Elevator chat

Beeld Janita Sassen

Annet Bon

Nieuw
gezicht
Twee Brunellers en twee gemene delers:
Annet Bon en Richard Dijkman komen elkaar
tegen bij het hoofdkantoor. Een kennismaking.
Richard: “Hee, een nieuw gezicht. Toch?”
Annet: “Klopt, maar al wel een paar maanden,
hoor. Ik ben net aan de slag bij mijn eerste
opdracht. Ik werk nu bij ABN Amro als digital
marketeer in het team Know Your Customer.
Samen met collega’s sta ik voor de uitdaging
om in een jaar tijd de persoonsgegevens van
onze klanten compleet te maken. Daarvoor
ontwikkelen we een contactstrategie voor alle
off- en onlinekanalen. Zelf heb ik vooral veel
ervaring met e-mail- en appmarketing.”
Richard: “Gaaf, ABN Amro. Daar heb ik twintig
jaar gewerkt als kantoordirecteur, heel erg offline dus. Op kantoor legden wij klanten op een
gegeven moment uit hoe ze konden internetbankieren. Nu zie je dat er haast geen kantoren
meer zijn. De technologische ontwikkelingen
gaan razendsnel, een boeiend werkveld.”
Annet: “Absoluut! Maar jij bent nu toch Directeur Engineering bij Brunel? Heel wat anders...”
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Richard Dijkman

Richard: “Ik raakte bij ABN Amro op een
verkeerd spoor. In mijn ambitie zette ik allerlei
stappen, tot ik op een plek kwam die eigenlijk
niet bij me paste. Zat ik ineens op het hoofdkantoor te vergaderen over rapporten en analyses! Terwijl ik veel liever met mensen bezig wil
zijn, wil verbinden. Bij Brunel kreeg ik de kans
om als consultant aan de slag te gaan. Vanaf
daar ben ik doorgegroeid naar waar ik nu zit.”
Annet: “Die ambitie herken ik! Als ik me ergens
ook maar een beetje comfortabel voel, zoek
ik het liefst gelijk een nieuwe uitdaging. Maar
tegelijk wordt ook de verantwoordelijkheid
steeds groter. Hoe ga jij daarmee om? Lig je
’s nachts wel eens ergens wakker van?”
Richard: “Die verantwoordelijkheid is iets waar
je in groeit. Ik weet nog hoe zenuwachtig ik
was toen ik de leiding kreeg over mijn eerste
kantoor met drie medewerkers. Maar ik heb
geleerd bij mezelf te blijven. Zolang ik me in
mijn element voel en de humor van dingen
inzie, zit ik goed. Jouw ambitie is mooi, maar
heeft als risico dat je grenzen overschrijdt. Blijf
vooral dicht bij wie je bent, dan kom je zover als
je aankunt.”
Annet: “Een mooie tip: authentiek zijn en zien
waar het je brengt.”
Richard: “Precies! En daarbij: een carrière
loopt haast nooit in één rechte lijn. Maar hé,
het werk wacht, hè? Erg leuk je te ontmoeten!”
Annet: “Wederzijds! We komen elkaar vast nog
eens tegen.”
_connected
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De bijzondere week van

Olav Massar (28)

studeerde
| werkt
2017 | is
in het strategisch team van de marketingafdeling | woont

WOENSDAG Corona-mailings: een nieuw begrip. We
informeren interne collega’s iedere dag over de stand

Corona-drukte
Bruneller Olav Massar neemt je mee in zijn werkweek
als Corporate Communicatiespecialist.

MAANDAG

van zaken. En de specialisten wekelijks; zij krijgen namelijk ook vanuit de opdrachtgever al veel informatie.
Ik adviseer het MT over de inhoud en samen bepalen we de invulling. Zo gaan er vandaag tips uit over
gezond thuiswerken. Daarna mijn wekelijkse bila met
mijn manager. We zitten allebei nogal in de actiestand
en bespreken dit keer vooral operationele dingen. Die
persoonlijke snaar komt volgende maand wel weer!

en het journaal,

DONDERDAG Het aanrecht is een prima werkplek,

zo begin ik de dag. Om 9 uur zit ik klaar voor

ontdek ik. Zo zonder fysieke afspraken zit ik vaak

de videocall met mijn team. Nu we allemaal

lang in dezelfde houding. Even staan is dan lekker!

thuiswerken, is dit vaste prik. Fijn om af te

In opdracht van de corona-stuurgroep schrijf ik een

stemmen wat er op het programma staat en

DINSDAG Vandaag staat in het teken van Microsoft Teams, het platform dat Brunel gebruikt voor
online teamsamenwerking. We waren hier voor
het coronavirus al mee bezig, maar rollen het nu

hoe pakken we dat actief op en met welke richtlijnen?

bijna non-stop aan de telefoon. Na de pers-

Ook werk ik verder aan een versneld plan voor de

conferentie over het coronavirus sturen we

introductie van Yammer: een intern social media-

alle collega’s nog een mail over de verlenging

kanaal dat we uitrollen voor heel Brunel Nederland.

van het thuiswerken. Een latertje…

De eerste communities zijn deze week ge-onboard.

VRIJDAG Mijn Engelse les gaat gewoon door,
als videoconference. Ik volg een training van tien
weken om mijn Engels weer wat op te poetsen.
’s Middags bekijk ik de feedback die we vanuit de

versneld uit. Want natuurlijk wil Brunel dat collega’s

organisatie krijgen over het werken met Teams.

werken. Vandaag kijk ik mee naar instructies en

op kunnen inspelen komende maandag, zodat

handleidingen en zet ik een bericht over Teams op
Connect. Met al dat thuiszitten mis ik mijn loopjes
wel, dus strek ik even de benen in het park.
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hoe we elkaar kunnen helpen. Verder hang ik
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Met collega Róisín bespreek ik hoe we daar goed
het thuiswerken voor iedereen prettigerwordt.
maar we krijgen ook veel gedaan!

COMMUNICATIESTRATEGIE
Op de agenda van ons als strategisch
marketingteam staat dit jaar het ontwikkelen van communicatiestrategie en het
aanscherpen van communicatiebeleid.
Dit is door alle hectiek wat op de achtergrond geraakt, maar juist nu merken we
hoe hard we het nodig hebben. Hoe ga je
om met crisiscommunicatie, wat zijn de
lijntjes binnen de organisatie, hoe bereik
je collega’s het best? Veel lessen die we
nu leren, kunnen we gelijk gebruiken!

_connected
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Goed voor elkaar

“Blij dat ik nog
aan de slag kan”
Het ‘coronatijdperk’ is een onzekere tijd
maatwerk. Waar veel Brunellers moeten
wennen aan thuiswerken en videobellen,
staat voor anderen het werk ineens helemaal stil. Bouwkundig schade-expert
Erik en consultant Jasmijn vertellen.

Erik Lolkema
is Bruneller sinds 2017 en startte

Jasmijn Ekas
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Met zijn team is Erik verantwoordelijk voor
inspecties bij aardbevingsschade in Groningen. Even leek het erop dat hij helemaal
thuis zou komen te zitten. Hij was net twee
maanden aan de slag toen de coronacrisis
Nederland bereikte.
“Met mijn team beoordeel ik gemelde
aardbevingsschade in Groningen. Onze
inspecteurs komen bij mensen thuis en
staan soms met wel vier mensen in een
klein kamertje. De coronamaatregelen lieten
dat natuurlijk niet meer toe. Zelf doe ik als
technisch coördinator geen inspecties,
maar ben ik eindverantwoordelijk voor de
rapporten van onze zeventien inspecteurs.
De eerste anderhalve week had ik nog genoeg werk, maar zonder nieuwe inspecties
droogde dit gauw op. De contracten van
veel teamleden waren inmiddels beëindigd
en ik bereidde me voor op een periode
thuiszitten als DIM’er (Direct Inzetbare
Medewerker).”
Zoeken en improviseren
Consultant Jasmijn had intussen bijna
dagelijks contact met opdrachtgever CED
over de werkvoorraad van Erik.
“De klant gaf aan Erik graag te willen houden, maar zocht naar een mogelijkheid om
het project tijdelijk on hold te zetten. Dan
kon Erik direct weer aan de slag als de situ-

atie zou veranderen. Veel klanten vragen
momenteel naar dit soort mogelijkheden.
Voor ons is het zoeken en improviseren;
hier heb je geen kant-en-klaar plan voor
op, want we willen natuurlijk graag dat specialisten hun opdracht kunnen behouden.
Voor Erik zocht ik al naar een opdracht
ernaast of een tijdelijke interne klus, toen
CED zelf met een creatieve oplossing
kwam: inspecties via videobellen. Erik was
onderdeel van een kleine selectie mensen die ze daarin wilden betrekken. Goed
nieuws! Het is een pilot, dus nog steeds
onzeker. Maar in ieder geval kan Erik nu
door. Hij heeft geluk, want er zijn genoeg
Brunellers in deze branche die helemaal
niet meer kunnen werken.”
Opluchting
Erik en collega’shebben inmiddels de
eerste tests gedaan met inspecties op
afstand. “Ideaal is het niet, maar het lijkt te
kunnen werken. Een deel van de bewoners
hoeft nu na een schademelding niet lang te
wachten op een inspectie. Tegelijk kunnen
wij verder met het project, waar behoorlijk
wat druk op staat.”
Erik vindt dat hij geluk heeft dat hij op deze
manier toch kan doorwerken. “Bijna al
mijn teamleden zitten thuis, sommige zelfs
onbetaald. Ik ben blij dat ik nog aan de
gezien niet druk hoef te maken, is sowieso
een enorme opluchting. Daarbij regelt Jasmijn veel voor me. Ik kan haar altijd bellen
en ze denkt met me mee. Zeker in deze tijd
is dat heel waardevol!”

denken in
oplossingen
en stralen
vertrouwen uit'
Onzekere tijd
Voor Jasmijn is de focus van haar werk de
laatste weken verschoven. In plaats van te
zoeken naar nieuwe kansen, vacatures en
kandidaten, is ze nu vooral bezig met de
begeleiding van specialisten op bestaande
opdrachten en het contact met hun opdrachtgevers. “Het is een onzekere tijd
en iedereen moet wennen aan de nieuwe
situatie. Ik bel ‘mijn’ specialisten elke
week. Hoe gaat het werken of wachten
thuis, lukt het om structuur in de dagen
te houden, is er een goede werkplek ingericht? Ik help waar ik kan. Zo heb ik deze
week nog een bureaustoel bij iemand thuis
gebracht en ergens anders een toetsenbord laten bezorgen. Brunel wil een goede
werkgever zijn en dit is het moment om dat
in oplossingen en stralen vertrouwen uit.
Ik denk dat dat een positief effect heeft,
want ik merk dat specialisten zich in notime aanpassen en echt bereid zijn er het
beste van te maken.”

Meer persoonlijke verhalen lezen?

Houd onze blogs in de gaten via de website of
Connect.
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De specialist

Mooi MVO

sneld wordt teruggedraaid, wordt die uit
de kleinere velden in bijvoorbeeld Drenthe
en de Veluwe steeds belangrijker. De extra
productie daar is nodig, want honderd
procent van het gas af gaan is nog geen
optie. Zonne-energie is in tegenstelling tot
de energie uit gas niet regelbaar. Dus gas
blijft als schone regelbare energiebron
noodzakelijk om het gat te vullen dat ontstaat als we primair gebruik gaan maken
van schone energie. In die zin is mijn werk
en dat van de juristen dus wel verweven
met elkaar.”

‘Je hebt te maken met
actuele ontwikkelingen en
die zijn onvoorspelbaar’
Het verschil maken
Die gaswinning uit kleine velden is inderdaad belangrijk, vindt ook Germa. “Het
is een goede ontwikkeling”, stelt ze.
“NAM moet ook de policy medewerkers
en contractors op de hoogte houden van
ontwikkelingen elders in het bedrijf, ook
over energietransitie dus. Zo blijf je betrokken bij wat er speelt en dat is beslist
waardevol in je dagelijkse werk. Tegelijkertijd is het wel zo dat er bij de bewoners in
het aardbevingsgebied in Groningen heel
veel emotie zit. Verhogen van de Gaswinning in de kleine velden dempt die emotie
niet, evenmin als het versneld dichtdraaien
van de gaskraan in het Groninger veld.”
Het is een unieke situatie waarin de juriste
zich met dit werk bevindt, niet alleen
vanwege die emotie. “Je hebt te maken
met actuele ontwikkelingen en die zijn
onvoorspelbaar”, zegt ze. “Planningen
26
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worden veranderd, of wetgeving laat
langer op zich wachten dan voorzien. NAM
is weliswaar een zelfstandig bedrijf, maar
de omstandigheden waarin ik werk, zijn
buitengewoon politiek beladen. Tot mijn
verrassing leidt dit ertoe dat ik soms de
vraag krijg of ik dit werk wel op mijn cv
wil vermelden, maar dat zie ik toch echt
anders. Juist in een omgeving met veel
krachten van buitenaf en sterk gevoelde
emoties kun je het verschil maken.”
In staat te leveren
Han heeft die trots ook. “Je speelt een rol
in de discussie over de energietransitie
die nu buitengewoon actueel is”, zegt hij.
“En het mooie daarin van juist deze opdracht is dat je toegevoegde waarde niet
kennis zit, maar ook in het gevoel dat je
echt ‘van NAM’ bent. De activiteiten die je
krijgt aangeboden om de teambuilding te
versterken, zorgen ervoor dat processen
worden versneld en dat je je geen externe
voelt. Belangrijk, want ik ben de enige
Bruneller op deze opdracht. Een opdracht
die inhoudelijk echt maatwerk is trouwens,
want geen enkele onderhoudsklus of
installatie is hetzelfde. NAM heeft me heel
goed voorbereid op het unieke karakter
van deze opdracht, door me een maand
te laten meelopen met mijn voorganger.”
dat het bedrijf een goede naam heeft
en iedereen wel eens van Brunel heeft
gehoord, vult Germa aan. “Brunel is een
begrip en is op het moment dat het nodig
was, binnen NAM in staat geweest om snel

Samen
strijden
Joelend publiek, een opzwepende presentator, collega’s die
elkaar hun rugnummers opspelden, een laatste rekoefening
en dan … GO! Het startschot van de 4 Mijl van Groningen zette
in oktober 56 Brunellers in beweging. Van startschot tot

hebben voor NAM. Daarin kan het duidelijk
het verschil maken.”
_connected
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Mooi MVO

E

r hangt een vrolijke, opgewonden
stemming in het bedrijvenstartvak
van de 4 Mijl van Groningen. Tussen
de duizenden lopers staan maar liefst acht
teams van Brunel eensgezind bij elkaar
in hun zwart-gele shirts. Ze lopen samen
nog wat warm, wensen elkaar succes. Na
het startschot is het een beetje duwen en
trekken in het smalle Haren. Maar al gauw
is daar de lange weg naar Groningen, met
langs de zijlijn de eerste aanmoedigende
Brunel-collega’s: ‘Kom op, collega’s! Zet
‘m op, Brunel!’ Al van verre zien de hardlopers de Herenbrug liggen, het eerste
zware obstakel. Livemuziek en joelend
publiek geven het nodige duwtje in de rug.
Richting de Heerenstraat komt terrorstuk
twee: vals plat. Maar dan, bij het Nieuwscafé in de laatste bocht, staan daar weer
tientallen Brunellers te schreeuwen. Het
geeft precies de energie die nodig is om
het laatste stuk richting Vismarkt nog
even te sprinten … Finish!
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‘Een superleuk evenement
dat mensen dichter bij
elkaar brengt’

In oktober 2019 deed Brunel voor de
vijfde keer op rij mee aan de 4 Mijl van
Groningen. En voor de vijfde keer was het
een enorm succes! “Het is een superleuk
evenement dat mensen dichter bij elkaar
brengt”, vertelt Anja Kromkamp, Executive
Consultant bij Brunel (Life Science Industry) en coördinator voor de 4 Mijl. “Specialisten en interne collega’s strijden samen
ergens voor, dat zorgt voor verbinding.
Sommige collega’s kwamen op doordeweekse avonden al bij elkaar om samen
te trainen. Die ontmoeting in informele
setting is zo waardevol. Een mooie kans
om te connecten met andere Brunellers.”

De saamhorigheid was voelbaar in café
Hoppe, waar de sportieve prestatie werd
gevierd met een hapje en een drankje.
“Er werd volop nagepraat en nader kennisgemaakt. Iedereen was opgetogen
en de sfeer zat er goed in. Tijdens de
borrel hoorden we ook nog eens dat ons
wedstrijdteam met de zes snelste Brunellopers, 3e was geworden (van de 113!) en
naar het podium werd geroepen. De kers
op de taart!”
Goed werkgeverschap
Sportieve evenementen horen wat Anja
betreft bij goed werkgeverschap. “Een
goede balans tussen werk en fun is nodig
om mensen te verbinden en te behouden.
Sporten is daarbij ook nog eens gezond.
Ik ben blij dat Brunel investeert in vitaliteit
door dit soort evenementen mogelijk
te maken. Het is trouwens meteen een
mooie exposure kans, want aan de 4 Mijl
doen ook veel klanten van Brunel mee.”

Ook toe aan Brunel-fun?
Meld je aan voor de 4 mijl in oktober in
Groningen of doe een oproep voor een nieuwe
activiteit. Aanschaf van hardloop- of wielerkleding tegen inkoopprijs of sponsoring is
mogelijk. Kijk voor meer informatie op Connect.
Check hier ook de event-kalender.
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