
Hoe hou jij perspectief? 

Marieke van Roosmalen (33), persoonlijk begeleider Eekelhof en verbonden aan de OR 

 

“We hebben het echt goed gedaan het afgelopen jaar. Maar het had nog beter gekund, als we nog 

opener naar elkaar waren geweest, ons nog meer aan elkaar hadden laten zien en ons niet hadden 

laten remmen door de veronderstelling dat je elkaar maar lastigvalt. Want het was voor veel 

collega’s echt een heel pittige tijd.” 

Marieke van Roosmalen is recht door zee. Of transparant, zoals ze het zelf noemt. Dat is niet altijd 

makkelijk, weet ze dondersgoed (Lachend: “Je zou mijn collega’s eens moeten vragen”). Maar wel 

duidelijk. En onafwendbaar, “want ik kan niet liegen”. Die duidelijkheid is voor Marieke echt 

belangrijk. Want op De Eekelhof in Schijndel begeleiden ze cliënten met NAH en voornamelijk  

cliënten met NAH+. Zij hebben (zeer) complexe problematiek; bijna allemaal hebben ze naast hun 

NAH nog een tweede of derde diagnose. Wij bieden hen regelmatig 1 op 1 begeleiding en werken 

veel samen met allerlei behandelspecialisten, ook van buiten SWZ.  

 

 
Juist voor deze cliënten was het 
ontzettend moeilijk dat anderhalf jaar 
geleden in de eerste weken van de 
coronacrisis plotseling de deur op slot 
ging. Een totaal nieuwe situatie die 
eigenlijk haaks stond op de visie van het 
team. Een visie die stoelt op kwaliteit van 
zorg. “Natuurlijk is dat balen. Maar ik zak 
daar niet in weg. Vroeger wel. Dan liet ik 
me makkelijker meeslepen door 
tegenslag en bleef ik hangen in het 
negatieve. In de jaren heb ik geleerd dat 
je daar niemand mee helpt; jezelf ook 
niet. Nu ben ik vooral benieuwd wat zo’n 
verandering ons brengt. Daar word je 
rijker van. Het vervelende gevoel mag er 
zijn, hoor. Maar het is wat je er 
uiteindelijk mee doet. En in die houding 
probeer ik ook mijn teamgenoten mee te 
nemen. Want om mij heen zie ik dat 
sommige collega’s daar veel meer 
moeite mee hebben dan ik. Daar mag je 
niet aan voorbij lopen.” 
 

Wat die periode dan heeft gebracht? “Nou, een mooie nieuwe interne dagbesteding bijvoorbeeld die 

heel laagdrempelig werkt voor cliënten”, zegt Marieke meteen. “We kregen er aanvankelijk vier 

collega’s van dagbesteding bij. De eerste reactie is dan: oh jee, wat moeten we daar nu mee?! Maar 

als je bedenkt wat zij van ons nodig zouden hebben om zinvol te kunnen bijdragen, stel je je anders 

op. Dan zorg je voor een warm welkom en een open gesprek in het team… En dan kan het ook 

werken.” Maar wat vooral in de herinnering opspringt zijn de vele mooie gesprekken het afgelopen 

jaar. Met collega’s, over hoe ze zich voelen en hoe ze met de omstandigheden proberen om te gaan. 

“En dan liefst in de hele groep, want dan blijf je bij elkaar. Verschillen mogen er zijn, vind ik. Als je die 



maar van elkaar respecteert, en probeert te begrijpen hoe de ander denkt en voelt. Heb je 

bijvoorbeeld de neiging om te verslappen in het naleven van alle regels, zeg dat dan. Zo voorkom je 

ruis. En het helpt om het samen vol te houden.” 

“Ikzelf bijvoorbeeld blijf overeind door de randjes van de regels op te zoeken. Daar ben ik heel eerlijk 

in. Die één-bezoeker-regeling bijvoorbeeld heb ik richting mijn ouders niet nageleefd. Die ben ik 

gewoon blijven zien. Ik heb voor hen bewust een uitzondering gemaakt. Zij waren zo belangrijk voor 

ons als gezin. Zonder hen hadden we ook niet kunnen doorwerken. Maar ik hield me wel netjes aan 

de mondkapjes en de anderhalve meter.” 

“Ook met cliënten hebben we afgelopen jaar heel veel gepraat. Gewoon met hen gaan zitten en 

vragen ‘wat doet dit nu met jou?’ Geen doel hangen aan dat gesprek, niks willen bereiken, er alleen 

maar even zijn en luisteren. Dat is altijd al belangrijk. Het afgelopen jaar extra. Dus die coronacrisis 

was echt niet alleen maar ellendig. Zo kijk ik daar echt naar.” 


