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.
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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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