
Tsja daar zaten we ineens gedwongen 
thuis. Alles wat normaal was, was dat 
niet meer. Fascinerend wat dat met mijn 
werk deed. Door welke fases we gingen. 
Misschien herkent u ze.

Ik zal niet de enige zijn geweest bij wie de 
angst om het hart sloeg. ‘Shit, het is niet 
meer veilig. We hebben wereldwijd een 
flink probleem. Wat zal er gebeuren met de 
mensen om me heen? Wat kan ik eigenlijk 
doen vanuit Samen voor De Bilt. We zijn twee 
parttimers?’

Acceptatie
Na een nachtje slapen, realiseerde ik me 
dat het was zoals het was. Accepteren was 
het enige dat restte. Dus thuis werken en 
afzeggen wat niet meer kon doorgaan. Met 
spijt in mijn hart, want we waren met zoveel 
enthousiasme het maatschappelijk diner 
aan het organiseren. Maar ja, samen eten 
zat er echt niet meer in. Onze core business: 
verbinden van vraag en aanbod in de 
samenleving, dat moest anders. Maar hoe?

Coronaproof acties
Gelukkig kwamen we, wonder boven wonder, 
op acties die wel passen en nu nodig waren. 
We stelden MENS De Bilt voor om samen een 
telefoonlijn op te zetten. Die loopt goed. Er 
zijn zelfs meer mensen die willen bellen, dan 
mensen die gebeld willen worden.
We vroegen Biltse inwoners om met Pasen 
een bloemengroet te geven aan mensen 
die de deur niet uit mochten. Het werd een 
hartverwarmende actie.
We vroegen aan Gluren bij de Buren of ‘hun’ 
muzikanten wilden optreden bij instellingen. 
Wekelijks zetten zij nu hun talenten in.
We benaderden de buurtsportcoaches of 
zij bewegingsactiviteiten wilden doen bij 
(zorg) instellingen. Binnenkort gaan zij levend 
ganzenbord doen.
Daarnaast ondersteunden we ‘kleinere’ acties. 
De Wereldwinkel die RIVM-medewerkers 
bedankten door paaseieren aan te bieden. En 
we zochten en vonden iPads voor mensen in 
een instelling.

Verrassend
We kregen nieuwe contacten. Mensen wisten 
ons te vinden met uiteenlopende vragen. Het 
rondbrengen van de bloemen was een feestje. 
We genoten zelf ook van de muzikanten. 
We werden verrast door de burgemeester, 
die spontaan meedeed aan enkele acties. Al 
bij al bleek er nog veel mogelijk te zijn. En 
al werken we ons drie slagen in de rondte, 
we zijn hartstikke blij en onder de indruk 
van de creatieve samenwerkingsvormen 
die los komen. Dit kan alleen omdat we zo’n 
fantastisch netwerk hebben!

En nu...
Als we één ding geleerd hebben is het dat 
we bij de dag moeten leven. In plaats van 
beperkingen mogelijkheden zien. Snel en 
flexibel reageren. Veel tijd besteden aan 
plannen maken voor de post-coronatijd heeft 
weinig zin. Wel helder en praktisch zien wat 
er nu speelt en waar we met ons netwerk van 
waarde kunnen zijn. En dan... actie!

Samen voor De Bilt organiseert 
ontmoetingen tussen bedrijfsleven 
en maatschappelijke organisaties. Zo 
stimuleren wij betrokken ondernemen
in de gemeente De Bilt en versterken
wij de lokale samenleving.
www.samenvoordebilt.nl
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