkeloos 

en helderblauw, maar er was ook geen énkele vliegtuigstreep te zien……daarop 

lettend een erg rare gewaarwording aangezien de lijnen en kruizen in de lucht 

normaliter niet te tellen zijn.  

Een week met mooi zonnig weer waarin ik in de pauzes buiten in de zon zat en om 

me heen zag hoe bomen en planten in hun jaarlijkse metamorfose van knopjes en 

bloei terechtkomen. De natuur knapt er alleen maar van op dat er minder vliegtuigen 

en auto’s hun uitlaatgassen achterlaten bedenk ik mij wederom. Alleen de reden 

waarom blijft beangstigend en zorgwekkend.  

 

Want vanwege die werkelijkheid van de dag heb ik ook vandaag, net als voorgaande 

weken, gewerkt vanaf mijn zolderkamer, aan mijn geïmproviseerde bureau. Veel 

videobellen, met collega’s, soms met velen tegelijk.  

Zo zie ik collega’s via een schermpje en niet aan de bekende koffietafel aan de 

Dillehof. Ik zie collega’s met nog ongekamde haren, of collega’s die de tafel  - naast 

werklaptop-  vol hebben liggen met huiswerk van hun kinderen, of ik zie een kat over 

het toetsenbord van een collega lopen. Ineens ben je dan tóch wel dichtbij die 

collega. Ondanks de fysieke afstand.  

 

Nu draai ik al wat jaren MEE bij MEE, al jaren mag ik daardoor ‘het bekende warme-

bad’ ervaren. Maar ik vind het bijzonder om zelfs van een afstand te merken dat een 

aantal nieuwe collega’s deze zelfde ervaring hebben, dat zij - ondanks deze abrupte 

letterlijk fysieke afstand middenin hun inwerkperiode - toch dit warme bad ervaren. 

Zelfs zij ervaren ondanks deze rare, prille start de goede samenwerking en bereidheid 

elkaar te helpen. 

We komen tot creatieve oplossingen, en andere manieren (soms zelfs wel efficiënter) 

van communiceren met elkaar en met onze cliënten. 

 

Afgelopen week aan videobellen gedaan met een behandelaar, een begeleider en de 

moeder van een cliënt. Fijn om elkaar dan toch min of meer in de ogen te kunnen 

kijken tijdens het maken van afspraken, het is net alsof je dan tóch ook met elkaar 

in overleg zit op kantoor. Met wel de verschillen dat ik gedurende het gesprek ook 

steeds mezelf weer zie (wat ik overigens  ontzettend irritant vind, benieuwd trouwens 

of meer mensen daar last van hebben). Daarnaast ook het besef dat deze moeder en 

zorgaanbieder haast bij mij hier op de zolderkamer zijn, in mijn eigen stukje privé. 

Het zorgt er voor dat de afstand tussen werk en privé een stuk kleiner is.  

En zo voelt het deze hele week een beetje, werk is ineens veel dichterbij. De 

verleiding is heel groot om ’s avonds toch weer even de laptop te openen, hij staat nu 

immers gewoon klaar. Een verleiding die ik bij meer collega’s zie, ook omdat we 

allemaal overdag weleens opgeslokt worden door huiswerk van kinderen of 

bijvoorbeeld een hond die uitgelaten moet worden. De gedrevenheid, de motivatie, de 



betrokkenheid bij elkaar en bij de cliënt wordt ondanks afstand toch eerder méér 

dan mínder.  

 

Wánt…. We maken ons állemaal zorgen. Over onze families, over onze eigen 

gezondheid, over onze cliënten. We zien allemaal dagelijks de update van de cijfers 

van het RIVM. Je hoeft de radio of televisie maar aan te zetten of het gaat over 

Corona; praatprogramma’s, reclames, journaal álles is Corona.  Iets waar mijn 

kinderen, maar ook ikzelf soms, gewoon éven níet mee geconfronteerd willen worden. 

“Niet wéér over corona!” roepen ze hier dan in koor. Soms wil je dat gewoon even 

níet.  Maar… al willen we dit niet… dit  ís de realiteit waar we nu in leven, waar de 

héle (!) wereld momenteel in leeft. Er is wereldwijd waarschijnlijk níemand te vinden 

die níet de impact ervaart van deze crisis. Voor íedereen  is ineens álles anders. En 

dat zal ook nog wel even duren….. Een heel bizarre gedachte…. 

 

Echter voor de één is deze hele situatie zorgwekkender, angstiger, spannender dan 

voor de ander. Waar dit voor de éne burger impact heeft op sociaal gebied omdat 

diegene niemand meer ziet, heeft het voor de ánder vooral impact op zorgen over 

gezondheid of financiën.  

 

Het is aan óns om daar oog en oor voor te hebben, te luísteren naar wat de cliënt 

nodig heeft en wat wij dan toch mogelijk nog kunnen betekenen. Maar ook om dán 

nog de lichtpuntjes te zien, om samen met de cliënt te praten over datgene wat 

ondanks de zorgen nog wél goed gaat. Door het met de cliënt te hebben over dát wat 

(nog) wél lukt. Te vragen naar de steun die zij mogelijk toch - al is het van een 

afstand - van de mensen uit hun netwerk, mogen ontvangen en kunnen vragen.  

Soms blijkt er, ondanks de strenge regels toch meer mogelijk dan je vooraf had 

kunnen denken. Zoals hoe wij nu werken met elkaar bijvoorbeeld. Dat hadden we 

toch ook nooit gedacht, maar het kán dus wél.  

 

Het lijkt een lijn die doorgetrokken kan worden door de hele maatschappij. Omdat de 

meeste mensen (gelukkig!) nu wel binnen blijven lijkt de betrokkenheid onderling 

groter dan ooit. Er ontstaan in de hele maatschappij heel mooie initiatieven. Ook 

daar mogen we onze ogen en oren niet voor sluiten. Want dat soort berichten laten 

ons zien dat we ondanks deze heftige periode met z’n allen sterker zijn dan dat we 

denken en dat we ons hier allemaal doorheen gaan slaan, met elkaar.  

 

We zouden graag allemaal de klok wat verder vooruit hebben gezet. Maar we moeten 

het doen met de realiteit…. En de realiteit… dat zijn dus ook die  berichten over die 

mooie initiatieven, het koffiemoment met je collega. Deel in déze realiteit een foto van 

een gezond, lekker (of juist heel ongezond) tussendoortje, stuur dat ene grappige 

filmpje door, bel die ene collega en vraag gewoon even hoe het met hem of haar is , 

vooral omdat het gisteren even niet zo lekker ging met hem of haar.  

Het maakt het allemaal wat draaglijker met elkaar. Want… we zijn nu dus weliswaar 

weer één week verder sinds mijn vorige LEES je MEE, maar we zijn er  nog lang niet, 

en dan kunnen we het maar beter zo goed mogelijk door komen met elkaar….. 

 

Heb vertrouwen… 
Wees lief voor jezelf en de mensen om je heen 

Blijf thuis…. 

Lieve groetjes Kirsten.  
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