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Altijd en overal, professionals met hart voor mensen!

Thuisbegeleiding

Voor iedereen die het gevoel heeft de grip op het dagelijks leven 
te verliezen of waarbij het even niet lekker loopt, is er al vele jaren 
thuisbegeleiding mogelijk. ZONL biedt dit in Steenwijkerland, 
Noordoostpolder en Urk. Door corona, of misschien wel dankzij corona, is 
de ondersteuning nóg verder verbeterd. 

Thuisbegeleiding ondersteunt en acti-
veert gezinnen om (weer) structuur 
te krijgen in de dagelijkse taken en 
bezigheden en de omgang met elkaar. 
Een team van elf betrokken collega’s 
helpt het hele gezin om rust, ruimte 
en regelmaat te krijgen. Daarvoor 
komen de medewerkers veel bij de 
mensen thuis. Het intensieve, per-
soonlijke contact met de hulpgezinnen 
kreeg een fikse knauw toen de specia-
listen door de coronamaatregelen die 
half maart 2020 werden afgekondigd 

samen een plan en gaan daarna 
samen met de cliënten aan het werk. 
Er worden allerlei praktische vaardig-
heden gedeeld en samen geoefend. 
Dit kan gericht zijn op het aanbrengen 
van structuur in de dag, het ordenen 
van het huis en de huishouding en 
het leggen of herstellen van sociale 
contacten. Hulp bij opvoeding is ook 
mogelijk. En breekt medio maart 
corona uit. Rina Bennink, coördinator 
Thuisbegeleiding voor Steenwijker-
land en NOP\Urk: “Alles stond stil. 

Thuisbegeleiders Annelies van den Berg 
en Angela Seepma

niet meer bij cliënten op huisbezoek 
mochten komen. Meteen werden alle 
cliënten opgebeld. En diezelfde week 
kregen iedereen ook nog een brief. 
Voor iedereen stond de wereld even 
op z’n kop.

Praktische vaardigheden
De thuisbegeleiders komen normaal 
gesproken een paar keer per week bij 
cliënten thuis en gaan soms mee naar 
afspraken, zoals naar het zieken-
huis of naar een instantie. Ze maken 
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We hadden eerst het idee dat het niet 
voor ons was. Maar dat was het dus 
wél. Alle collega’s van de wijkver-
pleging bezochten wel de cliënten in 
de wijk, maar wij mochten nergens 
heen. Een drama voor ons allemaal. 
We raakten in de stilstand. We wisten 
niet wat we moesten doen. We gingen 
altijd op pad. Nu konden we niks.” 

Videobellen
Met de telefoon als beste vrienden 
konden de thuisbegeleiders toch hun 
cliënten helpen. Mensen vonden het 
vervelend dat er geen bezoek meer 
mocht komen maar over het alge-
meen toonde men begrip. “Al gauw 
merkten we dat we toch wel aan onze 
doelen konden werken,” blikt Rina op 
de eerste golf terug. “Telefoonge-
sprekken duurden steeds langer. Na 
twee weken schakelden we over op 
videobellen met de telefoon. Dat had-
den we nog nooit eerder gedaan. .Je 
gaat anders, vaker en effectiever om 
met de cliënten. We waren gewend 
om achter de voordeur te komen maar 
nu hebben we vaker contact en we 
steunen ze als ze ons nodig hebben. 
Doelen als structuur, dagritme, finan-
ciën konden zo toch worden behaald. 
Het werkt fantastisch!” Toch kon 
niet alle begeleiding via de telefoon 
gegeven worden. Rina: “Er waren 
situaties waarbij de gezondheid of 
veiligheid van mensen of kinderen 
in gevaar was. Daar gingen we dan 
tóch op af. Naarmate de tijd vorderde 
namen deze situaties steeds meer 
toe. Corona was hiervan de boosdoe-
ner. We konden de mensen niet meer 

aansporen. Vaak is jouw aanwezigheid 
dan nodig. Een steuntje in de rug geef 
je nu eenmaal beter als je over de 
vloer komt dan door de telefoon.” 

Sociale netwerk
 Angela Seepma werkt zes jaar als 
thuisbegeleider bij ZONL, Annelies 
van de Berg twee jaar. Tijdens de 
eerste twee golven van de corona-
crisis hebben ze veel contact met het 
sociale netwerk van cliënten, zoals 
een kennis die wel eens op bezoek 
komt. “We houden ons uiteraard aan 
de hygiënemaatregelen en anderhalve 
meter afstand tijdens zo’n bezoek”, 
vertelt Annelies.

Persoonlijke kaart
“Met één cliënt kan ik videobellen, 
omdat hij dat zelf al vaker heeft 
gedaan,” vertelt Angela. “Ik heb ook 
cliënten die me foto’s en filmpjes toe-
sturen, zoals een foto van een cliënt 
die aan het grasmaaien is of een film-
pje van een moeder die haar dochter 
leert fietsen”. Annelies kocht onlangs 
een zakje zonnebloemzaad en deed 
dat bij een cliënt in de bus die erg van 
tuinieren houdt en ze stuurden alle 
cliënten een persoonlijke kaart. “’Het 
zijn eigenlijk maar hele eenvoudige 
dingen die erg gewaardeerd worden”, 
vult ze aan.

Zorgelijk 
Toch begint de hele situatie nu wel 
zorgelijk te worden, geven de thuis-
begeleiders een jaar na de coro-
na-uitbraak aan. De cliënten missen 
de dagstructuur, ze kunnen niet naar 

de dagbesteding, niet sporten en 
krijgen geen of nauwelijks bezoek. 
“Ze hopen dat we gauw weer langs 
mogen komen en leven net als ons 
steeds weer toe naar de volgende 
persconferentie, waar we hopelijk te 
horen krijgen dat we weer op huis-
bezoek mogen.” Coördinator Rina 
deelt de zorgen van haar collega’s: 
“We merken dat er minder cliënten 
bij ons komen. De gemeente dient 
deze bij ons aan te melden maar door 
corona kwam die ook niet meer bij 
mensen thuis en dus stokte ook de 
aanmelding. Natuurlijk wel zorgwek-
kend, want de mensen in nood zijn er 
natuurlijk wel.”
Toch zijn er voldoende lichtpuntjes. In 
thuissituaties gaat er nu meer gebruik 
gemaakt worden van zorgtechno-
logie zoals de zorgrobot Tessa. Een 
bloempotmodel robot die je helpt bij 
de structuur van de dag. Belangrijkste 
winst is echter de verbeterde bege-
leiding. Want nu de zorgbegeleiders 
weer ‘achter de voordeur’ mogen 
komen en het videobellen er als vaste 
hulp bij is gekomen, is de ondersteu-
ning er alleen maar completer op 
geworden. 


