LTC Professionals in coronatijd
Gemeente Stadskanaal

Onderstaand het interview met Matthijs Boeijing, medewerker beheersystemen Gemeente Stadskanaal.
1. Hoe gaat gemeente Stadskanaal om met de anderhalvemetersamenleving?
De gemeente Stadskanaal houdt zich uiteraard aan de RIVM-richtlijnen. Wij werken dus zoveel mogelijk
thuis. Alleen medewerkers met kritische locatiegebonden functies werken vanuit het gemeentehuis.
Hierbij valt te denken aan KCC-medewerkers, DIV-medewerkers en de Repro. De medewerkers van de
buitendienst zijn gewoon buiten aan het werk. Hetzelfde geldt voor de Boa’s. Mocht er toch echt iets zijn
waarvoor je even naar kantoor moet, dan valt dit in overleg met de leidinggevende af te stemmen.
2. Kun je vertellen hoe dat direct van invloed is op jouw werkzaamheden als medewerker
beheersystemen?
Vóór COVID-19 was ik voor mijn werk regelmatig buiten. Ik merk dat dit nu een stuk minder is geworden
en dat ik in verhouding meer uren achter mijn laptop spendeer. Ik hou er niet van om de hele dag te stil
zitten, dus tussen de middag trek ik mijn wandelschoenen aan voor een heerlijke lunchwandeling.
3. Wat is de grootste verandering binnen je werkzaamheden sinds het advies om thuis te werken?Het
digitale vergaderen. Nog nooit heb ik zoveel gebruik gemaakt van MS-Teams als de afgelopen maanden.
Op zich werkt het prima met het inmiddels bekende ‘handje’ opsteken als je iets wilt zeggen, maar mijn
voorkeur gaat toch uit naar een fysieke vergadering.
4. Hoe ziet je thuiswerkplek eruit? Kun je misschien een foto meesturen die we mogen opnemen bij
het artikel?
Mijn vriendin en ik zijn twee weken geleden verhuisd. Dit betekent dat ik momenteel nog even met mijn
laptop aan de keukentafel zit te werken tussen de verhuisdozen. Gelukkig hebben we boven nog twee
ruime kamers ‘over’. Op één van die kamers ga ik binnenkort een kantoortje inrichten.
5. Merk je verandering in de werkdruk of werkzaamheden?
In het begin van de corona pandemie was het erg druk. Veel werken werden stilgelegd en het was niet
duidelijk wanneer dit weer opgestart kon worden. Er ging veel tijd zitten in onderlinge afstemming en het
zoeken naar tijdelijke oplossingen. Inmiddels zijn de werkzaamheden weer opgestart, allicht onder
aangepaste voorwaarden. Het grote verschil zit hem in de manier van werken en vergaderen. Dit gaat nu
grotendeels digitaal.
6. Hoe onderhoud je het contact met collega’s?
Wij hebben eens per week een Teams-vergadering met het team. Dit is één van de weinige momenten dat
je je collega’s nog even te zien krijgt. Af en toe een belletje hier en daar, maar toch een stuk minder
persoonlijke gesprekken en ‘wandelgangverhalen’. Die gesprekken mis ik best wel. Een combinatie van
thuiswerken en werken op locatie zou wat mij betreft een ideale uitkomst zijn.
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?Ik zie dat veel organisaties en bedrijven de laatste tijd webinars en online meetings organiseren om
hun klanten bij te praten over de nieuwste ontwikkelingen. Ik vind dit een toegankelijke manier om toch
op de hoogte te blijven. Waar je anders het halve land door moest reizen om een bijeenkomst bij te
kunnen wonen, kun je dit nu vanuit huis doen. Zo kent ieder nadeel dus ook z’n voordeel.
8. Tot slot; kun je vertellen welke kansen je (nog meer) ziet voor jouw gemeente of afdeling?
Waar we in deze tijd écht achter zijn gekomen is dat we afhankelijk zijn van digitale middelen en
voorzieningen. Waar wij voor een aantal jaren geleden nog niet eens over een werklaptop beschikten,
vergaderen we nu (bijna) allemaal digitaal vanuit huis. Om dit goed te laten verlopen is een goed ingericht
IT-systeem van levensbelang. Hierin zie ik ook nog enorm veel kansen. Sneller en veiliger data met elkaar
wisselen, makkelijker en beter informatie verstrekken. Kortom: we hoeven niet stil te zitten.
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