
 …Aan de vooravond van de tweede 
coronagolf, moeten we lessen trek-
ken uit de eerste golf. Laat het 
welzijn van mensen zwaarder we-
gen

De COVID-19-crisis is niet alleen een 
medische crisis met grote economi-
sche gevolgen, maar vooral ook een 
sociale crisis. Meer aandacht voor 
het welzijn van de bevolking is no-
dig om onze samenleving door de 
crisis heen te helpen.
De COVID-19-crisis raakt ons in de 
kern: ben ik veilig, met wie kan ik 
wel en niet in verbinding staan, 
waar kan ik wel en niet naartoe? 
Collectief ervaren we verlies; verlies 
aan mobiliteit, verlies aan intimiteit, 
verlies van dierbaren, verlies van 
voorspelbaarheid. Iedereen kan door 
allerlei oorzaken in een kwetsbare 
positie terechtkomen, maar door 
COVID-19 zijn we allemaal kwets-
baar geworden. Er is steeds meer 
oog voor de sociale kant van de CO-
VID-19-crisis en dat is goed nieuws. 
De eerste golf heeft ons inzichten 
verschaft waarvan de samenleving 
gebruik kan maken. We delen graag 
een paar belangrijke inzichten die 
we als landelijk kennisinstituut heb-
ben opgedaan.

eenzaamheid
Door de COVID-19-crisis is de on-
derlinge hulpbereidheid toegeno-
men, ook hebben veel mensen erva-
ren wat het betekent om beperkt 
met anderen in contact te staan. Uit 
onderzoeken blijkt dat eenzaamheid 
fors is toegenomen. Bijna een op de 
drie Nederlanders voelde zich een-
zaam, waarbij met name de emotio-
nele eenzaamheid opspeelt (SCP).
Meer dan de helft van de jongeren is 
zich eenzamer gaan voelen door de 
crisis; de grootste stijging betreft de 
groep tussen de 25 en 34 jaar (I&O 
Research). We weten dat isolement 
negatieve effecten heeft op de ge-
zondheid en het welbevinden. Een-
zaamheid is ook een virus waaraan 
je kunt overlijden. Blijf naar mensen 
kijken als mensen, met behoefte aan 
verbinding en interactie.
Het ‘tenzij’ van de thuiswerkregel 
zou dan door de werkgever ook zo 
uitgelegd kunnen worden: werk zo 
veel mogelijk thuis, tenzij de be-
hoefte aan contact en verbinding te 
groot wordt. Hetzelfde geldt voor 
jongeren en jongvolwassenen: laat 
hun infrastructuur en sociale leven 
zo veel als mogelijk intact.

dagbesteding
De dagbesteding is nog lang niet op 
het oude niveau, sterker nog; veel 
dagactiviteiten en -centra zijn nog 
steeds niet in bedrijf. In lijn met de 
richtlijnen blijven zieke cliënten en 
begeleiders thuis. Vertoont een cli-
ent of begeleider geen symptomen, 
dan is contact mogelijk mits ieder-
een zich aan de hygiënemaatregelen 

houdt. We hebben gezien dat er 
meer mogelijk is dan eerst werd ge-
dacht: telefonisch contact, online-
contact, huisbezoeken, belmaatjes, 
online-cursussen, online-beweegoe-
feningen, postpakketjes voor doel-
groepen met bijvoorbeeld puzzels. 
Dat blijkt ook uit de tal van alterna-
tieven die in korte tijd zijn bedacht 
voor dagactiviteiten. Laten we die 
inventiviteit benutten, vanuit het 
besef dat een dagbesteding voor 
mensen die toch al kwetsbaar wa-
ren, soms de enige manier is om an-
deren nog fysiek te ontmoeten.

eigen regie
Voor mensen in een kwetsbare posi-
tie, onder wie ouderen, is eigen re-
gie ook in tijden van corona belang-
rijk. De maatregelen die genomen 
worden om het coronavirus een halt 
toe te roepen, hebben grote gevol-
gen voor ouderen, zeker voor hen 
die alleenstaand zijn. Zij hebben er 
baat bij dat professionals de vraag-
stukken waarmee zij kampen cen-
traal stellen en zich niet verschuilen 
achter regels en protocollen.

Uit onderzoek weten we dat eigen 
regie samenhangt met kwaliteit van 
leven: zelf kunnen beslissen over 
hoe je je dag indeelt en hoe de be-
nodigde aandacht, zorg en onder-
steuning daarbij past. Ook meer ei-
gen afwegingsruimte voor 

professionals die dagelijks betrok-
ken zijn bij de zorg of de ondersteu-
ning van mensen in een kwetsbare 
situatie is van belang.
Regels en protocollen mogen niet in 
de weg staan, maar moeten helpend 
zijn voor lastige afwegingen die pro-
fessionals dagelijks maken. Wat zijn 
de wensen, behoeften en mogelijk-

heden van de inwoner? Realiseer je 
dat sommige (kwetsbare) inwoners 
het moeilijk vinden om hun wensen 
en behoeften goed aan te geven.
Is er sprake van een hoog risico op 
huiselijk geweld, psychiatrische cri-
sis, suïcide, sociaal isolement en het 
niet kunnen voorzien in de basisbe-
hoeften zoals voeding en onderdak? 
Is contact houden lastig? Dit kunnen 
extra goede redenen zijn voor een 
fysieke ontmoeting.

sociaal werk cruciaal
Aan het begin van de eerste golf 
werd het sociaal werk als een cruci-
aal beroep aangemerkt. Sociaal wer-
kers zetten zich immers in voor het 
welbevinden van mensen in een 
kwetsbare positie.
Of het om wijkteammedewerkers, 
gezinswerkers, opvangmedewer-
kers, jeugdmedewerkers gaat: alle-
maal zijn zij dagelijks bezig met het 
voorkomen en verminderen van 
kwetsbaarheid. Zij kennen hun 
mensen en weten dat er meer nodig 
is dan hen alleen op een beeld-
scherm te zíen. Zij komen nabij, bin-

nen de mogelijkheden van de ander-
halvemetersamenleving.
Sociaal werkers dragen daarmee bij 
aan positieve gezondheid, preventie, 
signalering en aan sociale stabiliteit. 
Zij zetten zich in voor de mentale en 
sociale gezondheid van mensen 
(zingeving, zinvolle daginvulling, 
ontmoeting, betekenisvolle relaties 
hebben, ertoe doen, tot je recht ko-
men), en dit is cruciaal en verster-
kend voor fysieke en geestelijke ge-
zondheid. Sociaal werkers kijken 
naar de gehele mens en zijn kwali-
teit van leven en niet vanuit een 
(medische) aandoening of diagnose.

mantelzorgers
Het crisisbeleid zou dus zeker niet 
alleen en uitsluitend moeten gaan 
om de patiënten op de ic’s of de be-
woners in de verpleeghuizen, maar 
ook om de sociale gevolgen van de 
crisis, voor ons allemaal, jongeren, 
ouderen, mensen met beperkingen 
en mantelzorgers thuis. Het is van 
belang dat we van de geleerde les-
sen profiteren, nu er opnieuw een 
lockdown dreigt. <

‘Houdt het 
sociale leven van 
jonge mensen 
zo veel als 
mogelijk intact.’

Laat welzijn zwaarder wegen
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Meer aandacht voor het welzijn van de bevolking is nodig om onze samenleving door de coronacrisis heen te helpen.
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