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Voorwoord.

Corona is al bijna twee jaar onder ons en we zijn allen 
geraakt, in allerlei opzichten. En laten we eerlijk zijn, het is 
niet meegevallen. Tegelijk is het niet alleen kommer en kwel 
geweest, gelukkig maar. Na een korte fase van verlamde 
gevoelens, begin maart 2020, en een paar weken thuiswer-
ken kwam ik tot de conclusie: ik moet wat doen! Wat? Alle 
medewerkers op de hoogte houden over het reilen en zeilen 
van de afdeling Prestatie010 en vooral… een hart onder de 
riem steken via digitale weekberichten! Zo heb ik geprobeerd 
verbindingen te leggen en te houden met elkaar. 

Er verscheen een lange reeks berichten met relevante  
informatie, aangevuld met verhalen, belevenissen en  
ervaringen van mijzelf. Losjes geschreven en regelmatig 
voorzien van wat broodnodige flauwe humor. Tot mijn  
verbazing kreeg ik verhalen retour, over hoe het jullie verging. 
Mooie verhalen, soms triest, soms amusant, bijna altijd vaak 
boordevol energie. Dit leidde ertoe dat ik jullie vroeg om 
meer verhalen te delen. Over hoe het gaat, thuis en in je  
naaste kring. Maar ook over het werk en de contacten met 
onze klanten, werkzoekenden van Prestatie010. 

Dit leverde een mailbox en app vol verhalen op. Sommige 
waren ronduit droevig, andere juist weer opbeurend.  
Het was sowieso mooi om te zien hoe open en eerlijk jullie 
ervaringen met mij deelden. Na een tijdje kwam het besef,  
ik moet wat doen met deze verhalen: ze delen met élkaar! 
Om vast te leggen hoe het met ons is gegaan in deze bijna 
twee jaar ‘corona’. Zodat we de details niet vergeten.
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Want weet jij nog wat je deed toen je het eerste Nederlandse 
coronabericht hoorde? Hoe ben jij die eerste periode door- 
gekomen? En daarna? Herinneringen vervagen. Daarom heb 
ik ervoor gekozen om onze verhalen te bundelen en aan te 
bieden aan jou en je collega’s van de afdeling. Met veel dank 
aan Joël Batenburg (samenstelling en redactie) en collega 
Maarten Duijvestijn (fotografie). 

Deze bundel is niet alleen bedoeld om niet te vergeten,  
maar ook om jullie allemaal te bedanken. Het is een unieke 
periode in ons leven geweest (en niemand weet wat ons nog 
te wachten staat). Maar wat we wel weten: samen komen  
we – ook in moeilijke tijden – tot goede prestaties voor  
onze cliënten.

Ik wens jullie veel leesplezier toe en zoals inmiddels bekend:  
ik houd van retourberichten.

Nico van Wijk
December 2021
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01. Rotterdam en corona.

De coronacrisis tre! iedereen, maar de impact is bij  
sommige groepen in de samenleving groter en complexer.  
In deze bundel staan verhalen van Rotterdamse ambtenaren 
van de afdeling Prestatie010: 130 activeringscoaches,  
administratief ondersteuners en overig personeel.  
Prestatie010 activeert zo’n 17.000 Rotterdamse werk- 
zoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

Die groep valt onder de Participatiewet (2015). De gemeente 
verwacht dat ze in ruil voor hun uitkering een tegenprestatie 
leveren. Uit onderzoek blijkt dat de meeste van hen zich  
hierdoor meer gewaardeerd voelen, meer zelfvertrouwen 
krijgen en zelfredzamer worden. 

Werkzoekenden kunnen vrijwilligerswerk doen of mantel- 
zorg verlenen. Het volgen van taal- of computerles, het 
wegwerken van schulden of werken aan de eigen gezondheid 
tellen ook als tegenprestatie. Daarover worden afspraken 
gemaakt met een activeringscoach. Dat gebeurt vóór 
 corona face-to-face op kantoor, in Huizen van de Wijk of bij 
de mensen thuis. 

In coronatijd moet het roer om.

De werkplekken en spreekkamers van de gemeente zijn  
vrijwel gesloten. Ambtenaren mogen níet bij mensen op 
bezoek. Telefoneren en videobellen zijn de belangrijkste 
middelen om met werkzoekenden in contact te komen én te 
blijven. Verder wordt er gemaild, gewandeld, activerings- 
coaches gaan bij uitkeringsgerechtigden op stoepvisite  
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en er worden balkongesprekken gevoerd. Een totaal andere 
manier van werken. 

Door de lockdowns, thuiswerken, avondklok en andere 
coronamaatregelen wordt iedereen geraakt. Maar de hardste 
klap krijgen de toch al kwetsbare Rotterdammers. De meeste 
vrijwilligerscentrales zijn dicht. De taal- en beweegtrainin-
gen afgebroken. Daardoor vallen sociale contacten en vaste 
netwerken weg. Gezinsleden zitten meer op elkaars lip.  
Veel mensen zijn bang voor besmetting, durven hun huis niet 
uit en mijden de huisarts en ambulante zorg. Wat doet dat 
met mensen? Hoe groot is de veerkracht om te herstellen?

Coronamaatregelen trekken een zware wissel op groepen 
voor wie structuur en dagritme extra belangrijk zijn. ‘De 
komende tijd zal duidelijk worden wat de echte impact 
is. Rotterdam zet in op een inhaalslag, maar als we willen 

21.000 werkzoekenden

20.000 werkzoekenden

17.000 werkzoekenden

face-to-face e-mail, brief, sms 
en whatsapp

telefoon
videobellen

19.000 33.000
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5.000 49.000

92.000

62.000

60.000

2019

2020

2021

handelen naar de menselijke maat is enig realisme gewenst’, 
aldus het rapport Maatschappelijke Ondersteuning in de 
Wijk (november 2021). 

Als e"ecten voor de Rotterdamse samenleving zijn de uren 
berekend die werkzoekenden besteden aan vrijwilligerswerk 
en mantelzorg als tegenprestatie. Deze komen volgens een 
grove inschatting van de gemeente uit op bijna tweeënhalf 
miljoen uren vrijwilligerswerk en bijna drie miljoen uren  
mantelzorg op jaarbasis. (Onderzoek april 2021).
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02. Eerste signalen.

2022 is net begonnen en we zitten midden in een nieuwe  
coronagolf. De zesde op rij in pakweg twee jaar tijd. Het virus  
is niet weggeweest. Er is zelfs een nieuwe coronavariant.  
Wat staat ons te wachten? Gaat Covid-19 ooit nog weg?

De coronacrisis begint zo’n twee jaar geleden. Dat de wereld  
zó ingrijpend kan veranderen houdt niemand voor mogelijk.  
Via veertig persconferenties – persco’s heten ze inmiddels –  
krijgen we de ene na de andere beperkende maatregel  
te verstouwen. 

Als je over een tijdje terugblikt, wat is dan jouw  
verhaal? Hoe vertel jij over corona aan kinderen of 
kleinkinderen? 

Je verhaal gaat zeker over thuiswerken, mondkapjes,  
spatschermen, anderhalve meter, lockdowns, hamsteren  
én een avondklok. Daarover is veel feitelijke informatie te 
vinden. Kijk maar op Wikipedia, de Coronavirus Tijdlijn  
van de Rijksoverheid of de coronadossiers van landelijke  
media. Mooi die feiten, juist nu, maar de impact van de  
gebeurtenissen zit ‘m toch echt in de persoonlijke details. 

Wat is jou overkomen? Hoe ging jij om met de situatie?  
Wat betekende corona voor je gezin, familie, vrienden 
en werk? Hoe kijk je aan tegen de toekomst?
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Rotterdam

Om het verhaal over de stad, corona en het werk van  
Rotterdamse activeringscoaches goed te beschrijven,  
doen we een stapje terug in de tijd. Januari 2020. Het houden 
van afstand is onzin, met een loopneus ga je gewoon over 
straat en wie niest in bus 33 naar Overschie wordt niet gek  
aangekeken. Dan, ineens, wordt alles anders en verandert  
de stad. Hoezo ineens? Nou, corona komt onverwacht.  
Corona hee! ons sluipenderwijs overvallen. Daar is het  
virus trouwens goed in, dat is de tactiek van corona.  
Ineens dus. Maar ons verhaal moet toch ergens beginnen? 
Zeker, bijvoorbeeld met de vraag: 

Waar was jij toen je voor het eerst over corona hoorde? 

Sophia Neervoort, activeringscoach op Rotterdam-Zuid:  
“Corona begint voor mij waar normaal eindigde. Dat klinkt 
vaag, maar zo voelde het. Ik hield het niet voor mogelijk  

dat de hele wereld, op ieder niveau, zó ingrijpend kon  
veranderen.”

“Waar ik was? Het zal thuis geweest zijn, voor de televisie,  
toen ik er voor het eerst over hoorde”, zegt Lenore Spruijt,  
activeringscoach in de wijk Feijenoord. “Het begon met enge  
verhalen, beelden op het journaal uit China, mannen in witte 
pakken en de boodschap: er is geen behandeling mogelijk.”

Lenore noemt China, tv-beelden en enge verhalen. Exacte 
data en tijdstippen ontbreken. Als jij het weet, noteer ze 
achter in dit boekje. Hier moeten we het doen met de signalen 
waarmee het virus ten tonele verschijnt. 

Vleermuis

Over China is vrijwel iedereen het eens, corona is made  
in China. Zeer waarschijnlijk met een verdwaalde vleermuis  
op een vismarkt in Wuhan. Er zijn ook mensen die beweren 
dat het virus per ongeluk of expres is ontsnapt uit een  
laboratorium. Dat 5G de oorzaak is. Dat Bill Gates erachter 
zit. Dat de overheid er meer van weet en de mainstream  
media het probleem doelbewust groter maken. Dat journalis-
ten die erover berichten vooringenomen zijn en nepnieuws 
verkopen. Kortom, corona is één groot complot. Nee, dat  
verhaal over corona is niet zo makkelijk te vertellen aan  
kinderen en kleinkinderen. En zeker niet net voor het  
slapen gaan. En de kwestie wordt nog veel ingewikkelder, 
let maar op. 
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Maandag 6 januari 2020 meldt NOS.nl een ‘vreemd virus’. 
Vermoedelijk een vorm van griep.
Die avond opent het achtuurjournaal (NOS) met een item  
over knalvuurwerk. 
RTV Rijnmond pakt uit met een reportage over een 
gewapende overval op de C1000.

Terug naar Lenore Spruijt en haar ‘kennismaking’ met  
corona: “Er was eerst nog zo weinig bekend. Hoe erg is het 
allemaal? Ik vond het beangstigend dat mensen die ziek  
waren ademhalingsproblemen kregen. Stikken die in hun 
eigen speeksel? Dat beeld spookt toch door je hoofd. Ik was 
niet doodsbang, maar vond het geen prettig idee.”

Begin januari 2020 is corona nog geen issue. De Rotterdamse 
weekmarkten gaan gewoon door. Talloze cafés, clubs, disco-
theken en restaurants zijn open. De Vrienden van Amstel Live 
staan in een uitverkocht Rotterdam Ahoy. De grootste haven 
van Europa draait op volle toeren. Cruiseschepen komen 
binnen, ferry’s varen af en aan. Mantelzorg, taalcursussen en 
maatjesprojecten vinden gewoon plaats. Feyenoord maakt 
z’n jaarlijkse tripje naar Marbella. Activeringscoaches van de 
gemeente ontvangen werkzoekenden en motiveren mensen 
in de bijstand om weer aan de slag te gaan. En wat betre! 
het landelijke beeld: Jaap van Dissel (RIVM), Ernst Kuipers 
en Diederik Gommers (Erasmus MC) zijn nog geen BN’ers. 
Actiegroep Viruswaarheid moet nog opgericht, Willem Engel 
runt een dansschool. 

Wanneer begint dat hamsteren precies? Doen we dat  

al in januari? 

“Ik weet het niet meer”, zegt een activeringscoach. “Ik dacht 
wel: waar zijn we in hemelsnaam in terechtgekomen!? Dat 
hamsteren vond ik zó achterlijk. Mensen die met pakken 
wc-papier uit de Appie stapten. Lege schappen en lange rijen 
in de supermarkt. Op straat hing een grimmig sfeertje. Die 
massahysterie vond ik onnodig en asociaal.”

De Taalbank definieert de coronahamsteraar: ‘Dat is iemand 
die hamstert uit vrees geveld te worden door corona en/
of verplicht te worden in zelfisolatie te gaan als gevolg van 
mogelijke coronasymptomen, dan wel uit vrees dat de super-
markten in een later stadium dichtgaan of geen producten 
meer zullen kunnen leveren.’

China, hamsteren, ademhalingsproblemen. Beste lezer, we 
gaan veel te hard. Het geheugen om te onthouden is een 
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Foute grappen

In WhatsApp-groepen en op sociale media stikt het intussen  
van de coronagrappen. Die richten zich vooral tégen  
Chinezen. Zij krijgen de schuld. Sommige plaatjes en teksten 
zijn kwetsend en zelfs racistisch. In Rotterdam laten boze 
restauranthouders van zich horen. De Chinese gemeenschap 
roept mensen op om chinees te eten en daarvan een selfie te 
delen met de hashtag #ikchinees.

Mark Visser, teamleider Rotterdam-Midden (Charlois en  
Centrum): “De coronagrappen waren ook een manier om de 
angst te lijf te gaan”. Humor markeert voor Mark het nulpunt 
van de crisis. “Sommige grappen waren natuurlijk totaal  
ongepast. Er kwam van alles voorbij, niet te filmen. Maar 
het was ook een manier om dingen kleiner te maken, minder 
serieus te nemen. Je stuurt het en lacht er samen om.”

Dat China zwaar getro"en is weet de wereld. We zien  
beelden dat het land in razend tempo ziekenhuizen uit de 

ingewikkeld psychologisch proces. Wat het virus uitspookt, 
verdient alle aandacht en het is nog maar net op het wereld-
toneel verschenen. Half januari volgen de berichten over 
corona elkaar steeds sneller op. 

Is het ‘vreemde virus’ wel zo onschuldig? 

Uit Hongkong komen meldingen van reizigers met  
ziekteverschijnselen. 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept landen 
op alert te zijn.
De Tweede Kamer wordt op 22 januari per brief geïnfor-
meerd. ‘Het virus lijkt niet makkelijk van mens op mens 
overdraagbaar’, aldus minister Bruins (Medische Zorg).
Het ECDC, de Europese versie van het RIVM, acht de  
kans klein dat het virus naar Europa komt.

Nog geen achtenveertig uur later hee! Nederland een 
Outbreak Management Team (OMT) en aan het einde van die 
dag (vrijdag 24 januari) stelt verslaggever Frits Wester (RTL 
Nieuws) premier Rutte de vraag: ‘moeten wij, de burgers,  
ons zorgen maken’? Het antwoord van de premier: ’nee, dat 
hee! helemaal geen zin, de situatie wordt nauwlettend  
gemonitord’. Extra controles op Schiphol? Antwoord: ‘nee’.
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grond stampt. Is de uitbraak in de kiem gesmoord?  
Virologen zijn niet gerustgesteld. Steeds meer andere  
Aziatische landen melden besmettingen en vervolgens ook 
Frankrijk, de Verenigde Staten, Australië, Italië en Duitsland. 

Nederland bereidt een terughaalactie van landgenoten  
uit Wuhan voor.
Na afloop van de ministerraad op 31 januari verklaart  
premier Rutte: ‘Het is een beetje een trieste dag’.  
Vanwege al dat nieuws over corona? Nee, hij doelt op  
het vertrek van de Britten uit de EU, de Brexit. 

Goed voorbereid, maar dan anders, is activeringscoach  
Mariëtte Snoek. Begin februari gaat zij een weekje skiën,  
met een vriendin in Tirol. “Best link, achteraf gezien. Je weet 
hoe dat gaat in zo’n après-ski-tent, je staat dicht op elkaar.  
In het hotel zagen we dat Italië aan de beurt was. Ik heb geen  
seconde gedacht dat het zo snel onze kant op zou komen. 
Nee, inderdaad, virussen stoppen niet bij de grens.”

Half februari krijgt corona een naam: Covid-19.  
Er circuleren berichten over tekorten aan  
beschermingsmiddelen. 
Op Nederlandse cruiseschepen bevinden zich  
besmette passagiers. 
RIVM-baas Jaap van Dissel legt de Kamer uit  
waarom een mondkapje niet erg e!ectief is. 

Carnaval

Mark Visser, teamleider Rotterdam-Midden, opent zijn  
Outlook agenda. “Ik ben in januari wezen skiën met mijn 
voetbalteam De Jodan Boys, vrienden uit Gouda.” Hij bladert 
verder. “In februari ging ik met mijn zus naar Málaga. Op 
18 februari was er een MT-dag in het WTC. Die ging over de 
personeelsplanning in 2023. Ik had toen nog geen idee dat 
corona wel eens heel groot kon worden. Dit is een griepje, 
dacht ik, dat waait vanzelf over.’

De NOS zendt 27 februari op prime time een corona  
tv-programma uit. Minister Bruins (Medische Zorg) krijgt 
halverwege de live-uitzending een brie#e in zijn handen 
geduwd. Presentator Rob Trip wil weten wat erop staat. 
Bruins: ‘Mij wordt bevestigd dat er een patiënt is met het 
virus.’ Nederland hee! zijn eerste o$cieel geregistreerde 
besmetting. In één klap zijn 1.8 miljoen kijkers geïnformeerd. 
’s Lands eerste coronapatiënt is een 56-jarige man die in 
Tilburg carnaval vierde. 

Optochten worden afgelast. 
Er ontstaat een run op desinfectiemiddelen, handgels, 
paracetamol en mondkapjes.
Bij het Songfestival Rotterdam houden ze hun hart vast… 

In maart verdubbelen de besmettingscijfers iedere dag.  
Patiënten zitten in thuisisolatie. ‘Zorgverleners werken zich 
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een rotje’, verklaart minister Bruins. De regering kondigt 
hygiënemaatregelen af. Goed je handen wassen, hoesten 
en niesen in de binnenkant van de elleboog en papieren 
zakdoekjes gebruiken. 

De deuren van hogescholen en universiteiten sluiten.  
Vindicat is trending topic. Negenhonderd leden van de  
Groningse studentenvereniging skiën in Noord-Italië, een 
hoog coronarisicogebied. In landen om ons heen werken 
mensen thuis. Activeringscoach Mariëtte Snoek: “Bij de  
eerste berichten over thuiswerken dacht ik: staat ons dit  
ook te wachten, en gaan wí% dat doen? Activeringscoaches 
moeten toch juist zichtbaar zijn. Dit onderwerp is begin  
van het jaar uitgebreid met elkaar besproken.”

Ziekenhuisdirecteuren openen de jacht op beschermings-
middelen voor hun personeel. Het ene mondkapje is het 
andere mondkapje niet… 
Landen nemen eigen maatregelen, Europa raakt verdeeld. 
De GGD’en schalen op voor bron- en contactonderzoek. 
Het Ikazia Ziekenhuis meldt op 6 maart de eerste  
coronadode, een 86-jarige man uit de Hoeksche Waard.

RIO-pagina

Die ochtend van 6 maart stuurt de gemeente Rotterdam een 
bericht naar alle ambtenaren. ‘Binnen onze organisatie is de 
uitbraak op veel plekken het gesprek van de dag. De situatie 

rond het coronavirus verandert dagelijks. Misschien maak 
je je zorgen om je eigen gezondheid. Wij begrijpen die zorg 
maar al te goed en vinden het belangrijk dat je antwoord 
krijgt op vragen waar je misschien mee rond loopt.’

Op een speciaal ingerichte RIO-pagina, de beveiligde  
portal voor ambtenaren, vinden de ongeveer twaalfduizend 
medewerkers het laatste nieuws. 

Nico van Wijk, hoofd van Prestatie010, laat een bericht zien 
van gemeentesecretaris Vincent Roozen: ‘Het coronavirus 
houdt de collega’s van de GGD flink bezig. Inmiddels krijgen 
zij vanuit verschillende afdelingen ondersteuning. Zij en ik 
zijn erg blij met deze steun!’

Stop met handen schudden en mijd het openbaar vervoer,  
is de dringende oproep van Mark Rutte op maandagavond  
9 maart. 
De persconferentie eindigt hilarisch als Rutte RIVM-baas 
Jaap van Dissel tóch een hand gee".

Is het crisis? ‘Ja, dat kun je wel zeggen’, zegt de bekende 
Rotterdamse crisisexpert Menno van Duin in een speciale 
uitzending van RTV Rijnmond. ‘Dit is groot, ongekend groot. 
Op alle maatschappelijke velden hee! dit verregaande  
consequenties.’

In Rotterdam wordt het stiller op straat…
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03. Nieuwe realiteit.

‘Het zijn onzekere tijden. Ontspannen blijven in deze lastige 
periode is nu extra belangrijk’, e-mailt kwaliteitsmedewerker 
Aad Verschoor het hoofd van Prestatie010. Aad: “In de  
behoe!epiramide van Maslow zijn we in enkele weken een 
paar verdiepingen naar beneden gekukeld. Het gaat nu even 
om meer basale zaken. Dat zie ik niet alleen negatief. Ik 
ervaar meer dankbaarheid voor kleine dingen, die ik onder 
andere omstandigheden als vanzelfsprekend zag. Zo genoot 
ik afgelopen weekend van een wandeling langs het  
Haringvliet in Hellevoetsluis. Een route die ik dagelijks  
wandel met de hond, maar nu anders beleef.”

Iedereen hoopt dat de coronacrisis zo kort mogelijk duurt en 
zo min mogelijk slachto"ers maakt. Maar geleidelijk wordt 
duidelijk dat de wereld die wij kennen radicaal verandert.  
Die omslag gaat stapsgewijs en de gevolgen zijn voor 
iedereen anders. Op 12 maart 2020 kondigt de Rijksoverheid 
maatregelen af die drastisch ingrijpen in werkzaamheden én 
het persoonlijke leven van activeringscoaches. 

Het kabinet roept mensen op zoveel mogelijk thuis te  
werken of werktijden te spreiden.
Evenementen worden afgelast. Blijf thuis bij klachten  
en mijd sociaal contact.

Stafadviseur Lenore Spruijt kijkt in haar agenda. “Ik had die 
dag geen afspraken. De avond ervoor ging ik nog wel voor 
mijn werk naar avondschool Accent in IJsselmonde. Dit is een 
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avondschool voor volwassenen met een licht verstandelijke 
beperking en mogelijk interessant voor onze werkzoekenden. 
We waren met een aanzienlijke groep in één ruimte en ik 
voelde me er absoluut niet prettig. Elke nies, iedere kuch  
was verdacht.”

Digitale brieven

En dag later, vrijdag de 13e e-mailt afdelingshoofd Nico  
van Wijk zijn mensen: ‘Vanochtend was er spoedoverleg  
met directie en afdelingshoofden van MOW. De scherpere 
richtlijnen van de rijksoverheid raken al onze werkzaamhe-
den. Er komen ook tal van vragen binnen bij de team-
managers. Ten aanzien van ons werk geldt het volgende: 
onze dienstverlening aan werkzoekenden met een uitkering 
wordt gecontinueerd, maar zoveel mogelijk via mail, telefoon 
of app. Doe geen huisbezoeken. Komende weken vinden er 
geen overleggen plaats. We proberen de digitale faciliteiten 
te vergroten. Houd er rekening mee dat op sommige  
momenten de digitale capaciteit niet toereikend is.’

“Die mail op vrijdagmiddag herinner ik mij nog goed”,  
zegt activeringscoach Ingrid Bouwmans. “Ik werkte met 
collega’s op de Schiedamseweg en natuurlijk hadden we het 
over corona. Je voelde de dreiging. Wat gaat er gebeuren? 
Er waren veel afbelberichten of mensen kwamen gewoon 
niet opdagen. Vanwege vrijdag de dertiende had ik gebakjes 
gehaald, dat vond ik leuk. Toen dat bericht van Nico kwam 
keken we elkaar aan en zeiden: wow, dit is he!ig! En wat nu? 
Ik heb mijn laptop gepakt en ben naar huis gegaan.”

Mark Visser, teammanager: “Ik was toen op kantoor  
Timmerhuis. Plotseling was het pand zo goed als leeg.  
Heel surrealistisch. Het normale werk viel acuut stil, het  
persoonlijke contact hield abrupt op. Ons hele team zat thuis. 
In het begin was er niets geregeld. Wat gaan we doen? Wat 
betekenen de regels voor ons werk? Samen met collega’s 
wilde ik voor een hoogzwangere collega een bureaustoel  
regelen, maar we mochten het pand niet in. Uiteindelijk  
hebben we via via die stoel van kantoor gehaald.”

Mensen hamsteren. Dat leidt tot lege schappen en  
drukte in de winkels. In sommige supermarkten is de 
situatie grimmig.
Freelancejournalist en stadsgids Mirjam de Winter  
twittert: ‘Godsamme, ik heb thuis geen wc-papier meer  
en de schappen zijn nu echt leeg!’
Burgemeester Aboutaleb roept op het hoofd koel  
te houden.

292 8  |  P r e s t a t i e 0 1 0  i n  c o r o n at i j d



Techniek

“Niet iedereen had thuis de boel op orde om te kunnen  
werken”, zegt Ingrid Bouwmans. ‘Ik had een laptop-pro-
bleem, moest een update uitvoeren en dat lukte niet. Uren 
heb ik lopen pielen. Ik belde mijn leidinggevende en vroeg: 
mag ik even naar kantoor langs de afdeling ICT? Dat mocht 
bij hoge uitzondering. Ik kwam een collega tegen en we zaten 
op meters afstand van elkaar, dat voelde vreemd. ICT moet 
het in die tijd razend druk hebben gehad.”

Activeringscoach Ineke Koppers vraagt Nico van Wijk of het 
mogelijk is om thuis een groter beeldscherm te krijgen en 
een los toetsenbord. Ineke wil ook graag haar ergonomische 
muis ophalen van kantoor in Hoogvliet. ‘Thuiswerken is nooit 
mijn favoriete manier geweest en het valt mij zwaar. Mijn 
werkplek is qua ruimte uitstekend’, schrij! ze. 

Activeringscoach Wendy Hazenberg: “Voor corona gaf ik  
nog wel eens af op de hoeveelheid reistijd naar mijn werk. 

Toen ik thuis kwam te zitten, raakte ik even stevig uit balans. 
Werk en privé lopen daar opeens door elkaar. Voor mij is 
reistijd een gezond stukje tijd om de dag te verwerken.  
Die functie was ik kwijt.”

Zondagavond 15 maart moet halsoverkop de horeca dicht. 
Maaltijdbezorgers zetten bestellingen voor de deur. 
Scholen en kinderdagverblijven gaan voor twee  
maanden dicht.
Luchtvaartmaatschappijen geven tijdelijke vouchers uit.
Iedereen wordt gevraagd om waar mogelijk anderhalve 
meter afstand van elkaar te bewaren. 
Richtlijnen voor verantwoord en veilig winkelen.

“Ik vond dat thuiswerken in het begin wel een luxe”, zegt  
Mariëtte Snoek. “De wekker ging van half zeven naar half 
acht. Geen overleg om half elf waarvoor je je haar moet 
kammen. Anders zie ik er namelijk niet uit. In het begin miste 
ik wel mijn lippensti! in de ochtend. In de auto denk je al na 
over de dag en je afspraken. Je pleegt een belletje. Nu was 
het: ochtendjasje aan en inloggen. Dat doet iets met je  
energie. Het was allemaal wel een tikkeltje saai, dat leven 
op een postzegel. Na een paar weken werd dat makkelijker. 
Sterker nog, ik begon het leuk te vinden. Iets té leuk. In het 
najaar, toen we weer naar kantoor mochten, heb ik tegen 
mezelf gezegd: jij gaat nú! Toen ik er zat kwam de volgende 
lockdown.” 
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Rukiye Hizal, activeringscoach op Rotterdam-Zuid,  
echtgenoot en moeder van twee jonge kinderen: “Vraag 
me liever niet naar het begin van de crisis en het verplichte 
thuiswerken. Ik dacht: ha fijn, dat is lekker relaxt. Toen het 
daadwerkelijk moest en we niet naar kantoor mochten,  
vond ik het al snel een hel. Al die prikkels, dat kabaal in huis 
en de dingen die af moeten.” 

Ziekenhuizen nemen maatregelen om meer  
coronapatiënten op te kunnen nemen.
Minister Bruins krijgt in de Tweede Kamer een flauwte  
en treedt af. 
Hugo de Jonge wordt verantwoordelijk voor de  
bestrijding van de crisis. 

Collega Wendy Hazenberg: “Mijn zoon Tim (7) hee! een  
verstandelijke beperking en veel zorg nodig. Toen zijn  
instelling sloot, moest ik hem thuis bezighouden. Het was 
gelukkig prachtig weer, we brachten veel tijd door in de tuin 
en fietsten vaak. Mijn man is schilder, hij kon doorwerken  
op soloprojecten en kwam niet in aanraking met anderen. 
Thuis stond ik er alleen voor. Dat was pittig.”

Let op elkaar

Minister-president Rutte spreekt het land toe vanuit zijn 
werkkamer in het Torentje: ‘Samen staan we voor een opgave 
van enorme omvang. Veel mensen zullen het gevoel her-
kennen dat we de laatste weken in een achtbaan zitten die 
steeds sneller lijkt te rijden. Je vraagt je af: gebeurt dit echt? 
Want de maatregelen die hier en elders worden getro"en zijn 
ongekend voor landen in vredestijd. Ik heb vanavond geen 
makkelijke boodschap voor u. De realiteit is, dat het corona-
virus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven. Er 
is geen eenvoudige of snelle uitweg uit deze zeer moeilijke 
situatie. Samen komen we deze moeilijke periode te boven. 
Let een beetje op elkaar. Ik reken op u.’

Sophia Neervoort, activeringscoach op Rotterdam-Zuid: 
“Naarmate dat thuiswerken langer duurde, nam de onzeker-
heid toe. Gaan de kinderen ooit nog naar school en hoe groot 
zijn de achterstanden die ze oplopen? Wat doet dit met hun 
ontwikkeling, vooral sociaal? Op school missen ze veel con-
tacten, ook met docenten. Dat kun je ze thuis niet aanbieden. 
En onzekerheid over de vraag: hoe ver gaat dit allemaal? 
Welke beperkingen worden er nog meer opgelegd en wat 
gaat dit voor ons betekenen? Ik had aan het begin van de 
crisis nog geen baanzekerheid dus vroeg me af: heb ik straks 
nog wel werk?”

Mark Visser: ”In het begin waren we allemaal een beetje in 
paniek. Hoe moet dit nu? Ik ben maar medewerkers gaan 
bellen. Gaat het een beetje goed met je? Daarna hebben 
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we bellijsten gemaakt en zijn werkzoekenden gaan bellen. 
Vooral die groep Rotterdammers waarvan wij weten dat ze 
door corona het grootste risico loopt. We hebben gebeld en 
gevraagd: hoe gaat het met je, red je het, heb je wat nodig? 
Later zijn collega’s mee geweest met de Voedselbank en wel-
zijnspartijen om voedsel- en steunpakketten te maken.”

Vrijdag 20 maart, Koning Willem-Alexander spreekt het volk 
toe: ‘2020 wordt een jaar dat ieder van ons zich een leven 
lang zal herinneren. Iedereen hee! zijn eigen ervaringen en 
belee! het op een andere manier. Gelukkig is er veel wat we 
wél kunnen doen. We weten immers allemaal wie er in onze 
directe omgeving aandacht nodig hee!. Dit is iets waar we 
samen doorheen moeten. Heel veel mensen bese"en dat. 
Ze houden een wakend oog op anderen en helpen elkaar 
waar het kan. Het coronavirus kunnen wij niet stoppen. Het 
eenzaamheidsvirus wel! Laten we samen zorgen dat niemand 
zich in de steek gelaten voelt.’

Over alle berichtgeving zegt Aad Verschoor: “Er is ongelofe-
lijk veel te vinden over corona: nieuws, meningen en visies. 
Als je wilt kun je je daar 24/7 mee bezighouden. Maar dat is 
een goed recept voor stress en slechte nachtrust. Volgens 
mij vraagt deze tijd, naast moed en wijsheid, vooral compas-
sie met mensen die ziek, eenzaam, bang, verdrietig of zelfs 
rouwende zijn. Kleine ondernemers bijvoorbeeld, die hun 
inkomen zien verdampen.”

Gemeentesecretaris

RIO, de beveiligde portal van de gemeente, wordt vrijwel 
dagelijks geüpdatet. Eén boodschap springt eruit, dat van 
gemeentesecretaris Vincent Roozen. Roozen schrij! heel 
persoonlijk over hoe hij de crisis ervaart. Nico van Wijk leest 
het stukje voor: ‘Als ze me een paar maanden geleden hadden 
verteld dat we kantoren dicht moesten gooien voor een virus: 
ik had ze voor gek verklaard. En moet je nou eens kijken… Wát 
een bizarre situatie zitten we met z’n allen in. Bang om zelf 
ziek te worden. Om de ziekte door te geven aan je dierbaren. 
Ineens niet meer naar je werk kunnen omdat de boel dicht 
moet. Het coronavirus hee! ons in de houdgreep. Maar we 
kunnen onszelf lucht geven. Door elkaar virtueel te omhelzen, 
door met elkaar te praten, ons hart te luchten, en gewoon 
simpelweg vragen te stellen waarmee je zit. Hoe de wereld 
er over een paar dagen uitziet, weet je met corona nooit. Wat 
ik wel weet is dat we met elkaar in contact moeten blijven, nu 
meer dan ooit.’

Alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in  
de ouderenzorg worden preventief gesloten. Familie, 
vrienden en andere bekenden mogen niet meer op 
bezoek. 
‘Ik heb me nog nooit zó eenzaam gevoeld’, zegt een  
bejaarde bewoonster bij RTL Nieuws.
Duizenden Nederlanders klappen op hun balkon of voor 
hun deur voor de zorg. 
De Oranjes doen mee en plaatsen een filmpje op  
Instagram.
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Mariëtte Snoek, activeringscoach in de wijk Rotterdam- 
Alexander. “Ja, ik was wel bezorgd. Mijn ouders zijn op  
lee!ijd, mijn man hee! COPD, slechte longen en een  
pacemaker. Dan kan je niet goed inschatten: ben ik een 
gevaar? Mijn man deed er vrij lacherig over. Ik dacht alleen 
maar: ik wil niet dat hij door mij ziek wordt. Ik heb mijn  
ouders heel lang niet geknu"eld.” 

Sophia Neervoort: “Bang voor corona, ik ben het nooit  
echt geweest. Wel voor de gezondheid van mijn vader en 
moeder, zij zijn kwetsbaar. Wij hebben ze ook een lange  
tijd niet gezien.”

De Havenloods staat half maart vrijwel volledig in het  
teken van corona. Alle vaste pagina’s met uitgaanstips zijn 
gecanceld. Het weekblad hee! veel aandacht voor de liefste 
kant van Rotterdam. Er zijn overal hartverwarmende  
initiatieven om elkaar te ondersteunen. Van koken en  

brengen van eten tot het uitlaten van de hond of oppassen op 
de kinderen. Vaak is er buurthulp in georganiseerd verband. 
Op Twitter bieden Rotterdammers massaal hulp aan. Aan het 
begin van de crisis staat Nederland schouder aan schouder. 
Dat ebt weg na de eerste en tweede besmettingsgolf. 

Activeringscoach Agnes Marks schrij! een gedicht. “Mijn 
manier om collega’s een hart onder de riem te steken.”

010 - Zoals nu zagen we je nooit
Maar we zijn sterker dan ooit!
Opgeven is er niet bij
Hou vast aan het gevoel van openheid en vrij
Ook al is dat beeld nu ver van ons vandaan
Denk aan het positieve dat hieruit kan ontstaan
Waardering, natuur, alles komt voorbij
De gedachte in je hoofd wie zijn wij?
Wat is de boodschap van dit alles voor jou?
Tijd om na te denken, in een periode donker en grauw
Confronterende beelden vliegen langs je heen
Allemaal moeten we hierdoor
010 samen, niet alleen
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04.  Hoe gaat het met ons?

Natuur brengt rust en wandelen is booming in coronatijd. 
Voor buiten is de groepsgrootte vastgesteld op maximaal 
twee personen, met uitzondering van gezinnen. In het Kra-
lingse Bos en het Vroesenpark is het wekenlang veel te druk.

Nederland belee" het zonnigste voorjaar sinds 1901.
Smartphonebezitters krijgen een noodoproep:  
houd afstand! 
‘Afstand? Dat bepaal ik zelf wel’, zegt een 82-jarige man  
in het RTL-programma EditieNL. 

Veel mensen hebben lak aan de regels. Ook in Rotterdam. 
In een studio zonder publiek legt Arjen Lubach uit waarom 
social distancing belangrijk is. Je voelt de frustratie bijna 
door het scherm heen.

Mark Visser, teammanager: “Toen corona begon hadden  
we net een waardeloze winter achter de rug. Regen, nat, 
grauw. Corona breekt uit en het is zonnig. Ik heb mijn  
racefiets gepakt en was heel veel buiten.”

Activeringscoach Sophia Neervoort. “Door die intelligente 
lockdown kon er vrij weinig meer. Er was niet veel informatie. 
Nogal uitzichtloos, vond ik. Het kon twee kanten op: ik ga in 
bed liggen en trek een deken over me heen. Of ik doe mijn 
best om uit de crisis iets goeds te halen en ervan te leren.  
Ik koos voor het laatste. Dat kan ook moeilijk anders met 
jonge kinderen van drie, vijf, zeven en acht jaar.” 
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In maart 2020 krijgt Anske, de echtgenoot van activerings-
coach Sippy Boorsma, lichamelijke klachten. Hij kan moei-
lijk slikken en begint af te vallen. Eerst denkt men aan een 
scheurtje in het middenrif, een familiekwaal. ‘Niet iets om 
je zorgen over te maken. Als dat het is, dan gaat het vanzelf 
weer over, toch?’, luidt de nuchtere reactie van Sippy. Haar 
schoonmoeder maakt een lelijke val in augustus, moet naar 
een verpleeghuis en overlijdt drie maanden later aan corona. 

Lange rijen voor de co!eeshops.
Er dreigt een tekort aan medische hulpmiddelen.
Sywert van Lienden handelt in mondkapjes en  
sluit een miljoenendeal. 
Opening Tozo-loketten voor ondernemers.

Digitale weekberichten

Om ‘Italiaanse toestanden’ te voorkomen neemt Nederland 
draconische maatregelen om verspreiding van het corona- 
virus te voorkomen. Premier Rutte spreekt over een  
‘intelligente lockdown’. 

Rotterdam besluit de kwetsbaarste inwoners van de stad  
te bellen om te horen hoe het met ze gaat. Het zijn er tien- 
duizenden en daar komen we later op terug. Het hoofd van 
Prestatie010 besluit zijn medewerkers ‘digitale week- 
berichten’ te sturen. Niet alleen om hen te informeren over 

het werk en de besluitvorming op het stadhuis, maar vooral 
om zijn mensen een hart onder de riem te steken. Nico’s 
weekberichten zijn altijd persoonlijk én positief. Hij schrij! in 
één van de eerste edities: 

‘Een crisis zoals nu heb ik nog nooit meegemaakt. De auto- 
loze zondagen in 1973 en de aanslagen van 9/11 waren ook 
verwarrend, maar van een volstrekt andere dimensie.  
Wellicht leidt deze periode tot revolutionaire veranderingen, 
wie zal het zeggen… Ik ben trots op wat jullie doen. Er wordt 
op dit moment hard gewerkt! Onze belactie naar de oudere 
en minder gezonde werkzoekenden wordt positief ontvan-
gen. Ook wethouder Richard Moti en directeur Ruud Bakker 
zijn enthousiast. We trekken per gebied samen op met  
welzijnsorganisaties, dat had toch niemand kunnen  
bedenken? Wellicht leidt deze periode tot revolutionaire 
veranderingen in werken en thuiswerken, wie zal het zeggen. 
Ik hoop dat het goed gaat met jullie. Hoe beleven jullie deze 
bijzondere periode?’ 

Die vraag is niet aan dovemans oren gericht. De reacties 
stromen binnen.

‘Tegen niemand aanlullen’

‘Dankjewel voor je aanmoediging Nico’, schrij! activerings-
coach Lydia Carels. ‘Vooral nu hebben we het persoonlijke 
heel hard nodig. We zijn veel meer op elkaar aangewezen. 
Dat geldt voor mijzelf, want ik woon alleen en kan tegen 
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niemand aanlullen. De telefoongesprekken met onze werk-
zoekenden zijn soms best he!ig. Zij proberen er het beste 
van te maken, maar zijn ook bang. Ik heb een heel fijn team 
en we hebben vaak contact. Ook onze groepsapp wordt veel 
gebruikt. Soms met geneuzel, maar dat is goed om de hele 
boel te relativeren.’ 

Collega Anja Bouman: ‘Ik mis het collegiale contact. Het 
thuiswerken gaat goed. Mijn zoon hee! op dit moment koorts 
en hij vertoont symptomen van corona. Ik ben zelf ook een 
beetje verkouden, maar dat kijk ik nog even aan. Ik doe de 
boodschappen voor mijn vader, die hee! ALS en woont al-
leen. De moeder van mijn vriend hee! ook een kwetsbare  
gezondheid. Het is dus oppassen. Ik moet mijzelf wel  
dwingen om regelmaat aan te brengen. De eerste tijd zat  
ik om twaalf uur nog in pyjama achter de computer.’ 

‘Dat thuiswerken is niet ideaal’, vindt Ikram Boukbir. ‘Ik heb 
al een week last van mijn nek. Ik probeer yoga en hoop dat 
dat werkt. Door alle maatregelen ben ik wel dankbaar voor de 
dingen die ik eerst als vanzelfsprekend zag.’

Voor de bouwmarkten staan lange rijen. Er worden  
ordediensten ingesteld.
Spelen honden en katten een rol in de verspreiding  
van het virus? De Havenloods besteedt er uitgebreid 
aandacht aan.

Bruine labrador

Nico van Wijk is blij met de reacties op zijn weekbrief:  
‘Wat een respons! Mooi om te lezen hoe jullie met de  
situatie omgaan. Helaas hee! de regering de maatregelen 
aangescherpt en verlengd. We moeten het er maar mee doen. 
Als erkende digibeet kan ik jullie melden dat MS Teams mij in 
eerste instantie niet makkelijk afging. Dat thuiswerken gaat 
goed, maar níet met mijn vrouw aan de keukentafel. Zij belt 
te vaak en te lang met collega’s. Gelukkig heb ik een hond om 
uit te laten. Djago is een bruine labrador, altijd enthousiast 
maar met een beperkte intellectualiteit. Er valt geen goed 
gesprek mee te beginnen.’ 

Activeringscoach Farrah Vermaat: ‘Nico, wat een leuke,  
motiverende en pure verslagen deel je met ons. Grappig om 
jou in deze crisis wat beter te leren kennen.’ 

Lydia Carels tipt Van Wijk vooral wél tegen de hond te 
kletsen. ‘Eric Scherder, hoogleraar neuropsychologie, hee! 
gezegd dat het in jezelf praten de beste bescherming is tegen 
dementie. Dus dat doe ik vaak.’ 

Een reactie van Mariëtte Snoek: ‘Ik heb best een groot  
sociaal netwerk. Je drinkt hier een bakkie en maakt daar  
een wandeling. Opeens is de agenda leeg en heb je geen 
afspraken meer. Dat is wennen als je veel dingen leuk vindt.’

Activeringscoach Angelo Weststrate: ‘Ik heb nog niet  
eerder zo vaak discussies gehad met mijn vrouw over de  
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verwarmingsthermostaat. Dat krijg je als je thuis werkt. 
Naast angst en berusting zijn er ook mooie dingen. Het is 
prachtig weer en de tuin staat in bloei. Ik merk dat muziek 
en de woorden van songteksten beter bij me binnenkomen. 
Liedjes van vroeger brengen niet alleen de herinnering terug,  
maar ook het gevoel uit die tijd. Voorbij is eigenlijk wel het 
toverwoord in deze tijd.’ 

Premier Rutte: ‘Maak geen plannen voor de meivakantie’. 
Marineschip Karel Doorman schiet het Caraïbisch  
gebied te hulp. 
Europa stelt 7,4 miljard euro beschikbaar voor de  
ontwikkeling van een vaccin.
Minister Hugo de Jonge wil een app.

Hoe gaat het met ons? Rukiye Hizal’s reactie: ‘Met twee  
spidermans in huis valt dat thuiswerken niet mee. Mijn kinde-
ren, een zoontje van zeven en een dochter van negen, vragen 
veel aandacht. Ik ben mamma, ju"rouw, medewerker en 
echtgenoot tegelijk. Schrijf ik een gespreksverslag, dan wil 
de jongste weer alle aandacht. Zo gaat het de hele dag door. 
Ik moet mijn draai vinden.’

‘Aan het begin van de crisis ging ik als een speer’, meldt 
Farrah Vermaat. “Eindelijk had ik tijd om alle werkzoekenden 
in mijn caseload op het netvlies te krijgen. Excel werd mijn 
beste vriend. De vraagstelling is nogal bepalend voor de 
lengte van een telefoongesprek. In dat bellen word ik met de 
dag handiger.’

We bellen Rukiye Hizal anderhalf jaar later. Hoe zat dat nou 
met die spidermans. Rukiye: “Iedereen zal het begin van 
corona anders hebben beleefd. Ons jongste kind is hyper- 
actief en snel afgeleid. Hij hee! hulp nodig bij z’n schoolwerk. 
Mijn man zit in het onderwijs en gee! online les. Als hij klaar 
was, dook ik met mijn laptop en telefoon de slaapkamer in. 
Het was continue hollen, haasten en improviseren. Vanwege 
de spanning en een slechte zithouding kreeg ik rugklachten. 
Je gezondheid en kinderen gaan altijd voor werd mij gezegd. 
Maar zo werkt dat niet. Ik zag dat collega’s zonder kinderen 
ontzettend veel konden doen.” 

Familie op de IC

Hoe gaat het met ons? Een reactie van Wendy Hazenberg,  
activeringscoach Rotterdam-Noord: ‘‘Mijn zwager hee!  
corona. Hij is opgenomen op de IC en wordt in slaap gehou-
den en beademd.’ Dan is nog niet bekend dat dit IC-verblijf 
vijf weken gaat duren. Een he!ige periode voor de hele fami-
lie.’ Wendy blikt terug op die tijd: ‘Mijn zwager stond met één 
been in het graf en we hebben een aantal keren echt afscheid 
moeten nemen. Dat was zenuwslopend. Hij hee! corona 
ternauwernood overleefd. Hij had geen kwalen, hee! altijd 
gezond geleefd, rookt en drinkt niet en hee! geen overge-
wicht. Dat is toch gek?’ Als niet veel later ook Wendy’s vader 
ziek wordt slaat de familie opnieuw de angst om het hart. 
Wendy: ‘Toen mijn vader corona kreeg, was hij net behandeld 
voor kanker en hij had nul komma nul weerstand. Mijn vader 
had alleen last van een loopneus en is daarna snel hersteld.’
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In het voorjaar staan er collega’s op de stoep bij activerings-
coach Angelique Tadey. ‘Het is zo fijn om even wat aanspraak 
te hebben bij de voordeur. En ze hadden ook nog een bosje 
tulpen bij zich. De zorg voor onze gehandicapte zoon weegt 
zwaarder na zoveel weken thuis. Het huilen staat me soms 
nader dan het lachen. Mijn collega’s kwamen op het juiste 
moment, ik zat er even goed doorheen.’

Kapsel

In één van z’n weekberichten beklaagt het afdelings- 
hoofd zich over zijn kapsel. ‘Mijn zoon stelt voor dat ik de  
tondeuse pak. Als alle mannen op onze afdeling dat doen 
hebben we snel veel lookalikes.’  In het weekbericht deelt 
Nico van Wijk een artikel uit Binnenlands Bestuur over 
thuiswerkende ambtenaren. ‘Dat thuiswerken bevalt mannen 
beter dan vrouwen, zij hebben vaker een eigen werkkamer’. 
Van Wijk merkt droogjes op dat bij hem thuis de verhou-
dingen toch ‘echt anders zijn’. De gemeente Rotterdam laat 
onderzoek doen naar de thuiswerksituatie. De belangrijkste 
uitkomsten lees je verderop in dit boekje. 

Over gezond en verstandig thuiswerken deelt activerings-
coach Ugur Ergul YouTube filmpjes met collega’s. Dat zijn 
complete buik, billen en benen workouts om fit te blijven, met 
spullen uit de kast of een leeg bierkrat.

‘Haarakiri’ is het moedwillig verpesten van je kapsel 
door het zelf of door je partner te laten knippen.
Koningsdag en Bevrijdingsdag zijn afgelast, er is geen  
publiek bij dodenherdenkingen. 

Activeringscoach Angela Willems kampt met een matige 
gezondheid en maakt zich zorgen. Er wordt pas op corona 
getest bij ziekenhuisopname. Zij schrij!: “Ik heb al een week 
last van milde klachten. Sinds gisteren heb ik verhoging, pijn 
met ademhalen en ik hoest. De vader van mijn kinderen hee! 
longontsteking met zware hoofdpijn en koorts. Hij is niet ge-
test en lijkt langzaamaan te herstellen. Mijn oudste zoon (10) 
is ook ziek. Thuis probeer ik toch wat te doen aan mijn werk. 

Bokito

Kwaliteitsmedewerker Aad Verschoor zit er geen moment 
doorheen. ‘Ik investeer echt in mezelf’. Aad hee! een strak 
programma en zorgt goed voor zijn mind. Hij somt op: ‘Ik sta 
elke ochtend om half zes op, in het weekend een uurtje later. 
Ik begin de dag met vier setjes ademhalingsoefeningen van 
Wim Hof, beter bekend als the ice man. Dan doe ik een paar 
push ups, gevolgd door een ijskoude douche van vier minu-
ten. Geloof me, als ik dat heb gedaan loop ik als een Bokito 
naar beneden om te ontbijten. Bij het ontbijt neem ik nog wat 
supplementen en ga dan aan de slag. Ik ga uiterlijk half elf 
naar bed. Verder volg ik een masteropleiding NLP. Dit alles 
gee! me energie en houdt me scherp.’
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Vijf boa’s gewond in Oldegaarde na vechtpartij  
om coronaboete.
Groep Viruswaanzin demonstreert in Den Haag.
Bonus voor zorgprofessionals.
Oplopende besmettingen na anderhalvemeter zomer…

De gemeente maakt werkplekken coronaproof. Activerings-
coach Leen Roetman is blij dat hij weer z’n fiets naar het 
kantoor aan de Zuiderparkweg rijdt. 

Aad Verschoor – mister Bokito – maakt samen met een  
collega zeven video’s over ‘hoe om te gaan met werk- 
zoekenden met een licht verstandelijke beperking (LVB)’.  
Aan de training is meegewerkt door acteurs, activerings-
coaches en organisaties die met LVB’ers werken. Daarna 
investeert hij vooral in zijn team op Rotterdam-Zuid. ‘Veel 
één-op-één gesprekken over de vraag: hoe doe jij je werk  
en hoe doen we het samen? De coronacrisis hee! de band  
in de ploeg op Rotterdam-Zuid echt versterkt.’

Hoe gaat het met ons? Roxana Rietdijk: ‘Ik zit alleen thuis  
met drie kleine kinderen en ik maak mij zorgen om mijn 
vader, die ernstige longproblemen hee!. Hij hee! longkanker 
gehad. Die operatie was ingrijpend en hij is aan het  
revalideren. Ik wil niet dat mijn ouders iets tekortkomen.  
Het is natuurlijk niet alleen kommer en kwel. Ik geniet  
elke dag van mijn kinderen.’ 

Uit één van de meest droevige digitale weekberichten:

‘Zoals meerdere collega’s weten, is Anske, de partner van 
Sippy al enige tijd ernstig ziek. Vandaag ben ik gebeld door 
Sippy met de mededeling dat hij gisteren is overleden. Dit 
bericht valt ons heel zwaar en wij leven mee met Sippy in 
deze moeilijke omstandigheden. Namens het MT heb ik Sippy 
gecondoleerd. Zij hee! aangegeven dat ik de informatie over 
het overlijden van haar partner mag delen met collega’s van 
de afdeling.’

494 8  |  P r e s t a t i e 0 1 0  i n  c o r o n at i j d



Verlies

We spreken Sippy in november 2021. “Mijn man kreeg  
steeds meer lichamelijke klachten. In september vorig 
jaar werd uit het niets slokdarmkanker met uitzaaiingen 
vastgesteld. Dat nieuws overviel ons volledig. Anske had 
betrekkelijk weinig klachten en zag er behoorlijk gezond uit. 
De diagnose: je hebt nog zes tot twaalf maanden te leven en 
we kunnen je niet behandelen. Een chemokuur zou zijn leven 
hooguit drie maanden verlengen. Dat was een harde maar 
ook duidelijke boodschap. We zijn naar huis gegaan  
en dachten ‘wat gaan we doen’? Er waren een paar dingen  
die we moesten afronden. Onze enige zoon is versneld  
afgestudeerd. Hij hee! een twintig jaar oude auto, daar zijn 
ze samen aan gaan sleutelen. Mijn man hee! onze zoon  
ook verhuisd en hij wilde zijn eigen werk nog netjes over- 
dragen. Toen de diagnose werd vastgesteld, mochten we 
weer gedeeltelijk werken op kantoor. In november zaten we 
weer thuis door de lockdown. Daardoor kon ik dicht bij hem 
zijn. Mijn reistijd Hoofddorp-Rotterdam viel weg. De tijd thuis 

hebben we samen intens beleefd, zonder dat ik mij schuldig 
hoefde te voelen over mijn werk. In die zin was corona voor 
ons een cadeautje, hoe raar dit ook klinkt. Ik kreeg van de  
afdeling alle ruimte om te doen wat nodig was. Ik kon mee 
naar het ziekenhuis en we kregen veel bezoek, Anske  
hield van mensen om zich heen. Dat kon, want ik was thuis.  
En omdat ik thuis was kon ik ook mezelf zijn en mijn werk 
blijven doen. We waren dertig jaar getrouwd. Door dit samen 
intens en van nabij te beleven, was er ruimte voor een stukje 
rouwverwerking. Ik heb ontzettend veel steun gehad van 
mijn naaste collega’s en de rest van de afdeling. Ze waren  
betrokken, vroegen naar de situatie en ik heb stapels kaart-
jes en bloemen gekregen. Na het overlijden ben ik een weekje 
naar Vlieland gegaan. Het verlies is groot, maar door corona 
had het afscheid niet beter gekund.”

‘Wij zijn klaar met het virus, maar het virus is nog niet 
klaar met ons’.
Tweede golf, gedeeltelijke lockdown en mondkapjesplicht.
Landelijke introductie CoronaMelder.
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De goedheiligman stuurt een gedicht naar Prestatie010.

‘Het doet mij goed jullie allen dit jaar weer te begroeten, 
Hoewel we elkaar helaas niet fysiek kunnen ontmoeten.
Alles is anders en we moeten er allemaal aan wennen,
Het voelt af en toe wel als een marathon rennen.

Met mijn (zeer) hoge lee!ijd gaat dat nog steeds wel, 
Maar af en toe voel ik mij wel behoorlijk in de knel.
Zo gaat het videobellen mij nog steeds niet goed af, 
En voor het volgen van een opleiding ben ik te laf. 

Ik moet het tegenwoordig ook doen zonder Pieten,
Als goedheilige ZZP’er ben ik echt niet te genieten.
Pietloos door het zegenrijke leven als Sint te gaan,
Dat is als een donkere nacht zonder heldere maan. 

Gelukkig heb ik nog mijn trouwe paard, 
Het Grote Boek, mijn mijter en mijn baard. 
En ik heb dit jaar hulp van enige nieuwe, wat vreemde gasten,
Zogenaamde teammanagers die ik met het pakjeswerk kan 
belasten.

Die heb ik even kunnen lenen van mijn naamgenoot,
Als je het mij vraagt een rare snoeshaan en een idioot. 
Die nieuwe gasten zorgen voor een mooi pakket bij  
jullie thuis,
Hoewel in deze vervoersarme tijden misschien niet helemaal 
pluis.

Maar jullie allen hebben dit echt wel verdiend,
Want met elkaar zeker een schone zaak gediend. 
Contact onderhouden met heel veel Rotterdammers in  
moeilijke tijden,
En daarbij is het soms niet mogelijk om risico’s te vermijden. 

Maar jullie hebben dat met elkaar wel gedaan en goed,
Omdat het echt nodig was en niet omdat het moet.
Jullie kunnen zonder meer trots op jezelf zijn, 
En vooral met elkaar, dat is echt fijn. 

Ik wens jullie het allerbeste in de komende tijd, 
En vroeg of laat worden van deze situatie bevrijd.
Uiteindelijk komt het allemaal goed, 
Hou vol en vooral: houd moed!’

Sint NICOlaas
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05.   Belacties en verhalen van 
werkzoekenden – I 

Hoe gaat het met oudere Rotterdammers, kwetsbare  
jongeren en werkzoekenden met een zwakke gezondheid? 
Rotterdam telt ruim tachtigduizend 60-plussers. Een kwart 
zit in de ‘gevarenzone’. Redt die groep het? Het gemeente- 
bestuur besluit de meest kwetsbare inwoners te bellen.

Aan de hand van bellijsten gaat de hele afdeling – active-
ringscoaches, teammanagers en administratief personeel 
– vanuit huis aan de slag. Bellen, bellen, bellen! Fouad El 
Kalkouri, data-analist van de afdeling, houdt de tel bij. 

Uit een digitaal weekbericht van afdelingshoofd Nico van 
Wijk: ‘Wij kunnen oudere en kwetsbare werkzoekenden zeker 
van dienst zijn. Begin met je eigen caseload. Vraag hoe het 
met ze gaat, hebben ze hulp nodig? Misschien is een praatje 
al genoeg. Geef mensen wat extra aandacht en vertel wat  
ze moeten doen bij symptomen. Ga vooral niet langs en  
houd je strikt aan de regels en veiligheidsvoorschri!en van 
het RIVM.’ 

Fouad: “In één maand hebben we 9.068 Rotterdammers aan 
de lijn. Dat aantal loopt fors op in de daaropvolgende maan-
den. De face-to-face ontmoetingen nemen sterk af.” Meer 
daarover in een volgend hoofdstuk.

Het EK voetbal wordt afgelast.
Columnist Marianne Zwagerman introduceert ‘dor hout’. 
Zij vindt het belachelijk dat alle aandacht is gericht op het 
redden van levens van bejaarden.
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Telefonisch activeren

Activeringscoach Sarhane Hacene introduceert de term  
‘coronabellen’. Maar wat zeg je precies tegen mensen in  
crisistijd? Kwaliteitsmedewerkers Aad Verschoor en  
Jaqueline van Iwaarden maken een podcast over ‘telefonisch 
activeren’ en ‘coachend communiceren’. Jaqueline in de 
podcast: ‘We hebben te maken met een doelgroep die vaak 
belemmeringen ziet. Probeer ze uit die weerstand te halen en 
bouw een brug. Ga op zoek naar mogelijkheden. Denk goed 
na over wat je precies weten wilt. Stel je lange en ingewik-
kelde vragen, dan kan het gesprek wel eens lang gaan duren. 
Dat wil je niet, die tijd hebben we niet. Aan de telefoon valt 
het non-verbaal gedrag weg. Je interpreteert de informatie 
op een andere manier. Open al je zintuigen en luister.’

In de podcast zwaar op de hand? Integendeel. Het program-
ma opent luchtig met een songtekst van Brigitte Kaandorp: 

‘Ik heb een heel zwaar leven. 
Echt heel zwaar. 
Bij mij gaat nooit iets vanzelf. 
Moeilijk, moeilijk, moeilijk. 
Het geluk wordt heel veel mensen zomaar gratis  
toegespeeld. 
Ik begrijp ook niet dat god de boel zo ongelijk verdeelt.’

Activeringscoach Anita Pak doet verslag van de telefoonge-
sprekken. Die zijn ‘gelijkwaardiger en warmer’ schrij! ze. “Je 
bent niet meer die mevrouw van de gemeente die iets van je 

moet. Een gesprek eindigt vaak met: ‘let u ook op uzelf? Blijf 
gezond!’ We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.” 

Lenore Spruijt over coronabellen: “Dit moeten we doen! Er  
is een groot gevoel van urgentie en betrokkenheid. Ik hoor 
van veel mensen dat ze bang en onzeker zijn. Sommigen  
houden vanwege het virus ramen en deuren gesloten en  
durven zelfs de straat niet meer op. Een deel van de  
Rotterdammers moet het he-le-maal alleen doen en is terug-
geworpen op zichzelf.”

Activeringscoach Lydia Carels: “Mensen zijn in het begin een 
beetje argwanend: waarom bel je? Als ik zeg dat ik wil weten 
hoe het gaat met hun gezondheid, zijn ze blij verrast. Voor 
het eerst vragen zij ook hoe het met mij gaat, en of wij het 
redden? Dat heb ik nog nooit meegemaakt.”

Een brief van de burgemeester aan alle  
Rotterdamse kinderen.
Lokale muzikanten treden op in binnentuinen.
Beweeglessen voor oudere bewoners op het balkon.

Activeringscoach Aa#e Lindemann appt een werkzoekende. 
‘Ik ben benieuwd hoe het met u gaat. Redt u het met bood-
schappen doen? Mocht u hulp nodig hebben, laat het mij 
weten.’ Er volgt een reactie: ‘Wat lief van u! U lijkt wel een zus 
voor mij. Het gaat heel goed. Mijn vrienden doen de bood-
schappen. Ik heb een balkon, dus ik kom regelmatig buiten.  
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U moet ook heel voorzichtig zijn met corona hoor! Ik wil u 
niet kwijt als activeringscoach. Dikke kus.’

Wendy Hazenberg hoort schrijnende verhalen. Van een 
alleenstaande moeder met drie kinderen in een te kleine 
woning. Wendy: “Ik sprak ook een vrouw die er suïcidaal van 
werd. Ze deed vrijwilligerswerk maar dat kon niet meer. Ze 
zat er helemaal doorheen. In overleg met de huisarts hee! 
een praktijkondersteuner de zaak opgepakt en via een vrij-
willigersorganisatie is geregeld dat deze vrouw regelmatig 
wordt gebeld voor een praatje.” Wendy probeert mensen aan 
de telefoon op andere gedachten te brengen. “Je kunt deze 
moeilijke periode ook gebruiken om na te denken waar je 
staat én waar je naartoe wilt.”

Activeringscoach Mariëtte Snoek blikt terug op coronabel-
len: “Wij bellen veel voor ons werk. Het niet kunnen zien van 
werkzoekenden heb ik niet gemist. Ik kan heel goed een 
gesprek voeren alsof ik naast je op de bank zit. In het begin 
was het even zoeken. Wanneer bel je? 
’s Avonds na het uitlaten van de hond logde ik nog wel eens in, 
maar bellen na sluitingstijd doe ik niet. En cliënten moeten in 
coronatijd vooral niet je vriend of vriendin gaan worden. Dat 
werd niet altijd begrepen, omdat je sommige mensen wat va-
ker aan de telefoon had. Het doorverwijzen was lastig. Ik heb 
een paar keer een wijkagent ingeschakeld om bij mensen te 
gaan kijken. Je had duidelijk een groep die steeds eenzamer 
werd. Er waren er ook die opleefden. Voor hen leek het virus 
wel een zegen. Alle druk viel weg. Dat niets meer hoeven 
vonden ze volgens mij heerlijk.”
 

Impact Covid-19

Terwijl Prestatie010 belt, onderzoekt de Erasmus  
Universiteit Rotterdam de maatschappelijke impact van  
Covid-19 op de stad. Uit een eerste meting onder 1500  
respondenten blijkt:

40 procent van de bevolking is bang voor besmetting  
en mijdt de huisarts en ambulante zorg. 
30 procent van de werknemers is bang voor  
baanverlies
50 procent van de uitzendkrachten en zzp’ers vreest een 
groot inkomensverlies
25 procent van de Rotterdamse zzp’ers en uitzend- en 
oproepkrachten hee" al inkomen verloren. 

Hatice Basak spreekt een 63-jarige Rotterdammer. De man 
komt moeilijk uit zijn woorden en is doodziek. ‘Ik lig op de 
grond en kan van de pijn niet overeind komen om te eten.’, 
vertelt de uitkeringsgerechtigde. De man hee! zwaar  
diabetes, hij kan niet bij zijn insulinespuit en hee! geen tele-
foonnummer van de huisarts. Hatice googelt, vindt en belt de 
huisarts. Die gaat meteen op huisbezoek. De patiënt wordt 
direct opgenomen in het Franciscus Gasthuis & Vlietland. 
Wijkteam Rotterdam-Noord wordt ingeschakeld om de man 
te monitoren.

Marijana Bojic-Babic, administratief ondersteuner, belt een 
57-jarige werkzoekende met een psychiatrische achtergrond. 
“Toen mevrouw opnam dacht ik dat ik een 80-jarige aan de 
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lijn had. Cliënt gaf aan ziek te zijn. Zij woont in een complex 
van Pameijer. Door corona zijn alle dagactiviteiten en huis- 
kamergroepen afgelast. Het personeel draagt beschermende 
kleding en deze vrouw ziet geen mensen meer. De dokter  
belt haar iedere dag om te horen hoe het gaat. Om te kijken  
of de gemeente nog wat voor haar kan doen heb ik de casus 
met een collega besproken. We hebben het Goede Buren 
Buurt Plan ingeschakeld. Ik ben blij dat we snel hebben 
kunnen helpen.”

Coronabuikje

Relatiebeheerder Jeroen Avé spreekt een blinde Rotter- 
damse en doet verslag: “Normaal gesproken is deze werk- 
zoekende erg actief als vrijwilliger in de dagbesteding. Ze 
sport en is aangesloten bij een wandelvereniging voor  
blinden en slechtzienden. Nu alle activiteiten zijn opgeschort, 
zit deze vrouw in een dubbel isolement.” Jeroen spreekt af 
wat vaker te bellen en bekijkt of cliënt zich kan aansluiten 
bij het wandelclubje van activeringscoach Ugur Ergul. Er is 
weinig beweging. De lockdownkilo’s vliegen eraan. Menig 
Rotterdammer hee! een coronabuikje. 

Een werkzoekende uit de caseload van Anita Pak vertelt 
wat al te gretig dat hij ‘zo blij en gelukkig’ wordt van haar 
telefoontjes. “Volgens meneer ben ik van binnen én van 
buiten een hele mooie vrouw. Toen hij vroeg: ‘zeg Anita, hoe 
zijn deze telefoontjes nou voor jou?’, wist ik waar hij naartoe 
wilde. Ik zei: luister goed meneer, dit is mijn werk én er zijn 
grenzen!”

In november 2020 worden de eerste werkzame vaccins 
aangekondigd.
Landelijk vuurwerkverbod.

Een enkeling hee! door corona wind mee. Door de crisis 
ontstaan nieuwe coronabanen. Bijvoorbeeld die van pak-
jesbezorger. Een activeringscoach deelt het verhaal van 
een werkloze pizzabakker. Zij schrij!: ‘Hoera, hij hee! weer 
werk! Door de lockdown zijn de restaurants gesloten, maar 
bezorgdiensten draaien overuren. De reactie van die man aan 
de telefoon: ‘maakt u zich om mij maar geen zorgen’.

Een werkzoekende uit de caseload van Ronald Coenmans 
vertelt dat hij vrijwilligerswerk doet, boodschappen rond-
brengt en de hond uitlaat voor mensen die niet naar buiten 
durven. Ronald: “De man behoort zelf tot een risicogroep, 
maar volgens zijn huisarts kan het.” 

Stafmedewerker Lenore Spruijt vertelt over een bijzonder 
klantcontact. “Ik sprak een 54-jarige mevrouw met gezond-
heidsproblemen. Ze hee! goed contact met haar uitwonende 
dochters en klonk optimistisch. Omdat haar vrijwilligerswerk 
voor ouderen is gestopt, hee! ze bij de buren brie#es door de 
bus gedaan met de tekst: ‘als ik wat voor je kan doen, laat het 
maar weten’. Dat zij dit ondanks haar kwetsbaarheid doet, 
dat vind ik zó goed.”
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Noodpakket

Terug naar de meting van de Erasmus Universiteit Rotterdam 
e.a. over de maatschappelijke impact van Covid-19 op de 
stad. ‘Rotterdammers tonen een grote bereidheid om  
anderen te helpen waarbij velen dat al daadwerkelijk doen. 
Veel mensen zijn niet alleen ‘afstandelijk solidair’ door zich 
aan de overheidsmaatregelen te houden, maar ook ‘nabij 
solidair’ door er te zijn voor hulpbehoevenden. Er zijn geen 
aanwijzingen dat de coronapandemie de sociale relaties in 
buurten onder druk zet. We zien eerder dat de kwaliteit van 
buurt- en burenrelaties toeneemt.’

In de stad – en in de rest van Nederland – komen allerlei 
sympathieke acties van de grond. Als Unilever bekendmaakt 
dat het een donatie wil doen voor bewoners die het  
moeilijk hebben, pakt activeringscoach Michael van Drie dit 
signaal op. Samen met collega’s worden 660 noodpakketten 
samengesteld. Unilever schenkt de schoonmaakmiddelen 
en doucheproducten. Van Drie benadert supermarkten en 
andere leveranciers. Uiteindelijk doen Sligro, Albert Heijn, 
MCD-Vreewijk en Fruit-op-het-werk mee aan de actie. Trevvel 
levert busjes en chau"eurs om de pakketten af te leveren.

Activeringscoach Ronald Coenmans krijgt een sms’je van 
een ontvanger: ‘Vandaag heb ik jullie noodpakket ontvangen. 
Hartelijke bedankt. Moge God u zegenen en beschermen.’  

Asha Tirbeni, administratief ondersteuner, belt een 60-jarige 
uitkeringsgerechtigde met COPD. De vrouw valt onder de 

risicogroep. “Zij komt weinig buiten, dat vindt ze nu extra 
gevaarlijk. Voor directe steun heb ik haar doorverwezen en ze 
krijgt een noodpakket. Toen ik dit tegen haar vertelde begon 
ze te huilen en was erg emotioneel.”

Het noodpakket is soms letterlijk een ingang bij kwets- 
bare Rotterdammers, ervaart Sarhane Hacene. Hij belt een 
typische zorgmijder, een man met psychische problemen en 
verzameldri!. Volgens het Wijkteam is het huis van de man 
ernstig vervuild en hij laat niemand binnen. Totdat Sarhane 
met een doos op de stoep staat. ‘Kom je binnen en wil je 
ko$e’. De activeringscoach bedankt vriendelijk – er moeten 
meer pakketten worden bezorgd – en hij zegt uit te zien naar 
een volgende afspraak.

Activeringscoach Mounira Egal noteert het verhaal van een 
63-jarige die zijn noodpakket deelt met een buurman die 
door corona zijn vrouw hee! verloren. Mounira: “Dat omzien 
naar anderen, juist in deze tijd, dat vind ik heel bijzonder.” 

De mensen van Prestatie010 verwijzen veel door naar De 
Luisterlijn, Mantelfoon, speciale bellijnen van sociale instel-
lingen en verschillende voedselbanken. Buurtwerk hee! een 
crisisafdeling. Het Rode Kruis deelt voedselpakketten en 
boodschappenbonnen uit.

Rotterdam bouwt nachtopvang voor daklozen om  
naar 24-uursopvang.
Zadkine Startcollege kookt voor Rotterdam. 
Hotspot Hutspot zorgt voor warme maaltijden.
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In de straat van Sophia Neervoort is de saamhorigheid  
groot. “Wij wonen er nu twee jaar. In ons buurtje wonen  
kinderen met zo’n beetje dezelfde lee!ijd. Die spelen altijd 
buiten en niemand vindt dat eng. In onze straat bestaat  
corona niet voor de kinderen. Dat gee! ons als ouders lucht. 
Ook de buren onderling hebben goed contact. We hebben  
in coronatijd een grote picknicktafel op straat gezet en  
iedereen zat op veilige afstand van elkaar. Dat was mooi  
en reuze gezellig.”

Activeringscoach Kim Damstra brengt een werkzoekende  
in contact met een teamleider van Plein13 in Overschie.  
Voor zestig ouderen wordt kippensoep gemaakt. De actie is 
een groot succes en groeit uit tot een maaltijdendienst.

Met spoed belt een ambtenaar van Werk en Inkomen  
activeringscoach Ingrid Bouwmans. ‘Ik heb iemand aan de 
lijn die al een week lee! op thee met suiker. Kunnen jullie  
wat betekenen?’ Ingrid schakelt de Voedselbank in. De werk-
zoekende kan nog diezelfde dag terecht. 

Uit een verslag van activeringscoach Mirla Marques  
Godinho Gomes. ‘Uitgebreid gesproken met een 40-jarige 
alleenstaande moeder met een zoontje van tien. Zij hee!  
een ernstige, aangeboren hartafwijking. Als ze zich te  
veel inspant, stress hee! of zorgen maakt, kan zij een  
aanval krijgen en moet ze meteen naar de eerste hulp.  
Cliënt is bang van corona en wil die gevoelens niet over- 
dragen op haar kind. Heb haar gezegd deze gevoelens  
te bespreken met de huisarts. Ik heb haar ook mijn kortings-

code gegeven van Picnic, de online supermarkt. Daar is ze 
heel blij mee.’ 

Süheyla Koçak spreekt een 62-jarige alleenstaande man die 
niet naar buiten dur! en geen eten hee!. Süheyla hee! het 
nummer van crisiscatering, een coronaproject in de wijk. “Ik 
heb cliënt een dag later teruggebeld. Hij was geholpen en 
nodigt mij uit om een bakkie ko$e te komen drinken als het 
virus weg is…”

Het berichtje van Süheyla belandt bij Ruud Bakker, directeur 
Maatschappelijke Ontwikkeling. Hij stuurt het door naar 
wethouder Grauss (armoedebestrijding, schuldenaanpak en 
informele zorg). De gemeente wil een longlist van initiatieven 
‘om gericht donaties en fondsen aan te kunnen bieden’. 

In de stad komen maatschappelijke acties van de grond. 
Van maatjesprojecten, voedselvoorziening en maaltijden 
aan huis tot cultuur, vermaak en digitale hulpmiddelen.
Bevlogen en betrokken initiatiefnemers gaan coalities aan 
met instanties, bedrijven, fondsen en de lokale overheid.

Een verhaal van Rukiye Hizal over een werkzoekende. 
‘Gesproken met een alleenstaande, Marokkaanse moeder 
met twee jonge kinderen. Financieel zit ze erg krap en ze 
hee! een zwakke gezondheid, slaapproblemen en pijn als 
gevolg van een hernia. De vrouw doet vrijwilligerswerk op de 
basisschool van haar jongens, maar alles is dicht en nu zitten 
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ze thuis. De kinderen krijgen online les, maar het gezin hee! 
geen laptop. Uiteindelijk is het via de school gelukt om er  
één te bemachtigen. Vóór corona was werkzoekende goed 
gemotiveerd om betaald werk te vinden. Ze hee! een niet-af-
gemaakte opleiding sociaal cultureel werk op mbo-niveau. 
Dat werk is haar passie. Het gaat ons lukken heb ik tegen 
haar gezegd. Met een scholingsvoucher kan ze de studie 
afmaken. Ze is eraan begonnen en kan naar een leuke stage-
plek. Die ontwikkeling gee! mij ook een boost. Ik heb haar 
overdragen aan de afdeling Werk en Inkomen.’

Twitter gaat los op knu!elende tante Sjaan en  
oma Han van premier Rutte.
Op 31 augustus 2020 gaan alle scholen weer open.
Justitieminister Grapperhaus knu!elt zijn schoonmoeder 
en houdt geen afstand.

Een 54-jarige uitkeringsrechtigde uit de caseload van Lenore 
Spruijt doet normaal gesproken vrijwilligerswerk, maar zit 
nu thuis. De dochters van cliënt halen de boodschappen en 
moeder kookt voor haar meiden. “Anneke is redelijk optimis-
tisch en ze houdt zich netjes aan de voorschri!en. Ze hee! 
bij de buren een brie#e door de bus gedaan. Mochten die wat 
nodig hebben, dan kan Anneke bijspringen. Als iedereen naar 
elkaar omkijkt staat niemand er alleen voor.”

Uit een digitaal weekbericht van Nico van Wijk: ‘Wij weten 
dat niet iedere werkzoekende stappen zal zetten richting  

betaald werk, maar dat is gezien de omstandigheden begrij-
pelijk. Iets anders, kijken jullie ook een beetje naar elkaar 
om? Werk samen en bel af en toe collega’s voor een praatje...’

Eind april staan bij activeringscoach Ingrid Bouwmans twee 
collega’s op de stoep. ‘Wat komen jullie doen’, vraagt Ingrid 
enigszins overrompeld. ‘Nou, kijken hoe het met je gaat’, luidt 
het antwoord. De collega’s hebben zakjes thee en koekjes 
bij zich. Ingrid: “Dat was ontzettend lief. De gemeente hee! 
sowieso goed voor ons gezorgd. Een bloemetje, een kaartje, 
een pakketje, een gedicht en het wekelijkse nieuws van Nico. 
Dat was heel opbeurend.”

Dringend advies tot dragen van mondkapjes.
Supermarkten komen met ouderenuurtjes.  
Alleen ouderen en andere kwetsbare groepen  
kunnen boodschappen doen.
In november 2020 worden de eerste werkzame  
vaccins aangekondigd.
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06. Functie elders.

De dienstverlening van de gemeente Rotterdam wordt  
door de coronamaatregelen hard geraakt. Een deel van  
het werk valt stil, verschui! of wordt juist uitgebreid.  
Van diverse afdelingen komen verzoeken om ondersteuning 
en extra handjes. 

Mark Visser, teammanager, wordt tien maanden ‘uitgeleend’ 
aan GGD Rotterdam-Rijnmond. Hij is er twee dagen per 
week Floormanager Medische Informatielijn. Een team van 
verpleegkundigen en artsen beantwoordt vragen van ver-
ontruste Rotterdammers. Mark over zijn periode bij de GGD. 
“Dat was interessant en hectisch, vooral in het begin van de 
crisis. De situatie veranderde met de dag. Op zo’n moment 
draag je echt wat bij. De vragen van bellende Rotterdammers 
varieerden. ‘Ik heb pijn in mijn keel, wat moet ik doen?’ Of ‘Ik 
heb last van mijn carona – zo spreken veel Rotterdammers 
de ziekte uit – wie haalt nu mijn boodschappen?’ Inhoude-
lijk wist ik van toeten nog blazen, maar daar hebben we al 
die specialisten voor. Het was mijn taak om te zorgen dat 
we iedere dag voldoende mensen hadden en dat de appa-
ratuur het deed. Ik zorgde dat de juiste mensen met elkaar 
waren verbonden om de organisatie te laten werken. Dat 
nuttig-willen-zijn zit ook in mijn huidige functie. De men-
sen van Prestatie010 zijn de barmhartige Samaritanen van 
Rotterdam. Maar het werken voor de GGD was ook ordinair 
eigenbelang. Collega’s waren na een tijdje wel klaar met mijn 
goedbedoelde belletjes. Moet ik nou alweer vertellen hoe het 
met me gaat?” 
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Eerste vaccinatie in Nederland op 6 januari 2021.  
De spuiten gaan naar het museum. 
Een bedrijf in Delfshaven lanceert de Bubble Badge.  
Die piept als mensen te dicht in de buurt komen.  
(Januari 21) 
In heel het land geldt vanaf zaterdag 23 januari een 
avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur  
’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blij".  
Op 28 april komt er een einde aan de avondklok.

Activeringscoach Marjolijn Bik gaat aan de slag bij het 
belteam van Jolo, het Jongerenloket van de gemeente. 
Ook dat loket wordt overspoeld met vragen. Veel jongeren 
verliezen hun baan als gevolg van de wereldwijde crisis. Ze 
werken voornamelijk flex of parttime in de horeca, toerisme 
en cultuur. Marjolijn: “Ik kreeg veel vragen over onderwijs en 
studiefinanciering. ‘Wat moet ik doen, mijn stage in de horeca 

gaat niet door, hoe kom ik aan een uitkering?’ Het belteam 
beantwoordde die vragen en ik maakte afspraken voor een 
adviesgesprek. Jongeren met acute financiële problemen 
konden ook bij ons terecht voor een overbruggingsbudget of 
voor hulp bij schulden.”

De GGD’en in Nederland doen een meting naar  
de e!ecten van corona op jongeren en andere  
kwetsbare groepen.
Rellen op meerdere plaatsen in het land.  
In Rotterdam-Zuid worden winkels geplunderd en een 
politiebureau vernield.
‘Snottebellenrichtlijn’ voor neusverkouden kinderen.

Activeringscoach Mark Meijer wordt voor een paar maanden 
gedetacheerd bij de Tozo, het financiële steunloket voor  
Rotterdamse ondernemers. Mark beantwoordt vragen en 
gaat na of aanvragers recht hebben op de tijdelijke regeling. 
Het steunloket checkt de noodzakelijke gegevens zoals 
ID-bewijs, inschrijving KvK, samenstelling van het huis- 
houden en type onderneming. Mark: “Ik zag de oproep en 
dacht meteen: ik spring bij en wil mezelf nuttig maken. Uit het 
niets werd een loket opgezet met mensen uit alle geledingen 
van de ambtelijke organisatie. Dat was ontzettend gaaf om te 
doen. Iedereen was aan het werk met dezelfde instelling: wij 
gaan die Rotterdamse ondernemers zo goed mogelijk helpen. 
Je stampt samen zo’n afdeling uit de grond, de werkwijze 
verandert en wordt dagelijks aangescherpt. Dat vond ik heel 
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stimulerend. Mijn rol bestond uit het innemen en opvragen 
van benodigde stukken. Dat was geen ingewikkeld werk, 
maar het moest wel zorgvuldig gebeuren.”

Tweede Kamerverkiezingen. 3.000 Rotterdamse  
ambtenaren melden zich om mee te helpen. 
70-plussers kunnen stemmen per post.
Mensen met een laag inkomen lopen meer risico op  
ster"e door corona, blijkt uit cijfers van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek.

De gemeente publiceert op RIO het volgende bericht:  
‘Wij zien een veerkrachtige(r) organisatie dan ooit. Daar 
mogen we trots op zijn.’ 
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05.   Samenwerken en  
veerkracht

Corona vergt veel creativiteit en flexibiliteit. ‘Het bestrijden 
van het virus is een ware marathon’, lezen ambtenaren  
op RIO. ‘Het kabinet hee! net de maatregelen verlengd. 
Waarschijnlijk zag je dit al aankomen, maar hoopte je tegen 
beter weten in dat de boodschap een andere zou zijn.’ 

Hoe ervaren medewerkers hun werk en werkomstandig- 
heden? Rotterdam peilt de stemming. Dit zijn de opvallendste 
uitkomsten:

  Een ruime meerderheid (85 procent) is (zeer) tevreden 
over de omgang van de gemeente met corona.

  Sociale contacten worden sterk gemist. Vooral de  
gesprekken bij de ko#eautomaat en lunches. 

  Door corona hee" één op de vijf medewerkers extra  
zorgtaken voor ouders en buren.

  Ruim een derde van de medewerkers met kinderen  
hee" thuis geen geschikte werkplek.

  Bijna drie kwart van de medewerkers met kinderen  
ervaart belemmeringen door de opvang en/of  
schooltaken van de kinderen.

  Minder reistijd, meer rust, minder afleiding, minder  
vergaderen en e!ectiever overleg worden genoemd als  
de grote voordelen van thuiswerken.

  Een kleine groep (3 procent) wil uitsluitend op kantoor 
werken.

  Bijna twee derde wil dat ook vanwege het contact met 
collega’s.
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  Hoewel medewerkers zich gemiddeld veilig voelen in hun 
team, geven ze aan dat werken op afstand op dit punt 
soms wel een barrière opwerpt.

  Bijna twee derde wil na de crisis twee á drie dagen per 
week structureel thuiswerken.

Activeringscoach Elleke Kremer: “Dat thuiswerken is niet 
mijn ding! Ik ben snel afgeleid en werken op een laptop vind 
ik waardeloos. Het gaat me veel te langzaam. Is het echt niet 
mogelijk dat ik (en wie wil) tóch ga werken op locatie aan de 
Oostzeedijk? Misschien dagelijks een ander tweetal, om niet 
helemaal mesjogge te worden? Voor mij zou dat super zijn. Ik 
probeer er het beste van te maken…”

Op ludieke wijze onderscheidt columnist Japke-d. Bouma in 
NRC Handelsblad verschillende thuiswerktypen. ‘Je hebt de 
groep die nooit meer terug wil naar kantoor. Dat type is één 
keer terug geweest, maar was toen zo uitgeput dat hij sinds-
dien maar thuisgebleven is. Je hebt het type thuiswerker dat 
er lol in hee! gekregen. Haatte vroeger het thuiswerken maar 
hee! nu z’n huis verbouwd, de boel geprofessionaliseerd en 
begint er steeds meer de voordelen van te zien. Verder heb 
je het type dat doodongelukkig is thuis. Was net aan het op-
bloeien toen hij weer ‘mocht’ en stortte in toen hem ‘dat weer 
werd afgepakt’. Je hebt het type dat weigert thuis te werken. 
Die hee! de hele coronacrisis op kantoor gewerkt en zit er 
nu illegaal. Tenslotte heb je het type dat zelf kantoorruimte 
huurt. Huurt een plek in een verzamelgebouw en hee! daar 
een hele nieuwe set collega’s bijgekregen. Zijn werk was nog 
nooit zo leuk’. 

Teammanager Mark Visser: “Nou, ik herken mij wel in het 
doodongelukkige type thuis. Gelukkig hee! inmiddels ieder-
een een eigen kantoortuin thuis met spullen van gemeente.”

Apotheken en drogisten starten in april 2021 met de 
verkoop van zel"esten
In Rotterdam zegt 20 procent van de ondervraagden  
niet gevaccineerd te willen worden. Jongeren, lager  
opgeleiden, lagere inkomensgroepen en personen  
met een niet-westerse migratieachtergrond zijn  
oververtegenwoordigd. 
4,7 miljoen Nederlanders activeren de CoronaMelder.
Complottheoretici denken dat HEMA de worst in  
vaccin kookt.

Re-Connect

Juni 2021. De regels zijn versoepeld. Medewerkers van Pres-
tatie010 (Aad Verschoor, Lenore Spruijt, David van der Mast, 
Ronald Gebuijs, Sophia Neervoort) organiseren met Hans van 
Oranje en Charron Wirth (Reset Yourself) de online inspiratie-
dag Re-Connect. In de studio zit een aantal activeringscoa-
ches en teammanagers. De meeste deelnemers, in totaal 117, 
haken aan in Zoom.

De dag is verdeeld over drie blokken. De deelnemers krijgen 
een lunch thuisgestuurd. 
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‘We staan met elkaar stil bij waar we het eigenlijk allemaal 
voor doen’, staat er op de uitnodiging. ‘Je gaat opnieuw de 
verbinding aan met jezelf, met elkaar en met de organisatie’.

Uit de evaluatie blijkt dat bijna driekwart van de deelnemers 
zich meer verbonden voelt met elkaar. Zij hebben het meest 
genoten van de persoonlijke verhalen en de interviews. 
Lenore Spruijt kijkt met trots terug op het online  
evenement. “We hebben dit zelf bedacht en uitgewerkt.” 
Sophia Neervoort: “Het was bijzonder en uniek.”

Nico van Wijk: “Ik ben buitengewoon trots. Er is veel  
energie gestopt in deze dag. Zelden zo’n groot gevoel van 
betrokkenheid gevoeld. Dit is een enorme boost voor de 
komende periode.” 

In België wordt jacht gemaakt op een man die met een 
raketlanceerder achter virologen aan zit.
Presentator Beau van Erven Dorens krijgt in zijn  
eigen talkshow een prik van ziekenhuisbestuurder  
Ernst Kuipers.
Minister Hugo de Jonge kondigt ‘Dansen met Janssen’- 
zomer aan. 
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08.    Verhalen van  
werkzoekenden – II 

De caseload van Prestatie010 telt zo’n 17.000 Rotterdamse 
werkzoekenden die gemiddeld twaalf jaar een uitkering ont-
vangen. De coronacrisis maakt het verrichten van activiteiten 
moeilijk, laat staan het zetten van stappen naar werk. Door 
de maatregelen moeten activeringscoaches op een andere 
manier werken. Telefoneren, videobellen, e-mailen, wandel-
sessies, whatsappen en stoepvisites zorgen voor verbinding.

Activeringscoach Ingrid Bouwmans hee! een cliënt met 
straatvrees. “Ik wilde niet bij haar thuis afspreken en heb 
gevraagd: wat voelt voor jou prettig? Nou, dat was niet een-
voudig. Op weg naar een plantsoentje in de buurt kreeg de 
vrouw een paniekaanval. Dat was schrikken. We hebben ont-
spannings- en ademhalingsoefeningen gedaan en dat hielp. 
Uiteindelijk konden we fijn praten op een bankje. Er speelde 
nogal wat in haar leven: paspoort verlopen, problemen met 
de verblijfsvergunning en een bank die dreigde haar rekening 
op te he"en. Kortom, er waren stappen nodig. Ik hielp haar 
op weg naar de IND en de ambassade.”

YouTube-filmpjes

Door corona gaan Nederlanders aanzienlijk minder bewegen. 
Sportscholen zijn dicht en sporten in teamverband is niet 
toegestaan. Activeringscoach Martine Willmes deelt een 
sportieve ervaring. ‘Werkzoekende is een paar maanden 
geleden bevallen en zat daarvoor in een wandelgroepje voor 
vrouwen. Dat samen sporten mist ze. Zij hee! aanmoediging 
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nodig. We hebben afgesproken dat zij mij twee keer per week 
een YouTube-filmpje stuurt en dan sporten we samen op het-
zelfde moment. Na afloop bellen we en nemen de oefeningen 
door. Zo leert deze werkzoekende de regie te nemen én vol te 
houden.’

Het ministerie van VWS keurt 300 miljoen mondkapjes, 
brillen en schorten af.
Er wordt gehandeld in valse vaccinatie- en test- 
registraties.
De Gezondheidsraad adviseert een derde prik.

Activeringscoach Mirla Marques Godinho Gomes spreekt 
een vrouw met psychische en medische klachten. ‘Werkzoe-
kende gaat normaliter naar een dagbesteding en hee! zo wat 
sociale contacten. Door corona is alles afgelast. Ze maakt 
zich zorgen over haar financiële situatie. Haar zoon is net 
achttien geworden en nu vervalt het recht op kindgebonden 
budget. Werkzoekende is bang weer in een schuldentraject 
terecht te komen. Ze maakt een overzicht van haar inkomsten 
en uitgaven en wil worden aangemeld bij het Expertise  
Team Financiën.’

Parkeerboete

Lenore Spruijt ritselt een tweedehands televisie voor een 
Rotterdammer in de bijstand. “Zij is een beetje een pech- 
vogel en ik heb een zwak voor haar. Toen ik dat toestel 
bracht, vergat ik mijn parkeer-app aan te zetten. En ja hoor: 
een bekeuring. Tegen die boete heb ik bezwaar gemaakt en 
uitgelegd hoe het zat. Gelukkig is ‘ie kwijtgescholden.”

Ingrid Bouwmans hee! een geslaagde wandelsessie met  
een vrouw die constant boos is op de gemeente. “We doen 
niets goed en onze gesprekken aan de telefoon zijn altijd 
ongemakkelijk. Na veel trekken, duwen en prikken kregen  
we verbinding. Ze wil aan de slag in de ICT en ik ga haar 
aanmelden voor een scholingsvoucher.”

De lockdown zet gespannen thuissituaties verder op scherp. 
Leidse onderzoekers luiden de noodklok: er is meer geweld 
achter de voordeur dan bij instanties wordt gemeld. Sociaal 
isolement maakt het herkennen van mishandeling en mis-
bruik moeilijker.

Rotterdamse ambtenaren krijgen signalen van ruzies in te 
kleine woningen. Een afgekickte werkzoekende vertelt dat 
hij weer gebruikt. ‘Wat moet ik anders in deze klotesituatie?’ 
Weer een ander dreigt iedereen in de crisisopvang neer te 
steken omdat hij niet goed geholpen wordt.
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Activeringscoach Gerjos Dielissen deelt per e-mail een ver-
drietig bericht met afdelingshoofd Nico van Wijk. Dielissen: 
‘Toen ik 40-jarige cliënte zag had ze blauwe plekken in het 
gezicht en een wond aan haar linkeroog. Haar ex bleek de 
dader, hij stalkt de vrouw. De politie is erbij gehaald. Een jaar 
geleden hee! Jeugdzorg haar tienjarig zoontje in een pleeg-
gezin geplaatst. Werkzoekende wil haar kind terug, maar dan 
moet ze stoppen met drugsgebruik en een cursus ‘opvoeden’ 
volgen bij jeugdorganisatie Enver in Rotterdam. Een paar 
maanden later spreek ik de vrouw weer. Ze zegt dat het beter 
gaat en dat ze waarschijnlijk na de zomer haar kind terug-
krijgt. Daarna heb ik niets meer van haar gehoord. Ze neemt 
de telefoon niet op. Wat is er aan de hand? Vorige week heb ik 
te horen gekregen dat ze is overleden aan een acute hart-
stilstand. We denken als activeringscoaches veel te kunnen, 
maar vaak is het ook een kwestie van net wat meer geluk.’
 

Scootmobiel

Activeringscoach Mariëtte Snoek hoort dat Linda (53) aan 
corona is overleden. Linda was een bekend, kleurrijk type dat 
in haar scootmobiel reed op de markt op het Visserijplein in 
Rotterdam-West. Na de huishoudschool werkte ze in de thuis-
zorg. Van het vele tillen ging haar rug naar de gallemiezen. 
Mariëtte: “Ze had altijd pijn en liep in haar huwelijk klappen 
op. De wil om iets te doen was er wel, maar de fysieke beper-
kingen waren te groot.”

De kritiek wordt luider: ‘in andere landen worden  
besluiten genomen, in Nederland wordt eindeloos  
overlegd.’
Uit onderzoek van 113 Zelfmoordpreventie blijkt dat  
mannen meer angst en paniek ervaren.

Een e-mail van Anita Pak, activeringscoach in Feijenoord: 
‘Vandaag gesproken met Eric, een arbeidsongeschikte 
zestigplusser. Hij woont in z’n up, zijn gezondheid is broos en 
hij rijdt in een scootmobiel. Ik mag z’n naam gebruiken, want 
Eric is een bekende Rotterdammer. Ondanks zijn slechte ge-
zondheid gaat hij iedere dag naar buiten om lachgaspatronen 
van de straat te halen. Dat doet hij al jaren en de gemeente is 
erg blij met zijn werk. Eric zegt weinig last te hebben van de 
coronamaatregelen. Boodschappen doet hij zelf en Eric hee! 
zorg aan huis. Als die vertrokken is, is het weer stil.’

Mariëtte Snoek vertelt het verhaal van Micha: “Een leuke vent 
van 45 jaar. We hadden een klik en spraken elkaar regelma-
tig. Micha was zakenman maar raakte alles kwijt en had nu 
een uitkering. Voor die tijd leidde hij een luxeleventje. Micha 
had een moeilijke tijd achter de rug en was soms depressief. 
Soms had hij een slok te veel op. Ik kreeg onlangs het bericht 
dat zijn uitkering was beëindigd, want Micha was overleden. 
Ik schrok me rot en heb geprobeerd te achterhalen wat er is 
gebeurd. Via een werkzoekende uit mijn caseload kreeg ik 
antwoord. Toen ik die vrouw belde was ze op weg naar de 
begraafplaats in Crooswijk. ‘Mies hee! een kogel door z’n 
kop geschoten’, vertelde ze. Het ging om diezelfde Micha. Zij 
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bleek hem ook te kennen. Bizar toch? Dit verhaal zal ik altijd 
associëren met die verschrikkelijke coronatijd.”

Anita Pak belt regelmatig een werkzoekende met een 
ernstig gehandicapte zoon van dertig. Anita: “Die zoon kan 
niet praten en woont in een instelling. Vanwege corona mag 
zij hem niet bezoeken. Dat doet haar intens veel verdriet, 
omdat zij haar zoon het beste kent. Mevrouw hee! een klein 
netwerk, is best eenzaam en kan zich op dit moment moeilijk 
concentreren. We hebben het over boeken gehad. Ze wil weer 
gaan lezen. Toen ik haar weer sprak vertelde ze dat ze was 
begonnen aan de klassieker ‘Honderd jaar eenzaamheid’ van 
Gabriel García Márquez. Dát boek was geen succes! Ze hee! 
besloten haar kasten maar eens uit te ruimen. Dat zou ook 
therapeutisch kunnen werken.”

Er komt een derde prik voor volledig gevaccineerden.
De Tweede Kamer wil een parlementaire enquête over de 
coronacrisis.

Viel er in coronatijd überhaupt wel te activeren?

Teammanager Mark Visser: “Heel moeilijk. Natuurlijk zijn er 
wel dingen gebeurd en mensen uitgestroomd naar betaald 
werk. Maar we waren met handen en voeten gebonden. Onze 
welzijnspartner deelde het vrijwilligerswerk anders in. De 
banen van twintig uur zijn opgeknipt in vier van vijf uur. Zo 
hadden veel werkzoekenden toch wat te doen. Na versoepe-

ling van de maatregelen hebben we groepsbijeenkomsten 
georganiseerd. Om versneld met veel mensen tegelijk in 
contact te komen. Deelnemers vinden het prettig om weer 
een gesprek te voeren over hun toekomst.”

Activeringscoach Niek van Asperen: “In coronatijd ben je 
best wel beperkt. In de spreekkamer kom je tot actie.” Des-
ondanks hee! Niek een bijzonder verhaal over een 38-jarige 
vrouw die al sinds 2008 in de bijstand zit. “Zij hee! een 
chronische aandoening. Eind 2018 is zij in kritieke toestand 
opgenomen in het ziekenhuis. De artsen hebben haar toen 
verteld dat zij naar alle waarschijnlijkheid niet lang meer zou 
leven. Door de afdeling Werk en Inkomen is zij overgedra-
gen naar de afdeling Prestatie010 en vrijgesteld voor een 
tegenprestatie. Ik heb haar gebeld voor een kennismakings-
gesprek en gevraagd hoe het met haar ging. Zij vertelde dat 
haar behandeling was aangeslagen en dat ze vooruitgang 
boekt. Ze had een indicatie dagbesteding aangevraagd en is 
daarna op eigen initiatief bij Pameijer gestart als vrijwilliger 
op het dagactiviteitencentrum waar zij in de kringloopwinkel 
werkte.  Daar verzorgt deze vrouw de aankleding en dat doet 
ze zo goed, dat de stichting haar afgelopen augustus een 
vaste baan hee! aangeboden. Ze is gastvrouw in een inloop-
huis. Haar uitkering is gestopt en ze wordt begeleid door een 
jobcoach van de gemeente.”
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Dagritme 

In coronatijd lopen drugsgebruikers meer risico’s waar-
schuwt het Trimbos-instituut. Voor sommigen is de pandemie 
een reden om meer te gebruiken. Een enkeling is in staat om 
te stoppen. Activeringscoach Mounira Egal over een 46-jari-
ge werkzoekende. “In april 2021 sprak ik hem face-to-face. 
De man was chau"eur geweest en zat in een verslaving-
straject. Hij zei: ‘Ik wil zo graag die cirkel doorbreken. Ik 
wil er echt voor gaan.’ We hebben toen de verschillende 
opties besproken. Hij is begin mei gestart met een klinisch 
detox-behandeling en hij wilde afkicken van de medicijnen. 
Dat was ontzettend zwaar, e-mailde hij. Ik vroeg: wat heb 
je nodig, wat kan ik voor je doen? Geef mij een kans luidde 
zijn antwoord. In juni was hij klaar voor de laatste horde: de 
Rotterdamse afkickkliniek Ready for Change. Eind septem-
ber zagen we elkaar weer en hij was helemaal vrolijk. Ik zag 
weer een sprankeling in zijn ogen. Hij wilde beginnen met 
een dagactiviteit en hee! zelf actie ondernomen bij Hotspot 
Hutspot aan de Goudse Rijweg. Als chau"eur, zijn oude vak, 
bezorgt hij nu maaltijden. De man hee! weer een dagritme en 
leunt niet meer op zijn verslaving. Hij wilde écht veranderen. 
Dit dossier vind ik een succesverhaal.”

In oktober 2021 stuurt Thirza stuurt haar activeringscoach 
een e-mail: ‘Het gaat met mij steeds beter. Er zijn veel posi-
tieve veranderingen en ik heb ook een vraag. Ik kom steeds 
dichter bij mijn doel. De training zelfstandig ondernemer-
schap is erg leerzaam en ik heb een onlineopleiding kruiden-
geneeskunde afgerond. De volgende stap is een vierjarige 

kruidenopleiding. Maar even iets anders. In het ‘Eetbaar 
Park’ in Zevenkamp hebben we vrijwilligers nodig. Ken jij 
mensen die interesse hebben? Ik ben samen met mijn mentor 
een wildekruidenterras gestart. Afgelopen zomer was het 
heel druk. Binnenkort sta ik met een plantenverhaal in De 
Kampioen, het blad van de ANWB. Ik kijk uit naar je reactie.

Dromen 

Activeringscoach Mohammed Lazizi deelt een succesverhaal. 
‘De afgelopen tijd heb ik een werkzoekende ondersteund 
bij het schrijven van een ondernemingsplan. De man hee! 
fysieke beperkingen, maar droomt van een eigen motor- 
garage. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen hee! zijn  
aanvraag goedgekeurd en meneer is begonnen in een  
garagebox. Hij vertelde blij dat zijn huisarts ook motorrijdt  
en nu klant is. Een lichtpuntje in coronatijd.’

Gerjos Dielissen spreekt een 63-jarige vrouw. ‘Werkzoe-
kende hee! lang geen contact gehad met de gemeente. De 
vrouw hee! drie kinderen en één van haar jongens hee! zes 
maanden geleden zelfmoord gepleegd. Een andere zoon 
wordt begeleid. Hij is somber, gebruikt drugs en zijn huis is 
een puinhoop. De vrouw maakt er schoon, maar het kan hem 
allemaal niks schelen. Hij vindt het leven niks waard. Zijn 
moeder is bang dat ook hij eruit stapt. Ik heb haar gesproken 
over activiteiten in het Huis van de Wijk. Soms gaat men 
samen naar de markt om daar voor weinig geld lappen stof te 
kopen. Op een naaiclub worden de leukste blouses gemaakt. 
Mevrouw wil dit graag proberen.’
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Klein feestje 

“Er zijn veel droevige verhalen”, zegt Sophia Neervoort. De 
activeringscoach deelt graag een positieve ervaring met een 
werkzoekende: een man met een lichtverstandelijke beper-
king én een onvermoeibaar doorzettingsvermogen. “Via het 
Jongerenloket kwam hij bij ons. Gevraagd naar zijn dromen 
en ambities sprak hij honderduit. In verschillende sessies 
hebben we die doelen in stukjes gehakt, zodat iedere over-
winning een klein feestje werd. Deze meneer vindt reflecte-
ren sowieso lastig. Samen lukte het wel. Na een jaar inten-
sieve dienstverlening is hem door het team Garantiebanen 
een baan aangeboden, maar die sloot niet aan. Daarop is hij 
zelf maar gaan zoeken, met succes! Hij hee! in coronatijd zijn 
groot rijbewijs en chau"eursdiploma taxi behaald. Hij werkt 
nu al meer dan een jaar als chau"eur bij Trevvel. Ik vind dat 
een geweldige prestatie voor iemand met een LVB binnen 
een reguliere werkconstructie.”

Minister Grapperhaus brengt op tv een ode aan het 
mondkapje.
Het is druk bij de teststraten van de GGD.
Schuldeisers lijken nu coulant te zijn i.v.m. de crisis, maar 
het betre" uitstel van betalingen en (dwang)invordering.

Activeringscoach Saskia Raghoenandan deelt een verhaal 
met afdelingshoofd Nico van Wijk. Saskia: ‘Met steun van 
professionals is het één van onze cliënten gelukt om in coro-

natijd uit het dal te klimmen. Kort iets over zijn achtergrond: 
de man is gescheiden, voelde zich eenzaam en hee! in het 
verleden een zwaar auto-ongeluk gehad. Daardoor belandde 
hij in een rolstoel. Hij is geopereerd en kan na een lang reva-
lideren weer lopen. Werkzoekende hee! een hondje gekocht, 
komt door dat beestje weer regelmatig buiten en voelt zich 
beter. Cliënt had schulden, zat in een saneringsproject en 
hee! onlangs zijn laatste aflossing betaald. Als kers op de 
taart begint hij binnenkort als automonteur. Daar is hij enorm 
trots op… en terecht! Meneer is blij dat hij zijn eigen boontjes 
weer kan doppen.’
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07.  En weer door!

‘Op hoop van zegen dan maar, en weer door’, e-mailt  
activeringscoach Angelo Weststrate zijn leidinggevende  
bij Prestatie010. Het is december 2021 en het aantal  
besmettingen stijgt. De e"ectiviteit van vaccins neemt af.  
De sfeer is gelaten, niemand dur! zich meer te verheugen. 

Nederland gaat boosterprikken. Prestatie010 werkt (weer) 
vanuit huis. De gemeente hee! draaiboeken. Informatie  
voor ambtenaren is gestroomlijnd via de afdeling Corona 
Taskforce en elk cluster hee! een werkgroep Covid-19.

“P"f, daar gaan we weer”, verzucht afdelingshoofd Nico van 
Wijk. Komt er een doorstart van zijn digitale weekberichten? 
“Daar moet ik over nadenken”. Nico buigt zich over een  
sinterklaasgedicht en presentje voor alle 130 medewerkers. 

Twee jaar geleden was corona nog geen issue. Tijd voor 
reflectie. Even los van de dagelijkse hectiek terug- en  
vooruitkijken…

Wat is er gebeurd?

Activeringscoach Sophia Neervoort: “Ik heb sinds het begin 
van de crisis meer geleerd dan in de vijf jaar daarvoor. Door 
gedwongen anders te werken, heb ik mij als professional 
ontwikkeld. Misschien ben ik wel honderd keer tegen mezelf 
aangelopen. Hierdoor is mijn creativiteit gegroeid, net als 
mijn incasseringsvermogen. Ik heb echt een persoonlijk 
groei doorgemaakt. Verder helpt een goeie mindset, bewe-
gen, goed eten, muziek. Zorgen dat je het gezellig hebt en die 
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momenten koestert. Ik herinner mij een voorval waarbij mijn 
zoon van drie op een onbewaakt moment een pak hagelslag 
op de grond uitstrooide. Hij zat op de vloer lekker figuurtjes 
te maken en ik was aan het bellen. Ik ben naast hem gaan 
zitten en ben met hem gaan meedoen. Een moment waar je 
energie van krijgt. Stofzuigen kan later.”

Collega Mariëtte Snoek: “Met minder kun je ook goed leven. 
Je raakt mensen ook niet kwijt. Iedereen zat er zo in. Ik had 
tijd voor thuis, mijn echtgenoot, mijn hond, mijn paard en de 
tuin. En wat werk betre!: ik wil niet meer met de hand bellen, 
een koptelefoon is luxe. Zo’n spatscherm in de spreekkamer, 
laat maar hangen. We zijn niet gemaakt voor de anderhalve 
meter, maar het went. En dat we geen handen meer geven, 
prima. Ik denk ook niet dat ik dat nog ga doen. Corona hee! 
geleerd dat het ook anders kan. Die verandering ging snel 
en we zijn goed in staat om ons aan te passen. Ik spreek 
natuurlijk voor mezelf. Er zijn er ook die het verdomd moeilijk 
hebben gehad.”

Viroloog Ab Osterhaus zegt dat het coronavirus  
uiteindelijk een milde verkoudheid wordt.
Bij het Amsterdam Dance Event raken duizend bezoekers 
besmet, ondanks de QR-code.

 

Rol media

Aad Verschoor, kwaliteitsmedewerker: “Ik vraag me af hoe 
de wereld eruit zou hebben gezien als de media geen rucht-
baarheid aan corona hadden gegeven. Waren we ons dan 
bewust van een pandemie? Volgens mij zouden mensen ziek 
zijn geworden, herstellen en daarna weer verdergaan met 
hun leven. Het is zomaar een hersenspinsel. Buiten kijf staat 
dat ik meeleef met de mensen die ernstige coronaklachten 
hebben opgelopen of een dierbare hebben verloren! Dat blij! 
verdrietig.”

In het sociaal domein – daar valt Prestatie010 onder - maken 
beleidsmakers en directeuren de balans op. Divosa, de 
vereniging van gemeentelijk leidinggevenden in het sociale 
domein, meldt dat gemeenten aan de ene kant trots zijn op 
hoe de crisis is aangepakt. ‘Processen waren minder strope-
rig, er werd e$ciënter overlegd en er was daadkracht’. Aan 
de andere kant wordt gevreesd dat de gevolgen van de crisis 
pas op langere termijn zichtbaar zijn.”

Angelo Weststrate: “Met verbazing kijk ik naar wat de strijd 
tegen het virus wel niet mag kosten. We houden bedrijven en 
organisaties in de lucht, maar wie zegt dat ze in de huidige 
vorm überhaupt levensvatbaar zijn? Wat zijn de consequen-
ties voor het vrijwilligerswerk in de verzorgingshuizen? Blij! 
de animo groot of neemt die juist af? Deze crisis is overigens 
een prima moment om te stoppen met roken en de sport-
schoenen of skeelers uit de doos te halen. Ik verwacht dat we 
ons als gemeente ook snel moeten aanpassen.”
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Aad Verschoor is fel tegenstander van alle maatregelen: 
“Politici, artsen, wetenschappers, professoren, virologen die 
zich kritisch uitlaten over de aanpak en vragen stellen, ze 
worden de mond gesnoerd. De mainstream media volgen het 
beleid van de regering. Demonstranten worden weggezet als 
complotgekkies, viruswappies, coronahu!ers en staatsge-
vaarlijk. Zij worden met grof geweld door de politie uiteenge-
dreven. Waarom?” 

Priktwist en pandemot zijn nieuwe woorden die de  
tweedeling duiden tussen gevaccineerden en niet- 
gevaccineerden. 
De GGD-testlijnen zijn overbelast.

We gaan ‘Anders Werken’ lezen Rotterdamse ambtenaren op 
hun portal. De afgelopen maanden is de huisvestingspuzzel 
gelegd. Zolang de anderhalvemeter-maatregel geldt zijn 
er simpelweg te weinig veilige werk- en spreekplekken. De 
gemeente test nieuwe, hybride vergaderzalen en ontmoe-
tingsmogelijkheden.

Anders werken

Nico van Wijk: “In de eerste maanden luidde het dringende 
advies: thuiswerken. Gesprekken op locatie en in Huizen van 
de Wijk waren niet mogelijk. Niemand was dat gewend, maar 
iedereen maakte er wat van. In de zomer van 2020 leek er 

meer ruimte te zijn, maar al in september ging de boel weer 
dicht. We hebben toen geconstateerd dat de traditionele aan-
pak voorlopig niet meer terugkomt. Er is met medewerkers 
gebrainstormd over onze dienstverlening. Dat leverde veel 
ideeën op. Sommige pasten we al toe, andere zijn we gaan 
uitproberen. Telefonisch contact is het allerbelangrijkste 
maar niet de enige vorm. Deurbezoek is bijvoorbeeld ook een 
instrument. De nieuwe, digitale en hybride dienstverlening is 
afdelingsbreed ingevoerd en vastgesteld in het Jaarplan.  
Met die nieuwe aanpak is de organisatie niet veranderd, maar 
onze aanpak wel. Ik vond het heel bijzonder dat die zo snel 
en enthousiast is opgepakt. Deze wijze van dienstverlening 
zie je vertaald in de cijfers. Zomer 2021 kon bijna alles weer, 
maar het telefonisch contact en videocontact is gebleven en 
verdwijnt naar mijn mening ook niet meer.”

Teammanager Mark Visser: “Het meer tijd- en plaats onaf-
hankelijk werken zie ik als een winstpunt. Wil jij op zondag-
middag thuis in alle rust je rapporten schrijven? Prima, doe 
dat vooral. Er ontstaan nieuwe werkvormen bij Prestatie010 
en dat vind ik mooi.”

De E"eling voert de coronapas in. 
Begrafenisondernemers in de Biblebelt hebben het druk. 

Van Rotterdam naar het grotere plaatje. Aad Verschoor: “De 
wereld rolt in een nieuwe richting, de ontwikkelingen gaan 
sneller dan ooit. Steeds meer mensen bese"en dat we onze 
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samenleving opnieuw moeten uitvinden. Ik geloof dat er 
grote veranderingen aankomen: maatschappelijk, politiek  
en economisch. Onderweg zijn er tegenslagen en obstakels.’

Tweedeling

Lenore Spruijt: ‘”Ik maak mij zorgen over de tweedeling in 
de samenleving. Er ligt een grote druk op vaccineren en ik 
ben niet gevaccineerd. Ik ben geen anti-vaxxer of zo, en al 
helemaal geen aanhanger van Willem Engel. Integendeel. 
Ik verdiep mij juist heel erg goed in de voor- en nadelen van 
vaccineren. Voor corona lette ik al goed op mijn gezondheid. 
Ik vertrouw op mijn immuunsysteem en geloof in de helen-
de energie van mijn lichaam. Prima dat mensen zich laten 
vaccineren, maar ik hoop echt dat mijn keuze geen nadelige 
consequenties hee!. Mag ik straks nog naar kantoor? We 
hadden laatst een teamuitje en dan kunnen alleen collega’s 
met een QR-code mee.”

In Rotterdam loopt een protest uit op rellen. Politieauto’s 
worden in de brand gestoken en de politie schiet gericht.
Blokker en Intertoys testen met een zuil om  
ongevaccineerden te weren uit hun winkels.
Het hoogste aantal geboortes in tien jaar.

Mark Visser: “Toen mijn lee!ijdscategorie in beeld kwam 
voor vaccinatie, heb ik meteen een afspraak gemaakt. Hup, 

baat het niet dan schaadt het niet. Ik heb al zoveel vaccina-
ties gehad voor verre, vreemde reizen. Deze kan er ook wel 
bij. Ik maak me geen illusies dat de risico’s verdwenen zijn. 
De vlag kan nog niet uit, want corona is er nog.”

Bijna twee jaar crisis. Is er sprake van verloren tijd? 

Rukiye Hizal: “Nee, het is geen verloren periode. Ik heb 
geleerd anders te kijken naar het leven. Dat zaken anders 
kunnen lopen dan je had verwacht, en dat dit om veerkracht 
vraagt. Dat was zoeken, maar het lukt wel. Ik heb ook meer 
rust gekregen door aan de rem te trekken. Met mij ging het 
een tijdje niet goed. Ik kreeg paniekaanvallen omdat ik te 
veel dingen tegelijk wilde doen. Had te hoge verwachtingen 
van mijzelf. Je probeert alle ballen in de lucht te houden, maar 
op een gegeven moment trek je dat niet meer. Als je niet aan 
jezelf denkt, gaat het fout. Je werk houdt toch nooit op.”

“Verloren tijd? Nee, zeker niet”, zegt Lenore Spruijt. “Ik zie 
naast alle ellende ook mooie dingen. De crisis hee! ons doen 
nadenken over het leven. Mij althans wel. Het omzien naar 
elkaar kreeg een boost. Ik ben hoog sensitief, gecombineerd 
thuis én op kantoor werken deed mij goed. Ik kon mij goed 
focussen op wat belangrijk is.’

Mark Visser: “De crisis leverde veel op. De sfeer in mijn team 
is verbeterd, collega’s hebben elkaar vastgepakt. Maar kijk  
je puur naar de resultaatafspraken, dan hebben we een  
kansloze periode achter de rug. We waren lekker bezig.  
Aan het begin van de crisis schoot de werkloosheid in  
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Rotterdam omhoog, van 33.000 naar 37.000. Dat is intussen 
weer gedaald naar 35.000.”

Over wat energie gaf zegt activeringscoach Wendy Hazen-
berg: “De attenties van de gemeente, de mailtjes van het  
afdelingshoofd, de wandel-bila’s en belcontacten met  
collega’s. Ook Tim, onze autistische zoon, is een enorme 
energizer. Hij zingt en springt de hele dag en is opgewekt. 
Hij hee! geen weet van de wereld en corona doet ‘m niks. 
Wij hebben veel tijd samen doorgebracht. Ook dat hee! een 
mooie band gegeven.” 

In Rotterdamse wijken gaan GGD’ers de straat op  
en er rijden prikbussen.
In Zuid-Afrika is een nieuwe coronavariant vastgesteld. 
Een harde lockdown moet verspreiding van de  
omicronvariant vertragen. 
Start boostercampagne.

Een boekje over corona in coronatijd hee! één nadeel. Wat je 
vandaag leest is morgen zo goed als zeker achterhaald.
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Nazifa Yousfi, Steven Fontijn, Martine Willmes, Rezan Omar, 
Paul van Beaumont, Demario Romney, Alaa Abbas, Divine 
Miquel Quy, Wina Bouma, Elleke Kremer, Mounira Egal,  
Margreet Vreugdenhil, Mahalia van der Waal, Jaldert  
Kraaijeveld, Majda Jaddi, Mahindra Jairam, Graciëlla Cotino, 
Hilal Sert, Zulfi Biroglu, Jeroen Avé, Sippy Boorsma, Angelo 
Weststrate, Kiran Ganesh, Aa#e Lindemann, Dounja Ouchen, 
Helma Boot, Ikram Boukbir, Jurick Sloop, Samira el  
Massoudi, Ed van den Berg, Geronimo Virgilio, Milton 
Blaaker, Miranda Windzak, Charissa Behareea, Karen  
Heidweiller, Nadia Nassih, Kim Damstra, Lydia Carels,  
Niek van Asperen, Maria Rubio, Tracy Connor, Verginia  
Mohamedhoesein, Aïcha Tarrahi, Maarten Duijvestijn,  
Petra Kraal, Sophia Neervoort, Martijn van Leeuwen, Leen 
Roetman, Naziefa Kasiemkhan, Nigidia de Klerk, Samira 
Abderrahim, Marjolijn Bik, Suay Cetin, Regilio Darson, Nina 
Aanen, Ramata Ibrahim, Cortessa Leider, Rukiye Hizal, 
Farrah Vermaat, Francis Bousselmame, Wendy Hazenberg, 
Kristina Coric, Nazan Ozcan, Joyce van Huizen, Aad  
Verschoor, Mark Visser, Aya Rifki, Aynur Gunes, Bea  
Banwarie, Diane Jahangier, Fouzia el Idrissi, Gilbert Fikkers, 
Hatice Baltaci, Hedy Fokké, Janny Adamse, Jordi de Krosse, 
Kiran Ganpatsing, Lieke Wernsen, Lien Ouwens, Marijana 
Bojic, Meredith Aaron-de Mees, Nesrin Hanselman, Perl  
van Eijck, Reena Lachmansingh, Roelfiena Prijt, Sanae  
Benabdelouab, Saskia Raghoenandan, Shaira Clarissa,  
Shirley Tjoe-A-On, Suhail Chacuto, Yassin Guerrouj,  
Yeamyra Hasselbaink, Zinab Azougagh, Ouafa Azghari,  
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M!n verhaal 

De volgende bladzijden zijn leeg. Hier heb jí% de ruimte om op 
te schrijven wat je niet wilt vergeten. We geven je alvast een 
voorzetje…

Waar was jij toen je voor het eerst over corona hoorde? 
Wat is jou overkomen en hoe ging je om met die situatie? 
Wat betekende corona voor je gezin, familie, vrienden en 
werk? 
Wat voor thuiswerktype ben jij? 
En hoe kijk je aan tegen de toekomst?

Bronnen  

·  Correspondentie, e-mails, data en gesprekken met  
mensen van de afdeling Prestatie010, maart 2020 tot  
december 2021.

·  Kranten, tijdschri!en, radio- en tv-programma’s, 2019 tot 
december 2021.

·  De bedreigde stad? Prof. dr. Godfried Engbersen e.a. (EUR), 
april 2020.

·  Coronadashboard Divosa Benchmark Werk en Inkomen.

·  Dashboard sociale impact corona, VNG i.s.m. SZW, VWS, 
OCB, BZK, JenV, ZonMw en het Verwey-Jonker Instituut.
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