
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijeen gebrachte ervaringen en vormen van contact, die in een lockdown wel ingezet kunnen worden. Onder de 

juiste voorwaarden. Het brengt mogelijke contactvormen (diversiteit) in beeld. Daarnaast biedt het een overzicht 

welke zaken van belang zijn bij het kiezen van een contactvorm. En dat de hulpverleners en klanten er samen uit 

dienen te komen om tot een voor hen beiden passende vorm. De inventarisatie biedt een overzicht van 

verschillende handelingsmogelijkheden. 

 

Het kan hulpverleners helen beslagen ten ijs te komen wanneer strikte voorwaarden gesteld worden aan contact. 

Dat ze overwegen hoe contact vorm kan krijgen naar tevreden van de klant. Na het overzicht volgen een aantal 

overwegingen die voor zowel klant als hulpverlener gelden. De overwegingen bespreken met elkaar helpt om te 

komen tot een vorm waar beiden zich wel bij voelen.  

 

Afsluitend staan een aantal aandachtspunten genoemd die in de praktijk van belang zijn gebleken.  

 

De volgende mogelijkheden van één-op-één contact zijn er, die kunnen passen binnen en buiten een lockdown: 

• Face-to-face: 

o Huisbezoek op 1,5 m afstand 

o In de deuropening 

o Voor de deur/raam en bellen 

o Buiten afspreken/wandelen/fietsen 

o Op kantoor met een scherm ertussen 

o Afspreken in horecagelegenheden 

 

• Digitaal contact/niet in persoon: 

o Bellen cq telefoneren 

o Schrijven (brieven/mailen) 

o Beeldbellen via een beschikbaar medium (Zoom, Jitsi, Teams, WebEx, etc) 

o Whatsapp berichten 

 

Bovenstaande vormen van contact dienen om te helpen in het maken van keuzes voor goed contact in 

hulpverlenerschap. Ze zijn bedoeld om de klant goed te bedienen. De wens van de klant is daar een belangrijk 

uitgangspunt bij. Maar ook de wensen en mogelijkheden van de hulpverlener zijn relevant. Ook zij hebben 

overwegingen om rekening mee te houden. De reikwijdte daarbij is wat kán, mág en wíl de hulpverlener.  

 

Ten eerste: hulpverleners moeten een gewenste vorm kúnnen bieden. Sommige hulpverleners bevinden zich 

wellicht in een situatie – bijvoorbeeld door mantelzorg – dat zij extra voorzichtig zijn en sommige vormen niet 

aangaan om te voorkomen dat ze mensen in hun omgeving besmetten. Of zelf tot een risicogroep behoren. In 

zo’n geval is ondersteuning van de organisatie en collega’s belangrijk. Er moeten vragen beantwoord worden als 

“Als ik dit niet kan bieden, wat is dan een goed alternatief?” en “Kan een collega wel bieden wat ik niet kan 

bieden?”.  

Dit zijn keuzes samen met de organisatie – wie kan welke vorm van contact bieden – en bovendien keuzes met 

de klant – wat wil de klant. 

 

Vervolgens moet de hulpverlener het wíllen. Als je een vorm van contact niet wilt uitvoeren, dan is het beter om 

daar open over te zijn. Alle mogelijke vormen aanbieden, terwijl je dat niet wilt, levert een spagaat op. Dit gebeurt 

in de praktijk wel, al is het misschien niet eens bewust. Dat gebeurt vaak via sturende woorden als ‘toch’ en ‘hè’: 

“op kantoor is een goede plek om af te spreken, hé?”. Dit manipuleert de ander om een contactvorm te kiezen. 

Het helpt als de hulpverlener zich bewust is van mogelijk niet-willen van zijn kant.  



In het gesprek over welk contact het meest passend is, moet je als hulpverlener oprecht ruimte laten aan de 

ander. En niet bewust of onbewust manipuleren met woorden als ‘toch’ en ‘hè’. De klant moet in staat zijn eigen 

wensen te formuleren. Het echte luisteren is hier belangrijk. De klanten mogen dus echt zelf bepalen wat voor 

hen de beste keuze is.  

 

Daarnaast moet de hulpverlener deze contactvormen ook mogen aanbieden. Daarmee bedoelen we dat de 

organisatie toestemt geeft om met deze vormen te werken. Het overzicht van contactvormen moet daarom 

onderwerp van gesprek zijn binnen het management. Zij moeten de verschillende vormen van contact 

beoordelen op risico’s en hoe dat zich verhoudt tot het kunnen bieden van kwalitatief goede hulpverlening. Ook 

is het nodig dat ze aangeven wat de professionele ruimte voor de hulpverleners is. Bij de lockdown in maart 2020 

kwam het lokaal voor dat het management van organisaties besloot dat face-to-face contact niet mocht als vorm 

van risicomijding. Daarmee nam de organisatie veel professionele ruimte van hulpverleners weg. Hulpverleners 

hadden het daarop moeilijk danwel kregen het niet voor elkaar om hun werk goed te uit te voeren. Daarom is 

het belangrijk dat het management zich bewust is van de noodzaak van professionele ruimte in relatie tot de 

mogelijkheden van contact.  

 

• Zorgmijdend gedrag 

Bij het hulpverlenen in een andere, nieuwe vorm van contact is aandacht voor mogelijk zorg mijden nodig. Het 

is op afstand makkelijker om goed weer te spelen of om zorg in zijn geheel niet toe te laten. Dat geldt helemaal 

als de hulpverlener de klant niet kent. Het heeft daarom altijd de voorkeur om eerste kennismakingen face-to-

face te houden. Het beste is dat met een huisbezoek of een keukentafelgesprek. De situatie waarin iemand leeft 

is vooral waar te nemen door te ervaren, te ruiken, te horen en te zien. Dit biedt veel meer informatie dan een 

gesprek op kantoor. En daarmee aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan en vertrouwen op te bouwen. 

Veel hulpverleners werken nu vanuit huis. Daardoor kunnen ze niet altijd inschatten of iemand in staat is of wil 

vertellen hoe het ermee gaat. En dat heeft invloed op de steun die wordt geleverd.  

Daarom is het van groot belang dat organisaties huisbezoeken toelaten. ‘Werk zoveel mogelijk thuis’ betekent 

bij ambulante hulpverlening niet dat contact altijd digitaal plaats kan vinden.  

 

• Betrek familieleden  

Als er sprake is van zorgmijding, is het belangrijk om het signaal van naaste familie serieus te nemen. Ook hier 

geldt dat de relatie tussen de hulpverlener en de familie belangrijk is. Het elkaar kennen en elkaar kunnen 

vertrouwen. Dat is altijd het geval. Wanneer er een lockdown is en er is sprake van een nieuwe 

hulpverleningsrelatie, is het een punt van aandacht: hoe kom ik met familie in gesprek? Hoe bouw ik aan een 

vertrouwensrelatie tussen naasten en hulpverlener?  

 

• Nieuwe contactvormen werken niet voor iedereen 

Online contact kan niet volledig face-to-face afspraken vervangen. Persoonlijk contact is altijd een essentieel 

onderdeel van het contact. Het is ook gebleken dat beeldbellen contact verbreekt of voorkomt. Dat komt voor 

wanneer mensen niet gewend zijn naar een scherm te kijken of zichzelf te zien. Ook hier maakt het uit of er al 

eerder contact was tussen hulpverlener en klant. Bij contact voorafgaand aan de lockdown is er al een relatie, is 

er waarschijnlijk al vertrouwen opgebouwd. 

 

• Online contact kan toevoegen 

Er zijn situaties waarin we zien dat beeldbellen aanvult op face-to-face contact. Bijvoorbeeld omdat het makkelijk 

is en goed werkt. Die meerwaarde is goed om te kennen en om er gebruik van te maken. Twee voorbeelden 

ervan benoemen we: allereerst is het door beeldbellen mogelijk om een hogere frequentie van 

contactmomenten af te spreken. Dit kan de klant helpen in het vinden van structuur. Daarnaast kan het contact 

met naasten/familie verbeteren door beeldbellen. 

Wel moet de hulpverlener zorgen dat hij alert is op (mogelijk) zorg mijden. Om dat te doorzien helpt het om op 

huisbezoek te gaan. 



 

• Wees creatief in het contact 

Horecagelegenheden bieden nu uitkomst, omdat die vaak dicht bij huis zijn. Hulpverleners kunnen daar 

afspreken, als het voor mensen lastig is om naar een kantoor te reizen. Omdat ze daarvoor bijvoorbeeld met het 

openbaar vervoer moeten. Zo heb je een locatie waar ontmoeten mogelijk is. De horecagelegenheden houden 

de geldende regels aan en zijn daarmee een alternatieve locatie. Daar kan het wel lastig zijn om persoonlijke 

gesprekken te voeren, door de fysieke afstand die nu gehouden moet worden. 

Contact dat er is, hoeft niet altijd over de klant te gaan. Het kan ook bedoeld zijn om isolement tegen te gaan. 

Neem het voorbeeld van het uitdelen van paprikaplantjes aan een groep mensen. Het geeft de groep een 

onderwerp van gesprek. De groepsleden kunnen in een groepsapp met elkaar delen hoe het de paprikaplantjes 

vergaat. Een ander voorbeeld is om samen – op dezelfde tijd – hetzelfde tv-programma te kijken. En onderwijl – 

bijvoorbeeld append – uit te wisselen hoe je het vindt.  

 

 


