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Column

Ik ben een knuffelbeer, ik wil mensen om me heen heb-
ben en organiseer heel graag feestjes, van een congres 
tot een groot dorpsfeest. Maar dat is tot nader order 
niet meer mogelijk. En nee, ik heb helemaal niets te 

klagen. Ik ben gezond met een paar kilo’s te veel, heb een 
heerlijk gezin en ook nog een geweldige tuin waar ik deze 
zomer heerlijk van heb mogen genieten. Maar toch moet ik 
uitkijken om niet van knuffelbeer te veranderen in een 
brombeer. 

Het nieuwe normaal?

Het jaarcongres van de Vereniging BWT Nederland gaat op 
8 oktober gelukkig door. Niet normaal, maar volgens het 
nieuwe normaal. Normaal één grote reünie van mensen die 
elkaar de hand schudden en even elkaar een knuffel ge-
ven, omdat ze elkaar al lang niet meer hebben gezien. Of 
gewoon lekker aan een statafel, die bij ons ook wel hang-
tafel wordt genoemd, met een groepje gezellig even bijklet-
sen over wat het afgelopen jaar is voorgevallen. Uiteraard 
dit alles naast het inhoudelijk zeer boeiende programma 
van die dag. 
Dit jaar zullen de stoelen echter 1,5 meter uit elkaar staan, 
wordt de koffie en lunch geserveerd aan tafeltjes waar ook 
de afstand tot elkaar in acht dient te worden genomen, en 
wordt het aantal verplaatsingen tot het hoogst noodzakelij-
ke beperkt. In plaats van 550 deelnemers, nu 100 in de 
zaal en 450 thuis achter hun scherm, die het live via de 
modernste technieken gestreamd vanuit hun eigen bu-
reaustoel kunnen volgen, met nog steeds een inhoudelijk 
zeer boeiend programma. Het nieuwe normaal? Ik mag 
toch hopen van niet.

Digitaal vergaderen

Vandaag, nu ik deze column schrijf, heb ik vier digitale ver-
gaderingen. Het is al absoluut niet bijzonder meer, het is 

het nieuwe normaal. Al moet ik vandaag wel goed weten te 
schakelen tussen Zoom, Webex en Teams om vervolgens 
nog met een Belgisch bedrijf over verlijming van gevels de 
dag af te sluiten in Skype. Een van de andere digitale ver-
gaderingen ging over de proefprojecten Wkb. Zij komen 
nog niet goed van de grond, en lopen nog enorm achter op 
het beoogde aantal. We praten er veel over, schrijven er 
veel artikelen over en proberen ze met allerlei hulpmidde-
len van de grond te krijgen. Maar naar mijn idee is het ‘so-
cial distancen’ voor het succesvol draaien van deze proef-
projecten vooral een ‘social disaster’. 

Om er echt voor te gaan met proefprojecten is er onderling 
vertrouwen nodig, moet je elkaar recht in de ogen kunnen 
kijken. Naast af en toe een corrigerend tikje geven, moet je 
ook vooral de successen kunnen bezegelen met een knuf-
fel of een lekker glaasje bier, wijn of fris. En dat is toch wel 
erg moeilijk nu alle BWT-ambtenaren solistisch thuis hun 
werk doen, en er weinig tot geen fysiek contact is tussen 
toetser, kwaliteitsborgers, bouwers en toezichthouders. 
Hoe krijg je vertrouwen in elkaar via een scherm met zes 
beeldjes van 10 bij 10 centimeter naast en onder elkaar? 
Mijn oproep zou dan ook zijn om elkaar juist te blijven zien 
en opzoeken. Ook binnen de maatregelen die er nu gelden 
is dit ‘veilig’ mogelijk en kunnen we elkaar blijven zien en 
opzoeken. Doe dit dan waar nodig, en zoek een gezonde 
balans tussen digitaal en fysiek contact. Wellicht dat het 
helpt om wat meer vertrouwen op te bouwen en om de 
proefprojecten in de tweede helft van het jaar echt van de 
grond te krijgen.

Een dikke knuffel van mij, en blijf gezond!

Social disaster

Het nieuwe normaal wordt het genoemd: ‘social distancing’. Maar mag 

ik u vertellen dat ik het helemaal niets vindt. Natuurlijk doen wij het 

met elkaar voor een hoger doel, het uitbannen van het COVID-19-virus. 

En ook ik houd me er zo goed als mogelijk aan, terwijl ik ook bij mezelf 

moet erkennen dat ik er wel een beetje schizofreen in begin te zitten. 

Wico Ankersmit

Directeur Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland
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