
                                                                                                                             

 

CORONACRISIS 

het echte werk 
 

“Met alle onzekerheden 

die bij hun leeftijd  

horen, is het nodig dat 

je leerlingen regelmatig 

treft.” 

“Hoe meer wc-papier 

eruit gaat, hoe meer er 

wordt besteld. Er is 

geen tekort aan, maar 

er kunnen niet ineens 

20.000 vrachtwagens 

extra gaan rijden.” 

“Sowieso is het de tijd dat 

iedereen in de tuin bezig 

gaat, maar mensen zijn 

nu ook binnen aan het 

opruimen en pakken dat 

heel rigoureus aan.“ 

“Cliënten hebben dit 

heel erg nodig, het 

geeft ze structuur en 

veiligheid.”  

“… dat andere  

wandelaars soms geen  

afstand houden. Ik ga 

dan helemaal in de 

berm lopen. ‘Hallo! Ik 

werk in de zorg!’ zou 

ik willen roepen.” 

Verhalen van mensen 

met cruciale beroepen 

in vitale sectoren  

opgetekend door: 
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 wonende cliënten ֍ Sylvia Batenburg 
12 Schoonmaker kent het ziekenhuis door en door en zorgt dat 
 hij fit blijft ֍ Richard de Boer 
13 Pedagogisch medewerkers kinderopvang over kwetsbaarheid 
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 over ‘verdwenen’ kinderen ֍ Robin Bleijenberg 
15 Vakkenvuller gelooft dat klanten niet expres dichtbij komen 
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CORONACRISIS; het echte werk 

Nu de samenleving weer langzaamaan open lijkt te gaan, denk ik 

terug aan het voorjaar van 2020, toen de wereld ineens haar 

adem inhield.  

 

Plotseling kwam duidelijk naar voren wie de mensen zijn die ons 

land draaiende houden. Mensen met cruciale beroepen in  

vitale sectoren, nieuwe begrippen voor mij. 

 

Als interviewer en tekstschrijver die zichzelf niet als journalist 

ziet, hoorde ik niet in dit rijtje thuis. Ik keek ineens anders naar 

mijn eigen werk én naar wat daar eigenlijk gebeurt, in die  

vitale sectoren. 

 

Ik besloot ze te gaan interviewen, die zorg– en opvangmede-

werkers, leraren, voedselvoorzieners, transporteurs, afval-

verwerkers, schoonmakers en agenten. 

 

Wat een verhelderende, ontroerende en hoopgevende verhalen 

kwamen daarmee los! Met dit gratis e-book bied ik ze jullie aan, 

als tijdsdocument en met de hoop op blijvende waardering voor 

deze helden! Dank! 

 

Lisa Koolhoven 

Verhalenpodium 

april 2021 
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“Het is lief dat mensen klappen voor de zorg, 
maar liever heb ik dat ze afstand van elkaar 
houden,” benadrukt verpleegkundige Bertien 
van Leijsen, operatieassistent in het Elisabeth-
Tweesteden Ziekenhuis Tilburg en natuurge-
neeskundig therapeut in haar praktijk Acht-
zaam. Normaalgesproken werkt zij drie dagen 
per week op de O.K., waarnaast zij als natuur-
geneeskundige mensen helpt vitaler te wor-
den. Haar eigen praktijk heeft zij als gevolg 
van de coronacrisis tijdelijk moeten sluiten, 
terwijl het ziekenhuis juist een groter beroep 
op haar inzet gaat doen. 

 

“Net als veel mensen zat ik voor de tv toen de Minister 
in het programma ‘Het Coronavirus: feiten en fabels’ 
dat briefje voorlas. Dat de eerste patiënt met het virus 
in Nederland was opgenomen in het Elisabeth-
Tweesteden Ziekenhuis. Ik had daar niets van gemerkt 
die dag, heel onwerkelijk.” Bertien is gewend om alleen 
op de O.K. te komen en niet op de verpleegafdelingen. 
Sinds de COVID-19-uitbraak in Nederland is nog maar 
een deel van de operatiekamers op twee van de drie 
locaties open, voor spoedoperaties. “Een derde van het 
team houdt zich daar nu mee bezig,” licht Bertien toe.  

 
 

“Anderen zijn thuis en oproepbaar om het besmettings-
risico te spreiden en een deel van de O.K.-collega’s 
wordt ingezet op de ‘corona-afdeling’.” Meerdere afde-
lingen zijn ingericht om corona-patiënten op te vangen. 
Afdelingen die door de fusie al leegstonden of nu ruim-
te hebben doordat er minder operaties zijn. “Net als 
veel collega’s en oud-verpleegkundigen heb ik me aan-
gemeld voor de pool die voor de patiënten met corona 
zorgt,” vervolgt Bertien. “Ook heb ik aangegeven dat ik 
meer wil werken. We krijgen allemaal bijscholing over 
het virus en de protocollen.” Op dit moment is Bertien 
nog niet opgeroepen voor de corona-afdeling, maar 
levert zij haar waardevolle ondersteuning bij spoedope-
raties:  
 
 

“Bijvoorbeeld na een ernstig verkeersongeluk of bij een 
blindedarmontsteking, maar ook operaties van patiën-
ten met kanker gaan zoveel mogelijk door.” 

Als therapeut gericht op het vergroten van vitaliteit, 
maakt Bertien zich zorgen over het welzijn van haar 
collega’s in deze heftige tijd. In het algemeen is haar 
advies: “Vermijd angst en stress, beweeg, ga op tijd 
naar bed en sta op tijd weer op, drink kruidenthee - 
duizendblad, vlierbloesem – en eet verse groente en 
fruit. En kook met verse producten, daar hebben de 
meeste mensen nu toch meer tijd voor!” Omdat dit niet 
voor het zorgpersoneel geldt, heeft Bertien zich opge-

worpen om voor zelfgemaakte soep te zorgen. “Ik heb 
het gevoel dat we nog maar aan het begin van deze 
crisis staan. Alles wat we nu in vitaliteit investeren, 
houdt ons langer op de been.”  
Dat iedereen zich aan de richtlijnen houdt is hiervoor 
essentieel: “Ik zag vanochtend dat mensen bij de bak-
ker buiten op hun beurt wachtten om afstand te bewa-
ren. Dat ontroerde me,” sluit Bertien hoopvol af. 

Interview en tekst: Lisa Koolhoven 

“Ook heb ik aangegeven dat 

ik meer wil werken. We krij-

gen allemaal bijscholing over 

het virus en de protocollen.”  

“Ik zag vanochtend dat men-

sen bij de bakker buiten op 

hun beurt wachtten om af-

stand te bewaren. Dat ont-

roerde me.”  

Verpleegkundige investeert in vitaliteit en roept iedereen op zich aan 
de richtlijnen te houden 
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“'Hoe gaat het met sporten? En met de ca-
via?’, gesprekjes die nergens over lijken te 
gaan, vallen nu weg. Terwijl leerlingen daar-
door merken dat ik oog voor ze heb,” vertelt 
Hans Bezemer, docent natuurkunde, scheikun-
de en techniek, en vertrouwenspersoon, op 
CSG De Lage Waard in Papendrecht. Door de 
coronacrisis is Hans genoodzaakt onderwijs op 
afstand te verzorgen. Vanuit huis, met zijn te-
lefoon als camera voor verklarende tekenin-
gen en formules, en een laptop om zichzelf in 
beeld te brengen. “Leerlingen willen je zien, 
dat is nodig voor de persoonlijke band. Die 
weer cruciaal is voor goed onderwijs.” 

“De praktische slag is niet eens zo heel groot”, vervolgt 
Hans. Zijn collega’s en hij zijn gewend te werken met 
online planners, lesvoorbereidingen en videoinstructies. 
Wel zijn de klassen herverdeeld waardoor Hans tijdelijk 
verantwoordelijk is voor heel HAVO 3 en 4. Voor elke 
klas is hij anderhalf uur per week online. “Uitleg berei-
den we voor in online presentaties en leerlingen kunnen 
via de chat aangeven als ze een opdracht moeilijk von-
den. Dan weet ik dat ik daar extra aandacht aan moet 
besteden. Ik start een online sessie steeds met terugkij-
ken op de opdrachten. Leerlingen die dit niet nodig heb-
ben, zijn wel online maar werken voor zichzelf.” 

 
 
 

 

 

 
Zo hoopt Hans ook tijdens deze coronacrisis in verschil-
lende lesbehoeftes te voorzien: van leerlingen die gelijk 
zelf aan de slag kunnen en leerlingen die hij als docent 
bij de hand neemt. Het grootste gemis ziet hij in het on-
derwijs nu ergens anders: “Voor het wegvallen van het 
echte contact heb ik nog geen oplossing. Met alle onze-
kerheden die bij hun leeftijd horen, is het nodig dat je 
leerlingen regelmatig treft.” Als docent en vertrouwens-
persoon moet Hans het normaalgesproken hebben van 
terloopse contactmomenten op de gang. Dat geeft leer-
lingen het vertrouwen dat ze met hun vragen bij hem 
kunnen komen. “Daar gaat soms een hele tijd overheen 
en die hebben we nu niet,” uit Hans zijn zorg. 
 

Dat kinderen gezien willen worden is een tijdloos gege-
ven. Maar ook voor wat betreft lesmethodes heeft Hans 
ervaren: “Leerlingen willen niet alleen maar het aller-
nieuwste.”  

 

 

Eerder experimenteerde hij eens met ‘Flipping the 
classroom’, waarbij kinderen de lessen thuis online vol-
gen en ze op school hun huiswerk maken. “Tijdens mijn 
evaluatie gaven ze aan liever niet alle stof online tot zich 
te nemen. Lezen uit een boek vinden ze prettiger. En 
iemand met verstand van zaken die live voor de klas 
uitlegt. En ‘die normaal tegen je doet’,” citeert Hans 
lachend zijn leerlingen. “Iemand met wie je echt contact 
hebt,” zo vertaalt hij dit laatste, een van de uitdagingen 
van deze coronacrisis. 

Interview en tekst: Lisa Koolhoven, Verhalenpodium 

“Met alle onzekerheden die 

bij hun leeftijd horen, is het 

nodig dat je leerlingen regel-

matig treft.” 

“Lezen uit een boek vinden ze 

prettiger. En iemand met ver-

stand van zaken die live voor 

de klas uitlegt. En ‘die nor-

maal tegen je doet’.”  

Docent middelbaar onderwijs meest bezorgd om wegvallen terloops 
contact 
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“Vanmorgen stond ik nog dranghekken te 
plaatsen,” vertelt Johan Roodenrijs, bedrijfs-
leider van Albert Heijn op de Apeldoornselaan 
in Den Haag. “Voorheen was ik supermarkt-
manager. Door corona ben ik crisismanager 
geworden.” Naast het volgen van de RIVM-
richtlijnen voor zijn winkel, zorgt Johan dat ál 
zijn klanten de regels rond corona kunnen 
kennen, door ze in tien talen op de deur te 
hangen. Het brood dat over is gaat naar men-
sen die tijdelijk niet meer bij de voedselbank 
terechtkunnen. En met de opbrengsten van 
de emballage draagt Johans AH bij aan de 
100.000 maaltijden die participatiekeuken.nl 
in deze crisistijd voor ouderen verzorgt. 

Johan mag op dit moment vijftig klanten tegelijk in zijn winkel 
hebben. Twintig keer per dag reinigt zijn personeel de win-
kelwagentjes. Er zijn plexiglas schermen voor de caissières en 
de vulploeg draagt oranje hesjes met daarop het verzoek om 
afstand te houden. “We hebben hier een grote diversiteit aan 
klanten. Sommigen tikken je toch nog gewoon aan als ze iets 
willen vragen. Of roepen juist ‘Opzouten!’ als andere klanten 
te dichtbij komen.” Over het hamsteren zegt hij: “Na de nati-
onale oproep om daarmee te stoppen, doen mensen weer 
normaler boodschappen en kan de ‘supply chain’ het weer 
aan. Ons bestelsysteem werkt automatisch, met algoritmes. 
Hoe meer wc-papier eruit gaat, hoe meer er wordt besteld. 
Er is geen tekort aan, maar er kunnen niet ineens 20.000 
vrachtwagens extra gaan rijden.” 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De 130 medewerkers die Johan in dienst heeft, zijn bijna alle-
maal gewoon aan het werk: “Het ziekteverzuim is hetzelfde 
als normaal. Sommige mensen willen niet komen in deze tijd, 
maar die hebben daarvoor een goede reden. Iemand heeft 
bijvoorbeeld een zieke vader thuis die net getransplanteerd 
is. Die medewerker heeft vrij genomen.”  
 

Het ‘ouderenuurtje’, waar zoveel over te doen was in de me-
dia, loopt goed in Johans AH: “Tussen 7.00 en 8.00 uur heb ik 
zo’n 30 à 50 ouderen in de winkel. Al drie keer hadden we 
een doos Merci in de kantine, als bedankje van deze klan-
ten!” 

“Ik heb de tofste baan van Nederland,” vervolgt Johan. “We 
hebben een zeer goede sfeer in de winkel. Het personeel 
stáát er, trots om te mogen werken in onze vitale voedselsec-
tor. Ze zijn super bereidwillig.” Johan prijst zijn mensen en 
zijn stad Den Haag, waarin hij voelt dat iedereen voor elkaar 
klaarstaat in deze moeilijke tijd. “Rete-trots,” vat hij zijn ge-
voel in goed Haags samen. 

Interview en tekst: Lisa Koolhoven, Verhalenpodium 

“Ons bestelsysteem werkt au-

tomatisch, met algoritmes. 

Hoe meer wc-papier eruit 

gaat, hoe meer er wordt be-

steld. Er is geen tekort aan, 

maar er kunnen niet ineens 

20.000 vrachtwagens extra 

gaan rijden.” 

“Rete-trots,” vat hij zijn ge-

voel in goed Haags samen. 

Supermarktmanager over ‘het hamster-effect’ en zijn trots voor 
personeel en stad 
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“Als de crisis voorbij is, zal Den Haag zeggen 
‘dat afstandsonderwijs ging toch best?’,” 
voorspelt Milan Obdeijn, invalleerkracht in 
het basisonderwijs via zijn bureau leraardi-
rect.nl. “Het onderwijs was goed op weg met 
alle stakingen. Door de coronacrisis zal er te-
recht meer aandacht naar de zorg gaan.” Vier 
dagen per week stond Milan voor de klas, op 
drie verschillende basisscholen, toen op 16 
maart de deuren dichtgingen. “Deze crisis 
biedt ook kansen voor het basisonderwijs om 
permanent efficiënter en flexibeler te gaan 
werken.” 

 

Als invalleerkracht heeft Milan geen ‘eigen’ klas. Dat is de 
reden dat hij zich op dit moment vooral als vader bezighoudt 
met het thuis onderwijzen van zijn kinderen. Wel onderhoudt 
hij contact met leerlingen van wie hij vermoedt dat zij het 
extra lastig hebben in deze tijd: “Iemand aan wie ik al langer 
lesgeef, heb ik bijvoorbeeld aangeboden om af en toe te vi-
deobellen. Dit kind heeft sociaal en met leren wat problemen 
en zo kan ik toch enige structuur bieden.” Het meest bezorgd 
is Milan om de kinderen die thuis geen ouders hebben die 
hen kunnen helpen met school. Ouders die laagopgeleid zijn, 
de taal niet spreken of die zelf teveel aan hun hoofd hebben. 
“De spanning die dat oplevert als je heel de dag op elkaars lip 
zit, is niet goed voor kinderen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij zijn collega-leerkrachten ziet Milan verschillende manie-
ren om onderwijs op afstand te verzorgen: “Mijn dochters 
hebben voor drie weken schoolwerk mee naar huis gekregen. 
Zelf zou ik het werk per dag opgeven met een duidelijk pro-
gramma om te volgen. Dit zie ik sommige collega’s ook 
doen.” Er is ook verschil in hoe vaak en de manier waarop 
leerkrachten één op één contact met de leerlingen hebben: 
“Er zijn collega’s die zorgen dat ze ieder kind minimaal één 

keer per week spreken. Zelf zou ik ervoor kiezen dagelijks 
bijvoorbeeld tussen 12.00 en 13.00 uur telefonisch, per mail 
of videochat bereikbaar te zijn.” 

Milan ziet door de coronacrisis veel “rompslomp” in de vorm 
van administratie en vergaderingen, tijdelijk wegvallen. En 
die rompslomp was nou precies waarom hij van een vaste 
baan in het onderwijs overstapte naar het freelancen als in-
valleerkracht. “Leuk en bevrijdend,” noemt hij dat, maar “wel 
pittig elke keer een nieuwe school en nieuwe kinderen.” Mi-
lan hoopt dat het onderwijs zich – met de coronacrisis als 
aanjager – van binnenuit vernieuwt. Dat alleen bijkomende 
werkzaamheden die echt noodzakelijk zijn overblijven en dat 
er een duidelijk moment komt waarop je deze als leerkracht 
goed kunt doen. Én meer autonomie en minder verantwoor-
dingsplicht voor juffen en meesters: “Je weet wat er speelt, 
want je staat heel de dag met die kinderen.” Laten we hopen 
dat die situatie zich snel weer herstelt. 
 

Interview en tekst: Lisa Koolhoven, Verhalenpodium 

“Iemand aan wie ik al langer 

lesgeef, heb ik bijvoorbeeld 

aangeboden om af en toe te 

videobellen. Dit kind heeft so-

ciaal en met leren wat proble-

men en zo kan ik toch enige 

structuur bieden.”  

Milan hoopt dat het onder-

wijs zich – met de coronacrisis 

als aanjager – van binnenuit 

vernieuwt. 

Leerkracht ziet kansen voor basisonderwijs om permanent efficiënter 
en flexibeler te werken 
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“Eindelijk hebben mensen het door. Iedereen 
blijft nu zoveel mogelijk thuis,” meldt NS-
hoofdconducteur Jan Timmermans opgelucht. 
Aan het begin van de coronacrisis zag Jan nog 
een toename van het aantal dagjesmensen. 
Of forenzen die de spits ontweken, maar juist 
midden op de dag de trein pakten voor een 
werkafspraak. “Afgelopen zaterdag begon ik 
17.30 uur met werken en Rotterdam Centraal 
was leeg! NS zet minder treinen in, maar ze 
zijn wel allemaal zo lang mogelijk. Op die ma-
nier kunnen de mensen die toch meegaan, 
verspreid gaan zitten.” Omdat het minder 
druk is, staat er steeds maar één conducteur 
op een trein. “Dat maakt ons wel kwetsbaar-
der,” zegt Jan daarover. 

“We ervaren meer agressie van reizigers en mensen overtre-
den eerder de regels. Bijvoorbeeld het meenemen van een 
fiets zonder te betalen,” licht Jan toe. “En mensen denken 
dat we helemaal niet meer controleren, maar dat is niet 
waar! We vragen reizigers juist hun kaart klaar te houden. 
Die raken we niet aan en we reinigen het scan-apparaat tus-
sendoor met desinfecterende doekjes. De treinen zelf wor-
den extra goed schoongemaakt na elke rit, op Den Haag Cen-
traal bijvoorbeeld met speciale stoommachines. De schoon-
makers kunnen heel gefocust alle knoppen en palen reinigen 
omdat er minder troep overal ligt.” 

Normaalgesproken werkt Jan, als Brabander met standplaats 
Rotterdam, 36 uur per week op de trein. Nu is hij ook veel 
thuis en oproepbaar vanwege de aangepaste dienstregeling. 
Daar geeft hij thuisonderwijs aan zijn twee dochters. En 
houdt hij zijn kennis op peil, bijvoorbeeld voor zijn certifice-
ring als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA): “Die 
theorie is hetzelfde als de politie leert,” zegt Jan hierover. 
“Op dit moment kunnen we alleen geen boetes uitdelen aan 
mensen die te dicht op elkaar zitten in de trein, omdat dat 
een gemeentelijke verordening is. Terwijl er echt plaats zat is 
om verspreid te gaan zitten en tijd genoeg om rustig in te 
stappen en een veilige plek te zoeken. Doordat er geen op-
onthoud op de stations is, rijden we steeds op tijd.” 
 

Interview en tekst: Lisa Koolhoven, Verhalenpodium 

Omdat het minder druk is, 

staat er steeds maar één con-

ducteur op een trein.  

“Dat maakt ons wel kwets-

baarder.”  

Hoofdconducteur kwetsbaarder voor agressie, treinen rijden steeds 
op tijd 
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“Op één van de vuilcontainers lag een kinderte-
kening met ‘bedankt dat jullie ook nu ons vuil-
nis ophalen. Van iemand anders kregen we een 
zakje paaseitjes en een jongere riep ‘jullie zijn 
goed bezig!’,” vertelt vuilniswagenchauffeur 
Gerrit van Houts (op de linkerfoto) over de 
waardering die hij sinds de coronacrisis krijgt. 
Ook zijn collega bij Cyclus, depothouder Peter 
Gorissen van het afvalbrengstation in Bergam-
bacht, heeft positieve ervaringen: “Wij merken 
dat bezoekers er begrip voor hebben dat ze lan-
ger moeten wachten.” Aan de hoeveelheden 
afval merken zowel Gerrit als Peter dat mensen 
veel thuis zijn en aan het opruimen zijn gesla-
gen. En Gerrit kan zijn wagen lastiger kwijt, om-
dat de parkeervakken volstaan met auto’s van 
thuiswerkers. 

“Helaas sta ik daardoor vaker in de weg en dan gaan mensen 
toeteren,” vertelt Gerrit hierover. De beladers, collega’s die 
het vuilnis achterin de wagen gooien, leggen dan uit waarom 
ze zo staan. Mocht dat niet afdoende zijn, stapt Gerrit uit om 
de situatie te sussen. Net als anders zit Gerrit onderweg met 
twee beladers in zijn cabine: “Door corona zorgen we wel dat 
we in vaste ploegen werken. We dragen altijd al handschoe-
nen, maar mochten we nu per ongeluk een container van 
iemand aanpakken, hebben we water en zeep om extra onze 
handen te wassen. Afstand houden is ook in ons werk soms 
lastig, omdat wij makkelijk te benaderen zijn. We merken 
zeker nu dat veel ouderen dat doen, voor een praatje.” 

Dat mensen niet altijd de anderhalve meter aanhouden, 
merkt ook Peter op het afvalbrengstation: “Mensen vragen 
constant waar ze wat moeten weggooien. Dan komen ze 
dichtbij. Ik zie zo 200 mensen op een dag.” Dat is zeker het 
geval nu mensen door de coronacrisis thuiszitten: “Sowieso is 
het de tijd dat iedereen in de tuin bezig gaat,” zegt Peter 
hierover, “maar mensen zijn nu ook binnen aan het oprui-
men en pakken dat heel rigoureus aan. En ze geven gehoor 
aan de oproep om alleen met een volle vracht te komen. 
Doordat er nu vijf auto’s tegelijk de werf op mogen in plaats 
van tien, moeten anderen daardoor langer wachten.” Ook 
Gerrit ziet een toename van de hoeveelheid vuilnis die men-
sen aanbieden: “We rijden vaste routes waar normaal zo’n 
800 containers worden aangeboden. Dat zijn er nu soms wel 
1200! Het is echt aanpoten voor de beladers en we maken 

langere dagen. Als het echt niet haalbaar is, bel ik een extra 
wagen.” 

Om mensen tijdens het lange wachten goed te informeren, 
heeft Peter in de aanrijroute naar zijn afvalbrengstation bor-
den geplaatst met ‘nog één uur wachttijd vanaf hier’, ‘nog 
een half uur wachttijd vanaf hier’. “Het valt me op dat men-
sen gewoon aansluiten en bijzonder rustig blijven,” zegt Pe-
ter hierover. “Het lijkt op dit moment wel een uitje voor 
mensen! Het zonnetje en de juiste informatie helpen daar 
ook bij. En dat je mensen proactief en vriendelijk benadert. 
Agressie wordt ook bepaald door wie je te woord staat,” be-
sluit Peter met een lach. 

Interview en tekst: Lisa Koolhoven, Verhalenpodium 

“Sowieso is het de tijd dat ie-

dereen in de tuin bezig gaat, 

maar mensen zijn nu ook bin-

nen aan het opruimen en pak-

ken dat heel rigoureus aan.“ 

Afvalinzamelaars te maken met veel grotere hoeveelheden én meer 
waardering 
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“Samenwerken met verschillende ministeries, het 
RIVM, het Veiligheidsberaad en met het Landelijk 
Netwerk Acute Zorg om het corona-virus te bestrij-
den,” vat Sjaak de Gouw zijn huidige werkzaamhe-
den samen. “Normaal gesproken zijn er vier soor-
ten crisisorganisaties in Nederland,” licht de direc-
teur van GGD Hollands Midden en landelijk porte-
feuillehouder infectieziektebestrijding, de uitbrei-
ding van zijn taken verder toe. “Landelijk op afzon-
derlijk ministerieel niveau en overkoepelend van-
uit het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Op re-
gionaal niveau zijn er de 25 veiligheidsregio’s met 
het Veiligheidsberaad als koepelorganisatie en 11 
regio’s Acute Zorg met het Landelijk Netwerk Acu-
te Zorg als koepel. Op dit moment is mijn grootste 
opdracht om deze crisisorganisaties intensief met 
elkaar te verbinden. Natuurlijk naast mijn werk-
zaamheden in de eigen GGD- en veiligheidsregio.” 

Het begon voor Sjaak op 28 januari toen via de ‘World Health 
Organization’ (WHO) en de ‘European Centre for Disease Pre-
vention and Control’ (ECDC) informatie over het coronavirus in 
China binnenkwam. Sjaak adviseerde als lid van het bestuurlijk 
afstemmingsoverleg aan de minister over de repatriëring van 
Nederlanders uit het getroffen Wuhan: “Met het Outbreak 
Management Team stelden we het quarantainebeleid voor 
deze mensen vast. Waar kunnen ze landen? Hoe vangen we ze 
op? Kunnen ze wel of niet naar huis?” Een maand later was 
Sjaak dag en nacht met COVID-19 bezig: “25 februari besprak 
ik scenario’s met de Keukenhof, 26 februari zat ik in Nieuwsuur 
en 27 februari in de uitzending ‘Het Coronavirus: feiten en 
fabels’ waarin de minister de eerste besmetting in Nederland 
meldde.” 
 

Sindsdien is mijn agenda vloeibaar,” vervolgt Sjaak. “Per dag 
krijg ik gemiddeld 150 mails, 50 WhatsApp-berichten en 50 
telefoontjes. Er is nu een chauffeur die mij rijdt. Aan de ver-
voersverzoeken die ik hem doe, merk ik dat ik gemiddeld twee 

dagen vooruit kan kijken.” De meeste overleggen voert Sjaak 
net als alle andere thuiswerkers via de bekende online verga-
derprogramma’s. “Er zijn nu nog drie fysieke ‘anderhalve-
meter-overleggen’ die door de mate van gedachtewisseling te 
intensief zijn om online te doen.” In de zeventien jaar dat Sjaak 
voor de GGD werkt, maakte hij verschillende crises mee, maar 
die zijn onvergelijkbaar met wat er nu gebeurt: “Met de Mexi-
caanse griep en SARS was het niet nodig om maatregelen bui-
ten de zorg te nemen. In het geval van corona is dat wel zo en 
moesten we opschalen naar een algemene landelijke crisisor-
ganisatie. Voor de distributie van beschermingsmiddelen had-
den we bijvoorbeeld helemaal geen structuur en de ‘McDrives’ 
bij GGD’en voor het uitvoeren van het testbeleid zijn ook 
nieuw.” 
 
Sjaak leert ook veel over zichzelf door de coronacrisis: “Pas 
sinds een week neem ik af en toe een uurtje vrij. Ik had sneller 
ondersteuning moeten vragen binnen mijn eigen organisatie 
en landelijk. Daar hoort ook het vertrouwen bij dat de mensen 
die jouw ideeën gaan uitvoeren, dat goed zullen doen. Het is 
een luxe dat ik zulke goede mensen om me heen heb. Eerst 
volgde ik zelf alle berichtgeving, terwijl daar communicatiead-
viseurs voor zijn. Ik ervaarde vooral die eerste weken chroni-
sche stress. De momenten dat ik rust zou kunnen nemen, ben 
ik niet ontspannen. Dan ga ik in bad, of wandelen. Ik verwacht 
ergens in mei mijn normale leven weer te kunnen oppakken. 
We hopen dat de situatie in de langdurige zorg beheersbaar 
wordt en dat de dalende lijn in ziekenhuisopnames doorzet. 
Als deze over de top heen is, komen we in een stationaire situ-
atie waarin er evenveel patiënten worden opgenomen als dat 
er ontslagen worden of overlijden. Dan kunnen we gaan kijken 
hoe we de verspreiding van het virus gecontroleerd kunnen 
laten gebeuren. Tot in september zal er geen dag voorbij gaan 
dat ik geen mail ontvang zonder het woord ‘corona’ erin.” 
 
Interview en tekst: Lisa Koolhoven, Verhalenpodium 

“Ik ervaarde vooral die eerste 

weken chronische stress. De 

momenten dat ik rust zou 

kunnen nemen, ben ik niet 

ontspannen. Dan ga ik in bad, 

of wandelen. Ik verwacht er-

gens in mei mijn normale le-

ven weer te kunnen oppak-

ken.” 

Landelijk coördinator infectieziektebestrijding leert veel over crisis-
beheersing én zichzelf 
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“De paar contacten die onze cliënten hebben, mo-
gen ze niet zien en de dagbesteding is dicht,“ zegt 
Bart Rijgersberg over de gevolgen van de corona-
crisis voor mensen met verstandelijke beperkin-
gen en niet-aangeboren hersenletsel. Bart is inno-
vatiecoördinator en was tot voor kort ook bege-
leider, bij gehandicaptenzorgorganisatie Middin. 
“Mijn begeleidersvaardigheden komen weer goed 
van pas, omdat ik bij cliënten langsga om onder 
andere digicontact mogelijk te maken. Mensen 
krijgen ineens te horen dat hun begeleider niet 
meer mag komen of dat familie hen niet meer kan 
bezoeken. Het is belangrijk om duidelijkheid te 
creëren en om mensen gerust te stellen, zeker in 
deze tijd van corona. Het is bijzonder om te zien 
dat de vraag naar digitale hulpmiddelen nu ineens 
enorm groeit.” 

 

Bart en zijn innovatie-collega’s van ruim zestig andere gehan-
dicaptenzorgorganisaties bundelen al een aantal jaar hun 
krachten in het collectief ‘VG-Innovators’: “Vanuit de vraag 
van de cliënt bespreken we welke oplossing daarbij past. Met 
liefde delen we technologische oplossingen met elkaar. Van-
af dag één dat de coronacrisis in Nederland speelt, hebben 
wij contact over hoe daarop in te spelen.” Locaties waar cli-
ënten met een zwakke gezondheid of oudere cliënten wo-
nen, sloot Middin vrij snel voor bezoek, zo geeft Bart aan.  

 

 

Met cliënten op andere locaties waren eerst nog beperkt 
contacten mogelijk. Zij bleven aanvankelijk ook naar de dag-
besteding gaan, maar dan met de nodige aanpassingen. 
“Cliënten hebben dit heel erg nodig, het geeft ze structuur en 
veiligheid,” zegt Bart daarover. Toen deze dagbestedingsloca-
ties ook dichtgingen, besloten de VG-Innovators dat er een 
online oplossing moest komen om alternatieve dagbesteding 
mogelijk te maken. 
 
“Binnen een week ontwikkelde ‘Het ideeënbureau’ digidag-
besteding.nl om online activiteiten en informatie over corona 
voor cliënten te kunnen delen tussen professionals uit de 
zorg,” vervolgt Bart. “Waar we normaalgesproken binnen 
onze organisaties hard moeten werken om enthousiasme 
voor technologie te kweken, is er sinds de coronacrisis een 
zeer grote vraag naar alternatieve vormen van ondersteu-

ning, dagbesteding en familiecontact. Daar kan technologie 
een grote bijdrage aan leveren. Cliënten pikken dit heel snel 
op. Voor de crisis merkten we regelmatig voorzichtigheid bij 
familie, of bij zorgmedewerkers. De drempel om technologie 
in te zetten is nu een stuk lager. Wij leveren tablets die zo 
volledig mogelijk zijn voorgeprogrammeerd met apps voor 
beeldbellen, leuke activiteiten en familiecontact.” 

 

“Digidagbesteding.nl groeit enorm snel,” gaat Bart dieper in 
op het nieuwe platform. “Binnen een week stonden er ruim 
300 ideeën op de site en waren er al meer dan 60 zorginstel-
lingen en 500 gebruikers actief. Intussen heeft het platform 
dagelijks tegen de 1000 bezoekers. Anders hadden we maan-
den of jaren nodig gehad om deze aantallen te bereiken. Dit 
succes was niet mogelijk geweest zonder de enorme inzet 
van Mathilde Pelder van InteraktContour en Sonja Heijkamp 
van Amerpoort. Zij hebben het voortouw genomen en heel 
hard gewerkt aan de realisatie.” De eerste reacties van pro-
fessionals op digidagbesteding.nl zijn positief, zo geeft Bart 
aan, en: “Iedere locatie haalt er iets uit wat voor die cliënten 
van toepassing is. Ik zie veel creatieve initiatieven ontstaan 
bij begeleiders, zoals het geven van online workshops aan 
een groep cliënten. Die positieve vibe is heel waardevol in 
deze turbulente tijd.” 
 

Interview en tekst: Lisa Koolhoven, Verhalenpodium 

“Cliënten hebben dit heel erg 
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“Voor de crisis merkten we re-
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kers. De drempel om techno-

logie in te zetten is nu een 

stuk lager. “ 

Gehandicaptenzorgprofessional over contact met cliënten en  
versnelde invoering van innovaties 
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“Wij zijn de ogen en oren van de familie, zeker nu, 
tijdens de coronacrisis,” zegt Sylvia Batenburg, 
CAREGiver bij Home Instead Thuisservice. “Ik om-
schrijf mijn werk als een combinatie van mantel-
zorg en niet-medische thuiszorg.” Sylvia en haar 
collega’s bieden liefdevolle ondersteuning aan 
thuiswonende senioren. Ze helpen hen met was-
sen en aankleden, verzorgen samen de bood-
schappen, het ontbijt en avondeten, en onderne-
men allerlei andere activiteiten met ze. “Wij wer-
ken met een vast team, bij vaste klanten, op vaste 
tijden,” benadrukt Sylvia. “We komen soms wel 
vier keer per dag bij iemand en vaak voor een lan-
gere periode. Zo bouw je een goede band op, je 
bent er echt voor iemand. Voor sommige klanten 
is het dan ook onbegrijpelijk dat we nu zoveel 
mogelijk afstand moeten houden.” 

“Bij douchen en aankleden gaat dat sowieso niet,” vervolgt 
Sylvia. “Als ik iemand op anderhalve meter afstand kon aan-
kleden, zou ik in het circus werken. Daarbij is aanraking zó 
belangrijk! Als ik alleen voor een kopje thee of een spelletje 
kom, houd ik uiteraard wel afstand. Ik ben me nog meer be-
wust van wat ik wel en niet doe als ik bij een klant ben. Ik was 
mijn handen nog vaker en handschoentjes gebruik ik waar 
nodig, maar dat deed ik al. Wij volgen de richtlijnen van het 

RIVM ook voor wat betreft mondkapjes. Ik heb geen klachten 
en draag er dus geen. Ik denk ook dat ze meer nodig zijn in 
de ziekenhuizen.” Sylvia’s klanten zijn eind tachtig, begin 
negentig en sommigen van hen lijden aan dementie. “De 
meesten zijn redelijk rustig en ontspannen. ‘Als het gebeurt, 
gebeurt het’ zei een van hen berustend.” 

 

 

Op de vraag of zij sinds de coronacrisis meer waardering er-
vaart voor haar vak, geeft Sylvia aan: “In mijn naaste omge-
ving krijg ik sowieso respect voor mijn werk. Veel van mijn 
vriendinnen werken zelf in de zorg, of in het onderwijs. Van-
uit Home Instead voel ik me altijd al gesteund en nu belt de 
directeur ons om te vragen hoe het gaat.” 

Of de waardering van het grote publiek aanhoudt en de poli-
tiek het oppikt, vraagt Sylvia zich af: “Maakt één applaus zo-
veel verschil? Beseffen mensen daadwerkelijk dat ons werk 
áltijd doorgaat? Als ik de hond uitlaat, merk ik dat andere 
wandelaars soms geen afstand houden. Ik ga dan helemaal in 
de berm lopen. ‘Hallo! Ik werk in de zorg!’ zou ik willen roe-
pen. Onderweg zie ik weleens een spandoek met een lieve 
tekst voor de zorg. Daar word ik wel heel blij van. Zelf heb ik 
op dit moment een sociaal leven van nul. De gezondheid van 
mijn klanten gaat boven alles.” 
 

Interview en tekst: Lisa Koolhoven, Verhalenpodium 

“We komen soms wel vier 
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Medewerker ouderenzorg als enige fysiek contact met thuis 
wonende cliënten 
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“Mensen onderschatten hoe belangrijk schoon-
maak is in een ziekenhuis,” zegt Richard de Boer, 
schoonmaakmedewerker in het Canisius-
Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, via Gom 
Schoonhouden. “Ik werk hier sinds 2012 en ken 
het ziekenhuis door en door. Ze noemen mij ook 
wel een ‘allrounder’: ik doe onder andere vloer-
onderhoud, de liften, de O.K. ’s  en de ‘CSA’. In de 
CSA worden alle medische instrumenten steriel 
gemaakt voordat ze naar de OK gaan. Hoewel ik 
tijdens mijn werk ook met patiënten in aanraking 
kom, ben ik niet bang voor mijn eigen gezond-
heid. Ik heb nog nooit het norovirus gehad bij-
voorbeeld. Nu met het coronavirus ben ik ook 
niet bang. Dat hoeft ook niet, als je maar goed 
blijft opletten en je eigen ‘ik’ in de gaten houdt.”  

 

“Je moet echt heel goed nadenken voordat je een kamer 
binnenstapt,” benadrukt Richard. “Het volgen van de schoon-
maakrichtlijnen en speciale protocollen is zo ontzettend be-
langrijk. Stap één is steeds het protocol op de deur of kar 
checken. Dat kan per kamer verschillend zijn. Als ik op de IC 
schoonmaak, moet ik een volledig beschermend pak aan, 
inclusief spatbril, een masker met filter, handschoenen en 
een haarnet. Op andere corona-afdelingen werk ik alleen 
met een halterschort, chirurgisch mondmasker en hand-
schoenen. Dat is daar voldoende en veilig. Sowieso desinfec-
teer je altijd eerst je handen voordat je beschermende kle-
ding aantrekt en opnieuw als je die weer uittrekt.” 

“Je moet rustig de tijd nemen, niet ‘snel, snel’ alles willen 
doen,” vervolgt Richard. “Zorg dat je alles in één keer mee 
naar binnen neemt zodat je de kamer niet weer uit hoeft om 
iets te halen. En desinfecteer je schoonmaakspullen voordat 
je alles weer naar buiten brengt. Ik zorg voor honderd pro-
cent kwaliteit, maar ik zorg ook goed voor mezelf. Alleen als 
ik fit ben, kan ik mijn werk met aandacht doen. Dit blijf ik 
door goede voeding en een goede nachtrust. Ik doe mijn 
werk fluitend en ga er met plezier heen. We moeten het ten-
slotte met z’n allen zien te redden. Ons werk gaat altijd door, 
zeker nu in deze coronacrisis. Het móet doorgaan! Respect 
voor alle medewerkers binnen de schoonmaak!” 
 

Interview en tekst: Lisa Koolhoven, Verhalenpodium 

“Ik doe mijn werk fluitend en 

ga er met plezier heen. We 

moeten het tenslotte met z’n 

allen zien te redden. Ons werk 

gaat altijd door, zeker nu in 

deze coronacrisis.” 

Schoonmaker kent het ziekenhuis door en door en zorgt dat hij fit blijft 
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“De eerste week was ik heel onrustig,” vertelt 
Maureen Rustveld (op de rechterfoto), pedago-
gisch medewerker bij Dak kindercentra. “Ik wilde 
niemand in de buurt en ik waste de hele dag door 
mijn handen.” Haar collega Nathalie Bodmann 
vult aan: “Beter raken we de handjes niet aan, 
maar de eerste dag pakte ik uit gewoonte al een 
kindje bij de hand, ‘kom maar mee!’.” Jannette 
Uit den Boogaart, unitmanager Dak kindercentra 
Molenwijk en Rivierenbuurt, benadrukt dat kin-
deren nabijheid nodig hebben. Pedagogisch me-
dewerkers willen niets liever dan dat, maar erva-
ren ook stress: “Bij sommigen is de spanning heel 
groot om de deur uit te gaan, maar we hebben 
nog geen medewerkers die niet willen komen. We 
praten er open over met elkaar. Je moet je goed 
voelen om je werk goed te kunnen doen.” 

Waar Jannettes unit normaal bestaat uit zeven groepen voor 
de opvang van baby’s en peuters en vijf voor buitenschoolse 
opvang, draait er nu één samengesteld groepje. Per dag zijn 
daar drie pedagogisch medewerkers aan het werk, die steeds 
rouleren. De rest werkt de administratie en observatiemap-
pen bij of is op bijzonder verlof. Naast deze noodvoorziening, 
biedt Dak ook 24-uursopvang en opvang voor kinderen met 
een lastige thuissituatie. “Het is heel mooi om te zien hoe 
zo’n grote organisatie zich in lijn met de vraag zo snel heeft 
kunnen aanpassen,” zegt Jannette hierover. “We hebben 
geïnventariseerd welke beroepen onze ouders hebben. Wie 
kunnen gebruik maken van onze noodopvang? Daarnaast 
hebben we samen met ouders, onze pedagogisch coaches en 
schoolmaatschappelijk werk gekeken voor welke kinderen 
het niet wenselijk is om volledig thuis te zijn.” 

 

Maureen, Nathalie en hun collega’s delen sinds de crisis film-
pjes met ouders en kinderen waarin ze liedjes zingen, knutse-
len, gymmen of boekjes voorlezen. Ook is er regelmatig tele-
fonisch contact. In reactie op het bericht dat de kinderop-
vang na de meivakantie weer opengaat, geeft Jannette aan: 
“We zijn natuurlijk in de eerste plaats verheugd dat we er 
weer volledig kunnen zijn voor ‘onze’ ouders en kinderen. 
Tegelijkertijd realiseren we ons dat we ons goed moeten 
voorbereiden om dit op alle onderdelen en voor iedereen 
goed te doen.” Zowel Nathalie als Maureen benadrukken 
daarbij ook hun eigen kwetsbaarheid. Nathalie heeft naast 

een dochter van vier, de zorg voor haar ouders. En Maureen 
vertelt: “Ik ben de jongste niet meer en ik slik permanent 
medicatie.” 
 
“De coronacrisis doet iets met je als mens,” vervolgt Maur-
een. “Op je werk, met collega’s, als je boodschappen doet, je 
gaat elkaar uit de weg.” Nathalie vult aan: “Normaal geef ik 
collega’s aan het begin van de dag een knuffel. Nu zie je el-
kaar niet eens. Ik mis die aanspraak en ook het contact met 
de ouders. En dan al die kinderen die in de tussentijd vier zijn 
geworden. Die gaan we niet meer zien. Hou op of ik moet 
huilen!” Nathalie en Maureen verheugen zich erop na de 
meivakantie weer meer kindjes te gaan opvangen. Daarbij 
spreekt Maureen de hoop uit: “Ik wil mijn kinderen op een 
normale manier terug! Dat ik me weer helemaal vrij kan voe-
len om met ze te knuffelen en te stoeien.” 

Interview en tekst: Lisa Koolhoven, Verhalenpodium 

“De coronacrisis doet iets met 

je als mens. Op je werk, met 

collega’s, als je boodschappen 
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Pedagogisch medewerkers kinderopvang over kwetsbaarheid en 
onbevangen knuffelen 
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“Leraren melden dat sommige leerlingen niet on-
line komen, maar wat kan je doen? Er staat geen 
sanctie op,” uit Robin Bleijenberg, wijkagent 
jeugd en sociale media, zijn zorg. Normaalgespro-
ken komt Robin veel op basisscholen, middelbare 
scholen en sport hij mee met kinderen om met ze 
in contact te komen. Hij werkt nauw samen met 
zorgcoördinatoren en Bureau HALT om jongeren 
in lastige situaties te helpen. Nu is hij vooral veel 
op straat, waar hij de jeugd aanspreekt: “Ze zoe-
ken elkaar op,” zegt hij daarover, “het duurt ze te 
lang!” Naast het face-to-face-contact dat Robin 
met jongeren heeft, is hij veel op sociale media te 
vinden: “Speciaal voor deze coronatijd maak ik 
filmpjes met BN’ers onder de hashtag ‘Wat doe jij 
thuis?’.” 

 

“Deze filmpjes maken we live op Instagram,” vervolgt Robin. 
“De bekende Nederlander logt ook live in. Bijvoorbeeld ac-
teur Nasrdin Dchar van de serie Mocro Maffia en presentatri-
ce Shelly Sterk hebben al meegewerkt.” Jongeren kunnen van 
tevoren vragen insturen: https://www.instagram.com/
jeugdagentrobin_overbosch/. “We hebben kijkers door heel 
Nederland,” vertelt Robin enthousiast. “Onder de vragenstel-
lers verloten we een politiepakket. Daar zit onder andere een 
bidon, een zaklamp en een USB oplader in.” Om de week 
verschijnt er een filmpje. Robin wil ook buiten gaan opne-
men, zodat jongeren als het ware meekunnen naar een mel-
ding. 

“Mensen gaan nu meer het normale leven in,” zegt Robin 
over de recente versoepeling van de coronamaatregelen. “Ze 
doen daarbij ook dingen die niet kunnen, zoals in een groep 
ergens bij elkaar komen. Daar krijgen we nu weer meer mel-
dingen over. Ik rijd zelf rond op mijn mountainbike en heb 
geen beschermende kleding. Collega’s op de bus hebben die 
wel, voor als ze naar een 112-melding gaan. Zij zijn ook dege-
nen die bekeuren als mensen de coronaregels overtreden.  

 

 

 

Als ik jongeren op straat aanspreek, krijg ik goede reacties. Ze 
kennen me vaak al van het sporten. Op straat voetbal ik ook 
mee. Als ze me zien, gaan ze gelijk van elkaar af. Daar zeg ik 
dan wat van, dat ze dus wél weten wat de regels zijn. Ik ben 
blij dat de scholen weer opengaan, zeker voor de jongeren 
die het thuis niet goed hebben.” 
 

Interview en tekst: Lisa Koolhoven, Verhalenpodium 
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Wijkagent vindt nieuwe vormen van contact en is bezorgd over 
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“Zelf heb ik niet gehad dat klanten op m’n schouder tikten,” vertelt 
Thomas Koolhoven, vakkenvuller en vooral ‘spiegelaar’ bij PLUS su-
permarkt De Groot aan het Ganzerikplein in Rotterdam. “Wel dat 
mensen iets pakken of erlangs willen en dan geen afstand houden. 
Maar dat doen ze niet expres.” Half februari begon de vijftienjarige 
Thomas bij PLUS te werken, zijn eerste bijbaan. Twee weken later zag 
de wereld er door corona heel anders uit: “We moesten hesjes aan 
met ‘Houd anderhalve meter afstand’, we maakten de winkelwagen-
tjes schoon voor klanten en in de kantine zaten we niet meer naast 
elkaar.” 

Twee tot vier avonden per week ‘spiegelt’ Thomas de producten in de supermarkt: “Ik zorg 
dat de winkel er mooi uitziet. Spullen die op de verkeerde plek staan zet ik terug en ik haal 
alles naar voren. Zo staat alles aan de voorkant netjes op één lijn.” Sinds de coronacrisis had 
Thomas te maken met lege schappen: “Heel veel klanten vroegen om basisproducten als 
eieren, bloem en wc-papier. En om ontsmettingsmiddelen en hygiëne handschoenen. Dan 
liep ik met ze naar het vak en dan was het leeg. Terwijl het eerder die dag nog helemaal vol 
stond, tot in de gangpaden!” Thomas onderscheidt twee typen klanten in corona-tijd: “De 
ene helft loopt met een mondkapje en koopt heel veel. De andere helft doet alsof er niks aan 
de hand is. Dat zijn ook de mensen die soms te dichtbij komen.” 

 

Thomas is niet bang om zelf besmet te raken. Hij vindt dat de manager zijn collega’s en hem 
steeds goed informeert: “Grondig handen wassen en afstand houden blijft, de winkelkarren 
kunnen klanten nu zelf schoonmaken.” Van de zomer probeert Thomas extra te gaan wer-
ken. Pas in september hoopt hij weer naar school te gaan. “Na de toetsweek begin maart 
hoorden we dat school die maandag zou stoppen. Toen kregen we eerst online les volgens 
het normale rooster, maar dat was moeilijk vol te houden. Online leskrijgen is niet mijn ma-
nier. Ik ben sneller afgeleid en minder gemotiveerd. De noodzaak om huiswerk te maken is 
er minder omdat je toch geen cijfer krijgt. En ik ga toch wel over. Sinds juni hebben we on-
line een veertig minuten rooster, maximaal tot het zesde uur.” 
 

Thomas heeft rond de lessen online contact met klasgenoten voor gezamenlijke projecten. 
Buiten school om spreekt hij af bij “een voetbalkooitje” of om te skaten: “We gaan niet bij 
elkaar naar binnen. We spreken buiten af en korter, maar wel vaker omdat er niet zoveel te 
doen is. Ik zit veel op m’n telefoon, maar dat is niet echt een hobby,” lacht Thomas. 
“Normaal deed ik drie keer per week aan klimmen, maar dat is ook gestopt omdat dat in een 
hal is.” Over corona besluit Thomas: “Ik denk wel dat er een tweede golf komt. Tegelijk vind 
ik het vreemd om te zien dat er door die grote demonstraties geen piek in het aantal be-
smettingen was. Dat is toch opvallend?” 
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Vakkenvuller gelooft dat klanten niet expres dichtbij 
komen en kijkt uit naar gewoon weer school 

“Na de toetsweek begin maart hoorden we dat 

school die maandag zou stoppen. Toen kregen 

we eerst online les volgens het normale rooster, 

maar dat was moeilijk vol te houden. Online 

leskrijgen is niet mijn manier. Ik ben sneller af-

geleid en minder gemotiveerd.” 


