
BLOG 4 augustus. We duiken er weer in…   

 
Het is laat stil in huis vanavond. Net zo stil als het vanmorgen was voordat ik de  

deur uit wilde gaan op weg naar kantoor. De thuisblijfvakantie zit er weer op (behalve  

voor onze kinderen). Dus mogen zij  nog langer opblijven met als gevolg ook langer  

uitslapen.  Heerlijk natuurlijk als het vakantie is voor ons allemaal en niets hoeft  

of moet, maar als op maandag na 3 weken vakantie de wekker weer vroeg  

gaat is het wel een beetje zuur als je de enige bent die er op dat moment  

wél uit móet. De meeste activiteiten die we graag met elkaar wilden doen hebben  

we aardig van ons lijstje af kunnen strepen, variërend van maïsdoolhof, Dolfinarium, 

binnenspeeltuin, bosgolf, picknicken en zwemmen en daar tussendoor pyjamadagen waarin lego-

bouwwerken op tafel groter en grootser werden met daarbij uiteraard ook “Jan-en-Lola-magie” 

(voor de Lego-Masters-fans onder ons mogelijk wel bekend.) Na deze 3 fijne weken vertrok ik 

gisteren dus weer naar kantoor. Voor mijn vakantie al een plekje voor op kantoor gereserveerd, wel 

heel fijn want ik denk dat ik het knap lastig had gevonden om mijn flow weer t erug te vinden vanaf 

mijn warme zolderkamer (met daarbij de afleiding van alle vrolijke kindergeluiden vanuit de tuin).  

 

En dus duik ik weer in het werk en dompel ik mij weer onder in de werksfeer. Het is al snel weer 

goed om collega’s te zien en te spreken en een begin te maken aan mijn volle mailbox. Gelukkig 

vertelde mijn vakantiemaatje dat mijn klantjes “ lief waren geweest deze weken.” Er waren gelukkig 

geen spannende of bijzondere dingen voorgevallen.   

Doordat ik zowel mijn afwezigheidsmelding in outlook als mijn tijdelijke voicemailbericht zo had 

ingesteld dat ik er eigenlijk pas weer vanaf vandáág zou zijn, had ik gisteren dus een extra dag om 

op mijn gemak alles weer even goed op orde te brengen.  

Wanneer halverwege de middag alle e-mailacties zijn uitgezet en afgewerkt bel ik mijn cliënt die ik 

de vrijdag voor mijn vakantie als laatste sprak. Het meisje van 18 waarov er ik op 9 juni een blog 

schreef. Het meisje met autisme met de aanvraag beschermd wonen welke van het kastje naar de 

muur gestuurd werd. Graag deel ik een korte terugkoppeling van het videogesprek wat ik met 

moeder, dochter en medewerker van de wensgemeente had op 7 juli in de ochtend.   

Het gesprek begon eigenlijk direct over het feit dat de wensgemeente tóch nog steeds van mening 

was dat de aanvraag beoordeeld  moest worden door de gemeente waaronder zij nu nog behoorde, 

en dat de huidige aanvraag beschermd wonen derhalve tóch niet door de wensgemeente bekeken 

zou moeten worden.  Ik voelde direct een soort van irritatie opborrelen die ik maar niet direct aan 

haar ventileerde. En dat was maar goed ook, want in de daaropvolgende zin maakte die irritatie 

direct plaats voor blijdschap. Want, ondanks dit meningsverschil tussen de beide gemeentes kon ze 

heel kort zijn; namelijk dat ze op basis van het complete pakket aan informatie vanuit MEE direct 

tot de conclusie kon komen dat ze de aanvraag beschermd wonen toe zouden kennen!! Ze zouden 

een beschikking gaan afgeven voor beschermd wonen met ingang van eind juli. Daardoor zou zij 

binnen het nieuw op te starten – en voor haar zo passende woonproject - binnen de wensgemeente 

kunnen gaan wonen. (Met dank aan de uitgewerkte taxatieschaal wonen die mijn collega met spoed 

had uitgewerkt) en de verslaglegging die ik samen met cliënt en moeder had opgesteld.  

BAM! Zo… dat was pas nog eens een kers op de taart!!! Moeder blij, dochter blij, ik blij! Nog wat 

puntjes op de i gezet en nadat ik het goede nieuws ook aan de zorgaanbieder heb kunnen vertellen 

sloot ik mijn computer voor 3 weken af. Wat een héérlijk gevoel  was het om op dát moment mijn 

laptop dicht te klappen. Gisteren sprak ik haar dus weer en enthousiast vertelde ze me dat ze 

vorige week was verhuisd en dat ze samen met de 4 andere nieuwe bewoners met elkaar een goede 

start hebben gemaakt binnen de woning. We spreken af dat ik de vraag hier af ga sluiten en ik wens 

haar alle succes en geluk toe. Ik merk dat ik het telefoongesprek met een glimlach afsluit, dít is toch 

waar we het allemaal voor doen. De cliënten ondersteunen, de weg wijzen, soms samen over die 

weg lopen en dan, zodra het kan, hen  weer loslaten. Om vervolgens weer een paar nieuwe cliënten 
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van de wachtlijst te kunnen pakken en nieuwe afspraken gaan plannen voor hopelijk ook weer wat 

vruchtbare trajecten.   

 

Zowel gisteren als vandaag spraken we in de pauze met elkaar over de nieuwe inzichten die dez e 

bizarre tijden toch ook geven. Ondanks videobellen, geen fysieke afspraken, ondanks frustraties 

omtrent het kastje-muur-verhaal laat het verhaal van dit meisje ook  zien dat we in deze huidige 

tijd tóch tot mooie stappen kunnen komen in een traject met e en cliënt.  Dit voorbeeld geeft ook aan 

dat we ook zonder meerdere huisbezoeken toch tot een passende aanbod voor onze cliënten 

kunnen komen, en dat het soms toch ook heel snel kan gaan. Hoewel we allemaal het persoonlijke 

contact met de cliënten missen staat daar tegenover dat we op deze manier toch ook blijkbaar wel 

efficiënt kunnen werken, beter dan van tevoren bedacht.  

Vanmorgen nog vertelde één van onze collega’s dat hij bij het opruimen van zijn mailbox de mail 

nog was tegengekomen van de dinsdag dat besloten werd ons kantoor in Oosterhout te sluiten 

vanwege de Corona-crisis. Daarin stond ook vermeld dat we waarschijnlijk die vrijdag wel weer 

open zouden kunnen gaan. We zijn nu bijna 5 maanden verder…. En het is er nog steeds. Corona… 

We kunnen weliswaar weer naar kantoor, maar met maar maximaal 8 mensen tegelijk. Wie had 

toen kunnen bedenken dat we na een lange Lock Down nu opnieuw weer dagelijks updates zouden 

krijgen van het groeiend aantal besmettingen. We hadden geen van allen kunnen bedenken dat er 

zelfs nu in het hoogseizoen geen vliegtuigstreep te zien zou zijn aan de kraakheldere blauwe lucht. 

Dat collega’s terug zouden komen met vakantieverhalen waarbij ze vertellen over het verplicht 

dragen van mondkapjes in Belgische supermarkten en over Duitsers die aan de Zeeuwse kust 

amper rekening houden met de 1,5 meter afstand. Het gezellige bezoekje aan een dierentuin moet 

vooraf gereserveerd worden, je moet je houden aan het éénrichtingsverkeer en overal staan 

desinfectiepalen. Een dagje naar een waterplas net over de grens in België (provincie Antwerpen 

code oranje) kan zelfs leiden tot 14 dagen verplichte quarantaine. En vanavond op de radio hoorde 

ik dat wordt afgeraden om naar Rotterdam te reizen. Diverse collega’s hebben zich inmiddels laten 

testen in de teststraat. Er zijn collega’s die tot op de dag van vandaag nog twijfelen of ze nu wél of 

toch maar níet naar het buitenland op vakantie gaan. Dankzij de aankomende hittegolf kunnen de 

zonaanbidders die normaliter 1200 km naar het Zuiden reisden ook hun tent opslaan in 

Terschelling, Friesland of aan het Grevelingenmeer. Hierdoor compenseert de Nederlandse zon het 

gemis van een bezoek aan een buitenlandse supermarkt nog enigszins.  

We zijn er nog niet…. en we zullen ons nog wel een tijdje aan moeten passen. Maar hopelijk dat we 

dan toch kunnen blijven zorgen dat we niet ziek zullen worden…. 

 

In de wetenschap dat de hittegolf mij het thuiswerken in deze vakantie waarschijnlijk nog 

moeilijker zal gaan maken heb ik voor de resterende schoolvakantieweken maar vast wat dagen 

gereserveerd op kantoor. Weer aan de bak! Lekker in de airco! (Hoef ik geen bevroren ondergoed 

aan, en ook niet met mijn voeten in een bak met ijswater!)  

Ik ga afronden… ik pak een lekker koel “Desperado’tje” (nee, geen Corona-biertje,) en daarbij, 

vooruit… omdat het dinsdag is ook een  klein bakje chips (met de nadruk op kléin…) om het  

vakantiegevoel toch nog een klé in beetje vast te houden… Gewoon voor de gezelligheid….  

 

Voor degene die nog 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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