Stilstaan bij
corona

Voorwoord
Hoe gaat het met mensen met een beperking tijdens de coronacrisis?
Social Envoy onderzocht samen met ‘s Heerenloo wat er veranderd is in hun dagelijks
leven. Wij nodigden cliënten en hun begeleiders uit deel te nemen aan een online interview. Dit gaf bijzondere gesprekken die we hebben vertaald in een schets van hun leven
in coronatijd. Met veel dank aan Tim, Joost, Sylvana, Jeffrey, Nathalie, Marleen, Willem,
Kirsten, Aliena, Harm, Thomas en Jeffrey.
Inwonende cliënten zijn vaak al een deel van hun eigen regie kwijt, maar in deze tijd van
corona nog meer. Waar wij de ruimte hebben om regels te interpreteren - of naast ons
neer leggen - is dit binnen een instelling vaak niet mogelijk. Zo mochten ze geen boodschappen meer doen en konden ze niet meer naar hun werk en dagbesteding. In plaats
daarvan kwam de dagebesteding zo veel mogelijk op de woning.
Het meest schrijnende is het niet meer mogen zien van familie en vrienden. De driehoek*
en het sociale netwerk zijn daarmee weggevallen. Dit leidt tot zorgen, angst, onrust en
verdriet. Verder zijn nu vaak alle groepsgenoten plus begeleiders op de woongroep thuis.
Daardoor is het erg druk, wat leidt tot extra prikkels en soms irritatie. De structuur van de
dag is veranderd. Verveling wordt opgevuld met gamen, slapen, klusjes doen en netflixen.
Voor ambulante cliënten was er meer vrijheid om te bewegen en regie te houden. Daar is
de uitdaging dat begeleiders niet fysiek langskomen, maar dat alles via beeldbellen gaat.
In onze gesprekken werd ook veel gelachen. Er is constant humor aanwezig, soms om iets
weg te lachen, maar ook omdat er gewoon onderling lol is. We hoorden ook positieve
signalen. Zo ontdekken cliënten andere talenten doordat alternatieve dagbesteding wordt
aangeboden. Ze ervaren ook meer huiselijkheid op de woongroep door samen de dag te
starten. Bovenal zijn begeleiders supertrots op hoe cliënten het volhouden.
Wat gaan cliënten doen als straks de coronamaatregelen niet meer nodig zijn? Ze maken
plannen voor de toekomst en willen graag verder. Hebben dromen om weer terug te gaan
naar hun werk, op zichzelf te gaan wonen of op vakantie te gaan. Maar met stip op één
staat naar familie gaan. We zijn blij dat ouders nu - soms met veel veiligheidsmaatregelen - weer voorzichtig aan kunnen komen. Daarnaast is dit bijvoorbeeld een kans om
opnieuw na te denken over dagbesteding, invulling van activiteiten en maatwerk in het
ondersteunen in dagelijkse zorg.
* driehoek = cliënt + verwant + professional
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Willem (47), Marleen (44), Kirsten (20) en Aliena (11)
Urk, begeleider Harm
Willem, Marleen en Kirsten hebben een licht verstandelijke beperking, wonen
zelfstandig en krijgen ambulante begeleiding van 's Heeren Loo
Zorgeloos
Er is voor deze familie in Urk niet zoveel veranderd. Behalve dat de kinderen thuis zijn in plaats
van op school of aan het werk. En dat maakt moeder Marleen extra gelukkig, want iedereen
zit nu gezellig bij haar op de bank. De rest van de familie zien ze ook nog. Zolang iedereen zich
goed voelt, zien ze oma, oom en vriendinnen. Willem kan ook niet naar zijn werk, maar regelt
nog steeds de dingen buiten en Marleen regelt het huishouden. Het tempo past bij dit gezin.
De maatregelen bij de supermarkt - iedereen een karretje - vinden ze een beetje onzinnig en
daar maakt Marleen dan wel een grapje over. Iedereen moet 1,5 meter afstand houden, maar
de gele hesjes van de super staan bij elkaar. Waarom geldt dit niet voor hen? In de afgelopen
jaren hebben Marleen en Willem samen met Harm hard gewerkt aan de dynamiek in het
gezin en tussen hen onderling. Met alle verbetering van dien kan het gezin deze lockdown nu
aan. “Wij geven elkaar niet zo een-twee-drie op!”
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Sylvana (21) en Jeffrey (24)
Het Baken, Vlissingen, begeleider Nathalie
Sylvana en Jeffrey hebben een licht verstandelijke beperking en wonen als
huisgenoten samen in een groepswoning van 's Heeren Loo.
Zorg weglachen
Wat betekent corona? Lachend zeggen ze: vervelen, irriteren en in hun bed liggen. Gelukkig is
er meer. Veel meer. Ze koken voor elkaar, wandelen samen naar het strand, of doen een
boodschap met hun begeleider. Eén op één. Ze missen hun familie en vrienden. Grote dingen
zijn niet doorgegaan, zoals nieuw werk of een mooie vakantie. Maar ze zijn gezond, kunnen
grappen maken en weten dat het straks over gaat. Dan maar iets langer in bed liggen, gamen
of nog een netflixserie kijken. Straks gaan we wel weer op vakantie, komt die baan en zetten
we de volgende stap naar meer zelfstandigheid.
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Tim (26)
Tamboerijnlaan, Woonzorgpark Noordwijk, begeleider Joost
Tim heeft autisme en is licht verstandelijk beperkt en woont in
een groepswoning van 's Heeren Loo
Bezorgd

Tim woonde nog nét niet zelfstandig. Hij was er wel aan toe maar door corona is hij nu teruggegaan naar totale afhankelijkheid. Dat frustreert hem. Hij zit ‘opgesloten’, terwijl hij klaar is om meer
regie over zijn eigen leven te nemen. Een mooie jongen die slim, fit en klaar is om op eigen benen
te staan. Nu mag hij niet eens naar de supermarkt, laat staan zijn familie zien of naar de disco/soos.
Daar kan hij nu alleen van dromen. Zijn werk, contact met anderen is door hele strenge regels
afgesneden en daarvoor in de plaats is angst, somberheid en spanning gekomen.
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Thomas (19)
Zuidhorn, begeleider Jeffrey
Thomas heeft een verstandelijke beperking en autisme en
woont in een groepswoning van 's Heeren Loo.
Houvast
Thomas is een harde werker, hij werkt sinds zijn 17de bij de gemeente. Hij rijdt op de milieukar; iets
fijners is er niet. Nu kan dat niet. Thomas mist zijn werk. Zijn tijd wordt wel goed ingevuld met hout
zagen, timmeren en alles wat te maken heeft met stoere machines, moeren en bouten. In huis is
het erg onrustig en extra druk met iedereen die nu thuis dagbesteding heeft. Er is wel een pauzeruimte waar hij vaak zit of hij speelt games op zijn kamer. Hij zou graag naar zijn ouders willen.
Vroeger is hij wel eens naar huis gegaan met de fiets, maar dat kan niet meer. Thomas heeft geen
fiets meer en hij weet dat het niet mag. Hij belt zijn ouders twee keer per week met de
groepstelefoon. Hij hoopt snel weer bij zijn ouders en de hond te zijn. Gelukkig mag hij deze week
weer op de milieukar starten met twee dagen.
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Inzichten van
professionals
Ik ben zo trots op onze cliënten; op hoe ze zich handhaven in deze onzekere
periode. In het begin was het spannend rond hygiëne. Wij komen toch allemaal
van buiten. Dit geeft een grote verantwoordelijkheid en ook angst om cliënten te
besmetten. - Nathalie

Liefst zo min mogelijk wisselende gezichten om continuïteit op de groep te
houden. - Jeffrey

Maatwerk in de dagbesteding. Cliënten ontdekken nieuwe talenten en dat ze
andere dingen leuk vinden dan dat ze aangeboden krijgen. - Jeffrey

Groepservaring binnenshuis is nu veel huiselijker en gezelliger. In plaats van iedereen een individueel programma starten we nu de dag samen. - Joost

Door beeldbellen heb je meerdere contactmomenten per week in plaats van het
gebruikelijke fysieke bezoek. Daardoor krijg je meer context van het gezin, spreek je
ze op andere momenten. - Harm

We moeten voor een volgende keer de ouders toelaten en de veiligheidsmaatregelen hierop aanpassen. - Joost & Nathalie
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The making of...
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Reacties
Wat hebben jullie dit interview ontzettend mooi in woord en beeld omgezet. Ik
herken Tim hier duidelijk in en heb hier verder niets aan toe te voegen. Tim vond de
tekeningen duidelijk erg mooi en ook de tekst goed. Hij is er, terecht, erg trots op!

Anja, moeder van TIm
We zijn alledrie superenthousiast. Zowel Sylvana als Jeffrey vinden het heel erg leuk. Dus

Schitterend gedaan!

voor ons, niets meer aan doen!

Ik sluit me geheel aan,
dit is Tim. Niks meer
aan doen !

Nathalie, begeleider van Sylvana en Jeffrey
Joost, begeleider van Tim

Thomas is erg blij met het stukje tekst en vindt de tekening ook zeer goed
gelukt. Zoals Thomas het zelf zegt: “Dit zou mij zeker niet lukken om zoiets
moois te maken.” Hij is na het lezen van dit stukje tekst en zien van de
tekening blij dat hij het interview gedaan heeft. Hij vond het namelijk wel
erg spannend met drie vrouwen te skypen.

Jeffrey, begeleider van Thomas
Jullie hadden mijn dochter Aliena eerst
getekend als een oude oma, maar verder klopt
alles! Er is hier nog een lege plek aan de muur,

Super gedaan,

krijgen we de tekening ook als poster?

ik lijk nog ook!

Marleen
Willem
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