
COLUMN MAARTEN 

Het ‘Nieuwe Normaal’ is de afgelopen tijd een veel gebezigde term. Dat zullen jullie ook merken aan 

de inhoud van wat oorspronkelijk de ‘Maatvast Corona Nieuwsbrief ’ heette. 

Van alle berichtgeving over onze mooie en geslaagde initiatieven tijdens de crisis, de Corona maatregelen 
die we genomen hebben om onze bezoekers en vrijwilligers weer veilig te kunnen ontvangen en aan het 
werk te laten, schakelen we langzaam over op ons ‘normale’ werk. In deze nieuwsbrief dan ook relatief 
weinig Corona nieuws. 

Waar we het de komende tijd wel over gaan hebben is een ander actueel thema: racisme. Het zal niemand 
zijn ontgaan, de dood van George Floyd en de daaropvolgende demonstraties in het teken van Black lives 
matters hebben het een en ander teweeg gebracht in de samenleving. 

Als maatschappelijke organisatie die een plek biedt aan iedereen ongeacht geloof, afkomst, religie etc. vind 
ik het belangrijk dat we het onderwerp opnieuw bespreekbaar maken binnen onze organisatie. Naast het 
artikel in deze nieuwsbrief waarin ik mijn visie op dit onderwerp weergeef en de rol die Maatvast inneemt, 
gaan we de komende maanden in de team overleggen met elkaar in gesprek. Om de gesprekken in goede 
en voor een ieder veilige banen te leiden en daarin het beste resultaat te bereiken, worden we hierin onder-
steund door professionals van het Antidiscriminatiebureau. We hebben hier goede ervaringen mee, want 
een aantal jaar gelden hebben we ook met hen samengewerkt op dit gebied in de vorm van een training voor 
medewerkers. Het is duidelijk, ook op dit vlak neemt Maatvast haar verantwoordelijkheid. 

Maar ook bijvoorbeeld in deze Nieuwsbrief aandacht voor het contract dat we hebben ondertekend met 
schoonmaakbedrijf Asito. Ik heb veel vertrouwen in de samenwerking, ook gezien het feit dat Asito zich 
een maatschappelijk betrokken organisatie heeft getoond in haar offerte. 

Kortom, langzaam schakelen we over op ‘normaal’. Betekent dit dat we geen aandacht meer hebben aan 
Corona? Nee, verre van dat! Met de versoepeling van maatregelen en daarmee de toename van bezoekers 
wordt het voor ons nog belangrijker om alert te blijven! De 1,5 meter afstand, de looproutes, de hygiëne 
maatregelen etc. we houden ons er aan en we vragen onze bezoekers om mee te werken. Er zijn tal van 
voorbeelden te noemen in de wereld waarin de aandacht is verslapt, met alle besmettingsgevolgen van 
dien…. 

Vanwege het teruggaan naar ‘normaal’ en met het oog op de komende zomerperiode gaan we ook de 
frequentie van de Nieuwsbrief iets terugschroeven van 1 x per week naar 2 x per maand. 

Blijf vooral ook items aanleveren aan Peter, veel leesplezier met deze editie.

Maarten

Het ‘Nieuwe Normaal’



Collega’s, vanuit de persconferentie van het kabinet van 

woensdag 24 juni jl. is duidelijk geworden dat vanaf 1 juli er 

een verregaande versoepeling is van Corona maatregelen. 

In het kort komt het op het volgende neer;

 •  U houdt binnen altijd 1,5 meter afstand.
 •  Bij ruimtes binnen mogen maximaal 100 mensen bij 
     elkaar komen. Personeel telt niet mee.
 •  Reservering van plekken alleen boven de 100 mensen. 

Er gelden uitzonderingen op de 1,5 meter afstand voor kinderen en jongeren:

 •  Mensen uit 1 huishouden hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
 •  Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen.
 •  Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden. 
     Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen.

CORONA: VERRUIMING VAN MAATREGELEN

Gebruik altijd je gezonde verstand!

Wat betekent dit voor ons?

Voor onze locaties is er dus veel meer mogelijk aan soorten van activiteiten, zo kunnen bijvoorbeeld clubs 
als bridge, yoga en Meer Bewegen Voor Ouderen weer terecht. Uitzonderingen vormen de koren en de 
intensieve sporten als boksen. Waar mogelijk heeft het natuurlijk de voorkeur om de activiteit waar 
mogelijk buiten te laten plaatsvinden. 

De regel dat er altijd een betaalde kracht aanwezig is bij de activiteit, wordt per 1 juli ingetrokken. 
Zo kunnen er weer sleutelactiviteiten plaatsvinden, mits er een activiteiten-protocol wordt overlegd 
en goedgekeurd. 

Raadpleeg en overleg met je clustermanager ingeval van twijfel. Gebruik altijd je gezonde verstand. 

Heilig blijft de regel van het in standhouden van de 1,5 meter en de getroffen hygiëne maatregelen! 

Daarbij het nadrukkelijke advies om je eigen veiligheid in acht te blijven nemen. 

Dus ook in bijvoorbeeld de keuken en op kantoor: houd afstand! 



Hulde aan Mirjam van Klink die elke week tijdens de Coronasluiting 

van wijkgebouw ‘t Rietland in Badhoevedorp op de fiets uit 

Amsterdam-zuid bloemschikpakketjes kwam brengen voor 

de liefhebbers.

Natuurlijk deden de enthousiaste bloemenmeisjes hier graag aan mee.

Gelukkig kunnen de groep vanaf 13 juli weer gezellig samen 
bloemschikken in ‘t Rietland.

CORONA INITIATIEVEN

In dorpshuis D’ Oude Waterwolf in Vijfhuizen wordt 

er wel erg serieus omgegaan met de handhaving 

van de Corona maatregelen, zo blijkt bij de ingang 

van de locatie…. 

De slogan van beheerder Roel Krijger luidt: ‘wie zijn 
handen niet wil ontsmetten, zal ik zijn handen onder 
de afkortzaag moeten pletten!’. 

Of als zijn alternatief, maar niet minder pijnlijk: 
‘wie zijn handen niet wil reinigen, zal ik onder de 
afkortzaag moeten pijnigen!’. 

Tot op heden houdt iedere bezoeker van De Waterwolf zich keurig aan de regels….. 

WIE NIET LUISTEREN WIL, MOET VOELEN….

Samen zijn we sterk!



In deze tijden van demonstraties tegen racisme vroeg Jos van 

Rooijen, assistent-beheerder van wijkgebouw De Amazone, zich 

vanuit zijn eigen betrokkenheid bij het thema en levensinstelling af 

hoe er binnen een maatschappelijke organisatie als Maatvast tegen 

dit onderwerp wordt aangekeken. Hij stelde zichzelf de vraag of het 
wellicht een goed moment is om als beheerder, assistent-
beheerder en als vrijwilliger jezelf de vraag te stellen: is er in die strijd 
tegen racisme (en discriminatie) ook een taak weggelegd voor mij als 
medewerker van Stichting Maatvast? Wat wordt er van mij verwacht 
vanuit de organisatie? En hoe ga ik het gesprek aan met een bezoeker 
die wel heel ‘duidelijke standpunten’ heeft? Om hierover advies te 
krijgen en de mening te horen van Maatvast, maakte hij een afspraak 

met de directeur, Maarten Askamp. Wat volgde was een openhartig gesprek over het belang van de dialoog (‘Ga het 
gesprek aan!’) en vooral het luisteren naar elkaar, vrijheid van meningsuiting versus het kwetsen van mensen, 
de angst om je nek uit te steken en een scala aan persoonlijke voorbeelden aan de hand van ervaringen……. 

Maarten benadrukt bij aanvang van het gesprek dat hij zeer blij is met het initiatief dat Jos heeft genomen het onder-
werp op de agenda te zetten. “Doordat het onderwerp wordt aangedragen vanuit de organisatie krijgt het een andere 
lading” , zo meent hij. Hij constateert daarbij dat het helaas nog te weinig gebeurt dat medewerkers op een dergelijke 
wijze gespreksonderwerpen aanbrengen, terwijl hij dat van harte toejuicht. 

THEMA RACISME OP DE AGENDA BIJ MAATVAST

Het initiatief dat Jos heeft genomen krijgt dan ook zeker een vervolg, zo vertelt hij. “Twee jaar geleden 
hebben we al onze medewerkers laten trainen op het onderwerp Vooroordelen en discriminatie door 
professionals van het Antidiscriminatiebureau Kennemerland. Inmiddels is er naar aanleiding van de vragen 
van Jos met ditzelfde bureau afgesproken om de komende tijd het thema Racisme te begeleiden in de 
verschillende team overleggen en hierover het gesprek aan te gaan. 

Maarten: “indertijd ben ik geschrokken van de ongenuanceerde mening die sommige medewerkers binnen 
de organisatie erop na houden daar waar het gaat om mensen van bijvoorbeeld een andere afkomst, met 
een andere religie of mensen met in hun ogen een afwijkende seksuele geaardheid. Aan de andere kant 
zijn deze geluiden ook niet verwonderlijk, juist omdat Maatvast ook qua personeel een afspiegeling van de 
samenleving vormt. En ja, discriminatie komt bij ons ook voor. Ik leef niet in de veronderstelling dat dat niet 
zo is, juist ook omdat discriminatie overal voorkomt en dus ook bij ons. Het bij deze constatering laten wil ik 
niet. Het gesprek over dit soort thema’s wil ik blijven aangaan omdat bewustwording van de problematiek 
helpt in de discussie hoe we met elkaar omgaan.”

Ga het gesprek aan!



Maar hoe ga je als medewerker of vrijwilliger dan om met opmerkingen van bezoekers, vrijwilligers of medewerkers 
die neigen naar vooroordelen/racisme, vraagt Jos zich af. 

Maarten antwoordt dat de vrijheid van meningsuiting wat hem betreft een van de grootste rechten is, maar dat daar 
volgens hem ook grenzen aan zitten. Het opleggen dat medewerkers te allen tijde ingrijpen in gesprekken die de 
verkeerde kant op gaan heeft volgens hem geen zin. “Medewerkers moeten intrinsiek achter het gegeven staan dat 
we bij Maatvast tegen racisme en vooroordelen zijn en dat iedereen bij ons welkom is en zich thuis moeten voelen. 
De grens zit wat mij betreft daar waar mensen zich gekwetst voelen. Bij uitingen van daadwerkelijk racistisch gedrag 
moet je altijd ingrijpen en het gesprek aangaan. Intolerantie wordt bij ons niet en nooit geaccepteerd. Ons logo met al 
haar kleuren spreekt boekdelen, iedereen is bij ons welkom als gast, vrijwilliger of medewerker.” 

Ondanks zijn uitgesproken mening over het thema is Maarten blij dat het initiatief tot een gesprek vanuit Jos is 
gekomen. De angst en vermoeidheid die hij voelt na ruim 30 jaar zelf het initiatief te hebben genomen dit soort 
onderwerpen aan de kaak te stellen, vormen daarbij een reden. “Vorig jaar ben ik de Zwarte Pietendiscussie gestart en 
gaf ik gehoor aan de zorgen van een aantal van onze medewerkers met een andere huidskleur die aangaven moeite te 
hebben met deze traditie. Vervolgens heb ik van alles over me heen gekregen, zelfs tot aan minimaal 5 
aangiftewaardige bedreigingen aan toe. Het personeel van het bedrijfsbureau heb ik een dag via de achteruitgang 
het pand moeten laten verlaten……. Overigens kwam de kritiek en aanval van twee kanten. Toen de discussie was 
geëindigd kreeg ik de andere kant over mij heen met de vraag waarom ik niet meer van me afbeet. Ik voelde me in die 
tijd ook erg alleen staan, mensen gaan je zelfs uit de weg…. Het gaat heel ver en heeft zelfs privé een grote impact.”

VERVOLG THEMA RACISME OP DE AGENDA BIJ MAATVAST

Hij heeft nog meer voorbeelden vanuit het verleden die zijn angst en vermoeidheid onderstrepen. 
“Bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heb ik dezelfde ervaringen gehad. Bij de opening van 
een locatie werd je bedreigd, bij de sluiting ook omdat dan de bewoners een gezicht hadden gekregen in 
het dorp of de wijk. Er moest een centrum worden geopend in Utrecht. Iemand reageerde met de 
opmerking ‘Auschwitz is ook een oplossing’. Hoe moet je in vredesnaam met zo iemand in gesprek?” 

“De andere kant van het verhaal is mijn ervaring dat een multiculturele samenleving werkt. Ik heb jarenlang 
in de wijken Transvaal en Schilderswijk gewerkt, daar leven 100 nationaliteiten met elkaar en gaat het over 
het algemeen goed. In AZC Crailo waar ik directeur was leefden 60 nationaliteiten jarenlang dag in-dag uit 
in onzekerheid op kamers met een bewegingsruimte van 5 vierkante meter per persoon. En ook dat ging 
vrijwel altijd goed.” 

Wees respectvol naar elkaar toe...



Dat hij het moeilijk vindt om altijd voorop te lopen in dit soort discussies heeft ook te maken met een verharding in 
de samenleving die hij heeft opgemerkt. “De verscherping en agressie nemen hand over hand toe als je je mening uit. 
Helaas zwijgt op dat soort momenten de meerderheid en wordt zij overschreeuwd door de minderheid. Nogmaals, 
dat werkt van twee kanten zo. Ik vind het namelijk ook niet kunnen dat er nu door groepen mensen standbeelden 
omver worden getrokken. Ik zal altijd het initiatief nemen om mensen van binnen te raken met voorbeelden, 
ze ervaringen op te laten doen door ze bijvoorbeeld mee te nemen naar de Haagse markt en ze in gesprek te laten 
gaan met hardwerkende buitenlandse marktlieden. Ik geef het ook niet op, maar vind het wel lastiger worden om altijd 
voorop te lopen. En eigenlijk doet dat best pijn.”

Wat in ieder geval duidelijk wordt is dat, met dank aan Jos, het thema racisme zal worden behandeld in de team 
overleggen. Maarten: “Ook ditmaal zorgen we voor een goede professionele begeleiding vanuit het 
Antidiscriminatiebureau zodat ook het gevoel van veiligheid om je mening te geven gewaarborgd is. In de wetenschap 
dat we met elkaar het probleem niet zullen oplossen, vormen het bespreekbaar maken van het onderwerp, het bewust 
worden hoe iemand anders aankijkt tegen je mening en leren hoe je met elkaar het gesprek aangaat de winst. 
Daarbij is wat mij betreft altijd de harde afspraak: een andere mening mag, maar vooral ook fatsoenlijk en respectvol 
naar elkaar toe zijn. En bovenal: spreek met en luister naar elkaar voordat je je mening klaar hebt! Dat doen we 
namelijk veel te weinig….!” 

VERVOLG THEMA RACISME OP DE AGENDA BIJ MAATVAST

Met deze oproep en nogmaals een dankwoord aan Jos voor het in gang zetten van 
dit initiatief wordt het gesprek beëindigd. Voor nu, in de team overleggen krijgt het 
een gevolg. 

Peter Schrauwen

Spreek met en luister naar elkaar!

P.S.: wil je reageren op bijgaand artikel?

Stuur dan een mail naar:  info@maatvast.nl



ASITO NIEUWE PARTNER MAATVAST

Vol vertrouwen richting de toekomst!

Maatvast heeft een contract afgesloten met schoonmaakbedrijf Asito voor de duur van 4 jaar, met een 

verlengingspriode van 3 x 1 jaar. Asito is een landelijk opererende organisatie met 50 vestigingen in Nederland

en werkzaam in tal van sectoren. 

Maatvast denkt in Asito een mooie partner te hebben gevonden, niet alleen vanwege de verwachte kwaliteit van het 
schoonmaakwerk, maar ook omdat Asito in haar offerte heeft aangetoond een maatschappelijk betrokken bedrijf te 
zijn. Zo houdt Asito zich bezig met taallessen en organiseert zij ‘’Helden van Wil‘’, een preventief initiatief voor het 
aanpakken van geldzaken. Daarnaast organiseren zij het Nationaal Integratiediner op 6 oktober aanstaande. Maatvast 
krijgt de mogelijkheid hier aan deel te nemen. 

Alle reden dus om feestelijk stil te staan bij de ondertekening van het contract op woensdag 24 juni jl. 

Naast een handtekening werd de overeenkomst niet aangegaan met een ferme handdruk, maar met een in deze 
tijden gepaste ‘elleboog’. 



In de coronatijdperk kwamen weer veel legpuzzels, knutselspullen 

en oude spelletjes uit de kasten en van zolder. Er werden massaal 
familiespelletjes gespeeld, maar ik had mij opgegeven om samen met 
mijn verloofde Melanie mee te doen aan Lingo. Ook een leuk spel en 
het doel was om geld binnen te halen voor onze bruiloft, die overigens 
toch niet door gaat en met een jaar wordt uitgesteld. 

Donderdagavond 2 juli zijn wij eindelijk te zien op SBS vanaf 19:30 uur. 
Na de voorrondes waar we gelukkig door heen zijn gekomen werden 
we uitgenodigd om mee te doen aan het spel in de studio. Het is al 
een hele ervaring om in de studio’s te zien hoe alles in zijn werk gaat. 
Je komt er achter dat de presentator Jan Versteegh in het echt nog 
veel drukker en leuker is dan op tv. En na al die jaren weten wij hoe JP, 
scheidsrechter en taalkundige, er precies uit ziet. Hoe ver we komen, 
dat houd ik uiteraard nog even geheim, maar ik kan wel vertellen dat we 
in ieder geval hele mooie sokken hebben gewonnen. 

Bram

BRAM SPAANS TE ZIEN BIJ LINGO (2 JULI)

Gek op spelletjes...

Frans Staalheuver, bezoeker en manusje van alles 

van ’t Rietland in Badhoevedorp en echtgenoot van 

de vrijwilligster aldaar (Mary) heeft onlangs een 

gedichtenbundel uitgebracht. 

Zoals de titel al aangeeft gaan de gedichten over 
Alledaagse dingen, herkenbaar dus voor een ieder. 

Alledaagse gedichten met een lach en een traan waaruit 
men kracht kan putten.

Interesse in de bundel? Neem dan contact op met 
’t Rietland. 

GEDICHTEN VAN FRANS STAALHEUVER



Goed om onderstaand bericht van de gemeente tot je te nemen en het 

door te geven aan onze bezoekers en vrijwilligers. Binnenkort wordt 

er via flyers op onder meer onze locaties aandacht geschonken aan 

het meldpunt. 

Wie van de gemeente Haarlemmermeer een brief krijgt die hij of zij niet 
goed begrijpt, kan dat voortaan melden bij de gemeente. Met tips van de 
mensen voor wie de brieven bedoeld zijn, wil de gemeente haar brieven 
verbeteren. 

Wekelijks verstuurt de gemeente meer dan duizend brieven aan 
inwoners en bedrijven. Het is natuurlijk de bedoeling dat de ontvangers van die brieven goed begrijpen wat er staat. 
Dat is niet altijd het geval. Met hulp van inwoners wil de gemeente de leesbaarheid van brieven verbeteren. Via het 
meldpunt krijgt de gemeente tips over onduidelijke brieven en kan ze meteen actie ondernemen. Wie een brief stuurt 
naar het meldpunt, hoort binnen twee weken wat de gemeente met de melding doet.

Herschrijven

Inwoners kunnen in de brief die ze hebben ontvangen, aangeven wat ze niet duidelijk vinden. 
Ze kunnen dat deel van de brief naar de gemeente sturen via het e-mailadres beterebrieven@haarlemmermeer.nl 
De medewerker die de brief heeft geschreven gaat dan aan de slag en herschrijft de brief. Wilt u weten wat u precies 
kunt doen als u een onduidelijke brief hebt ontvangen, kijk op: www.haarlemmermeer.nl/beterebrieven

Onder de loep

De gemeente heeft meer acties om brieven te verbeteren. Medewerkers worden ook getraind en de gemeente 
neemt brieven die veel worden verstuurd onder de loep.

ONDUIDELIJKE BRIEF KAN RETOUR GEMEENTE

Onder de loep...

Twee medewerkers van een bedrijf zitten te zuchten en kreunen op het werk. 

Ze zouden zo graag een dagje verlof nemen, maar de baas heeft alle verlof opgeschort omdat er teveel 
werk is. Plots springt een van de twee op. “Ik weet een manier om enkele dagen verlof te krijgen!” roept 
hij. “Hoe dan?” vraagt de ander. De man kijkt snel rond – niets te zien van de baas. Hij klimt op zijn bureau, 
neemt enkele tegels van het valse plafond uit, klimt in het plafond. Dan slaat hij zijn benen over een meta-
len pijp, laat zich zakken en hangt zo met zijn kop naar beneden. Binnen enkele seconden staat de baas er. 
“Wat is dat hier allemaal?”. “Ik ben een lamp,” zegt de man. “Ik denk dat jij een beetje overspannen bent. 
Maakt dat je wegkomt, en dat is een bevel! Ik wil je hier minstens twee dagen niet zien!” “Ja meneer de 
baas,” antwoordt de man heel gedienstig. Hij springt naar beneden en verdwijnt door de deur. De tweede 
man staat op en loopt ook snel naar de deur. “Hela, waar ga jij naartoe?” vraagt de baas. “Naar huis. Ik kan 
niet werken in het donker…”

GRIENEN MET TINE



HET RECEPT VAN DE WEEK

Poké bowl met zalm

Ditmaal een zomers gerecht, heerlijk tijdens de warme zomerdagen die 
voorspeld worden. Met dan aan Ellen Arendsen, assistent-beheerder van 
wijkgebouw De Boerderij voor het doorgeven van dit lekkere recept! 

Ingrediënten voor 2 personen:                

 125 gram zalm
 125 gram sushi rijst
 1 avocado
 75 gram wortel julienne gesneden
 100 gram zeewiersalade
 2 eetlepels sojasaus (de Japanse vind ik het lekkerste hierbij)
 1 theelepel rijstazijn
 Halve theelepel gemberpoeder
 Sesamzaad naar smaak
 Chilipeper naar smaak
 Paar blaadjes verse peterselie

Bereiding:                

Begin met het koken van de sushi rijst volgen de aanwijzingen op de verpakking. Laat de rijst afkoelen.

Ondertussen maak je de marinade voor de zalm. Doe de sojasaus, rijstazijn en gemberpoeder in een schaal. 
Snijd de zalm in blokjes en doe ze in de marinade. Laat de zalm minimaal 10 minuten marineren.

Snijd daarna de avocado in plakjes.
Pak nu twee kommen en verdeel de rijst erin. Daaroverheen doe je de andere ingrediënten en de zalm. 
Maak het af met de sesamzaadjes, chilipeper en peterselie.

Lekker op een warme dag, eet smakelijk!

Ellen Arendsen

Dat wordt smullen, eet smakelijk!

Wie is de volgende met een lekker recept?

Mail je recept en foto naar:  peter.schrauwen@maatvast.nl


