
BLOG 9 juni 2020, het kastje en de muur. 
 

Daar waar ik vorige week nog vroeg om verkoelende tips zat ik de  

afgelopen dagen juist weer met een vest achter de computer  in een  

RUSTIG huis….. De tips kon ik dus nog wel even in de kast laten  

liggen (in de IJSkast zogezegd….want de gouden tip was wel; trek  

bevroren ondergoed aan….!!! Daarmee vallen de tips zoals koude  

washand in nek, airco laten installeren en een koud voetenbadje in het niet!)   Sinds gisteren 

zijn we echt helemaal thuis-schooljuf-af. Thuis is gewoon weer thuis, en school is school! De 

kinderen zijn superblij dat ze nu weer met álle kinderen in de klas samen zijn. Zo wordt het 

leven héél langzaam toch weer een kléin beetje “normaal.” Vandaag zijn ze ook meteen 

begonnen met Cito-toetsen (ze zitten immers “al” in groep 4 dus ja… er moet getoetst 

worden…) En al wordt er wel gezegd dat het “maar een momentopname is”, we kennen 

allemaal de druk die dit bij sommige ouders en kinderen op kan roepen. De druk van móeten 

presteren…. 

 

Dat de effecten van dat móeten presteren een dusdanige stempel kan drukken op de rest van je 

leven blijkt wel uit de gesprekken die ik sinds een paar weken heb met een meisje van 18. Als 

middelste uit een gezin van 3 was ze altijd een beetje een vreemde eend in de bijt. Ze was de 

enige dochter, met een diagnose autisme. Haar oudste broer is notaris, haar jongste broer zit in 

de examenklas van het gymnasium en zelf heeft ze speciaal onderwijs gevolgd. Met haar vader, 

(goede baan in de ICT en vermoedelijk dezelfde diagnose als zijn dochter) was de relatie altijd 

gespannen. Ze heeft altijd het gevoel gehad niet te kunnen voldoen aan zijn hoge 

verwachtingen en werd altijd vergeleken met haar broers. Vroeger was ze heel vaak boos en 

snel overprikkeld. Rond haar 10e jaar werd ze een jaar opgenomen bij de GGZ. Op 15-jarige 

leeftijd kampte ze met depressies als gevolg van haar autisme, haar minderwaardigheidsgevoel 

en jarenlange pesterijen op de MAVO (ook speciaal onderwijs). Ook thuis was er nog steeds 

geen rust en was er dagelijks veel ruzie tussen vader en dochter. Toch haalde ze haar MAVO 

diploma en kon ze naar het MBO. En daar kwam de omslag, ze kreeg extra begeleiding en was 

daar als een vis in het water. Ze kwam tot de ontdekking dat ze tot véél meer in staat was dan 

altijd was gedacht. Ze haalde hoge punten, op haar stage kreeg ze een tijdelijke baan 

aangeboden en ze kreeg een bijbaantje waar ze erg tevreden waren over haar inzet en haar 

punctualiteit. Ze had dankzij diverse therapieën geleerd haar emoties te reguleren, wanneer ze 

van groen naar oranje en uiteindelijk naar rood ging. Toch bleef het spaak lopen tussen haar en 

haar vader. Nog steeds hoorde ze niet dat hij trots op haar was.  Begin van dit jaar vertelden 

haar ouders dat ze zouden gaan scheiden. Het was heel moeilijk voor haar om hier op een 

goede manier mee om te gaan, ze werd overladen met zoveel wisselende gevoelens die ze 

allemaal niet kon plaatsen. Haar ouders wonen nog steeds in één huis maar de relatie tussen 

hen is zeer gespannen. In overleg met haar moeder besluit ze een paar weken geleden weg te 

gaan thuis. De situatie is op dat moment onhoudbaar. Ze kan bij haar opa en oma (van vaders 

zijde) logeren. Mensen van middelbare leeftijd die hun loyaliteit hebben naar hun zoon én naar 

hun kleindochter. Grootouders die ineens een kleindochter in huis hebben met speciale 

begeleidingsbehoefte. Ze willen wel éventjes voor haar zorgen, maar niet heel lang , want ze 

blijkt toch wel veel aandacht te vragen. Haar moeder heeft naar het Wijkteam gebeld en zij 

hebben doorverwezen naar MEE. In de gesprekken die ik via videobellen met haar en haar 

moeder heb hoor ik een kwetsbaar maar tegelijk volhardend meisje. Haar moeder geeft aan dat 

ze vooral ondersteuning nodig heeft op sociaal gebied, dat het risico bestaat dat ze anders 

zichzelf af gaat sluiten van de buitenwereld. Zelf geeft ze aan vaak te piekeren, vooral ’s 

nachts, dat ze dan kan gaan spoken, en dat het haar kan helpen er dan over te praten. Ook 



heeft ze hulp nodig bij plannen en organiseren, van huiswerk tot huishouden Zo zou ze 

bijvoorbeeld voor zichzelf gerust 4 weken achter elkaar elke avond pizza eten. Ze geven allebei 

aan dat ze veiligheid, structuur en nabijheid nodig heeft. Een woonplek voor jongeren met 

begeleiding met expertise op het gebied van autisme en doorgroeimogelijkheden in de 

toekomst naar zelfstandig wonen met ambulante begeleiding.  

Laat ik nu per toeval een paar weken geleden vernomen hebben over een nieuw op te starten 

woonproject voor jongeren met autisme. Ik weet dat er ze nog een plekje vrij hebben. Er zijn 

helaas maar weinig van dit soort projecten, dus dit project lijkt een lot uit de loterij. Met 

toestemming is het contact met desbetreffende zorgaanbieder snel gelegd. Een intake via 

videobellen heeft plaatsgevonden en dit meisje zou erg goed passen  bij de andere jongeren in 

het woonproject vlakbij haar school. Ze wordt zelf al erg enthousiast en ook haar moeder ziet 

het helemaal zitten. Maar ik moet hen voor al teveel enthousiasme behoeden… want ; we 

hebben nog wat hobbels te nemen…. Bureaucratische, ambtelijke hobbels … Er moet namelijk 

een beschikking voor beschermd wonen afgegeven worden door de gemeente. Dat 

onderzoekstraject kan zeker  8 weken duren, haar grootouders houden het geen 8 weken meer 

met haar vol, en ze zou dan ook niet samen met de rest van de jongeren kunnen starten op 1 

juli (en dan is het dus nog niet zeker óf ze deze beschikking gaat krijgen. ) We hebben alle 

onderbouwing klaar. Ik acht de kans groot dat ze de beschikking krijgt….maar de grootste 

hobbel is “het kastje-muur” verhaal. De gemeente waar ze nu namelijk nog woont valt onder 

een ándere “centrumgemeente” dan de “wensgemeente” waar het woonproject is. De 

centrumgemeente is van mening dat de wensgemeente het onderzoek naar beschermd wonen 

moet doen, maar de wensgemeente vindt dat de huidige centrumgemeente het onderzoek moet 

doen. En zo bel en mail ik al dagen wat af, keer op keer spreek ik weer iemand anders en word 

ik van het kastje naar de muur gestuurd. En zo zijn we inmiddels in de tweede week van juni 

en weten we nog steeds niet wélke gemeente deze vraag op gaat pakken. Ze wijzen naar 

elkaar….En dan kán het  nog zijn dat er onvoldoende binding is volgens de wensgemeente, 

waardoor ze terug moet naar de centrumgemeente. En dát…. Dát is nou het frustrerende in 

deze tijd…. Het energie-lek….Dát is wat ik zo graag anders zou willen zien. Niet meer dat 

gepingpong over wíe de vraag oppakt. Als het míj al energie kost, laat staan hoe dit is voor 

burgers die voor zichzelf van het kastje naar de muur worden gestuurd….Als het goed is word 

ik morgen teruggebeld, de gemeentes zouden vandaag onderling met elkaar afstemmen. Ik ben 

benieuwd… ik hoop zo dat we het voor dit meisje op korte termijn kunnen regelen. Want terug 

naar huis is geen optie, bij opa en oma blijven ook niet. Dit meisje heeft een nieuwe start nodig, 

in een veilige, gestructureerde omgeving. Waar ze mag groeien, en waar ze  mag zijn wie ze is.  

 

Want dat is toch het belangrijkste…. Dat we mogen zijn wie we zijn, ongeacht onze 

diploma’s, ongeacht onze Citoscores… Dit meisje kan er niets aan doen dat ze niet zo goed 

kan leren als haar broers maar ze is er niet minder om!! Zij weet wél wat doorzetten is, ze 

weet hoe het is om niet op te geven maar te geloven in haar eigen kracht, ondanks haar 

beperking. Zij gaat ervoor, en ik kan dan toch niet anders dan mezelf heel erg hard maken 

voor zo’n meisje, die aan het begin staat van haar volwassenheid, aan het begin van een 

nieuwe start. Laten we hopen dat we het voor elkaar krijgen…. Wordt vervolgd…..  

 

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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