
COLUMN MAARTEN 

De nieuwsbrief is de afgelopen periode een belangrijke informatiebron gebleken, zo hebben we intern 

de verbinding gehouden, maar het blijft voor mij lastig om jullie niet persoonlijk te ontmoeten. 

Sommige collega’s heb ik al weken niet gezien, wel gesproken, maar dan ook nog met een lagere 

frequentie. Voor mij zeer onnatuurlijk en ik heb daar moeite mee. Grote moeite. Maar ieder nadeel heeft 

zijn voordeel, ik raak noodgedwongen zeer bedreven in allerlei digitale oplossingen. Ik zie Peter via een 

Whatsapp videoverbinding, ik vergader via Skype of Teams en heb ik een hele hoge telefoonrekening. 

De laatste weken ben ik weer meer in de Haarlemmermeer, vooral veel in cluster Noord. 

Daar krijg ik toch een andere, maar zeker ook meer energie van. 

Privé heb ik het ook lastig. Je ziet een stuk minder vrienden, familie en bekenden en zit ik op een verjaardag 

van mijn dochter met zes mensen in een tuin 1,5 meter afstand te houden. Dat is toch minder feestelijk. 

Mijn vrouw en ik kunnen niet naar musea en we mijden drukke plekken. Zo ben ik ook bedreven geraakt in 

het online bestellen van allerlei zaken.

Mijn sportschool is gesloten en met wandelen raak ik de Corona kilo’s niet kwijt, dus ja, ik ben (nog) dikker 

geworden. Maar mijn hond is super fit. Ik heb met hem iets te vaak de zon zien opkomen.

Het voetbal ligt stil, daar waar Feyenoord gewoon kampioen was geworden en de beker had gepakt. 

Ook dat mis ik.

Het is zo en het kan niet anders of iedereen heeft daar last van, hoe laad je je batterij weer op? 

Daar waar het werken veel energie vraagt en de balans dus een verkeerde is.

Hoe doen jullie dat, hebben jullie tips en ervaringen waar ik en de collega’s van kunnen leren, 

stuur ze naar Peter voor de nieuwsbrief.

Ondertussen kijk ik uit naar een contactmoment met jullie, die gaat er vast weer komen, maar een personeels-

dag met 70 man zit er voorlopig niet in. Dus moet ik nog even volhouden, ooit wordt het weer normaal.

Gisteren zijn we weer voorzichtig open gegaan, hoe zijn de ervaringen? Deel ze via de nieuwsbrief.

De voorbereiding was een megaklus, maar het is geklaard, gewoon knap. Dank.

Het klinkt wellicht vreemd, maar ondanks alles, heb ik nog steeds de leukste baan van Nederland en dat is 

jullie schuld :-)

Ik zeg maar.. tot gauw, wil je mij zien.. ik jullie ook, bel Estelle voor een afspraak (op 1,5 meter).  

Deze kan weer worden gemaakt, ik kom!

Maarten

Alleen samen gaan we door deze crisis heen!



De directie van Maatvast is blij te kunnen melden dat er een geschikte kandidaat is gevonden 

voor het invullen van de gedeelde vacature clustermanager Noord en Vrijwilligerscoördinator.

Per 1 oktober 2020 is Petra Zwetsloot, nu nog sociaal beheerder in het cluster Zuid, 

benoemd in deze functie.

Maarten Askamp, directeur-bestuurder: “met veel vertrouwen heb ik Petra benoemd in deze 

functie, Petra heeft de afgelopen jaren als het gaat om studie veel in zichzelf geïnvesteerd en

 de kansen die Maatvast haar bood gegrepen. In de uitvoering bij cluster Zuid heeft Petra een 

belangrijke bijdrage geleverd en zal ze gemist worden”.

Ook Petra zelf is blij met deze nieuwe uitdaging, zo blijkt uit haar reactie;  

‘ In deze roerige tijd voor ons allemaal en ook voor mij privé ben ik toch heel blij en enthousiast 

om met jullie dit nieuws te mogen delen. Vanaf 1 oktober krijg ik de kans om bij Maatvast verder 

te mogen in de nieuwe functie van Clustermanager Noord en Vrijwilligerscoördinator. Deze dubbelfunctie 

is een prachtige kans om mijn opgedane ervaring in de bijna 8 jaar dat ik ‘maatvaster’ mag zijn, in kan gaan 

zetten in het mooie cluster Noord.

Mijn loopbaan tot dusver. In september 2013 ben ik begonnen in Graan voor Visch als assistent en ben ik 

daarna in Buurthuis Het Contact beheerder geworden. De laatste 3 jaar heb ik mogen ervaren hoe het is 

om meerdere gebouwen te beheren. Dat werden het Ontmoetingscentrum, wijkgebouw Linquenda en 

dorpshuis de Reede. Zo heb ik al heel wat gebouwen gezien en heb ik altijd met zeer veel plezier het beheer 

gedaan. Nu afgelopen januari dit jaar eindelijk in het bezit van dat felbegeerde diploma Hbo Management en 

organisatie. Dat heeft me een aantal jaar gekost en wel duidelijk is dat ik met een geboortejaar van 1969 niet 

echt een snelle leerling ben, beter laat dan nooit toch?.......

Mijn huidige collega’s ga ik zeker missen, maar we zijn bij Maatvast wel zo in verbinding met elkaar dat dit 

vast niet als een afscheid gaat voelen.

In de buitengebieden van Noord zoals het mooie Vijfhuizen en Lijnden en natuurlijk het prachtige 

Badhoevedorp staan hele bijzondere dorpshuizen die stuk voor stuk hun eigen karakter hebben en dat is 

nu precies het mooie aan het werken voor Maatvast. Maar ook ’t Rietland met haar vele vrijwilligers is een 

bijzondere plek voor de grote aantallen senioren die de locatie bezoeken. De eenheid in een cluster creëren 

samen met collega’s en vrijwilligers en bouwen aan een nog beter Maatvast is een mooie uitdaging. 

Met daarbij oog voor elke unieke locatie en uiteraard de beste dienstverlening naar onze gasten.

Ik kijk er naar uit om deel te mogen maken van team Noord met collega’s en de vele zeer gewaardeerde 

vrijwilligers.’ 

NIEUWE CLUSTERMANAGER NOORD

Petra Zwetsloot



Eenzaamheid toegenomen tijdens coronacrisis

27 procent van de Nederlanders voelt zich eenzamer dan voor de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM 

en de GGD. Nu we langzaamaan meer vrijheden krijgen, roept het Rode Kruis op om kwetsbaren niet uit het oog 

te verliezen en rekening met hen te blijven houden op openbare plekken. UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen 

vragen om aandacht voor alleenwonende jongeren; uit hun onderzoek blijkt een kwart zich in de huidige coronacrisis 

vaak eenzaam te voelen.

Week tegen Eenzaamheid 2020

Van 1 tot en met 8 oktober vindt de 11e Week tegen Eenzaamheid plaats. Dat is 

een perfecte gelegenheid om op lokaal niveau aandacht voor eenzaamheid te 

vragen en de aanpak te versterken. Traditioneel bestaat de Week onder meer uit 

activiteiten waar ontmoeting centraal staat. De uitvoering van de Week tegen 

Eenzaamheid is vanwege de corona-pandemie dit jaar extra uitdagend. Zo is het waarschijnlijk niet reëel om in 

oktober grote groepen (kwetsbare) mensen fysiek samen te brengen. In de aanloop naar de week worden ideeën 

voor activiteiten gedeeld op de website https://www.eentegeneenzaamheid.nl

CORONACRISIS EN EENZAAMHEID

Stijn zegt tegen Kim: “wist jij dat ik zonder wekker of horloge precies 

weet hoe laat het is?” “Wat knap, hoe dan?, vraagt Kim. “Nou”, zegt Stijn, “als ik ’s nachts 

op mijn balkon sta en mijn musicalnummers oefen, roept mijn buurman: “Hé buurman, sssst, 

het is vier uur ’s nachts!”

GRIENEN MET TINE

Samen zijn we sterk!



GEMEENTE HAARLEMMERMEER

Nieuws van onze partners

Afgelopen week vroeg Maarten Askamp mij of ik een stukje wilde schrijven 

over werken in Coronatijd voor de nieuwsbrief van Maatvast. Dat wilde ik 

natuurlijk wel, ik geniet zelf ook elke keer weer van jullie leuke nieuwsbrief. 

Ik zal mij eerst even voorstellen, ik ben Annemariecke Schneider, 

Clustermanager Samenleving Sport en Cultuur van de gemeente 

Haarlemmermeer. Ik ben 47 jaar oud en heb drie zoons van 11, 16 en 19 jaar. 

In mijn cluster wordt het account Maatvast beheerd. Wij hebben dus vaak 

contact met jullie. 

De afgelopen maanden werk ik thuis en daar zijn dus ook mijn zoons aan het 

werk (zij meestal niet eigenlijk). Het is een hele uitdaging om iedereen 

geconcentreerd aan het werk te krijgen en te houden. Het ene kind is er beter 

in dan het andere. Aangezien mijn jongste zoon veel beweging nodig heeft is de gang een voetbalkooi 

geworden en mag er op gezette tijden in de kamer worden gebadmintond. Buiten hangt een dartbord en 

zo komen we toch nog iedere dag aan een beetje beweging.

Het werk bij de gemeente gaat tijdens het thuiswerken natuurlijk gewoon door. Net als iedereen hebben 

wij elke keer te maken met nieuwe regels en daar moeten wij op anticiperen. De eerste opdracht was het 

opstellen van de kinderopvang en de scholen voor kinderen met ouders in de vitale beroepen, ook is 

onderzocht of nachtopenstelling van de opvang noodzakelijk was. Toen dat eenmaal draaide mochten de 

sportclubs buiten weer open maar wel met een heleboel richtlijnen. Als je regels bedenkt moet je ook 

bedenken hoe je ze handhaaft, dus hebben wij voor de openstelling een team opgezet van 

sportmedewerkers en handhaving en al snel bleek dat het heel moeilijk is om een waterdicht systeem te 

maken. Toen de basisscholen ook weer open konden hebben wij besloten dat wij alleen bij vragen te helpen 

en dat alle instellingen en instanties zelfde regels van het Rijk moeten naleven. Terwijl wij druk met al deze 

zaken bezig waren (dat is dus niet ons reguliere werk), begon het politieke apparaat weer te draaien. 

Op de afdeling waar ik werk maken wij veel voostellen voor het college van burgemeester en wethouders. 

Wij ondersteunen hen bij het uitvoeren van het coalitieakkoord. Dit is een akkoord dat het college maakt aan 

het begin van hun “regeer”-periode. Daarin schrijven de bestuurders op wat zij allemaal gerealiseerd willen 

hebben voor de periode dat zij in het college zitten. Dat is in dit geval 3,5 jaar. Dat is iets korter dan normaal 

dus daarom hebben de collegeleden nogal haast en moeten wij flink doorwerken.

Ik werk al jaren voor een gemeente en ik vond het dan ook een hele bijzondere ervaring om de eerste 

digitale vergadering van de gemeenteraad te mogen zien. Inmiddels is iedereen er een beetje aan 

gewend en worden er steeds meer zaken besproken en besloten. Zonder besluiten van het college en

de raad kunnen wij als ambtenaren niets uitvoeren. Het is dus heel belangrijk dat dit systeem zo snel 

mogelijk weer draait. 



VERVOLG NIEUWS VAN ONZE PARTNERS

Gemeente Haarlemmermeer

Het grootste gemis tijdens de corona-crisis is dat je elkaar niet in het “echt” kunt zien. Tijdens de vele 

Skype en Teams sessies gaat er toch veel van de signalen verloren. We doen het er mee en proberen er wat 

van te maken. We wandelen bijvoorbeeld met zijn tweeën met 1,5 meter afstand. Zo kun je elkaar toch af en 

toe zien. 

Wat mij echt opvalt is dat er bijna niemand ziek is, dat iedereen ook op zijn vrije dag iets voor het werk wil 

doen, dat heel veel mensen bij de gemeente hard aan het werk zijn om de nieuwe maatregelen zo snel 

mogelijk te volgen op een manier dat de inwoners er het meeste baat bij hebben. Ik ben trots op mijn 

collega’s die soms lange dagen maken en iedereen zo snel mogelijk informeren. 

Thuis verbazen de kinderen zich over mijn lange werkdagen, bakken zij achter mijn rug tijdens het skypen 

gewoon een eitje en komen even tijdens het vergaderen een knuffel geven. Het kan allemaal, het maakt niet 

uit. Het is belangrijk dat de sfeer goed is, dat iedereen zijn baal momenten mag hebben en dat je je daarna 

weer herpakt. Het is een bijzondere tijd. Het zal ons leven voor altijd veranderen….ik wens iedereen het aller 

beste en ik hoop dat de vestigingen van Maatvast snel en veilig open kunnen. 

Annemariecke Schneider



HET RECEPT VAN DE WEEK

Aspergesoep

Dit keer, hoe leuk is dat, een keer niet een recept van een Maatvast 

medewerker, maar van Lydia Heerens-de Bruijn, een trouwe lezer 

van onze Nieuwsbrief. Lydia is werkzaam als ondersteuner voor 

de gebiedsmanagers van de gemeente Haarlemmermeer. 
                

Ingrediënten:

- Restant asperges, kontjes - Twee bouillonblokjes (groente) 

    en kookvocht   - 20 gram bloem

- 20 gram boter   - Paar flinke eetlepels schenkroom

- Eierdooier   - Zalm- of hamsnippers of 

- Nootmuskaat       gesnipperd gekookt ei

- 1 eetlepel witte wijn  

De aspergetijd is weer aangebroken. De liefhebbers kunnen volop genieten van het witte goud met zalm of 

ham en uiteraard een eitje. Ook degenen die niet van asperges houden -weet ik uit ervaring- eten wel graag 

aspergesoep. Dat is makkelijk te maken met het vocht van de asperges, waarin je ook de kontjes 

(en een scheutje citroen) hebt meegekookt. 

Bereiding

Hou een paar asperges (als je ze kunt missen:-)) apart en snij deze en de kontjes klein; bewaar de helft apart. 

Maak wat asperges fijn met de staafmixer en/of wrijf de asperges door een zeef. Vul het kookvocht aan tot 

een liter en maak hier bouillon van met twee groentebouillonblokjes. Doe de gezeefde asperges erbij.

Smelt de boter, doe er de bloem (twee afgestreken eetlepels) bij en roer tot de bloem is opgenomen en het 

een smeuïg mengsel is. Even op laten komen. Voeg ongeveer een derde van de bouillon er al roerende aan 

toe. Snel glad roeren en vervolgens de rest van de bouillon op dezelfde wijze toevoegen. Laat de soep even 

zachtjes koken tot het een beetje bindt.

Meng de eierdooier met een eetlepel room en roer er twee eetlepels hete soep bij. 

Giet dit mengsel al roerend in de pan. Niet meer doorkoken!

Maak de aspergesoep af met wat room, nootmuskaat en een eetlepel witte wijn. Voeg de aspergestukjes toe 

en controleer de smaak. Leg een paar eetlepels zalm- of aspergesnippers of gesnipperd gekookt ei in een 

kom of bord en schenk de soep eromheen. Heerlijk met geroosterd brood met roomboter.

Eet smakelijk!

Lydia

Dat wordt smullen, eet smakelijk!

Wie is de volgende met een lekker recept?

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


