
BLOG 19 mei 2020,  Afstand…..  

Vandaag heb ik voor het eerst sinds bijna 11 (!)  weken  

weer een dag op kantoor gewerkt. Dat ik lang niet buiten  

de deur ben geweest bleek wel toen ik na een paar  

kilometer op de snelweg besefte dat in de afgelopen weken  

de kilometerlimit naar beneden geschroefd was…. Helemaal  

vergeten!!! Waar ik in eerste instantie vrolijk het gaspedaal  

intrapte (het was  lekker rustig op de weg) moest ik ‘m loslaten en me beperken tot de 

maximumsnelheid van 100 km per uur. Vol verbazing zag ik vervolgens bij de afrit Oosterhout 

dat men in de afgelopen weken een compleet viaduct uit de grond had gestampt. Zonder 

vervolgens naar een parkeerplek te hoeven zoeken parkeerde ik mijn auto recht voor de deur 

van kantoor. Alsof ik er gisteren nog geweest was, maar dán toch nét even anders liep ik naar 

binnen. Eenmaal binnen werd ik met mijn neus op de feiten gedrukt. Overal stickers met “1,5 

meter afstand houden”, pijlen op de grond die de looproutes  aangeven en desinfectiemiddel in 

iedere ruimte en op de tafels en beschermende plexiglas platen in de spreekkamers. Een bizarre 

werkelijkheid, maar wel goed georganiseerd, overzichtelijk en het geeft mij een veilig gevoel dat 

onze organisatie zorgvuldig is ten aanzien van de medewerkers. Het is fijn om weer een paar 

van mijn collega’s te zien, hoewel het gek is om elkaar niet op de normale collegiale manier te 

begroeten (na elkaar zo lang niet gezien te hebben). Ik werd zelfs blij van de MEE-koffie, en de 

kou in het keukentje trok snel weg door de bekende warme sfeer, collegialiteit en gezelligheid 

tijdens de lunchpauze. Het is fijn om - weliswaar op afstand-  met elkaar te kunnen lunchen, 

ervaringen van de afgelopen weken uit te kunnen wisselen en te horen dat we allemaal 

vergelijkbare ervaringen hebben t.a.v. het thuiswerken. Dan merk je tóch dat ondanks de 

verbondenheid die we allemaal met elkaar hebben de afstand toch wel groot is  bij continue 

thuiswerken. Dat het héél anders is om je collega gewoon schuin tegenover je aan de lunch te 

hebben dan om je collega te zien via een computerscherm met een wasrekje op de 

achtergrond….Hoewel het werken op kantoor als enige nadeel heeft dat ik nu geen voorraadkast 

met chocola, chips en nootjes binnen handbereik heb besef ik meteen dat dat éigenlijk dan ook 

juist wel weer goed is…. 

 

Dat niet bij iedereen de wereld letterlijk en figuurlijk klein was sinds de intelligente Lock down 

blijkt uit de diverse gesprekken met de moeder van een pubermeisje uit mijn caseload.  Een 

meisje met een licht verstandelijke beperking die op het voortgezet speciaal onderwijs zit en die 

ondanks de beperkende maartregelen al weken elke dag op straat te vinden is. Ze hangt wat 

rond met haar vrienden, zonder daarbij rekening te houden met 1 .5 meter afstand. Haar moeder 

kan en wil haar niet binnen houden.  Daarnaast heeft zij er ook geen zicht op wat haar dochter 

overdag uitspookt omdat zij en haar partner allebei full time werken om  hun hoofd boven water 

te houden en zo hun schulden af te kunnen betalen. De combinatie van een onstabiele 

thuissituatie, een ‘verkeerd’ vriendje en diverse trauma’s zorgden er in de afgelopen maanden 

voor dat er sprake was van veelvuldig ongeoorloofd verzuim op school. Al ruim voor de 

beperkende maatregelen was ik betrokken bij hen om de juiste hulpverlening in te kunnen 

regelen.  

Thuis heeft dit meisje te maken met de inmiddels 4e partner van haar moeder. Met haar vader 

wil ze eigenlijk liever geen contact. De relatie tussen haar moeder en haar eerste stiefvader is 

een paar jaar geleden na geweld in de thuissituatie beëindigd. In de afgelopen 1,5 jaar maakte  

dit meisje daarnaast nog een tweetal traumatische ervaringen mee waardoor ze steeds verder af 

begon te glijden. Wat begon met het terugtrekken in zichzelf uitte zich de afgelopen maanden in 

het snijden in haar armen en beginnend softdrugsgebruik. Met elkaar stelden we een plan van 
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aanpak op waarmee we bij de gemeente een indicatie aanvroegen. Ondanks haar schreeuw om 

hulp ontstond een veel te langdurige procedure over de juiste beschikking vanuit de gemeente. 

Nadat na weken van wachten en overleggen de beschikking eindelijk rond was werd op het 

laatste moment - vanwege Corona-  de intake met de zorgaanbieder voor behandeling en 

begeleiding tot nader bericht geannuleerd. Tevens kon ze kon niet meer naar school, haar stage 

werd per direct gestopt en het was onduidelijk of ze haar examen zou kunnen gaan halen dit 

jaar. In de weken die volgden lukte het haar niet om zelfstandig haar huiswerk te maken. Vaak 

heeft ze geen zin of begrijpt ze niet goed wat de bedoeling is  waardoor ze stopt met haar 

huiswerk en naar buiten gaat. Haar moeder geeft in eerdere telefoongesprekken aan dat er 

steeds vaker ruzies zijn en dat er echt iets moet veranderen omdat ze anders haar dochter op 

straat zet.  In overleg met school kon vervolgens toch geregeld worden dat ze toch in ieder geval 

2 dagen naar school kan komen. Op die manier is er weer even contact met haar mentor en met 

een paar andere leerlingen en leerkrachten. Daarnaast kon tot grote opluchting 3 weken geleden 

tóch de intake met de behandelaar plaatsvinden, in een speciaal ingerichte coronaruimte bij de 

zorgaanbieder. Middels videobellen was ik in de gelegenheid om daar ook bij aan te sluiten. Het 

intensieve behandel- en begeleidingstraject kon daarna direct gaan starten.  

Inmiddels vinden er wekelijks gesprekken plaats met dit meisje én gesprekken met haar moeder. 

Vanmiddag heb ik deze moeder weer even aan de telefoon.  Trots vertelt ze mij dat haar dochter 

sinds kort zelfs een bijbaantje heeft gevonden. Er lijkt wat meer rust nu ze weet dat er naar haar 

geluisterd wordt. Hoewel zij samen nog een heel lange weg te gaan hebben is de start nu toch 

gemaakt. Corona heeft het traject vertraagd, haar school tijdelijk  on-hold gezet, haar stage 

beëindigd, maar langzaam aan gaan zij de draad weer oppakken.  Er is eindelijk een 

voorzichtige, stijgende lijn.   

 

Deze voorzichtige stijgende lijn zien we ook in de versoepelingen rondom Corona. Want hoewel 

we allemaal ontzettend van onze kinderen houden moesten we vanmiddag toch met een paar 

collega’s tegelijk even juichen bij het push-bericht van de NOS dat de basisscholen vanaf juni 

weer volledig open gaan iedere dag. In afwachting van nog meer goed nieuws bij de 

persconferentie stapte ik na een lekker werkdagje in een loeihete auto. Met de airco aan betrapte 

ik mezelf erop dat ik aan het meezingen was met de radio. Wat heb ik toch een mooie baan, wat 

heb ik toch leuke collega’s, wat was het weer fijn op kantoor vandaag! Daar waar mijn 

concentratie de laatste tijd door al het thuiswerken aan het afbrokkelen was ging ik vandaag 

juist als een speer. Dat gevoel hoop ik weer even vast te kunnen houden. We hebben gewoon op 

z’n tijd even een andere omgeving en onze collega’s nod ig om er weer vól voor te kunnen gaan. 

Even weer alsof het allemaal tóch een klein beetje “normaal” is…. Met, zo blijkt uit de 

persconferentie, gelukkig ook weer  “normale” bezoeken aan ouderen in verpleeg-

verzorgingshuizen. Met “normale” bezoeken van ouders aan hun kinderen binnen de 

gehandicaptenzorg. Met “normale” schooltijden voor kinderen en pubers….  Het is allemaal nog 

niet zo “normaal” zoals we zouden willen, maar als we goed ons best blijven doen wordt het 

hopelijk op een dag allemaal weer “normaal”… en tot die tijd…. 

 

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

Blijf zoveel mogelijk thuis of houd afstand…  
 

Lieve groetjes Kirsten. 
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