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Daar moeten we mee doorgaan! 

Het is een hele klus voor jou, voor cliënten, voor naasten. Corona vraagt veel 
van je en van ons. Ik ben onder de indruk van jouw uithoudingsvermogen. 
Hartstikke goed. Ik ben er van overtuigd dat jouw en onze gezamenlijke 

 inzet om corona buiten de deur te houden heeft geholpen. En als we 
volhouden- doen, hè!- dan denk ik dat we het aantal zieke cliënten en 

collega’s samen beperkt kunnen houden.’ 

In deze tijd heb je meer dan in het begin te maken met de vraag ‘wat is in 
deze situatie goed/nodig/verstandig?’. Het is nu soms minder duidelijk, 

minder zwart-wit wat je moet doen. Als je twijfelt, overleg dan met je collega 
of je leidinggevende, stel je vraag aan een deskundige, bijvoorbeeld iemand 

van het uitbraak-team. Je bent overigens altijd al goed geweest in zorg op 
maat! Dus heb ik er vertrouwen in dat je in deze fase van de corona-crisis er 

in zult slagen het juiste maatwerk te leveren BINNEN de regels die voor ons 
allemaal gelden. 

Iets heel anders 

Van veel collega’s heb ik gehoord over nieuwe manieren van werken, 
beeldzorg met Zoom, beeldbellen via BProcare, het gebruik van websites en 

apps, over nieuwe manieren van samenwerken, soms zelfs van het doen van 
heel nieuwe taken, van overleggen via Teams enz., waarvan zij (en anderen) 

zeggen: ‘Dit moeten we vasthouden! Ook nadat corona voorbij is!’ Zelf merk 
ik ook dat bijvoorbeeld het overleggen via Teams hartstikke goed gaat. Nu ik 

thuiswerk heb ik ongeveer 2 uur minder reistijd per dag. Dat scheelt! 

Ik hoor enthousiaste verhalen over de dagbesteding op de woonlocaties. De 
hbo-verpleegkundigen zijn vraagbaak voor velen. De teamleiders en de 

teamadviseurs overleggen op nieuwe manieren. De P&O administratie heeft 
een makkelijkere manier gevonden om mutaties te verwerken. En zo kan ik 

nog wel even door gaan.  

Maar, veel beter is als jullie melden waar we vooral mee door moeten gaan! 

MIJN VRAAG aan jou is dus: stuur je mail 
naar je leidinggevende of de 

bestuurssecretaris met daarin heel kort 
beschreven waarmee we door moeten 

gaan na de coronacrisis! 

Ga door. We blijven contact houden! 

Jan van Kampen 

Bestuurder InteraktContour 

 


