Ook wij - de medewerkers van Bureau Medezeggenschap - werkten de afgelopen maanden veel
vanuit huis. Mailen, videobellen en thuis je stukken lezen. Er werd door één van de medewerkers
zelfs een weekkrant gemaakt. Vol met gebeurtenissen bij mensen thuis en leuke ideeën om de tijd
mee door te komen. We ontvingen foto’s van mooie werkstukken, van leuke fietstochten en nog veel
meer. Die foto’s werden natuurlijk in het weekkrantje geplaatst.

In een gezamenlijke WhatsApp-groep, waarin alle medewerkers van Bureau Medezeggenschap
zitten, deelden we van alles en bemoedigden we elkaar in deze toch wel moeilijke tijd voor iedereen.
De begeleiders belden iedere week iedereen op om te polsen hoe het ging en wat er nodig was. Ook
hebben we een aantal keer een online koffiegesprek gehad met alle medewerkers die graag met
elkaar wilden bijpraten. Daarnaast waren er de serieuze gesprekken online, waarin we bijvoorbeeld
met elkaar nadachten over hoe de nieuwe werkplek eruit zou komen te zien. Ook de cliëntenraden
hielden hun vergaderingen via videobellen.
Natuurlijk houd je thuis wel veel eigen tijd over. Tijd die iedereen op eigen wijze zelf invult. Toch
merkten we na een aantal weken dat er veel mensen waren die maar wat graag weer aan het werk
wilden.
Op 26 mei mochten we eindelijk weer met een klein groepje aan de slag op de werkvloer. Eerst met
vier werknemers en twee begeleiders. Het was even wennen aan de nieuwe regels, maar iedereen
was erg blij elkaar weer te zien. We moeten 1,5 meter afstand houden, regelmatig handen wassen en
zelf onze werkplek schoonmaken. Iedereen heeft zijn eigen doos met tissues, schoonmaakdoekjes en
handgel en een lijstje met wanneer je wat schoon moet maken.

Na die eerste week mocht er elke week één extra werknemer op de werkvloer komen werken. In
totaal mogen er voorlopig 10 mensen aanwezig zijn in de kantoorruimte.
We hopen zo snel mogelijk iedereen weer te mogen ontvangen. Het gewone werk kunnen we weer
oppakken en daarmee voorzichtig ook weer ons normale leven. De cliëntenraden kunnen langzaam
ook weer verder met hun normale werkzaamheden. Al wordt er voorlopig nog vaak gevideochat. Al
met al heeft de coronatijd ook dingen opgeleverd, zoals het videobellen en het online vergaderen. Zo
kunnen we nu ook thuis onze werkzaamheden uitvoeren.

