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DAGBESTEDING EN CORONA: HOE DAN?

Welke invloed heeft
corona op de dag
besteding? En wat
hebben jullie geleerd
tijdens deze crisis?
Nel Hoogervorst,
moeder van Lenneke en Lieke

Rob Muselaers,
Sectormanager dagbesteding regio Udenhout:
‘Dagbesteding in coronatijd is natuurlijk anders dan normaal. Het is
een moeilijke periode, voor iedereen. In de eerste plaats voor cliënten.
Zij missen de vaste structuur van hun werk of dagbesteding, en hun
collega’s en begeleiders met wie ze dagelijks optrekken. Thuiswonende
cliënten konden we in de eerste golf van de crisis helaas geen dag
besteding bieden. Dat had ook impact op ouders en verwanten.
Zij moesten plotseling hele dagen thuis zijn of hulp inschakelen om
hun kind, broer of zus thuis zorg te bieden.

Tribunes afspuiten, containers legen en afval scheiden.
Een groep van zeven cliënten zorgt er vier dagen per
week voor dat het stadion van voetbalclub NAC Breda
brandschoon is. Van binnen en buiten. De jongens werken
zich graag in het zweet en hebben veel plezier met elkaar.
‘Ik vind dit een fantastisch project’, vertelt begeleider Wilko (45). ‘Een van de
mooiste van ASVZ. Elke dag leer ik van de jongens. Ik ben blij dat ik onderdeel
mag zijn van deze groep.’ De pret begint ’s ochtends al. Wilko en zijn collega Nicky
halen het grootste deel van de groep met een busje op bij hun woning. De rest
woont in de buurt van het stadion en komt op de fiets.

Dankzij de flexibiliteit van onze medewerkers in de dagbesteding én op
de woningen lukte het wel om alternatieve dagprogramma’s te maken
voor cliënten op onze woonlocaties. Zij kregen een vorm van werk of
dagbesteding aangeboden in hun eigen woning.

Gezellige groep
‘We ouwehoeren lekker veel met elkaar’, zegt Damian (18). ‘Het is ontzettend
gezellig met de groep. Ik geniet er nu van, want binnenkort ga ik naar school om
de opleiding Beveiliger Niveau 1 te doen. Hopelijk kan ik daarna terugkomen bij
NAC om iets in de beveiliging te doen.’

Inmiddels kan het grootste deel van de thuiswonende cliënten en
cliënten van woongroepen weer op onze dagbestedingslocaties

terecht. Onder strikte voorwaarden natuurlijk in lijn met de richtlijnen
van het RIVM. Wanneer we terug kunnen naar de oude situatie, blijft
voorlopig onduidelijk. We zitten nog middenin de crisis. Het blijft een
duivels dilemma om te kiezen tussen mogelijkheden voor dagbesteding en het risico op besmettingen. Die keuze maken we iedere dag
opnieuw, binnen de geldende regels. Dat vraagt veel aanpassings
vermogen van onze medewerkers. Ik heb diep respect voor de manier
waarop zij hiermee omgaan!
We doen in coronatijd veel ervaringen op. De crisis biedt ook kansen.
Cliënten kunnen nieuwe dingen ervaren en leren, omdat ze iets a nders
aangeboden krijgen. Andere cliënten ervaren meer rust, door een
minder vol programma. Deze ervaringen nemen we natuurlijk mee.
Zodat we nu en in de toekomst dagbesteding nog beter kunnen laten
aansluiten bij de behoeften en wensen van iedere c liënt. Ik wil iedereen
veel sterkte toewensen. Samen kunnen we dit aan!’

 Scan de QR-code en lees
het interview met Nel over haar
dochters Lenneke en Lieke.
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Heb je ook een inhoudelijke vraag over onze zorg?
Stuur een e-mail naar communicatie@asvz.nl

Ieder z’n eigen taak
De taakverdeling is duidelijk. De een leegt alle containers, de ander spuit het hele
stadion schoon met hogedrukspuiten. ‘Ik ben de opperspuiter’, zegt Michael (30)
trots. ‘Ik vind het ontzettend leuk om alles schoon te maken en zou thuis ook
graag zo’n grote spuit hebben.’
Begeleider Wilko: ‘Ons werk is
anders door corona. Normaal zit
het stadion om de week vol met
19.000 mensen. Dat is nu niet zo,
wat het werken lastig maakt. We
improviseren vaker. Het scheelt
dat de jongens hun verantwoordelijkheid nemen. Plezier maken
is het belangrijkste. Dan gaat het
werken vanzelf.’

De tijd vliegt
Voor ze het weten, is het alweer kwart over twee. Tijd voor een laatste kop koffie
in hun eigen kantine en daarna het busje in. Michael: ‘De dagen vliegen voorbij.
Soms ben ik zo lekker aan het werk dat ik ervan baal als ik moet stoppen. Ik kan
niet wachten tot er weer publiek mag komen tijdens wedstrijden. Dan kunnen we
nóg harder werken!’
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