
Corona, wie heeft het er niet over? 
 

Beste mensen, 

Ons land is in de ban van Corona. Die naam is plots meer geworden dan een 
lekker Mexicaans biertje, maar verworden tot iets ongrijpbaars, het COVID-19 

virus. Een organisme dat de hele wereld in zijn greep heeft met verregaande 
gezondheids-, sociale en economische gevolgen. Ook Humanitas Onder Dak 
merkt dit natuurlijk. Zowel onder haar medewerkers als onder haar cliënten. En 

het feit dat we een zorginstelling zijn voor kwetsbare mensen maakt dat we er in 
bijzondere mate mee te maken krijgen. Daarbij zijn wij allen ook mens met onze 

eigen kwetsbaarheden, zorgen en thuissituatie. Dit alles maakt dat we in deze 
situatie met een bijzondere dynamiek te maken hebben; we zijn en blijven 

betrokken bij onze doelgroep, hebben tegelijkertijd goed voor ons zelf en ons 
thuisfront te zorgen en krijgen te maken met overheidsmaatregelen waar we ons 
toe te verhouden hebben. 

Afgelopen donderdag 12 maart is een Coronacrisisteam ingesteld dat vanaf dat 

moment, elke dag tot op dit moment, actief is geweest om protocollen op te 
stellen, een website in te richten, eerste vragen op te vangen, maar ook onze 

medewerkers bij te staan in concrete situaties in met name de inloop en de 
nachtopvang. Dit crisisteam blijft de komende tijd actief en is vanmorgen weer 
bijeen geweest. De genomen besluiten en het geactualiseerde beleid wordt nu 

uitgewerkt en vandaag nog gecommuniceerd via HodNet en website. 

We hebben te maken met een bijzondere situatie die we niet eerder meegemaakt 
hebben in een dergelijke omvang. En de draaiboeken die er liggen voorzien niet 

in alle vragen of op dit moment denkbare situaties,  dus zullen we soms moeten 
improviseren. Maar we zijn van de opvang, creatief, inventief en we zetten altijd 

‘een bedje bij’. We gebruiken hierbij onze contacten met alle belangrijke 
organisaties in onze omgeving, de GGD, de gemeenten, het veiligheidshuis, het 
nationale rampenteam en collega-organisaties. En met elkaar proberen we deze 

situatie het hoofd te bieden. 

En dat laatste doen we goed! Ik ben zwaar onder de indruk (en onze Raad van 
Toezicht met mij) van hoe wij als medewerkers van Humanitas Onder Dak voor 

onze zorg blijven staan, elkaar opzoeken en ondersteunen en onze taak blijven 
uitoefenen. Ik heb hier grote waardering en bewondering voor! Het zal nog veel 
van ons gaan vragen! Hoeveel is nu in het geheel nog niet te overzien, maar we 

zullen zuinig op onszelf moeten zijn om het met elkaar vol te kunnen houden. 
We zijn gewend aan ‘het goede gesprek’, laten we ook in deze situatie ‘het goede 

gesprek’ hierover blijven voeren, gericht op het op een verantwoorde wijze 
kunnen blijven uitvoeren van onze taak. 

 

Ik wens ons allen veel sterkte toe en vooral een goede gezondheid, 

Bert. 

 


