
THUISWERKEN...

P.S. Ik heb wel een voornemen, ik ga nooit meer klagen dat 

ik het druk heb! En een nabrander: Bart heeft zijn mail bijgewerkt! 

Nu zijn bureau nog…

Het zijn bijzondere tijden...

Collega’s, het grootste deel van de tijd werk ik thuis. Toch een soort straf, want ik ben graag onder de 

mensen. En eigenlijk altijd bezig met ontmoetingen. Ons kantoor is leeg. Daar ben ik hooguit twee keer 

in de week, soms is daar iemand en dan houden we afstand.

Hoe ziet mijn dag er nu uit, nu de agenda leeg is? Locaties gesloten, relaties die ook volop thuis werken en 

het raadhuis eigenlijk dicht...

Ik ben gewoon vroeg op, het is nu vroeg licht dat is wel prettig. Ik neem dan de hond mee voor een 

wandeling, nu langer dan normaal en zie dus iedere dag de zon opkomen, dat is wel mooi. Dan check ik mijn 

mail, dat is niet zo heel veel, het droogt op (krijg wel veel mails over hoe je thuiswerken aangenaam kunt ma-

ken). Er gebeurt weinig en vooruitkijken is lastig. Wat plan je wel, wat niet als er geen richtdata bekend zijn? 

Dan volgen er wat uurtjes met “bellen” en “skypen”, vooral dat laatste is voor mij iets nieuws: bellen zonder 

dat je in je neus kunt peuteren. Ik spreek de managers, de collegae van kantoor en de collega’s van Noord. 

Soms ook wat externen. Het bellen wissel ik af met huishoudelijke taken en ik kook veel. Ik deel wat ik maak 

met buurtjes, ouderen van beiden boven de tachtig die nergens naar toe gaan. Zij hebben recent voor het 

eerst roti gegeten, ze vonden het een belevenis en, belangrijker, ook lekker.

Boodschappen doe ik het liefst om 8 uur, dan is het rustig. Ik merk wel dat ik (nog) meer eet. Daar heb ik nu 

echt de tijd voor (Pandan cake van Cecile gebakken, aanradertje!).

Mijn vrouw en zoon mogen niet werken, dus je zit wel veel op elkaars lip, maar het gaat nog goed. Het is 

natuurlijk ook vreemd dat ik iedere dag op tijd thuis ben :-)

Als ik werk kan ik mijn eigen muziek draaien en hoef ik niet verplicht te luisteren naar de muziek van Bart. 

Maar dat is een voordeel met gemengde gevoelens...  Heel graag zou ik toch met Bart en Peter op een kamer 

zitten, zelfs met de muziek van Bart op de achtergrond. 

Gelukkig heb ik door alle input een goed beeld van wat er in de organisatie gebeurt. En dat gaat goed! Het 

is toch wel heel bijzonder hoe flexibel, professioneel er in de organisatie wordt geanticipeerd, respect en 

bewondering zijn op zijn plaats. Ook hoe we ons best doen om de verbinding met de vrijwilligers te houden.

We zitten als Maatvast nog aan de goede kant van de streep. In Nederland overlijden mensen dagelijks aan 

het virus, vallen er ontslagen, gaan bedrijven failliet en zo kan ik nog wel even door gaan. Dan is mijn/onze 

situatie, om maar in de juiste termen te blijven, een lichte verkoudheid, daar waar het voor veel anderen echt 

een dodelijke ziekte blijkt. Ik ben positief maar af en toe bezinnen mag.

Wil je wat kwijt, hoe breng jij de dagen door? Deel het! Ik weet dat Peter iedere bijdrage voor 

de nieuwsbrief erg op prijs stelt! Blijf vooral ook gezond! Ik mis jullie...

Maarten



Opeens is je werk anders...

Gewoon HR, bij jullie bekend om onder meer de workshops die ze hebben gegeven voor Maatvast.

Om medewerkers uit zorg en welzijn een luisterend oor te bieden, hebben zij een aantal coaches met veel 

ervaring, bereid gevonden zich in te zetten. Je kunt hen bereiken via de website www.gewoon-aandacht.nl   

die zij speciaal voor dit doel in het leven heeft geroepen. De service die geboden wordt is kosteloos en 

uiteraard is de vertrouwelijkheid gewaarborgd. 

Heb je behoefte aan gewoon een luisterend oor waar je even je verhaal kwijt kunt, of wil je een advies omdat 

v e werk-privébelang verstoord is, of ben je angstig en wil je dat liever niet in eigen omgeving delen, 

of…. of……….? 

Maak dan een afspraak

Benieuwd wat zij voor jou kunnen betekenen? Wil je jouw ervaring delen met een coach? 

Maak een afspraak met één van de coaches. Zie www.gewoon-aandacht.nl voor de details. 

De coaches worden voorgesteld op de site en je kunt zelf aangeven met wie je graag in gesprek zou 

willen gaan.  Nogmaals…. De service is gratis en de vertrouwelijkheid gewaarborgd. 

INFORMATIE VANUIT HR

Alleen samen gaan we door deze crisis heen!

Coronapunt Meerwaarde

Niet alleen Maatvast probeert waar mogelijk in deze crisistijd initiatieven te ontplooien en het contact 

met haar bezoekers en vrijwilligers, jong en oud, in stand te houden. 

Vorige week berichtten we via deze Nieuwsbrief over de online sportactiviteiten van onze collega’s, 

bij Team Sportservice Haarlemmermeer. 

In deze editie aandacht voor het CoronaPunt dat Meerwaarde heeft ingesteld. 

Het nieuwe MeerWaarde CoronaPunt biedt in deze tijd telefonische hulp en verwijzing voor inwoners, 

vrijwilligers en professionals. Het CoronaPunt is ingericht voor diverse vragen en zorgen die de 

coronacrisis kan oproepen. Medewerkers staan de bellers te woord. Het MeerWaarde CoronaPunt 

023 – 30 34 100 is er voor inwoners en organisaties in Haarlemmermeer.

HOE GAAT HET MET ONZE PARTNERS? 



VERVOLG CORONAPUNT MEERWAARDE

Samen zijn we sterk!

Vanuit onze eigen beheerders krijgen we soms schrijnende voorbeelden terug van vrijwilligers/bezoekers die 

thuis zitten en die geen of weinig contact hebben met de buitenwereld. Het is goed om te weten van het bestaan 

van het CoronaPunt. Ken je iemand in je omgeving die wellicht baat kan hebben bij een gesprek, dan kan je naar 

het bovengenoemde telefoonnummer verwijzen. 

Volgende week in de Nieuwsbrief aandacht voor de wijze waarop onze collega’s bij Pier K omgaan met 

de Corona crisis. 

MeerWaarde CoronaPunt
Bel 023 – 30 34 100

We zijn er voor je!

Zelf, samen, sterker!

MeerWaarde CoronaPunt
Kom je, door de oproep om thuis te blijven, in de problemen?
Werk je in de zorg en heb je hulp nodig om thuis de boel draaiende te houden?
Voel je je eenzaam nu sociaal contact wordt afgeraden? 
Verwacht je fi nanciële problemen? 
Krijg je werktijdverkorting en heb je daardoor tijd over om anderen te helpen? 
Weet je niet hoe je met alle ontwikkelingen moet omgaan?
Wil je een praatje maken met één van onze medewerkers?
Voel je je onzeker of heb je een vraag over corona? 

Dan kun je ons MeerWaarde CoronaPunt bellen. 

MeerWaarde CoronaPunt
maandag t/m vrijdag 09:00 – 17:00 uur
T 023 - 30 34 100
www.meerwaarde.nl
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HET RECEPT VAN DE WEEK

Soms komt een recept onverwacht uit de lucht vallen. 

Maarten merkte dat Naomi Beijer (beheerder van De Basis) 

tijdens een online overleg zat te eten, dat soort zaken 

ontgaan hem namelijk niet… 

Naomi reageerde door hem het recept door te sturen en zo 

kom je vervolgens in de Nieuwsbrief…

American Pancakes

Ingrediënten:

- American Pancakes bakmix ( 150 gr)

- 1 ei

- 75 ml kokosmelk

- 75 ml magere melk/ amandelmelk

- Kaneel

- Jam (30% minder suiker)

- Fruit naar keuze

Bereiding

Mixen, bakken, genieten.

Extra tip: Kijk uit wat je eet tijdens een online overleg...

Dat wordt smullen, eet smakelijk!

Wie is de volgende met een lekker recept?

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



ZINGEVING (EN CORONA)

Even stilstaan bij wat je werkelijk beweegt...

1 februari 2020, dat is de dag dat ik mijn 40e werkzame jaar in het sociaal domein in ging. Wat had (en 

heb) ik er ook zin in om er een mooi jubileum jaar van te maken! De dagen dat ik met tegenzin naar mijn 

werk ga zijn gelukkig op 1 hand te tellen, ik heb nog geen dag spijt gehad dat ik mijn ruim 6-jarige

 horecacarrière daarvoor achter me heb gelaten. 

Niet dat het werken in de horeca niet leuk was, maar het gaf me simpelweg te weinig voldoening. Koken voor 

directeuren, ambassadeuren en zelfs oliesjeiks (die een boot kwamen kopen bij van Lent) staan voor mij in 

de schaduw van veel simpeler koken voor de vaak alleenstaande dorpsgenoot. 

De waardering die ik, wij allen, krijg voor ons mooie dankbare werk is enorm en welke functie je dan hebt is 

eigenlijk niet relevant. Sterker nog, de een kan niet zonder de ander. Hoe fijn is het nog steeds als je na een 

dag (samen-!) werken weer iets hebt kunnen betekenen voor de samenleving of collega’s. Om die reden heb 

ik immers die switch gemaakt 39 jaar geleden.

Maar dan wordt het maart en slaat het coronavirus toe …………Eerst denk je nog, de wens is de vader van de 

gedachte, dat gaat mijn privéleven, onze wijk- dorpshuis en jongerencentrumdeur wel voorbij. Maar binnen 

de kortste keren moesten we toch de deuren sluiten. 

En eerlijk is eerlijk, ik heb echt wel een paar dagen nodig gehad om me te herpakken ook omdat er in mijn 

directie omgeving nu teveel zieken en sterfgevallen zijn. Gelukkig woon ik ‘’in de polder’’ en als je dan elke 

dag, ‘s ochtends vroeg of ‘s avonds laat, even een lekkere wandeling maakt kom je met een frisse kop weer 

thuis. Echt van harte aanbevolen!

En dan is het ook weer makkelijker om snel de Maatvast-draad op te pakken. Zoek je eerst vooral telefonisch 

contact met je collega’s gebeurt dat later via Zoom, Facetime en Skype (dank voor de collegiale hulp in deze! 

Ik ben opgegroeid in de tijd dat je nog met een stuiver naar de telefooncel op de hoek van de straat moest 

lopen als je wilde bellen). 

Ook de Maatvast initiatieven die nu los komen zijn geweldig. Ik geniet van de verdiepende persoonlijke 

contacten, de filmpjes die uit de jongerencentra komen, lees met plezier de nieuwsbrief en ik zie allerlei 

acties voor onze vrijwilligers en bezoekers. 

Ook op dorps- en wijkniveau zie je allerlei acties. Er worden bloemen rondgebracht en schoolkinderen 

maken tekeningen voor mensen in o.a. verzorgingshuizen. Hartverwarmend allemaal!

Zelf vul ik nu de dagen met o.a. het opruimen van (digitale) archieven, het lezen van stukken, 

het voorbereiden op de activiteiten na Corona en natuurlijk de contactmomenten met collega’s.  

Hoogtepunt van de dag is het telefonische contactmoment met de (oud-) vrijwilligers, bestuursleden van 

dorps- en wijkraden en clubs en vaste bezoekers van onze centra. Wat krijg je daar een positieve reacties op! 

Ik heb verschillende keren al de vraag gehad ‘’bel je me nu echt om te vragen hoe het met me is?’’ Na zo’n 

vraag weet ik weer precies waarom ik 39 jaar geleden voor dit werk heb gekozen, het geeft me voldoening en 

energie, zoals al gezegd, geen moment spijt van gehad ……

Allemaal vooral gezondheid, maar ook voldoening toegewenst!

Cok



Hi allemaal,

Wie had dat gedacht, dat we de locaties tijdelijk moeten sluiten en alle activiteiten afgelast zouden 

worden, geen mensen meer over de vloer, zowel bij Maatvast als thuis. Ik had je niet geloofd als je het me 

verteld had. Maar hey, hier staan we dan met z’n allen! Met een organisatie waar verbinding met mensen en 

het centraal staan in de samenleving onze hartslag is. Gelukkig ontbreekt het niet aan mooie initiatieven. 

Het wegwerken van achterstallige werkzaamheden en het opknappen van de locaties. Veerkracht alom 

dus bij alle collega’s. Maar niemand is er blij mee. Ook voor mij is het flink schakelen. Helemaal als je ineens 

thuis werkt met een kleintje erbij. Op de foto even een momentopname van hoe het thuiswerken er bij 

mij uitziet. Beetje chaos, gezelligheid, creatief zijn in oplossingen en bijsturen. Oh ja en heel veel mama, 

mama, mamaaaaaaaaa geroep. Maar ondanks dat lukt het me toch om telefoongesprekken te voeren en 

werk te verzetten. Het is roeien met de riemen die we hebben. 

Binnenkort wat concrete 

‘thuiswerk met kids’ tips van 

mijn kant. Voor nu: hopelijk 

allemaal weer tot snel! En blijf 

geïnspireerd!

BIJDRAGE VAN CLUSTERMANAGER EVELINE THESING

Houd jezelf geïnspireerd!

Inspiratie
Ook al is er nog genoeg te doen, hoe houd je jezelf geïnspireerd? Want voor degene die mij kennen: ik 

houd van inspiratie! En in tijden als deze is het zeker belangrijk voor me. Daarom een paar tips van mijn 

kant om jullie hopelijk mee te inspireren:

• Maak een dagindeling: een stuk administratie en/of andere werkzaamheden, afgewisseld met bewe-

ging en het uitwerken van ideeën en plannen. Plan dit! Beweeg! Zoek balans tussen actief en rust. Ga 

bewegen, wandelen, via de televisie of internet sporten/dansen, touwtje springen of iets wat je thuis 

in je directe omgeving kan doen. De afwisselen geeft je goede energie en meer ruimte voor inspiratie. 

• Doe eens iets totaal anders! Door iets te gaan doen wat je nog niet eerder hebt gedaan krijg je nieuwe 

energie. Het gevoel dat je er zin in hebt, iets te ondernemen, iets te leren, iets te doen. 



• Zoek inspiratie op! Lees een boek, artikel, website. Kijk naar 

een film of documentaire, praat met mensen (privé, maar 

ook je vrijwilligers, vaste bezoekers en dergelijke), bezoek 

een museum online etc. Inspiratie vind je overal als je er 

maar voor openstaat.

• En…geniet: ook in deze spannende en onzekere tijd zijn er 

goede zaken die nu juist ontstaan. Ook zijn er vast dingen in 

je leven waar je dankbaar voor bent. Ook nu! Schrijf ze eens 

op of denk er over na. Je focus op dankbaarheid en  

positiviteit geeft rust, brengt vrolijkheid en helpt je weer aan inspiratie.

• En dan heb je ineens inspiratie of een fantastisch idee! Houd een notitieblok bij de hand en schrijf  

het op.

Ik wens je veel inspiratie toe de komende tijd!

Groetjes Eveline

FOCUS OP DANKBAARHEID EN POSITIVITEIT

Zoek inspiratie op!

In de gesprekken met de vrijwilligers en eventuele bezoekers 

die je nog spreekt kun je hen attent maken op Compaan. 

De Compaan is een tablet voor mensen die het lastig vinden om met een 

gewone computer of tablet te werken. Simpel in gebruik en prachtig 

vormgegeven. Ervaring met computers is niet nodig, iedereen kan met 

de Compaan overweg! Zo kan men eenvoudig foto’s van familie 

ontvangen, berichten uitwisselen en beeldbellen. 

Inwoners uit Haarlemmermeer mogen de Compaan 6 maanden 

kosteloos uitproberen. Daarna wordt de gelegenheid geboden om de Compaan 

particulier over te nemen. Men betaalt dan, naast het Compaan abonnement vanaf €12,95 per maand 

éénmalig €149,00 in plaats van de gebruikelijke €299,00. Maar, teruggeven mag natuurlijk ook. 

Deelnemers aan WMO dagbesteding en ontmoetingsgroepen kunnen via de Compaan contact 

onderhouden, door het aanmaken van een groep. Zo kan op het betreffende dagdeel een gezamenlijke 

online activiteit gedaan worden.

Wil je hier meer over weten over Compaan bel dan met Claire Lovell projectleider Compaan 

tel. 06- 24536725. 

MEER VERBINDING, MINDER EENZAAMHEID 
MET COMPAAN



Belteam ‘t Rietland

In ’t Rietland is een ‘ Corona crisisteam’  ingesteld van een paar vrijwilligers die met regelmaat alle 60 

vrijwilligers van de locatie belt om navraag te doen naar hun ervaringen met de Coronacrisis en natuurlijk 

te vragen hoe het met ze gaat. Terugkoppeling vanuit dit team is dat er veel tijd in gaat zitten omdat de 

vrijwilligers blij waren dat zij hun verhaal kwijt konden.

Veel blije en verraste reacties van….”wat lief, attent, je bent de eerste die ik spreek sinds een paar dagen, 

ik mis het vrijwilligerswerk, ’t Rietland en ons” tot….. “ik vermaak me wel met mijn hobby’s en kom tot rust”! 

Terug gegeven werd dat de brief van Maarten aan de vrijwilligers zeer wordt gewaardeerd! De onzekerheid 

geeft wel stress bij de vrijwilligers, maar tot op heden is iedereen nog gezond. Men hoopt dat vanaf 1 juni de 

crisis voorbij is en men weer ’t Rietland kan bezoeken.

MOOIE INITIATIEVEN

Het zijn bijzondere tijden...

Onderstaand enkele initiatieven die in deze bijzondere tijd worden genomen en die we je niet  

willen onthouden. 

Versturen ansichtkaarten

Beheerder Roel Krijger heeft een mooie bestemming 

gevonden voor de (oude) ansichtkaarten die we 

hebben met Groeten uit…… (in dit geval dorpshuis 

D’ Oude Waterwolf). Hij stuurt deze naar de oudere 

bezoekers en vrijwilligers van zijn dorpshuis, die op dit 

moment noodgedwongen thuiszitten. Misschien een 

idee ook voor de overige locaties? 

Kaartenactie De Basis

De meiden van De Basis die afgelopen december in het kader van Your 

Move een kerstdiner hebben georganiseerd voor de senioren uit 

Zwanenburg zijn hun bezoekers niet vergeten. Zo zijn de meiden langs 

Eigen Haard gegaan om de bewoners een kaartje te brengen en ze op 

deze manier te laten weten dat ze niet vergeten worden. Namens haar 

bewoners heeft Eigen Haard via facebook laten weten deze actie 

bijzonder te waarderen. Goed bezig meiden! 



PAASATTENTIE UIT DE BOERDERIJ

Meer verbinding, minder eenzaamheid!

Ellen Arendsen, assistent-beheerder maakt voor de vrijwilligers van wijkcentrum De Boerderij een paasattentie. 

Deze bestaat uit een glazen potje die nadat deze wit is gemaakt, wordt beplakt met stukjes van paasservetten. 

Daarna gevuld met paaseitjes, versierselen en een paastakje en klaar is kees.

In totaal worden 25 van deze attenties gemaakt en vervolgens rondgebracht en uiteraard op gepaste afstand 

uitgedeeld aan de vrijwilligers. Super actie! 

Contact via Telebakkie

Een tip van Gerda ’t Rietland: Telebakkie. Zie: www.activage.nl/blijf-bruisen-met-telebakkie/

Met deze eenvoudige stappen kunnen inwoners met elkaar praten, óók als je alleen een vaste lijn hebt. Je hoeft 

hiervoor niets te installeren op je telefoon. Slechts de gespreksstarter moet over een smartphone beschikken de 

rest kan aan het gesprek toegevoegd worden.

Mooie optie voor minder technische mensen! Wellicht is voor onze vrijwilligers, neem het mee in de gesprekken 

die je hebt. 

Op de site trouwens nog veel meer Corona tips en hulplijnen voor senioren!

Vrolijk Pasen!



WETHOUDER STEFFENS

Beste medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van onze dorpshuizen, 

wijkcentra en jongerencentra,

Het is een onzekere tijd. Een hardnekkig coronavirus beheerst ons leven. Dat 

geldt voor onze gezondheid maar ook onze sociale contacten, ons werk en de 

manier waarop we onze vrije tijd kunnen besteden. 

En dat voelen en merken we, ook in Haarlemmermeer. We werken thuis, 

veel winkels zijn dicht, net als ons vertrouwde dorpshuis of wijkcentrum. We 

mogen nog maar beperkt naar buiten en moeten afstand houden van elkaar. 

Allemaal dingen die ons beperken in onze ‘gewone doen en laten’. En we zijn 

soms ook bezorgd. Over onze eigen gezondheid en die van onze familie en 

vrienden. Maar ook over hoe ons land uit deze crisis komt. Of onze bloeiende 

economie dat overleeft. En wat dat betekent voor onze toekomst.

Toch zal het nog een tijdje duren voordat we weer kunnen doen waar we zo van houden, op de manier zoals 

we dat zelf graag doen. In de tussentijd zien we de mooiste initiatieven ontstaan in de samenleving. Een 

inwoner en een lokale banketbakker die samen gebakjes verzorgen voor honderden senioren in een 

verzorgingshuis in Nieuw-Vennep, inwoners die bij lokale ondernemers hun inkopen doen, buren en 

wijkbewoners die elkaar op allerlei manieren de hand toesteken.

Ook u, medewerker van Maatvast, doet een duit in het zakje. En daar ben ik trots op. U zet zich in als 

belmaatje, heeft geholpen de voedselbank te bevoorraden en houdt de verbinding met elkaar, met de 

vrijwilligers en de vaste bezoekers van uw dorpshuis of wijkcentrum. Voor de jongeren worden er wekelijks 

challenges bedacht, die we via de sociale media kunnen meebeleven. Ik geniet ervan!

Ik wil u langs deze weg een hart onder de riem steken.

We houden het samen vol. Samen zorgen we dat we het coronavirus bestrijden. Door te doen waar we 

goed in zijn. Elkaar de hand toesteken. Helpen waar het kan, ieder op zijn of haar eigen manier. 

Maar ook hulp vragen en accepteren als dat nodig is.

We blijven verbonden met elkaar, ook al moeten we nu afstand houden.

Zodat we straks, als het weer kan, samen verder kunnen bouwen aan onze Haarlemmermeerse 

samenleving. Maar dan dichterbij elkaar. Met een arm om elkaar heen als het nodig is en een ‘boks’ of ‘high 

five’ als we iets moois hebben bereikt.

Bedankt en blijf in verbinding met elkaar.

Marjolein Steffens-van de Water
Wethouder Haarlemmermeer

We blijven verbonden met elkaar!

We blijven verbonden met elkaar, 
ook al moeten we nu afstand houden.


