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Wil je in een paar woorden je werkzaamheden binnen het bedrijf beschrijven?
Voor welke bedrijfsonderdelen ben je verantwoordelijk?
’Ik werk op de afdeling orderverwerking. Ik voer de dagelijkse inkomende orders in.’
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Wil je je huidige dagelijkse routine en het werken vanuit een thuiskantoor beschrijven?
’Ik sta om 5.30 uur op. Dan verdwijn ik even de badkamer in, maak voor iedereen het ontbijt klaar (ook voor onze cavia‘s ;)) en ben even voor 6.30 uur met alles klaar. Ik heb niet
de stress van het racen naar de trein, alleen om erachter te komen dat de trein vertraging
heeft! Ik ga achter de pc zitten en begin aan mijn werkdag!’
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Wat vind je van het thuiskantoor? Welke voordelen heeft dat? Wat mis je?
’Ik vind het thuiskantoor heel handig op basis van mijn huidige woon-werkverkeer met de
trein. De enkele reis was 1,5 uur (toen ik nog maar 6 uur werkte om niet te laat thuis te
zijn, maar de hele dag weg was). Aangezien ik nu geen woon-werkverkeer heb, kan ik die
tijd beter gebruiken en meer werk verzetten ;).
Ik mis mijn collega‘s, natuurlijk, maar ook de dagelijkse beweging, die ik natuurlijk op
andere manieren probeer te compenseren.’
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Je tips en tricks voor geconcentreerd thuis werken.
’De deur dicht en goede muziek.’

Thuiskantoor & thuisonderwijs, zeg eens eerlijk: hoe werkt het? Wat zijn de speciale
dagelijkse uitdagingen?
’Thuisonderwijs is ook even wennen. Ik hoef me geen zorgen meer te maken over mijn
18-jarige, hij doet het prima in zijn eentje en heeft me zelfs geholpen met een of twee technische problemen. Maar mijn zoontje is 11 en zitten voor het eerst zo lang achter de pc!

Bij de eerste lockdown was het moeilijker omdat hij alleen weektaken had die met de
hulp van ons ouders moesten worden doorgewerkt. Nu zit hij op de middelbare school en
werken ze ook met teams en echte online lessen. Dat was spannend en nieuw en in het
begin ook goed, maar nu is hij het langzamerhand een beetje beu. De sociale contacten
missen de kinderen het meest, het ontmoeten van hun vriendjes en het niet bij elkaar
thuis kunnen spelen.’
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In hoeverre biedt KAISER+KRAFT je ondersteuning in deze nieuwe werksituatie?
’Met de nieuwe arbeidstijdregeling voelt het al goed. Zo vroeg beginnen zou met mijn
reistijd niet gaan. Ik zou waarschijnlijk om 4.30 uur moeten vertrekken (treinen rijden niet
zoals ik dat zou willen of nodig heb :)).
De hele indeling zorgt voor veel voordelen: snel naar de dokter gaan of zo, geweldig!’
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Wat helpt om je werk en je dagelijkse leven met je kind/kinderen te organiseren?
’Vooral mijn man! Ook mijn kinderen die zo goed meewerken!!!’

Wat is je mantra voor als het je eens een keer te veel wordt?
’Eerst maar eens rustig aan, het heeft geen zin om je gek te laten maken, zet een lekker kopje thee, haal diep adem, ga de natuur in, luister naar goede muziek, doe wat aan
lichaamsbeweging en je voelt je dan al snel een stuk beter!’

