
Hoe hou jij perspectief? 

Willem Snijders (39), bedrijfsleider van lunchroom De Keyser in Helmond 

“Ik herinner me het nog goed”, grinnikt Willem: “Ik zat in de auto op weg naar een verpleeghuis in 

Eindhoven waar we een high tea zouden serveren toen ik het eerste telefoontje kreeg. Daarna 

volgden er in een klein halfuurtje nog 6. De dag erna gingen alle maatschappelijke ondernemingen 

van SWZ dicht, net als dagbesteding. Natuurlijk snapte ik dat. Maar ik vond het ook heftig.” 

Dat was maart 2020. Inmiddels heeft Willem in 14 maanden corona-crisis alle denkbare zeilen van 

zijn flexibiliteit moeten bijzetten om perspectief te houden. “Dat was niet altijd gemakkelijk maar wel 

erg nodig. Voor mezelf maar ook voor mijn omgeving”, blikt hij vanuit huis terug. (“Ze zitten hier 

allemaal op de wifi, dus het kan zijn dat de verbinding af en toe wat hapert, hoor.”) “Ik ging elke dag 

met een lach op mijn gezicht naar het werk. Aan somber zijn heeft niemand wat. En vergis je niet: dat 

beïnvloedt cliënten echt enorm, he?!” 

 
 

 

Meest gestelde vraag in die 14 maanden binnen 
lunchroom De Keyser: wat kunnen we wel?! Het 
antwoord? Dat was telkens anders. Eerst 
ondersteunen bij de woonvorm in Helmond. 
“Dat deden we vrijwel meteen. Ik denk dat we 
anderhalve dag hebben genikst. Op maandag 
waren we gesloten. Dat was fijn om de klap 
even te verwerken. Dinsdag kwamen we met 
het team bij elkaar en keken we wat nodig was 
voor de lunchroom en onze cliënten en wat we 
konden betekenen voor de woonvorm. Daarna 
gingen we in de actie.” Daarna volgden met 
korte pauzes allerlei andere klussen, deels 
aangereikt en deels zelf bedacht: van 
appeltaarten bakken tot lunchpakketjes 
verzorgen voor vrijwilligers op de stembureaus. 
En van pakketjes samenstellen voor de 
personeelsvereniging tot de soepenactie in 
literemmertjes. “En nu denken we na over 
uitbreiding van ons terras. Al zal dat niet 
meevallen, omdat de AH tegenover ons de 
uitgang van het parkeerterrein heeft verplaatst 
naar zo’n beetje onze voordeur. Dan zitten 
klanten uitlaatgassen te happen. Niet echt 
lekker. Tsja… Maar maakt niet uit: je moet 
blijven nadenken.” 
 

 “Halverwege dacht ik: man, hoe hou ik dit vol? Dit is intensief! Slaapdiensten op de woonvorm 

draaien, werken op de lunchroom, tussendoor de kinderen helpen bij thuis-school. Maar als ik nu 

terugkijk, is de tijd voorbij gevlogen. En die periode heeft ook veel opgeleverd. Meer rust thuis 

bijvoorbeeld. Mijn vrouw en ik hebben best een vol leven. Daarin ontstond meer rust. Dat was best 

prettig. Op het werk was er ook meer ontspanning. We hadden meer tijd voor elkaar. Gewoon ook 

gekke dingen bedenken om te doen samen met cliënten. Ik denk dat zij zich nu nog meer 

betrokkenen voelen bij het team dan daarvoor. Dat blijft, denk ik.“ 



“Een advies voor collega’s… oei… nou, misschien dit: blijf met elkaar in gesprek en deel je successen. 

Maar geef elkaar ook de ruimte om even af te reageren, want dat is ook nodig. En blijf vooral 

positief. Zo hou ik perspectief.” 


