
BLOG  1 september 2020  “Even schakelen.” 

De eerste schoolweek zit erop. Gelukkig kon mijn zoontje donderdag met  

een negatieve Corona-test dan toch éindelijk  naar school. Het was weer even  

wennen, “het gewone” ochtendritueel te pakken zien te krijgen. Het ritueel van  

wakker worden van de wekker, ontbijten, haren in een staart of visgraat vlechten,  

tanden poetsen en dan samen met de hond de kinderen naar school brengen.  

Daarna….Overschakelen van hectiek naar volledige rust….. Alleen het geluid van 

overvliegende snerpende ganzen door de lucht doorbreekt de stilte langs het water. Het 

ritueel om op die manier éven energie op te doen voor de dag die voor me ligt. Ik kijk terug 

op twee rommelige dagen, vol telefoontjes, mailtjes, afspraken en eigenlijk niet met dátgene 

wat ik had wíllen en móeten doen.  

Het schakelen tussen een dag op het servicebureau gisteren én een dag als vandaag vol 

afspraken. Te beginnen met een noodzakelijk huisbezoek vanwege de taalbarrière van ouders. 

Het gezin met het kindje met hersenletsel waar ik al enkele maanden bij betrokken ben, 

vanwege de WLZ aanvraag, het inregelen van de gewaarborgde hulp (met dank aan onze 

gepensioneerde collega die dat met liefde op zich genomen heeft.) Voor nu n oodzakelijk om 

korte lijntjes te hebben met de gezinscoach die de schakel is tussen school en thuis, en de 

schoolmaatschappelijk werker. Doel van de afspraak is de taken nogmaals helder te stellen, 

daar was wat verwarring over. Moeder wil graag weten hoe ze hun kindje het beste kunnen 

stimuleren. Ik heb bewondering voor hoe deze moeder schakelt tussen haar drie kinderen. De 

oudste binnen het speciaal onderwijs vanwege autisme, de middelste met Niet Aangeboren 

Hersenletsel die zó ontzéttend veel aandacht, zorg en structuur vraagt én dan hebben ze ook 

nog een baby van ruim een half jaar. En…. Deze moeder klaagt niet….ze klaagt nooit! “Dat is 

gewoon hoe het in onze cultuur is. Jullie vinden dat je naast het moeder zijn ook nog heel veel tijd aan 

jezelf moet besteden, dat is bij ons niet zo. Bij ons ben je dankbaar dat je moeder mag worden en dát is 

je taak en dat is het belangrijkste wat je doet. Wij zijn dan niet bezig met nog “een eigen leven .” Bij 

ons vraag je niet om hulp van “vreemden” maar schakel je de hulp in van je fa milie en meer niet. maar 

ja, ik heb hier geen familie…..Ik moest eerst zó wennen dat hulp krijgen hier kon en mocht en dat jullie 

allemaal vonden dat dat goed voor ons zou zijn. Ik voelde mezelf er eerst juist een slechte moeder door. 

Maar nu merk ik wel dat het beter is, voor ons allemaal.” Met haar accent probeert ze zo rustig 

mogelijk te spreken  (we verstaan haar bijzonder goed, ze doet zó haar best)  terwijl ze haar – 

nog wat pruttelende - baby (vanwege doorkomende tandjes)  op haar arm heen en weer 

wiegt. De twee ZZP’ers die twee keer per week bij hen thuis komen nemen haar even de zorg 

voor haar middelste kindje uit handen waardoor ze even extra tijd heeft voor haar oudste. De 

laatste formulieren voor de zorgbeschrijving worden nog even doorgenomen aangezien ze 

niet goedgekeurd waren, en daarna ronden we het gesprek af. Zonder het gebruikelijke 

handschudden nemen we afscheid.  

In de auto bel ik de moeder van een andere cliënt terug. Haar dochter, die al langere tijd 

behandeling had bij een zorgaanbieder, heeft te horen gekregen dat haar zorgaanbieder een 

passende behandelplek voor haar verslaving en psychische problemen gevonden heeft. Na 2 

weken interne detox kan ze zelfs direct terecht, waarschijnlijk binnen nu en een maand. Ze 

zijn opgelucht. Eindelijk een zorgaanbieder die de verslavingsproblematiek, in combinatie 

met de licht verstandelijke beperking, kan begeleiden. Het evaluatiegesprek wat we gepland 

hadden staan over 4 weken kan zoals het er nu naar uitziet komen te vervallen, en als alles 

goed gaat kan ik dan ook af gaan sluiten. Ik merk de opluchting voor deze moeder die al járen 

zoekende is en waarvoor we strijd hebben geleverd om WLZ geïndiceerd te krijgen. Nu 

kunnen ze eindelijk vooruit. Niet meer in een sociaal isolement ‘zelfstandig’  wonen in een 

vervuilde omgeving. Inzet van bemoeizorg en intensieve behandeling hebben haar tot 

behandeling en 24 uurs nabijheid gemotiveerd waardoor ze nu in kleine stapjes vooruit kan 

kijken naar de toekomst. Ik ben oprecht blij voor hen dat er nu een stipje aan hun h orizon 

verschijnt.  

“Niet vergeten dit gesprek nog even te registreren in BIS,” bedenk ik me nog als ik de 

parkeerplaats bij kantoor op rij.  

Op kantoor tref ik een nieuwe collega die vandaag haar eerste werkdag heeft  gehad. Vorige 
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maand een nieuwe collega gestart en ook morgen komt een tijdelijk collega weer (even terug) 

voor een paar maandjes. Wanneer collega’s uitvliegen, zwanger worden , met pensioen gaan 

of om een andere reden vertrekken is het altijd weer de truc om de juiste collega’s binnen 

boord te kunnen halen. We hebben sinds de Lock Down in deze ontzettend rare tijd een aantal 

nieuwe collega’s mogen verwelkomen en het is altijd weer prettig om elkaar toch ook even 

live te ontmoeten in plaats van alleen maar een foto op de groeps-app, zéker ook voor hén. Er 

wordt door nieuwe collega’s weleens gevraagd hoe lang wij al bij MEE werken…. Wanneer ik 

zeg dat ik er al 15 jaar met veel plezier werk wordt mij gevraagd hoe het kan dat ik mijn werk 

bij MEE nog steeds zo leuk vind. Tja…. De ontwikkelingskansen, de prettige sfeer onderling, 

de brede inzet, het moeten schakelen tussen wat belangrijk is en wat héél belangrijk is. Het 

schakelen tussen hoofdzaak en bijzaak, het schakelen tussen de verschillende cliëntsituaties. 

Soms is het hectisch en soms even niet. Maar geen cliënt is hetzelfde, geen dag  is hetzelfde. 

Dat blijkt juist weer op zo’n dag als vandaag.  

Ik spreek net voor de lunch nog even kort onze psycholoog over een cliënt van mij die ze 

vorige week uitgebreid gezien heeft. Het gaat over een jongeman van 19 met autisme die 

moeite heeft om te schakelen tussen de opdrachten van school en het sociale beroep wat op 

hem wordt gedaan. Ik had eerlijk gezegd bedacht dat ik de ambulant begeleider nog even te 

pakken had kunnen krijgen vandaag , maar die werkte helaas vandaag niet. Morgen nog een 

keer proberen.  

Na de lunch heb ik een videobel-afspraak met een moeder die op aanraden van het sociaal 

wijkteam een WLZ aan wil vragen voor haar zoontje. Er ligt alleen nog geen goede 

diagnostiek, wel is de zorgbehoefte in kaart gebracht, en die is behoorlijk . Ze heeft nog steeds 

niets gehoord van de zorgaanbieder en ze vraagt of ik misschien richting de zorgaanbieder 

wat druk op de ketel kan zetten om meer duidelijkheid te krijgen over de datum va n intake 

voor brede diagnostiek en observatie. Ik heb de contactpersoon een mail gestuurd aangezien 

zij deze week vakantie heeft. Ook spreek ik de voicemail in van de indicatiesteller van het 

wijkteam met een terugbelverzoek zodat we de verwachtingen af kunnen stemmen in dit 

traject.  

Even later schuif ik aan de ándere kant van het bureau aan bij een collega om samen de lijnen 

uit te zetten voor een cliënt die ze van me over gaat nemen. De meneer van middelbare 

leeftijd die zich los wil weken van zijn ouders en waar ik heel bewust úit ga. We stemmen af 

wat de juiste routing is en wat ik in deze casus voor haar vanuit de zijlijn nog kan betekenen. 

Prettig om dit toch even zo met elkaar te kunnen kortsluiten.   

 

Een collega stelt me een paar vragen over nieuwe aanmeldingen bij het ServiceBureau waar 

we even de juiste weg in moeten bedenken. Een aanmelding voor Integrale Vroeghulp en een 

vooraanmelding die nog niet bevestigd is en waar we over twijfelen hoe we die het beste 

kunnen oppakken. Dan kijk ik op mijn horloge en zie ik tot mijn schrik dat ik moet vliegen 

om mijn dochter van zwemles op te halen. Vanwege corona mag ze niet met mijn vrouw mee 

naar de zwemles van haar broer. Snel afsluiten, en schakelen…. Ik ben gelukkig op tijd en ik 

pik haar onder aan de trap bij de sportschool op. Vrolijk kletsend zit ze achterin te vertellen 

over haar schooldag. Ondertussen schiet mij te binnen dat ik het telefoontje van vanmorgen in 

de auto nog niet in BIS heb opgeslagen . “Straks thuis eerst even doen”… Maar ja… de hond 

moet er ook uit dus loop ik eerst samen met mijn dochter een rondje met de hond, waarna ze 

me smekend aankijkt of ik alsjeblieft héél even met haar een loom-armbandje wil maken… 

“Nou ja, vooruit ééntje dan…” En nu… nu ik bezig ben met de laatste alinea van deze 

blog….nu bedenk ik me dus dat ik het telefoontje dus  nog steeds niet in BIS heb geregistreerd 

heb. Nu éérst dus maar even doen…..  

Omarm de hectiek (maar wel op afstand…)   
Zorg goed voor jezelf en de ander.  

Lieve groetjes Kirsten. 
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