
 LEES je MEE Blog 22 september 2020.  Balans….  

Na een hectisch weekje waarin Corona weer meer en meer oplaait  

schrijf ik na een “tussenweek”  mijn blog. Het aantal positieve testen  

blijft stijgen, hoewel het  aantal ziekenhuisopnames en overlijdens tot  

op heden gelukkig niet éven hard meestijgen. De realiteit blijft soms zó  

onwerkelijk. De verdeeldheid in Nederland groeit….Ik neem jullie graag  

mee in mijn afgelopen weken en de balans die ik zocht.  Twee weken geleden had ik  

op donderdag deel twee van een training. Op 5 maart had ik de eerste dag, op 19 maart zou  

dag 2 volgen. Echter op 14 maart ging Nederland op slot. BAM….Lockdown… In Brabant  

waren we al een week eerder “op slot.” Op het moment dat ik naar deze tweede trainingsdag 

toereed besefte ik dat ik dáár in Dordrecht bij de Stayokay op 5 maart voor het laatst mensen 

een hand heb geschud. Dat we daar nog enigszins grapten als iemand kuchte, omdat de ernst 

en impact van Corona toen nog niet écht tot ons was doorgedrongen. Een vreemde 

gewaarwording om er nu weer binnen te stappen en te zien dat het nu al de normaalste zaak 

van de wereld lijkt te zijn om elkaar gewoon te groeten van een afstand, zonder handschudden, 

om tafels en stoelen op afstand te zetten en bij de lunch op afstand van elkaar te eten.  Een half 

jaar later….. zelfde locatie, zelfde mensen, maar alles was toch zó anders.  

Vorige week maandag werd ik bij een uitvaart  geconfronteerd met de harde Corona-

werkelijkheid. Stoelen die op afstand van elkaar stonden, een maximaal aantal genodigden, bij 

de koffietafel niet mogen wisselen van plaats. Maar, even los van deze “praktische zaken,” 

vond ik het een hartverscheurende situatie om de nabestaanden niet de broodnodige knuffel, 

schouderklop of hand te mogen geven. Is dat niet hetgeen wat men dán op dat moment het 

hardste nodig heeft?  De warmte, de steun van naasten. Ditmaal bleef het bij een hand op je 

hart, op afstand, een knikje en bemoedigende, troostende woorden. Zoals één van de 

nabestaanden zei is het nu éxtra lastig om weer in balans te komen, omdat zoveel niet kán en 

mag nu, juist nu je troost wilt zoeken bij elkaar. De harde werkelijkheid waar júist ook onze 

kwetsbare cliënten zó enorm mee stoeien en wat zorgt voor weerstand in de maatschappij. 

Vorige week dinsdagochtend hadden  we een teamdag. Nou ja… een gesplitste teamdag, (ik zat 

in de ochtendgroep) want er is nagenoeg geen (betaalbare) ruimte te vinden waar je met álle 

MEE BN collega’s tegelijkertijd kunt zijn en daarbij de afstand tot elkaar kunt bewaren. Thema; 

Balanceren… hoe vind je de balans tussen belasting en belastbaarheid in je werk, je gezin, 

familie, hobby’s, sport, vrijeti jd etc.  

Een moeilijke opgave zo blijkt bij bijna alle collega’s. Zeker in de gezondheid szorg zijn we 

allemaal veel te snel geneigd onszelf weg te cijferen. We zetten soms ons eigen belang keer op 

keer op zij in het belang van de, vaak overbelaste cliënt.  Hoewel het geen vernieuwend thema 

was, en ik geen écht vernieuwende inzichten heb gekregen, zorgde het wél weer voor een 

bepaalde bewustwording in welke keuzes ik maak en waarom. Wanneer signaleer ik dat we rk, 

of privézaken teveel worden? Wanneer gaat mijn groene stoplicht op oranje, en hoe voorkom ik 

dat deze ooit weer van oranje op rood springt.  Ik vond het die ochtend vooral prettig om weer 

even samen te zijn met collega’s en het hierover te hebben. Prettig om weer even de verbinding 

te maken en zelfs met elkaar te kunnen lunchen. Het is goed om even met elkaar af te stemmen. 

Want hoe doe je dat…. zorgen dat je vanuit een prettig, goed functionerend groen stoplicht niet 

langzaam in een oranje zone terechtkomt? En wat doe je als je tóch die oranje zone vóelt maar 

dat er vanuit cliënten of collega’s keer op keer een beroep op je wordt gedaan?  

Ga je door zoals je bezig was?  

Geef je extra gas bij? 

Rem je op tijd?  

Nooit verkeerd om het er met collega’s over te hebben wat we d oen als we merken dat het 

“wat” teveel aan het worden is. Ons werk vraagt mentaal veel van ons, je moet aan veel d ingen 

tegelijk denken, goed kunnen schakelen, je moet overstijgend kunnen denken en kunnen 

organiseren, je kunt niets over het hoofd zien, daarbij moet je alles goed rapporteren en 

vastleggen. Je moet in staat zijn om te reflecteren en je verantwoordelijkh eid nemen en bij 

zorgen op te schalen.  
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En dát in zaken waarbij je in een ethisch dilemma terecht kunt komen, of situaties waar je ’s 

nachts soms van wakker ligt. Omdat ze ons soms emotioneel kunnen doen wankelen, omdat ze 

je gewoon als méns kunnen raken, omdat de realiteit soms zo hard is, of omdat we soms in 

schrijnende situaties komen waarbij we vervolgens tegen dichte deuren en bureaucratie 

aanlopen, wat niet alleen voor de cliënt frustrerend is, maar ook voor ons als 

cliëntondersteuners. Als het dan teveel wordt…… en ik moet remmen…. rem ik dan juist werk 

gerelateerd, of kies ik ervoor om op de rem te trappen in mijn privésituatie  maar op het gebied 

van werk nog even door te gaan? Hoe werkt dat ook alweer bij mezelf, hoe werkt dat bij mijn 

collega’s? Wat leg ik mijzelf op? Wat wordt er van mij verwacht en door wie? Wat heeft 

prioriteit? Wat is de meerwaarde, kan het efficiënter, productiever, klantvriendelijker? Vragen 

die we onszelf in dit werkveld regelmatig stellen. Ik stelde mijzelf de vraag wat het nut en het 

doel is, en de verwachting van het schrijven van mijn wekelijkse blog. Wánt…ik ben heel blij 

met de kans die mijn manager mij gegeven heeft om wekelijks mijn ervaringen , twijfels, zorgen 

en overwegingen met jullie te kunnen en mogen delen. Het schrijven van dit blog is een 

uitlaatklep. Inspiratie ontstaat tijdens een wandeling,  een telefoontje met een cliënt, bij een 

huisbezoek of gewoon ’s avonds tijdens het strijken. Soms zie ik dátgene wat mijn collega zou 

kunnen inspireren in deze rare tijd.  Nu we beseffen dat deze bizarre tijd voorlopig nog wel 

even aanhoudt ga ik hierin voor nu toch weloverwogen een andere keuze maken. De wachtlijst 

loopt langzaam weer op en daarbij vind ik dat ik ook een keuze moet maken om mijn (vrije)tijd 

en energie anders te verdelen. Een blog moet inspirerend zijn, géén doel op zích. Het moet 

meerwaarde hebben voor degene die ‘m leest, en het moet vooral niet meer energie kosten dan 

dat het oplevert. Daarom zal ik vanaf nu niet meer standaard wekelijks een blog schrijven, 

maar schrijf ik een blog zodra ik die éne inspirerende cliënt gesproken heb, of wanneer ik terug 

van een huisbezoek de woorden op voel borrelen en niet kan wachten om ’s avonds achter de  

laptop te kruipen om dit van me af te typen. Voor nu kies ik ervoor om dus prioriteiten te 

leggen bij de vragen van de cliënten én daarbij mijn privésituatie in balans te kunnen houden. 

Kwestie van balans zoeken en keuzes maken….  

En terwijl ik mijn overpeinzingen probeerde op een rijtje te krijgen werd ik op het 

ServiceBureau gebeld door een emotionele, overbelaste moeder. Een moeder die samen met 

haar man de zorg heeft voor twee kinderen. Zij belde voor haar jongste dochtertje. Een meisje 

van 7 jaar met een zeer zeldzame aandoening. Geboren met een schisis, een algehele 

ontwikkelingsachterstand, een slecht aangelegd evenwichtsorgaan, motorische beperking, en 

doofheid. Een kindje dat nog niet kan communiceren, en dat ’s nachts amper slaapt. Ouders die 

al 7 jaren op hun tandvlees lopen en nu via via met MEE in contact zijn gekomen. Of we 

alsjeblieft MEE willen denken in hoe wij samen met hen kunnen kijken hoe zij ontlast kunnen 

worden in de intensieve zorg voor hun kindje en hen onafhankelijk kunnen ondersteunen in de 

aanvraag voor een aanpassing in de woning. Dan denk ik wel even….Over zware belasting 

gesproken….. Dít is de dagelijkse realiteit voor deze mensen…. Schrijnend…. Het zijn 

gesprekken die me raken, als professional, als mens, als moeder. Gesprekken die me bijblijven. 

Trajecten die daar op dat moment aan de telefoon opgestart worden en die worden opgepakt 

door één van mijn collega’s. Trajecten waarbij mijn collega vervolgens vol energie  met dit 

gezin en het netwerk aan de slag zal gaan om samen met hen de juiste balans te zoeken. Een 

traject waarbij mijn collega als onafhankelijke ondersteuner náást de cliënt staat in de 

gesprekken met de gemeente. Dít zijn de mensen waar we het voor doen. Dit zijn de mensen 

waarvoor wij als werkers allemaal weleens over onze eigen grenzen gaan. Waarvoor we van 

groen naar oranje springen en onszelf even opzij zetten.  

Logisch… maar… lieve collega’s…. rem op tijd…. Zéker in deze tijd….Want na oranje komt 

rood… dus….  

Zorg goed voor jezelf en de lieve mensen om je heen  

Zoek je balans….en hou afstand…Tot snel… 

Lieve groetjes Kirsten. 
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