
Werken achter mensen 
hun voordeur
De een denkt bij het woord Thuisbegeleiding aan 
opvoedhulp, een ander aan het invullen van de belas-
�ngaangi�e en een derde misschien wel aan ouderen 
achter de geraniums. Thuisbegeleiding helpt hier 
allemaal bij, en met nog zoveel meer. Deze diversiteit 
zorgt ervoor, samen met het lange �jd achter de voor-
deur van cliënten werken, dat Thuisbegeleiding echt 
een unieke vorm van zorg is!

Loes Heijndijk, onlangs gepensioneerde Thuisbegeleider 
van HWW zorg in de Schilderswijk te Den Haag, legt uit 
dat geen enkele dag of case hetzelfde is voor een thuis-
begeleider. En dat het vak veel uitdagingen kent: “Iedere 
cliënt hee� zijn eigen set van problemen, maar soms 
staan mensen wantrouwend tegenover hulp. Wanneer zij 
een thuisbegeleider binnenlaten, dan zijn ze bv in eerste 
instan�e bang dat wij hun kinderen van ze willen afpak-
ken. Die angst moet je eerst wegnemen, vertrouwen 
winnen, dit is al een uitdaging op zich. Maar als je het 
vertrouwen eenmaal hebt, dan kan je gaan bouwen met 
elkaar.”

Paden die elkaar kruizen
Wat voor soort cliënten komen zoal op je pad? Loes: “Dit 
is zeer uiteenlopend. Het kunnen dementerende oude-
ren zijn die niets meer willen. Mensen met straatvrees, 
zeer wantrouwende mensen. Je krijgt te maken met 
probleemgezinnen, mensen met verstandelijke beperkin-
gen, kinderen met een las�ge handicap. In de Schilders-
wijk wonen veel verschillende culturen en niet in al die 
culturen heersen dezelfde gedachten over hoe om te 
gaan met een gehandicapt kind. Soms geven ouders alles 
aan hun kindje, zonder grenzen te stellen. Hierdoor 
kunnen erns�ge gedragsproblemen ontstaan. Ik heb zelf 
al�jd een enorme aantrekkingskracht gehad voor dit 
soort uitdagende problemen.” 

In de laatste 25 jaar als thuisbegeleider in de Schilders-
wijk, hee� Loes dus heel wat meegemaakt. Ze hee� hele 
mooie, ontroerende maar ook spannende momenten 
gekend. Loes: “Een van mijn mooiste herinneringen als 
thuisbegeleider bij HWW zorg, is een Afrikaanse vrouw 
helpen die naar Nederland is gevlucht en die lange �jd 
niet de straat op durfde en niet voor haar kinderen kon 
zorgen vanwege een erns�g oorlogstrauma. Nu fietst ze 
door de stad, haar kinderen zi�en op voetbal en ze doet 
vrijwilligerswerk. Haar er bovenop helpen maakt mij 
trots op dit werk, ik zal het nooit vergeten.”

Wandelen buiten de geijkte paden
Onlangs is Loes ook benaderd op social media door 
iemand wie ze in het verleden geholpen hee�. Loes: 
“Jaren geleden had ik een cliënte die een rela�e had met 
de grootste fietsendief van Den Haag. In dat huis werd 
heel veel gedronken en we maakten ons erg zorgen om 
de 2 kinderen, van wie de jongste erg verwaarloosd was. 
Ik weet nog dat op een dag het daar thuis zo uit de hand 
liep met alcohol en ruzies, dat ik het kind mee naar mijn 
huis heb genomen en dat we samen in de tuin hebben 
gespeeld. Uiteindelijk hebben we ervoor kunnen zorgen 
dat het kind ergens anders is gaan wonen. 

Enige �jd geleden kreeg ik via social media ineens bericht 
van dit meisje, ze wilde graag praten want ze had het erg 
moeilijk met haar verleden en zocht naar antwoorden. In 
ons gesprek refereerde ze naar de fruitbomen in mijn 
tuin, dat ze daar een goede herinnering aan had. En ze 
vroeg mij of ik er nooit aan had gedacht om haar te 
adopteren. Ik ben blij dat ik haar nog enigszins een 
warme jeugdherinnering heb kunnen geven. Als thuisbe-
geleider ging ik eigenlijk buiten de lijntjes toen ik haar 
mee naar mijn huis nam. Maar het alterna�ef was dat ze 
in de agressieve ravage had gezeten die dag en dat had 
veel meer schade kunnen toebrengen.” 



Kleine stapjes tellen mee
Voor een andere cliënt haalde ik weleens haar dochtertje van 
school. Vaak verwende ik het kindje een beetje door langs de 
bakker te gaan en een croissantje aan haar te geven. Toen de 
moeder overleed en ik bij de begrafenis mijn gezicht liet zien, 
herkende de dochter mij nog: “He! U bent die vrouw van de 
croissantjes!” Het zijn soms de kleine dingen die ervoor 
zorgen dat iemand een fijne jeugdherinnering hee� of er net 
even weer tegenaan kan. Zeker voor kinderen die een moeilij-
ke jeugd hebben meegemaakt met schaarse fijne herinnerin-
gen, zijn dit soort kleine dingen heel waardevol. En als thuis-
begeleider moet je ook blij zijn met de kleine stapjes. Soms 
kan je met een cliënt veel kleine stapjes maken die leiden 
naar een grotere stap. Maar soms is een kleine stap ook 
genoeg. 

Dit is ook zeker mijn eigen valkuil: soms schiet ik in dingen 
door. Zo geloof ik heel sterk in gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen. Maar als thuisbegeleider kom je soms in situa�es 
terecht waarbij een vrouw misbruikt, mishandeld of anders-
zins door een man gedomineerd wordt. En niet iedere vrouw 
trek je daar volledig uit. Ik heb dan erg de neiging zo’n vrouw 
sterker te maken, ik kan dan ook zo ontze�end trots zijn op 
iemand als dit lukt! Als het niet lukt, dan denk ik achteraf 
weleens dat ik het zorgvuldiger had moeten aanpakken. Ook 
dat maakt je mens. 

Een groot gemis
Hoe erg gaan de cliënten je missen denk je? Loes wordt een 
beetje rood, ze wil niet arrogant overkomen. Dat siert haar. 
Loes: “Ik kom al jaren aan huis bij een vrouw met erns�ge 
ADHD. Ik heb haar geholpen om “de pan soep in haar hoofd” 
zoals ze het zelf steeds noemt, op een bepaalde manier te 
structureren. Als ze in het verleden weleens een moeilijk 
gesprek moest voeren met iemand extern, dan schreven we 
punten op die ze wilde gaan zeggen op gele no��eblokjes. 
Dat werkte voor haar heel goed. Ze zei laatst tegen me, toen 
ik vertelde dat ik ging stoppen: ‘Dat kan helemaal niet, jij bent 
mijn tweede hoofd! Jij haalt de ballen uit de soep.’ Soms ga je 
met iemand een speciale weg in, dat schept een band. Zij 
gaan niet alleen mij missen, gelukkig zijn er hele kundige 
collega’s die de cliënten van mij gaan overnemen, maar ik ga 
hen ook ontze�end missen. Evenals mijn team waarop ik 
al�jd heb kunnen rekenen.   

Tips van Loes!
Een ding is zeker: wie kiest voor thuisbegelei-
ding als zijn of haar beroep, zal geen saaie 
loopbaan hebben en veel bijzondere momenten 
beleven. Maar hoe kan je je staande houden in 
zo’n he�ig vak? 

* Doe je niet beter voor dan dat je bent; ofwel: 
ga niet boven iemand staan, maar naast of 
achter de client. Wees geen betweter, laat de 
client in zijn of haar kracht. Oordeel niet.  

* Angst is de basis waar de meeste cliënten 
mee kampen. Benoem die angst, spreek uit dat 
het er mag zijn. Wees duidelijk en spreek 
bijvoorbeeld uit dat je er niet bent om hun 
kinderen van ze af te pakken. 

* Toon emo�e; moet je huilen om iemands 
verhaal? Dat is helemaal niet erg, laat het toe 
bij jezelf als het gebeurt! Je toont hiermee 
betrokkenheid. Zet juist geen pokerface op, 
want daar kunnen veel cliënten niet tegen. 
Wees dus jezelf. En dan komt het helemaal 
goed. 

“Loes, jij kan helemaal niet 
stoppen met werken, want 
jij bent mijn tweede hoofd!”
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