LTC Professionals in coronatijd
Gemeente Den Haag

In deze special laten we een aantal LTC gebruikers aan het woord om te zien hoe zij omgaan met de
nieuwe maatregelen in coronatijd en wat de invloed hiervan is op hun dagelijkse werkzaamheden.
Wat is bijvoorbeeld de grootste verandering sinds het advies om thuis te werken, welke kansen zijn
er voor de toekomst en hoe ziet bijvoorbeeld zo'n thuiswerkplek er uit?
We stelden enkele vragen aan Ron Diepeveen, wegbeheerder gemeente Den Haag.

1. Hoe gaat gemeente Den Haag om met de anderhalvemetersamenleving?
Zeer serieus. Sinds de uitbraak is er een Crisisteam Crowd Control in het leven geroepen. Het team
bestaat uit een tactisch overleg en een operationeel overleg. Alle verzoeken tot het nemen van (1,5 m)
maatregelen worden eerst besproken in het tactisch overleg. Bij akkoord gaat het operationeel overleg er
mee aan de slag.
2. Kun je vertellen hoe dat direct van invloed is op jouw werkzaamheden als wegbeheerder?
De extra te nemen (veiligheids)maatregelen hebben veel impact gehad bovenop de dagelijkse
werkzaamheden van de wegbeheerders.
3. Hoe ziet je werkplek er eigenlijk uit Ron?
Op de foto rechts zie je mijn thuiswerkplek.

4. Wat is de grootste verandering binnen je werkzaamheden sinds het
advies om thuis te werken?
Ik merk geen veranderingen, behalve dat ik geen reistijd meer heb en
daardoor eigenlijk productiever ben.
5. Merk je verandering in de werkdruk of werkzaamheden?
Nu niet meer. Kort na de Corona uitbraak wel.
6. Hoe onderhoud je het contact met collega’s?
Eens per drie weken hebben we een ‘expertoverleg’. Echter is het contact als gevolg van het thuiswerken
minder intensief.
7. Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken, kan ook weer nieuwe manieren van samenwerken
en communiceren opleveren. Geldt dit ook voor jouw gemeente en kun je eens beschrijven hoe
dan?
Kort na het uitbreken van de pandemie is Den Haag begonnen met het vergaderen/overleggen via MS
Teams. Voor de crisis was ik hier niet mee bekend. Ik vind het een geweldig communicatiemiddel om op
afstand toch fatsoenlijk je werk te kunnen doen. Kanttekening daarbij is dat ik, zeker als het om meerdere
overleggen per dag gaat, online vergaderen vele malen vermoeiender vind.
8. Tot slot; kun je vertellen welke kansen je (nog meer) ziet voor jouw gemeente of afdeling?
Een grote kans is natuurlijk om na de crisis het thuiswerken voor een deel voort te zetten. Inmiddels is
wel bewezen dat dit goed gaat en je ook op afstand je werk kunt doen. Dit scheelt straks enorm in het
dagelijkse fileleed en een overvol OV.

“Sinds de uitbraak is er een Crisisteam Crowd Control in het
leven geroepen. Alle verzoeken tot het nemen van (1,5 m)
maatregelen worden eerst besproken in het tactisch overleg. Bij
akkoord gaat het operationeel overleg er mee aan de slag.”
Ron Diepeveen, gemeente Den Haag
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