
BLOG 26 mei 2020 Thuis…. 

 

Na een lekker lang Hemelvaartweekend  thuis was het  gisteren tóch  

weer even lastig om de flow van vorige week weer te pakken te krijgen. 

Dat ik niet de enige was die daar last van had bleek wel tijdens het  

Teams-video gesprek met een paar  collega’s. Een collega typte even  

later in een bericht; “gewoon…..go with the flow!” Waarbij ik meteen dacht  “Juist… dat wil ik 

maar dan zal ik die flow wél eerst (weer terug) moeten vinden.” Vandaag ging het gelukkig 

stukken beter. Het thuiswerken gaat op zich echt best goed maar zoals ik vorige week wel merkte 

geven collega’s op kantoor vaak weer wat extra motivatie om in de volgende versnelling door te 

kunnen knallen.  Zíen werken, dóet werken zeg maar. Ik heb al diverse tips gelezen over hoe je 

nog beter kunt thuiswerken. Dat je dan dus bijvoorbeeld koffie moet drinken uit een koffiekopje 

van je werk (ik heb nog steeds het koffiekopje uit mijn kerstpakket van een paar jaar geleden. Check!) 

Vooral jezelf aankleden en niet in pyjama gaan werken (Vanzelfsprekend. Check!) Af en toe een 

eindje lopen (trap op, trap af voor koffie telt vast ook, en tussendoor even een blokje rond met onze 

zindelijk-wordende-pup. Check!) Concentratie-muziekje op (Spotify. Check!) Regelmatig even 

videobellen met collega’s (Gezellig en noodzakelijk. Check!) Zorgen voor een goed ventilerende 

ruimte (Op de zolderkamer hangt een grote ventilator aan het plafond dus als ik alle losse papieren vastleg  

kan die gewoon op standje één aan. Of ik zet het dakraam open. Check!) Zorg op zijn tijd voor een goede 

pauze. (Ik ben gezegend met een heerlijk huis met een tuin met veel zon. Check !) En zorg voor een 

rustige werkruimte (de ruime zolderkamer, waar ik het meeste van de tijd in alle rust kan werken. 

Check!) In tegenstelling tot sommige collega’s en thuiswerkvriendinnen. Nog regelmatig zie ik 

foto’s voorbij komen van volle kamertafels waar tussen het schoolwerk van de kinderen of laptop 

van partnerlief gewerkt moet worden. Juist dus ook in deze tijd besef ik hoe gezegend ik ben om 

een fijn “thuis” te hebben.  

 

Deze gedachte werd versterkt nadat ik vanmorgen een collega van de sociale werkvoorziening en 

een cliënte aan de telefoon had i.v.m. afsluiten van een traject.  Het was een traject wat ik niet snel 

zal vergeten. Het eerste huisbezoek maakte al diepe indruk.  Samen met haar werkbegeleider van 

de sociale werkvoorziening ontmoette ik mijn cliënte in haar flatje 4 hoog (in een gebouw wat op 

de nominatie staat om binnen nu en 1 jaar tegen de vlakte te gaan). Via een (naar urine-stinkend) 

trappenhuis zonder lift bereikte ik haar flatje. Een vriendelijke 37-jarige vrouw  stond me bij de 

deur al op te wachten. Ze droeg mooie gewaden en een mooie lange hoofddoek viel over haar 

ranke schouders. Nadat ze de tafel had vol gezet met allerlei lekkere Afrikaanse hapjes voor haar 

werkbegeleider en mij deed ze haar verhaal. Ze vertelde ons hoe zij jaren geleden in haar 

geboorteland door milities in haar buik en rug was geschoten en vervolgens voor dood was 

achtergelaten. Half doodgebloed werd ze uiteindelijk naar een ziekenhuis gebracht alwaar bleek 

dat zij haar tweeling, (twee jongetjes)  waarvan ze op dat moment 30 weken zwanger was had 

verloren. Ze konden ook haar baarmoeder niet meer redden waardoor ze nooit meer zwanger zou 

kunnen raken. Haar twee zoontjes heeft ze nooit meer gezien.  

Na diverse operaties is ze uiteindelijk in Nederland terecht gekomen. Huis en haard 

achtergelaten. Hier kwam zij erachter dat haar man toevallig ook naar Nederland was gevlucht. 

Echter, hij was al die tijd in de overtuiging geweest dat zij was overleden. Hij had een nieuw 

leven, met een nieuwe vrouw en een kindje opgebouwd, er was geen ruimte meer voor haar in 

zijn leven. Zonder netwerk moest ze in haar eentje, met al haar trauma’s én enorme verliezen hier 

in Nederland een nieuw bestaan opbouwen. De schade in haar rug, buik, heupen en organen was 

enorm. Ondanks dagelijkse pijnklachten wilde ze heel graag werken en kwam ze bij de sociale 

werkvoorziening terecht. De gewelddadige ervaringen maakte haar angstig voor onverwachte 

geluiden en aanrakingen en ze was erg bang voor mannen. Trauma-therapie bleek te heftig en de 
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psychiater adviseerde haar ermee te stoppen. Tevens bleek uit onderzoek bij de GGZ dat er sprake 

was van een licht verstandelijke beperking. Ze moest “maar  leren omgaan met haar verleden.” Ze 

kreeg een beschutte werkplek, ze droeg een koptelefoon en haar collega’s wisten dat ze haar nooit 

van achteren moesten benaderen. Ondanks haar achtergrond en beperking kan ze zich goed 

verstaanbaar maken in het Nederlands en begrijpt ze ons goed. Post en administratie neemt ze 

vaak mee naar haar werk om met haar werkbegeleider door te nemen. Haar werkbegeleider 

maakte zich zorgen om haar maar had niet de tijd om haar intensief te begeleiden. Ze  heeft 

nauwelijks sociale contacten en vertrouwt bijna niemand. De vraag aan MEE was of we zouden 

willen MEEdenken in het vergroten van haar sociaal netwerk, ondersteunen in een aanvraag voor 

begeleiding thuis en meekijken naar mogelijkheden voor een aangepaste woning. Tijdens het 

gesprek vertelt ze dat ze op korte termijn een zware operatie zal ondergaan om al het 

littekenweefsel weg te laten halen. Haar pijnklachten zullen nooit verdwijnen en ze mag ook in de 

toekomst maar minimaal traplopen. Dan tilt ze haar lange rok op en laat ze mij haar afschuwelijke 

littekens zien.  

Het maakt diepe indruk op mij….  

Deze vrouw moet geholpen worden roept alles in mij! Niet alleen begeleiding maar ook 

huishoudelijke hulp lijkt zeer noodzakelijk. Een traject in nauwe samenwerking met haar 

werkbegeleider, haar psycholoog en het Wijkteam volgt. N.a.v. het door ons opgestelde Plan van 

Aanpak neemt het wijkteam ons advies over; naast de noodzakelijke huishoudelijke hulp wordt 

ook begeleiding geïndiceerd. Ook vraag ik een medische urgentie aan die zonder enige twijfel 

wordt afgegeven. Het wachten is nu nog wel op een geschikte, aangepaste woning.  

Ik zit inmiddels (eerlijk gezegd al ver) bóven  het maximaal aantal uren wat ik als onafhankelijk 

cliëntondersteuner binnen de gemeente aan haar zou mogen besteden. Dus nu móet ik het traject 

echt gaan afronden. De belangrijkste zaken zijn gelukkig geregeld. Nu alleen nog de aangepaste 

woning. Vanmorgen vertelde haar werkbegeleider me nog dat ze zich in haar huidige flat echt 

niet veilig voelt o.a. vanwege verslaafden die er vaak rondhangen. Recent heeft ze middenin de 

nacht politie gebeld omdat er een onbekende dronken man schreeuwend op haar deur aan het 

bonken was. Een vrouw met zulke trauma’s kan deze spanning er niet bij hebben. Ik gun haar een 

aangepaste woning. Gelijkvloers. Niet op de begane grond (te beangstigend), in een veilige 

omgeving, met een lift, niet te ver van haar werk zodat ze gewoon naar haar werk kan fietsen. 

Want ze wil niets liever, haar werk is haar afleiding, haar werk is haar enige levensdoel, zo zegt 

ze. Net voor we allemaal thuis kwamen te zitten i.v.m. Corona had ik nog een laatste huisbezoek 

bij haar waarbij ze me bedankte voor alles wat ik tot dan toe in de beperkte uren voor haar had 

gedaan. Ze stopte me allerlei lekkere  hapjes toe waar ik later met collega’s van heb genoten.   

Na nog wat administratieve zaken geregeld te hebben moet ik nu écht afsluiten. Zij én haar 

werkbegeleider begrijpen het. Al had ik het traject graag nog verder afgerond.. Ik had graag nog 

even wat druk op de ketel gezet richting woningbouw, nog gezocht naar een passende 

vrijwilliger, maar ik moet het loslaten vanwege de uren, in de wetenschap dat haar 

thuisbegeleiding dit dus samen met haar zal moeten gaan doen. 

 

Een fijne, veilige, rustige woonplek is dus helemaal niet zo vanzelfsprekend. Dus lieve collega’s;  

als we dan tóch veel thuis zijn, besef dan eens hoe belangrijk het is dat je je daar fijn en veilig 

voelt. Dus inplaats van te balen dat we allemaal nog niet naar kantoor kunnen, kunnen we ook 

kijken naar dat wat we wél hebben, een veilige THUISwerkplek bijvoorbeeld…En tot die tijd…. 

Heb vertrouwen 
Wees lief voor je zelf en de mensen om je heen….  
Blijf (nog steeds) zoveel mogelijk thuis en houd afstand… 

    Lieve groetjes Kirsten. 
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