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Wil je in een paar woorden je werkzaamheden binnen het bedrijf beschrijven?  

Voor welke bedrijfsonderdelen ben je verantwoordelijk?

’Als Sales Steering Manager ben ik betrokken bij het salesmanagement voor de landen 

van de South Group (CH, ES, FR, IT, PT & RU). Dit betreft niet alleen de onderwerpen die in 

het kader van Powerhouse uit Stuttgart komen, maar ook landspecifieke onderwerpen in 

verband met de verkoop.’
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Wil je je huidige dagelijkse routine en het werken vanuit een thuiskantoor beschrijven?

’Mijn dag begint als een van mijn kinderen, of zelfs allebei samen, me uit bed jagen. 

Meestal rond zes uur ‚s morgens. :) Dan neem ik een kop koffie. Na het ontbijt van de 

kinderen begin ik met het inrichten van mijn kleine maar fijne werkruimte in de slaap-

kamer of de woonkamer, afhankelijk van de dag van de week. Afhankelijk van of Laura 

naar de kleuterschool gaat of niet. De lunch wordt samen gegeten, als de agenda en de 

afspraken het toelaten. Dan is het weer tijd om aan het werk te gaan. Na het werk wordt 

de werkplek opgeruimd en geniet ik van nog wat tijd doorbrengen met mijn gezin.’
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Wat vind je van het thuiskantoor? Welke voordelen heeft dat? Wat mis je?

’Ik vind de mogelijkheid om van huis uit te kunnen werken echt fijn. In uitzonderlijke situa-

ties kunnen gezin en carrière beter op elkaar worden afgestemd. Ook al werk ik persoon-

lijk liever op kantoor.’
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Homeoffice & 
Homeschooling

Je tips en tricks voor geconcentreerd thuis werken.

’Een lichte werkplek met voldoende frisse lucht. Als mijn vrouw voor de kinderen kan 

zorgen, werk ik liever in een andere kamer. :)’
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In hoeverre krijg je van KAISER+KRAFT ondersteuning in deze nieuwe werksituatie? Wat 

helpt om je werkzaamheden en je dagelijkse leven met je kind/kinderen te organiseren?

’Ik ben dankbaar dat KAISER+KRAFT en mijn leidinggevende mij toestaan om vanuit mijn 

thuiskantoor te werken als ik dat wil. Dit geeft me steun en maakt het dagelijks leven in 

sommige situaties gemakkelijker.’
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Wat is je mantra voor als het je eens een keer te veel wordt?

’Trek je loopschoenen aan, zet wat muziek op en laat je gedachten voor een uurtje de 

vrije loop.’
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Thuiskantoor & thuisonderwijs, zeg eens eerlijk: hoe werkt het? Wat zijn de speciale 

dagelijkse uitdagingen? 

’Intussen heb ik mijn kinderen geleerd dat papa werkt als hij in een andere kamer is en 

dat als hij buitenkomt, het speeltijd is. Dat duurde even en was een beetje vermoeiend de 

eerste paar dagen.’
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