
BLOG 7 juli. Van een afstandje…  

 
Terwijl de donkere wolken zich samenpakken en ik de regendruppels 

 op het serre dak hoor vallen ben ik op zoek naar de zomer in mezelf. Nog 

 een paar dagen werken en dan heb ik 3 weken vakantie. 3 weken vakantie  

in vakantieoord “El Té-te- ringen” een pittoresk dorp nabij de zeer geliefde, gezellige en mooie 

binnenstad “Bréde A” in het zuiden de Lands. Geen vakantiehuisje, geen autorit naar het 

buitenland maar gewoon een vakantie in ons eigen dorp. In dit geval volgen we eventjes niet ons 

hart, maar ons verstand. Ons hart zegt dat we na zo lang thuis zijn wel even toe zijn aan ‘er 

eventjes tussenuit’ gaan. Tegelijkertijd zegt ons verstand ons dat we natuurlijk ook niet voor niets 

afgelopen maanden zoveel thuis hebben gezeten. Ik wil er heel graag wel even tussenuit om 

létterlijk even afstand te nemen van werk. Want werk was in de afgelopen maanden ook “thuis” en 

thuis was “werk.” Maar feit blijft dat het aantal besmettingen weliswaar daalt (in Nederland wel te 

verstaan), maar dat dit niets zegt over de ernst van deze ziekte als je het tóch krijgt. Er is weliswaar 

geen piek meer, en de kans dát je besmet wordt (óf iemand anders besmet!) is aanzienlijk lager dan 

een paar maanden geleden, maar Corona is nog níet weg. Dat  de kans op besmetting kleiner is wil 

voor nu zeggen dat  je bij ernstige ziekteverschijnselen niet naar een IC in bijvoorbeeld Groningen 

overgebracht hoeft te worden, maar dat je dus gewoon in je eigen streekziekenhuis kunt blijven. 

Voorzichtigheid blijft geboden dus; afstand nemen van het werk, vanuit huis. Met de ene dag 

lekker thuis, en de andere dag op pad naar wat mogelijk is. Een lijst met “things to do on holiday” 

is al opgesteld samen met de kinderen. Daar komt bij… we hebben een heerlijke tuin met een lekker 

zwembad(je) sinds kort, dus we vermaken ons wel. Dat wordt een ander verhaal als je met je 

kinderen 3 hoog achter woont, of als je niet in je achtertuin kunt lopen omdat deze bezaaid ligt met 

oude tuinmeubels, hondenpoep, kartonnen dozen, kapot speelgoed en een grote verroeste kapotte 

trampoline…. (ik schat zomaar in dat veel van ons weleens zo ’n soortgelijke achtertuin bij een 

cliënt heeft aangetroffen…) Nu we de knoop hebben doorgehakt om thuis te blijven kan ik me toch 

wel erg verheugen op 3 weken vakantie. Het is natuurlijk wel écht wat anders dan 6 weken ‘in 

quarantaine’ thuis zijn en daar werken en ‘thuiswerk-juf’ zijn. Nu is het nog even extra druk zo in 

afronding naar de vakantie (dat is vast ook herkenbaar voor iedereen) en daarna… even NIETS… 

Even 3 weken afstand nemen van het werk.  

 

Even afstand nemen van het werk na deze rare maanden. Gewoon even niets…. Want het zijn wel 

bizarre maanden geweest. Van een afstandje kijkend naar hoe we de afgelopen maanden met elkaar 

hebben gewerkt dan zie ik hardwerkende collega’s werkend vanuit onze zolderkamers, 

woonkamers, studiekamers, woonkeukens. Direct na de Lock-down meteen doorgegaan in de actie. 

Geen stilgevallen trajecten, maar doorgaan en werken vanachter een beeldscherm. Alles nieuw, 

voor iedereen, iedereen vanaf zijn eigen eilandje en tóch – op afstand – met elkaar. Met elkaar 

dátgene doen wat nog wél kan in de trajecten met onze kwetsbare cliënten. Ondanks afstand tóch 

in onderlinge verbondenheid, zowel met de cliënt als met elkaar als col lega’s. Zeker in het begin 

waren we állemaal heel erg zoekende. En toch, als ik nu kijk naar mijn caseload en naar de cliënten 

waar ik in de afgelopen maanden intensief bij betrokken ben geweest , en als ik luister naar de 

ervaringen van mijn collega’s, dan  hebben we het (gegeven de omstandigheden) tot op heden nog 

niet zo slecht gedaan.  

Daar moet ik ook nog wel even bij benoemen dat ik een groot respect heb voor onze  nieuwe 

collega’s. Sommigen waren nog maar nét 1 week in dienst toen het kantoor in Brabant dichtging. 

Slechts 1 week waren zij op kantoor geweest. Kennismakend met hun nieuwe werkplek, met hun 

collega’s, met de gemeente waar ze zouden gaan werken en wegwijs gemaakt worden in BIS. Na 

die eerste week viel hun veilige inwerkplek ineens, toch nog vrij onverwacht, weg. Hoe moeilijk is 

het om dan in díe situatie je rol helder te krijgen, om dan nieuwe  cliënten (in je eentje , zonder 
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inwerkmaatje) van de wachtlijst op te pakken als nog niet eens helemaal duidelijk is wat er binnen 

desbetreffende gemeente nu eigenlijk wél of niet van je verwacht mag worden. Het lijkt mij 

ontzettend moeilijk om alles in BIS te registreren als je eigenlijk nog nooit zelf in BIS een 

cliëntrapportage heb geschreven, of je weekstaat hebt gerealiseerd. Het lijkt mij vreselijk lastig als 

je ineens in je eentje moet werken vanuit huis, zonder collega ’s om MEE te kunnen sparren. Het 

lijkt me heel enorm frustrerend wanneer je ineens moet werken in een nieuwe functie vanachter een 

kamertafel, in een volle huiskamer, naast een ook -thuiswerkende partner - met spelende en/of 

thuis-werk-lerende kinderen. Hoe lastig is het om als je nét nieuw bent een nieuwe collega te 

moeten bellen met een vraag terwijl je die collega zelfs nog nooit ontmoet hebt. Natuurlijk helpt het 

in die periode dan wel dat er een gezamenlijke app-groep is, waarbij naast praktische tips soms ook 

lachwekkende, luchtige en chaotische foto’s van thuiswerkplekken gedeeld worden. Ga er maar 

aanstaan, je kent de cultuur nog niet zo goed, petje af hoor. Zo’n begin van een nieuwe baan is wel 

behoorlijk uniek te noemen lijkt me. En toch…toch  hebben zij dat ook gewoon gedaan en wanneer 

ik hen nu spreek verbaas ik mij erover hoe snel zij zich hebben kunnen voegen naar de huidige 

situatie en meteen aan de slag gingen met hun nieuwe cliënten.  

 

Cliënten voor wie de afgelopen maanden spannend waren. Als ik nu van een afstandje kijk naar de 

diverse cliëntsituaties die ik in mijn blogs beschreven heb, dan besef ik des te meer dat wij ook in 

deze tijden soms net die kleine schakel konden zijn die nodig was om de boel weer op de rit te 

krijgen. Of het nu ging om mijn collega die doorpakte bij de zwangere dame die per direct 

ondersteuning ingeregeld kreeg, of onze gepensioneerde gewaarborgde hulp die afgelope n vrijdag 

in de tuin van mijn cliënt alles op de rit kreeg waardoor het gezin meer stabiliteit gaat krijgen. De 

collega die de eenzame, vervuilde man met autisme met voorrang heeft opgepakt. De ambulant 

begeleider die we hebben kunnen regelen en die al vanaf het begin van de Lock down bij het gezin 

blijft komen zodat de gordijnen nu voortaan open gaan, het kind naar buiten gaat en binnenkort 

zelfs gaat sporten. De beschikking die geregeld is voor de getraumatiseerde puber zodat de 

behandeling nu goed loopt. De aanvraag beschermd wonen die nu beoordeeld gaat worden door de 

wensgemeente en die hopelijk één dezer dagen (ik hoop nog net voor mijn vakantie!) afgegeven kan 

worden. Slechts een paar kleine voorbeelden van cliëntsituaties van mijzelf en onze collega’s die 

laten zien dat we soms – zelfs met beperkte mogelijkheden– toch nét dat kleine verschil kunnen 

maken.  

 

Wanneer ik dat van een afstand bekijk dan zie ik ook écht wel dingen die anders zouden kunnen, 

en ik weet ook echt wel dat we met elkaar zeker frustraties hebben en vastlopen op diverse fronten, 

Ik sluit mijn ogen niet voor de frustratie omtrent de bureaucratie. Maar we hebben ook veel werk 

verzet, samen met onze nieuwe collega’s en zelfs met onderbezetting wegens ziekte en 

zwangerschappen, tóch hebben we met elkaar gewoon aangepakt in deze afgelopen maanden, dat 

maakt dat ik me toch trots voel dat ik bij MEE werk. Trots omdat we met elkaar deze bizarre, 

onwerkelijke, chaotische, en voor sommige mensen ook angstige , tijd hebben weten te overbruggen. 

Hoe mooi is het dat we er, ondanks alles, toch voor onze cliënten konden zijn, zo goed en zo kwaad 

als het kon……………mooi toch? 

 

Dat gezegd hebbende ga ik deze blog afsluiten. Ik ga de komende twee dagen nog alles afronden en 

zorgen dat mijn casussen bij eventuele vragen zonder problemen overgenomen kunnen worden 

door mijn vakantiemaatjes en dan…… dan ga ik even…….. JUIST; afstand nemen…ik ben er weer 

in het begin van  augustus!  
Voor degene die met vakantie gaan; GENIET ervan, maar doe het toch ook 

(extra) voorzichtig, hou afstand, en kom vooral gezond weer terug! 

Lieve groetjes Kirsten.  
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