
BLOG 2 juni 2020  Warmte…… 

 
De ventilator draait overuren vandaag. Uit het dakraam komt alleen  

een soort van tropisch warme wind, de reep chocolade hier naast mijn  

laptop op zolder smelt weg en heeft het beter naar zijn zin in de koelkast. Dus ruil ik de 

reep in voor een ijsje (dat koelt ook beter af!) Meteen maar even gecombineerd met een 

rondje pootjebaden in het zwembad in de tuin. Uit de berichtjes van - en contacten met - 

collega’s geldt dat het kwik (uiteraard) niet alleen bij mij op de zolderkamer tot hoge 

temperatuur steeg . Diverse collega’s hebben last van klotsende oksels, zweethandjes en 

koelingsbehoefte waardoor er regelmatig een greep in de ijskast werd gedaan.  Daar waar de 

thermometer in De Bilt vandaag om iets na 12’en  de 30 graden Celsius aantikte is het haast 

niet te doen zo op al die zolder/werkkamers. Wat verlangde ik vandaag daardoor even 

extra naar het kantoor met de airco aan De Dillehof in Oosterhout. Maar daar was het al vol 

met 7 collega’s. En dan houdt het op, en terecht!  

 

Even doemt een schrikbeeld op; komende zomer elke dag thuiswerken met deze 

temperaturen, dat is toch simpelweg niet te doen?  Maar dan denk ik even terug aan de tijd 

op de MEE locatie in Waalwijk.  Een groot gebouw….platdak…. kleine kantoortjes, geen airco 

(!) BLOEDHEET! En toch; we hadden het best goed daar met zijn allen, ondanks de warmte. 

We sleepten elkaar er elke zomer gewoon doorheen. We kochten met elkaar gewoon wat 

vaker een ijsje bij de Lidl aan de overkant. Ik zeg niet dat we nu dus allemaal thuis elke 

zomerse dag dus maar massaal aan het ijs moeten  (want dan zitten we straks allemaal met 

Corona-overgewicht). Maar we kunnen vast wel creatieve oplossingen bedenken tegen die 

hitte met elkaar….. want indertijd hebben we het aan de Dr. Kuyperlaan gedu rende de 

warme zomers daar ook met elkaar gered. Deze dagen worden we in ’t Brabantse sowieso al 

even herinnert aan die vervlogen tijden. Reden? We hebben helaas in korte tijd een aantal 

collega’s die afscheid van ons nemen vanwege  (pensioengerechtigde) leeftijd, ziekte of een 

overname door gemeente of een andere uitdaging. Vanwege Corona kan er geen écht afscheid 

genomen worden in een gezellig kroegje of een receptie  zoals we gewend zijn. Om hen toch 

ook óns niet te laten vergeten maakten we met elkaar voor ieder van hen een eigen unieke 

video. Iedereen nam op zijn/haar eigen manier afscheid met een toepasselijke tekst . Het werd 

aan elkaar gemonteerd door onze Master of Movies met toepasselijke muziek en zo  

ontstonden er mooie, ontroerende en grappige filmpjes . Door de collega’s zo voorbij te zien 

komen zie je een verzameling bijzondere mensen bij elkaar. Meteen besef ik weer hoe goed 

we het al jaren bij MEE hebben met elkaar. Dat het best bijzonder is om te ervaren hoe we  

elkaar steunen in lief en leed. Dat we nog elke keer van elkaar (niet aléén maar 

vakinhoudelijk) kunnen en willen leren. Het is nooit teveel om een collega te vragen om eens 

MEE te denken in een lastige casus. Om op een collega terug te vallen als een casus 

desastreus anders verloopt dan vooraf ingecalculeerd, hoeveel steun er dan ervaren wordt 

vanuit het team en de manager. De afstand tot elkaar líjkt soms verder door al het 

thuiswerken, maar tóch is er nog steeds die onderlinge verbondenheid die volgens mij best 

uniek te noemen is en die door velen wordt beschreven als een warm bad.  

Ik ben er van overtuigd dat als díe basis met elkaar goed is, je dat ook uitdraagt naar buiten, 

naar onze cliënten, naar de samenwerkingspartners, naar de gemeente s. En dat is denk ik wel 

wat MEE zo uniek maakt. We staan immers niet alleen voor een inclusieve samenleving; we 

staan ook voor een inclusieve organisatie waar iedereen MEEdoet en kan zijn wie hij of zij is, 

ongeacht kleur, ras, geloof, beperking, geaardheid, geslacht en leeftijd. En laten we eerlijk 

zijn; we hebben toch  ieder op onze eigen manier allemaal zo onze beperkingen. We zijn 

daarin niet heel veel anders dan de burgers die ons een hulpvraag stellen.   



Als je het dan hebt over die warmte binnen de muren van MEE; dan is het slechts een klein 

bruggetje naar de warmte die de cliënten binnen een instelling afgelopen week voor het eerst 

sinds soms 10 weken mochten ervaren. Sommige van onze cliënten mochten nu éindelijk hun 

familie weer ontmoeten. Ik ontving van de week een ontroerend filmpje van de moeder waar 

ik in de BLOG van 28april over schreef. Haar zoon mocht eindelijk weer voor het eerst naar 

de Zorgboerderij. Stil genietend met een enorme glimlach op zijn gezicht, heen en weer 

wiebelend van blijdschap genoot hij zichtbaar van de dieren die hij zo gemist had. Zo’n 

blijdschap op zijn gezicht af te lezen. Dat is wat hij ons leert; dat geluk ‘m in de kleine dingen 

zit. Dat het gaat om áándacht, geduld, respect en warmte. En volgens mij hebben wij dat 

binnen onze organisatie allemaal te bieden aan onze cliënten…. Én het dóórpakken! Niet 

blijven hangen in regeltjes en afschuiven van verantwoordelijkheden  maar gewoon dóen wat 

er nodig is. Zo sprak ik vorige week op kantoor een collega die met spoed een cliënt had 

opgepakt die ik zelf binnen het Servicebureau had aangenomen. Een jongedame, gehuwd en 

zwanger van hun eerste kindje. Gedurende de zwangerschap kreeg de verloskundige het 

vermoeden dat deze mevrouw mogelijk verstandelijk beperkt zou zijn. Ze maakte zich grote 

zorgen over de opgroeisituatie van de baby. Omdat het echtpaar in de éne woonplaats 

woonde en in de ándere woonplaats naar de verloskundige ging vielen ze buiten ieder 

protocol van “de Babyroute.” Ten einde raad nam de verloskundige contact met ons op nadat 

ze al weken van het kastje naar de muur was gestuurd. Mijn collega heeft de casus daarna 

met spoed opgepakt en binnen 3 dagen sprak zij de aanstaande ouders middels videobellen. 

Snel werden er lijntjes uitgezet nadat duidelijk was dat het hier inderdaad ging om een 

jongedame (en jongeman) met beide een licht verstandelijke beperking. Mijn collega zette in 

afstemming met het aanstaande ouderpaar lijntjes uit met hun netwerk, de verloskundige, en 

ze legde direct contact met kraamzorg, sociaal wijkteam en zorgaanbieder. Zij heeft het voor 

elkaar gekregen om in 3 weken tijd álles te regelen wat er nodig is.  De beschikking is 

geregeld en in deze laatste fase van de zwangerschap is de professionele begeleiding thuis 

zelfs al gestart!  Wat is deze moeder blij (en de verloskundige opgelucht) dat het toch 

allemaal zo snel geregeld is. Als ik hoor wat mijn collega in zo’n korte tijd heeft kunnen 

bewerkstellingen, dan denk ik weer; ”Tja…. Zo doen we dat bij MEE!” Ik had haar graag een 

High Five gegeven… maar dat mocht niet…….Het is déze spirit, déze inzet, het buiten de 

kaders durven denken en het aanpakken waar we trots op kunnen zijn.  

 

En ja, daar krijg je het soms ook behoorlijk warm van….Soms helpt dan een ijsje…. Gewoon 

uit de vriezer, of een ijsje van de ijsboerderij waar je op 1,5 meter van elkaar in de warme zon 

geduldig op je beurt wacht, of een ijsje bij de ijssalon in de stad die sinds gisteren weer open 

mag. Het doet er niet toe hoe of waar, af en toe mogen we onszelf best even verwennen, en 

best even afkoelen.  

Er zijn vast nog veel meer mogelijkheden om die verkoeling te zoeken voor de aankomende 

warme thuiswerkdagen….Ik ben benieuwd… Dus bij deze roep ik je op om je tips te delen 

met elkaar!!!!  Hoe onze werkplekken thuis te verkoelen????? Alles is welkom…..Van 

wasteiltjes met ijsblokjes erin tot……..ga zo maar door!!!???  

Mail je mij?!? ! Ik bundel ze graag in mijn volgende blog!  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… 
En hou je hoofd koel en ben trots op MEE! 

    Lieve groetjes Kirsten. 
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