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Nieuws

Het nieuwsbulletin gaat in plaats van 1 keer in de week, 1 in de 2 
weken een verslag uitbrengen. 



Blog Leonie

30 juni 2020, Corona blog 8: keuzes maken

Waar ik eerder nog zoekende was in wat ik wél kon doen tijdens de periode van 
beperkende maatregelen omdat aardig wat van mijn werk stil lag, heb ik het nu sinds 
een aantal weken ineens hartstikke druk. In de periode dat er verschillende dingen stil 
lagen ben ik op allerlei manieren op zoek gegaan naar wat ik in plaats daarvan dan wel 
kon doen. Het schrijven van deze blog is daar een voorbeeld van. Al die dingen lopen 
nu inmiddels goed.

De afgelopen weken beginnen er nu, door de versoepelingen van de maatregelen, 
weer steeds meer van de “oude” dingen te lopen. Het er dus eigenlijk op neer dat ik 
me nu bezighoud met de dingen die ik voor corona al deed, aangevuld met dingen die 
tijdens corona zijn opgestart. Omdat het een combinatie is van werk in Arnhem en 
online afspraken, en de afspraken/bijeenkomsten op locatie meer tijd kosten, is het 
een ware kunst geworden om alles goed te plannen. De reistijd van Den Bosch naar 
Arnhem is, inclusief laptop in mijn tas, naar de auto lopen, hygiënemaatregelen etc., 
een uur. Dat is woon-werkverkeer dus tel ik niet als werktijd, maar ik moet er in mijn 
agenda wel rekening mee houden en mijn afspraken zo plannen dat ik zowel in Arnhem 
als thuis effectief kan werken. De afgelopen weken merk ik dat mijn agenda steeds 
voller wordt en het plannen daardoor steeds moeilijker.



Begrijp me niet verkeerd, afspraken/bijeenkomsten op locatie kosten weliswaar meer tijd, maar 
dat zijn ze ook dubbel en dwars waard. Door de interactie in dezelfde ruimte kun je inhoudelijk 
meer de diepte in en omdat een groepsgesprek veel makkelijker gaat kun je inhoudelijk ook 
meer uit de interactie halen dan online. Ik heb inmiddels aardig wat online workshops en 
vergaderingen gefaciliteerd en bijgewoond en mijn ervaring is dat deze planningstechnisch
makkelijker te organiseren zijn, maar dat ze ook meer energie kosten doordat ze intensiever zijn 
(daarom duren ze doorgaans ook minder lang) en dat het reageren op elkaar wat ingewikkelder 
is waardoor je meer omstebeurt wat deelt en minder echt met elkaar het gesprek aangaat. 
Waar bijeenkomsten op locatie dus tijdsintensiever zijn omdat ze langer duren, leveren ze 
doorgaans ook meer op. Beide hebben dus zo hun voordelen.

Feit is wel dat ik in de 32 uur dat ik werk niet alles kan blijven doen. Ik 
vind het persoonlijk niet vervelend dat het momenteel zo druk is, 
omdat ik het juist wel fijn vind dat ik na de afgelopen periode weer met 
allerlei zinvolle dingen bezig ben en weer lekker in de flow zit. Ik merk 
alleen dat het niet lukt in 32 uur en dat ik dus in de afgelopen weken 
aardig wat heb overgewerkt. Ik zal dus ergens keuzes moeten gaan 
maken en dat vind ik best lastig.

Ik vind de dingen die ik doe namelijk belangrijk en zinvol, zowel de 
dingen die ik voor corona al deed als de dingen die ik sindsdien ben 
opgestart. Dat is dus in ieder geval iets wat corona concreet heeft 
opgeleverd: het heeft me creatief aan het denken gezet en daardoor 
aan nieuwe activiteiten geholpen die óók zinvol zijn en een mooie 
aanvulling binnen deze functie. De kunst is nu alleen om uit te zoeken 
hoe ik het in kan richten, zodat het wel gewoon binnen mijn werkuren 
past.

Ik weet uit eerdere werkervaringen dat dit vaker een dingetje is geweest. Ik ben nogal enthousiast en betekenisvol bezig kunnen zijn 
voelt als mijn brandstof, dus daarin afremmen of andere keuzes maken voelt onnatuurlijk en doe ik niet zo snel. Daar ligt ook
meteen mijn valkuil, want als ik dat te lang niet doe, dan overwerk ik mezelf en raak ik overspannen. Uiteindelijk wordt daar
niemand beter van, dus de uitdaging voor mij is om dit op tijd te signaleren en ernaar te handelen, zodat ik mijn werk met energie 
kan blijven uitvoeren. Beter hetgeen dat ik doe goed kunnen doen dan te veel willen doen in een gespannen stemming en ten koste 
van mezelf. Rationeel klopt dat als een bus, maar mijn gevoel wil nog wel eens anders. Het liefst zeg ik overal ja tegen en doe ik alles. 
De verstandige optie is keuzes maken. 
Gelukkig hoeven keuzes niet rigoureus én niet definitief te zijn. Dat heb ik echt moeten leren, ik kan nogal zwart-wit 
denken en het gevolg is dan meestal dat ik uiteindelijk géén keuze maak, omdat beide opties me niet aanstaan. de kunst 
is dus om te zoeken naar de opties tussen de twee uitersten, in het grijze gebied. Zo kan ik kijken of ik bepaalde dingen in 
frequentie kan veranderen waardoor er meer ruimte ontstaat, kijken welke dingen ik met elkaar kan combineren waardoor 
het efficiënter wordt, selectiever deelnemen of dingen tijdelijk overslaan en op een later, rustiger moment weer oppakken.



Concreet betekent dat op dit moment dat ik dagelijks ‘s ochtends kritisch naar 
mijn agenda ga kijken om te beslissen of ik overal volledig bij moet zijn of dat ik 
ook overleggen deels kan bijwonen of een keer over kan slaan. Dat betekent 
vooraf bekijken wat er op de agenda van het overleg staat en bij welke punten 
mijn expertise van toegevoegde waarde is. Deze insteek is nieuw voor me en 
vind ik best een beetje spannend, omdat ik daarmee ga staan voor mezelf en 
de aandacht op mezelf vestig als ik later aansluit of eerder wegga. En toch 
denk ik dat ik er veel mee kan winnen, omdat er regelmatig dingen besproken 
worden waar ik vanuit mijn invalshoek niet echt mee van doen heb en ik die tijd 
dan kan besteden aan andere, voor mijn functie meer zinvolle dingen.

Het betekent ook dat ik vanaf nu deze blog om de week ga schrijven. Stiekem 
kost dit me namelijk best wel wat tijd om te bedenken waarover ik ga schrijven, 
er afbeeldingen bij te zoeken en natuurlijk ook het schrijfproces zelf. In het 
begin ging dat sneller, toen zat ik vol inspiratie en vlogen de teksten zo mijn 
vingers uit. Nu begin ik te merken dat wekelijks best snel achter elkaar is, 
waardoor ik alweer aan het nadenken ben over de volgende blog als ik de 
vorige net af heb. Ik snap nu ook wat een writers block is, soms komt de 
inspiratie gewoon niet en dan krijg ik dus ook niks op papier. Het druk hebben 
helpt daar ook niet bij merk ik. Naast dat ik dus door een lagere frequentie wat 
tijd win, hoop ik ook dat ik daardoor net wat meer ruimte (in tijd én in mijn 
hoofd) heb om op nieuwe ideeën te komen waardoor het schrijven weer wat 
makkelijker en meer vanzelf gaat en ik jullie wel zo nu en dan kan blijven 
voorzien van mijn hersenspinsels.

Uiteraard zijn er nog meer dingen te bedenken om de boel wat rustiger te 
maken zodat ik het gewoon weer red in 32 uur. Het schrijven van deze blog 
helpt me bij de bewustwording en mogelijkheden die ik heb. Ik heb nu in ieder 
geval twee concrete acties om mee te starten en de komende weken blijf ik er 
alert op zodat ik extra actie kan ondernemen waar nodig. Voor nu ben ik 
bovenal blij dat ik weer lekker aan het



NOORD
Arnhem

ZUID
Arnhem

12.15 uur Soeplunch in het
 Inloophuis St Marten

13.00 uur Er starten 3 workshops tegelijk.
 Twee workshops in het Inloophuis
 Eén workshop in de Nieuwe Hommel

VERZAMELEN IN HET ‘INLOOPHUIS’
 De workshopbegeleider neemt de 
 groep mee naar de Nieuwe Hommel.

15.30 uur Einde programma. Uitgezonderd 21 juli
 dan eindigt het om 16.30 uur.

12.00 uur Soeplunch in het Huis voor de Wijk

13.00 uur Er starten 3 workshops tegelijk.

15.30 uur Einde programma.
 Uitgezonderd 23 juli
 dan eindigt het om 16.30 uur.

KOSTEN DEELNAME 
! 0,00

Alleen voor sommige workshops 
wordt een eigen bijdrage 

gevraagd voor materiaalkosten.

OPGEVEN
via de app:

06 82 73 46 74
of

via de mail: 
info@vitaleverbindingen.nl

MEER INFORMATIE
06 - 82734674

Maximaal 30 deelnemers,
opgeven is gewenst.

Bij spontane deelname mag je 
langs komen, maar vol is vol.

• INLOOPHUIS
Van Slichtenhorststraat 34
6821 CM Arnhem

• NIEUWE HOMMEL
De Wiltstraat 6
6821 CE  Arnhem

• HUIS VOOR DE WIJK
Eimerssingel-Oost 266
6834 CZ Arnhem
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Mede mogelijk 
gemaakt door:



Proppenproject….
De proppenfilm is inmiddels ook uitgebreid met meer filmpjes…
Hieronder van elke filmpje een afbeelding

Nieuwsgierig naar de film?  Kijk dan op:
zo.ribwavv.nl/digitale-daginvulling/proppenproject

Open podium
Deze week heeft Leloe weer 

een mooi tekenwerk 
ingeleverd

https://zo.ribwavv.nl/digitale-daginvulling/proppenproject/


Creatieve opdracht





Tot over 2 weken!


