
in het begin dacht ik wel: ‘Jeetjemina, wat hef-
tig’, bekent Lisanne Tiebie, activiteitenbege-
leider bij Odion Count Basiestraat in Zaandijk. 
‘Voor sommige cliënten was het gek dat ze 
ineens niet meer naar buiten mochten en 
de dagbesteding alleen op de eigen locatie 

konden doen. Cliënten met een wat hoger niveau 
konden we met gebruik van picto’s wel ongeveer 
uitleggen wat er aan de hand was. Je bent aan het 
afstemmen per cliënt: wat vertel ik erover en hoe 
doe ik dat?’

Coronaverdenking
Uiteindelijk zorgden structuur en regelmaat 
ervoor dat de rust al vrij snel terugkeerde, ervoer 
ook Sandra Kort, persoonlijk begeleider bij Odion 
Buitenrust in Middenbeemster. Zelfs toen daar 
een vermoeden van coronabesmetting ontstond, 
werd de situatie nuchter tegemoet getreden. ‘Mijn 
collega Carola van der Bijl werd, als PB’er van Erik, 
gebeld nadat twee collega’s die niet zo vaak op 
Buitenrust werken, vrijdagochtend het corona-
team hadden ingeschakeld. Erik was ondertussen 
afgezonderd op zijn kamer omdat hij snotterde, 
nieste en over keelpijn klaagde.’ Carola dacht 
meteen aan de hooikoorts van Erik, maar uiter-
aard moest eerst de uitslag van de test worden 
afgewacht. Sandra: ‘Carola bracht Erik over naar 
DAC De Boerderij van Odion, hier vlak achter, waar 
onze cliënten dagbesteding hebben. Daar was 

Coronakrant

Op onze woonlocaties hakten de coronamaatregelen er natuur-
lijk flink in. Het wegvallen van dagbesteding en bezoek leidde 
tot veel verwarring en verdriet bij de cliënten. Maar begeleiders 
hielden het hoofd koel en het hart warm.

meer ruimte dan in Eriks slaapkamer en in het 
weekend is er niemand. Ik heb Carola zaterdag-
middag een paar uur afgelost en de zondagnacht 
van haar overgenomen.’

Niet angstig of ongerust
Hoe was het om geruime tijd onder één dak te zijn 
met een cliënt die misschien corona heeft? Sandra: 
‘Vooral voor Erik zelf was het vervelend. Hij hield 
voortdurend in de gaten wat er allemaal bij Buiten-
rust gebeurde: je kan er zó naar binnen kijken vanaf 
De Boerderij. Om de vijf minuten moesten we hem 
opnieuw de situatie uitleggen.’ Dagelijks contact 
met zijn ouders heeft Erik zeker getroost. ‘Carola 
en ik zijn niet angstig of ongerust geweest’, zegt 
Sandra desgevraagd. ‘Wij hebben allebei een wei-
nig risicovolle thuissituatie, dus dat scheelde. We 
hebben niet met beschermingsmiddelen gewerkt, 
maar zoveel mogelijk de anderhalve meter aan-
gehouden. Maar ja, onze cliënten zoeken continu 
nabijheid.’ De uitslag van de coronatest kwam op 
maandag: géén besmetting. ‘Erik kon zó aanschui-
ven bij de cliënten die weer binnen kwamen voor 
de dagbesteding’, lacht Sandra. Zij ziet het incident 
als ‘een goede generale’: ‘Het testen kan nu geluk-
kig sneller. Maar het coronateam was snel ter plaat-
se en we zijn allemaal nuchter en rustig gebleven.’

Niet waterdicht
‘De lockdown was geen leuke periode, dat staat bo-
venaan’, blikt Lisanne terug. ‘Maar we hebben geen 
paniek gevoeld. Het scheelt daarbij ook dat onze 
teamleider heel rustig was. Het was vooral een 
kwestie van goed de regels toepassen: je handen 
vaak wassen, dingen schoonmaken en desinfec-
teren, bij langere contactmomenten gezichtsmas-
kers op. Maar je kan het niet waterdicht maken… 
dan hadden we allemaal moeten blijven.’

Supercreatief
Voor beiden stond de zorg voor en om de cliënt voorop. Lisanne: 
‘Natuurlijk was er verdriet om wat niet meer kon. Maar we zijn ook 
supercreatief geworden met z’n allen. Deze zomer doen we bijvoor-
beeld acht weken lang ‘Camping De Stip’, een ‘reis’ door Nederland, 
Frankrijk, Italië en Engeland, maar dan in Zaandijk. We verkleden 
ons, maken eten dat bij het land hoort, er komt een poffertjeskraam 
en een pierement, we doen gekke spelletjes als stokbroodslingeren… 
je ziet dat de cliënten er helemaal van in the mood raken. Je merkt 
dat je flexibeler bent dan je denkt. We kunnen als team heel veel en 
daar mogen we trots op zijn.’

Wel zijn er ook zorgen over de versoepeling van de maatregelen. 
Niet zozeer voor henzelf, zeggen ze allebei, maar voor de cliënten. ‘Ik 
ben daar in het begin best boos om geweest’, zegt Sandra. ‘Ik was 
steeds behoorlijk strikt; door de in mijn ogen ineens snelle versoe-
pelingen voelde het bijna alsof we dat voor niks hadden gedaan. Ik 
heb hier een prettig gesprek met mijn teamleider over gehad.  En 
corona heeft ook leuke dingen gebracht: het beeldbellen met familie 
bijvoorbeeld, daar kunnen onze cliënten niet meer zonder.’ 

Je merkt dat  
je flexibeler bent 
dan je denkt.

Gelukkig, na de intelligente lockdown 
mag er weer van alles! Odion is benieuwd 
naar waar wij de afgelopen maanden  
met z’n allen het meest naar hebben  
uit gekeken.  
 
Scan de QR-code en vul de  
poll in. De uitslag vind je  
binnenkort op intranet.

Deze coronakrant is een uitgave 
voor medewerkers van Odion
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het basisonderwijs draait alweer een 
tijdje volledig, dus biedt SBNS Dyna-
mica in Koog aan de Zaan als van-
ouds begeleiding in de middag aan 
kinderen die overdag speciaal basis-
onderwijs volgen. ‘Het voortgezet on-
derwijs is een ander verhaal’, schetst 

Sharon. ‘Bij kinderen vanaf twaalf jaar moeten we de 
anderhalvemeterregel hanteren. Dat betekent dat 
we van negen kinderen in een groep naar vier of vijf 
gaan, waardoor we ze minder vaak zien.’ Minder cli-
enten, dat is ook het geval bij De Steiger. ‘In onze drie 
ateliers kunnen we nu hooguit vier cliënten op een 
groep hebben’, beaamt Ellen. ‘Cliënten die voorheen 
bijvoorbeeld vijf dagen bij ons kwamen, kunnen dat 
nu nog maar twee dagen. Het is nog niet duidelijk 
hoe de andere dagen worden doorgebracht.’

Papierkunst in het tuinhuis
Al vrij snel na de sluiting besloot het gedreven team 
van De Steiger in Purmerend: als de cliënten niet 
naar ons kunnen komen, gaan wij dagbesteding  
geven op de woonlocaties. Voor Ellen werd dat de 
Odion Kabajastraat. ‘Ik werk normaal gesproken op 
de papiergroep en ben in het tuinhuis met steeds 
twee cliënten per dagdeel met papier aan de slag 
gegaan’, vertelt ze. ‘Gewoon een kwestie van goed 
je hoofd erbij houden en de maatregelen in acht 
nemen, dan ging het prima. Drie cliënten van de 
Kabajastraat ken ik van De Steiger, maar ook de an-
dere bewoners die niet naar hun eigen dagbesteding 
konden, deden mee. Het was soms improviseren in 
die beperkte ruimte met beperkt materiaal. Toch 
hebben we heel leuke dingen kunnen doen, zoals 
slingers maken voor jarige familieleden en die opstu-
ren.’ De dagbesteding had echter nog een functie. 
‘Zo met een kopje thee erbij kon je de cliënten ook 
echt aandacht geven’, blikt Ellen terug. ‘Dat bood 
welkome afleiding van de eenzaamheid.’

Eigen keuze
In een situatie met veel noodzakelijke regels is eigen 
regie voor de cliënt uiteraard een uitdaging. Toch 
lukte dat aan de Kabajastraat heel goed. ‘Wij maak-
ten duidelijk: als je naar je ouders wilt, dan kan dat. 
Maar dan kun je niet de volgende ochtend naar het 
tuinhuis’, legt Ellen uit. ‘Dat begrepen de cliënten 
heel goed. Daar maakten ze hun eigen keuzes in. 
Voor wie niet naar het tuinhuis kon, bood ik dan iets 
aan in de woning.’ 

Noodopvang
Ook de collega’s van SBNS Dynamica bleven niet 
lang stil zitten. ‘Het was de verantwoordelijkheid van 
de scholen om de kinderen op te vangen via de re-
guliere opvang’, zegt Sharon. ‘Maar veel kinderen die 
bij ons komen, passen daar gewoon niet. Maar thuis 
opvangen ging ook niet: voor sommige ouders was 
thuiswerken én de zorg voor hun kind gewoon niet 
te doen. Daarom besloten we toch open te gaan voor 
noodopvang.’ Voelde dat wel veilig? ‘Daar hebben 
we het met het team natuurlijk over gehad’,  

Dagbesteding  
weer op gang
De meeste cliënten komen inmiddels weer naar dagbesteding. 
Persoonlijk begeleider Sharon Bouter van SBNS* Dynamica en 
Ellen Keizer, persoonlijk begeleider bij dagactiviteitencentrum 
Odion De Steiger, vertellen hoe ze de afgelopen periode heb-
ben ervaren en hoe ze hun weg zoeken in de huidige situatie. 

*Specialistische begeleiding na school

Managementassistente  
Corine Pullens: ‘Het is zoeken naar een 
goede balans’

‘Ik ben nu een paar keer op het Service Bureau geweest. 
Heel fijn om daar weer face-to-face contact te hebben 
met cliënten en collega’s, iedereen was zó blij! Op kan-
toor zijn professionele voorzorgsmaatregelen genomen 
die mij een goed en veilig gevoel geven. Toch werk ik 
nog voornamelijk thuis. Ik kan mijn werk namelijk uit-
stekend op afstand doen en wil mijn collega’s die voor 
de voortgang van hun werk op kantoor móeten zijn niet 
in de weg lopen. Met het nieuwe systeem waarmee 
je een bureau kunt reserveren is dat goed opgelost! 
Ik werk thuis in de woonkamer, mijn man werkt in de 
werkkamer en één van mijn drie dochters, die nog thuis 
woont, heeft online les op haar kamer en loopt stage. 
Zo storen we elkaar niet. En natuurlijk drinken we tus-
sendoor wel een kopje koffie samen! En voor de nodige 
beweging sporten we online elke werkdag aan het 
begin van de avond. In ‘het nieuwe normaal’ zal ik zeker 
meer op kantoor zijn, maar dat hoeft niet voor al mijn 
uren. Ik ga een goede balans zoeken tussen thuis en op 
kantoor werken. Want ik word gewoon heel blij van het 
live contact met mijn collega’s!’

Medewerker Cliëntservice  
Lenneke Dehé: ‘Een bijzonder begin 
van mijn nieuwe baan’ 

‘Vanaf mijn eerste werkdag op 23 maart heb ik vrijwel 
continu op het Service Bureau gewerkt. Omdat er in het 
begin onduidelijkheid was over dichtgaan of open blij-
ven, voelde dat een beetje ongemakkelijk. Maar al snel 
bleek dat we met drie collega’s van Cliëntservice op kan-
toor konden blijven. Fijn, want zo kon ik tenminste goed 
ingewerkt worden. Op advies van de afdeling ICT ben ik 
steeds met een collega in een vergaderruimte met groot 
scherm gaan zitten, zodat ik op afstand kon meekijken 
in allerlei systemen. Om dat thuis allemaal in mijn eentje 
uit te zoeken, was onmogelijk geweest. Een deel van 
mijn inwerkprogramma zou bestaan uit het bezoeken 
van locaties. Dat kan nog steeds niet. De meeste nieuwe 
collega’s heb dus ik via Zoom leren kennen, heel apart. 
Omdat steeds meer mensen naar kantoor komen, heb ik 
inmiddels gelukkig bijna iedereen persoonlijk ontmoet 
en begin ik ook een beetje mijn draai te vinden. Daarom 
werk ik nu soms een dag thuis – ik heb een mooie werk-
plek aan ons kookeiland - en vanaf 1 augustus ga ik dat 
standaard een dag in de week doen. Maar op kantoor 
werkt toch het fijnst voor mij. Bij Odion is namelijk geen 
vraag te gek en ik heb er nog een heleboel.’

Personeelsadviseur  
Noor van de Hulsbeek: ‘Laten we wel 
alert blijven’

‘Normaal gesproken werk ik zo’n 12 uur in de week op het 
Service Bureau in Wormer. Daarnaast heb ik een eigen 
bedrijf voor wandelcoaching. Het was fijn dat dat in de 
lockdown-periode gewoon kon doorgaan; ik wandel ook 
met medewerkers van Odion en zo kon ik toch iets voor 
collega’s doen. Ik heb een fijne thuiswerkplek op zolder. 
Het grote verschil door corona was alleen dat mijn man 
ineens ook thuis werkte én dat onze kinderen van twee 
en vijf thuis opgevangen moesten worden. Hoe dat 
ging? Hahaha, laat ik zeggen dat het is gelukt. Maar het 
viel niet mee. Het was passen, meten en schuiven met 
uren, zodat we in shifts met de kinderen bezig konden 
zijn. Gelukkig wilde iemand uit de buurt op een gegeven 
moment wel ‘in onze quarantaine-bubbel’, zodat zij kon 
inspringen als we echt allebei aan de slag moesten. 
Voorlopig verwacht ik dat ik een dag per week naar 
kantoor zal blijven gaan; dat deed ik namelijk al een paar 
weken. Dat de regels verder versoepeld zijn, voelt nog 
wat dubbel. Aan de ene kant is het fijn dat we weer meer 
mogen en dat je weer meer contact met anderen kunt 
hebben; aan de andere kant hoop ik wel dat we met z’n 
allen alert blijven op de hygiënemaatregelen.’

ZOEKEN EN WENNEN

Gewoon een 
kwestie van goed je 
hoofd erbij houden  
en de maatregelen 
in acht nemen, dan 
ging het prima

Van kantoor  
naar thuiswerken 
(en terug)

antwoordt Sharon. ‘Ik ben jong  
en fit en was niet bang dat ik zelf 
corona zou krijgen. Maar ik was 
wel bang om anderen te besmet-
ten, deze kinderen vormen nu een-
maal een risicogroep en afstand 
houden blijft lastig. Dus heb ik mijn sociale contacten erg beperkt 
in die periode. Ik ben zelfs niet eens naar mijn ouders geweest.’

Pluspunten
De afgelopen periode was dus lastig, maar leverde ook goede din-
gen op. ‘Via digitaal vergaderen bleek het veel makkelijker om voor 
gesprekken met bijvoorbeeld het jeugdteam en ouders iedereen bij 
elkaar te krijgen’, heeft Sharon ervaren. ‘Dat houden we erin. Sowie-
so hebben we de afgelopen tijd veel geleerd over communicatie. 
Ook zag ik dat de kinderen eigenlijk heel leerbaar en flexibel bleken, 
terwijl wij vaak denken dat ze 100 procent structuur nodig hebben. 
Dat is een mooi inzicht.’

Goed gedaan!
Hartverwarmend, maar soms ook juist lekker praktisch: uit 
corona kwamen binnen Odion veel mooie initiatieven voort. 
Een greep uit de meest opvallende acties.

#ODIONHOME
Webpagina, gemaakt door de 
teams Totale Communicatie en 
het Odion iXi. Zorgtechnologie 
in optima forma. Met onder 
meer instructies voor beeldbel-
len, maar ook tips voor afleiding, 
spelletjes, filmpjes en creatieve 
ideeën.

CORONACLOWN
Vier woonlocaties werden 
verrast met een bezoekje van 
een grappige clown, die buiten 
een hilarisch optreden gaf met 
ramen lappen, bellen blazen en 
veel water.

MUZIEK!
De Fluxus-muziekgroep ging 
naar zeven woonlocaties toe 
en speelde daar buiten voor de 
bewoners.

iPAD-LIEFDE
Twee cliënten van KrommeNoord 
hebben een relatie. De man 
woont zelfstandig en krijgt 
ambulante ondersteuning, de 
vrouw woont in een van onze 
woonvormen. Door de lockdown 
konden zij elkaar niet meer zien. 
Via de jobcoach en de ambulant 
begeleider van de man kreeg 
hij een iPad van Odion te leen, 
zodat hij en zijn vriendin konden 
Facetimen. Ze waren superblij!

CORONABOXEN 
De dagbestedingslocaties 
Odion Het Watermerk en Odion 
KrommeNoord maakten specia-
le coronaboxen voor alle locaties. 
Daarin onder meer handgel, 
handschoenen en mondkapjes, 
en een vragenlijst om te kunnen 
checken of iemand ziek is.  

Ellen Keizer

Sharon Bouter



Dr. Lianne Krab, arts in AVG-zorg

Een grote medische uitdaging was de afgelopen periode het 
verkrijgen van testen. Zo was er in het begin van de epidemie 

een hoestend kind dat we graag wilden laten testen, omdat het 
anders niet naar de noodopvang kon. We hebben elf uur lang 
stad en land moeten afbellen en uiteindelijk is het niet gelukt. 
De GGD vond het kind bijvoorbeeld niet ziek genoeg. Terwijl het 
hier toch om een kwetsbare groep gaat. Ik vond dat onrustba-
rend: wat als we dit belrondje moeten doen bij ieder besmet-
tingsvermoeden? Het was wrang om laatst in de reportage van 
Nieuwsuur te horen dat er destijds in de laboratoria capaciteit 
genoeg was. Gelukkig hebben we als team ook veel wél voor 
elkaar gekregen. Bovendien hebben we inmiddels zelf een voor-
raad tests. Want je weet maar nooit.’

Rinske Rill, communicatieadviseur

In een situatie als deze is er ontzettend veel belangrijke informa-
tie die alle medewerkers moeten ontvangen én moeten weten 

te vinden. Daarom hebben we alle reguliere communicatiemid-
delen stilgelegd en één mail in het leven geroepen waarin alle 
noodzakelijke informatie staat, compleet met links en bijlagen. 
Het coronateam bepaalt gezamenlijk welke actuele informatie 
er in die mail komt te staan. Zo hebben we na iedere persconfe-
rentie van Mark Rutte direct overleg om de mail op te stellen en 
hem diezelfde avond eruit te kunnen doen. Topsport! We krijgen 
positieve reacties op de mails, maar nu corona van een ‘crisis’ 
naar een ‘situatie’ is gegaan, starten we ook onze reguliere com-
municatie weer op. Komt er nog een tweede golf, dan schakelen 
we terug naar de crisismodus.’

Taco Sijbrandij, directeur bedrijfsvoering

Naast de primaire zorg voor de gezondheid van onze cliënten 
en medewerkers heb je natuurlijk ook een kostenaspect. 

Dagbesteding hield op en ongeveer veertig wooncliënten gin-
gen tijdelijk bij hun ouders logeren. Daardoor stopte een deel 
van onze financiering, terwijl de kosten grotendeels doorliepen. 
Andere uitdaging is dat we door de anderhalvemeterregel nu 
minder cliënten op onze dagbestedingslocaties kunnen hebben. 
Dat alles zorgt voor een tekort in de exploitatie. De overheid gaat 
bijspringen, maar het is lastig aantonen hoe groot het gat is. Als 
je huis afbrandt, ligt je focus immers niet op registreren, maar op 
blussen. We zijn nu op het punt dat we de financiële gevolgen 
inventariseren. Met ons eigen boerenverstand, de inzet van colle-
ga’s en advies vanuit de VGN gaat dat zeker lukken.’

Per week werden ongeveer 
500 handschoenen gebruikt.

Er waren 1091 ZOOM meetings
de afgelopen periode.1091

Odion iXi leende de volgende 
ICT-middelen uit: 18 iPads,  
4 robotkatten, een robothond, 
2 slaapknuffels en de robot 
dinosaurus voor ontspanning 
en afleiding.

dinsdagmiddag, coronateamoverleg. Opeens hoor ik 
mezelf zeggen dat we ook binnen Odion invulling 
moeten geven aan ‘de anderhalvemetersamen-
leving’ en dat we moeten wennen aan ‘het nieuwe 

normaal’. “Waarom zei ik dat eigenlijk?”, dacht ik later die 
avond. Is het omdat ik dit echt vind? Of omdat ik, net als 
iedereen, deze termen de hele dag hoor en lees? Ik vermoed 
het laatste. Het lijkt onschuldig, maar taal is een gek ding. 
Taal geeft richting, het stuurt ons denken en ons handelen. 
Het maakt dus uit welke woorden we gebruiken en of die ook 
echt uitdrukken wat we vinden en wat we bedoelen.

Elkaar niet meer aanraken, geen troostende hand meer op 
een schouder, geen fysiek contact hebben: dat is niet nor-
maal. Mensen hebben aanraking nodig. Dat geeft intimiteit, 
warmte en verbinding. Een samenleving waarin iedereen 
overal anderhalve meter afstand moet houden, kan niet de 
bedoeling zijn. Ook niet binnen Odion. Ik geloof niet in dat 
‘nieuwe normaal’, maar ‘terug naar normaal’ lijkt me ook  
niet de weg. 

We gaan opnieuw vooruit, met alles wat we in deze crisis 
hebben geleerd. Moedig voorwaarts. Natuurlijk met oog voor 
veiligheid, maar we gaan daarbij risico’s niet vanzelfsprekend 
uit de weg. Die geven ons namelijk de kans om te groeien. 
Meer dan ooit is nu het moment om daar invulling aan te 
geven. Dat vraagt om nieuwe afwegingen, het hanteren van 
dilemma’s en de mogelijkheid voor mensen om daar ook zelf 
keuzes in te maken. Alleen zo bewegen we duurzaam naar 
een veerkrachtige, warme en betekenisvolle samenleving. 

‘Het nieuwe  
 normaal!?’
   Annemarie van Dalen

Colofon
Deze coronakrant is een uitgave voor  

medewerkers van Odion. 
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Feiten en cijfers

500

iXi uitleen

15
Wekelijks gingen er 15 flessen 
handgel doorheen.

minuten

deelnemers

meetings

Coronadilemma’s 
De afgelopen maanden kreeg het corona-
team te maken met uiteenlopende vraagstuk-
ken. En nog steeds. Drie leden van het team 
vertellen over de verschillende dilemma’s en 
de (mogelijke) oplossingen.


