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Wanneer ik weer de 2 trappen omhoog

Ik heb het relatief makkelijk omdat er geen

loop bekruipt me het gevoel van

kinderen om aandacht schreeuwen of door

eentonigheid. Natuurlijk, er zijn voordelen.

het beeld lopen tijden een Teams meeting

Geen reistijd, betere koffie dan op kantoor,

en ook geen kat (meer) die op mijn

minder afleiding en zelf een prima uitzicht

toetsenbord komt liggen maar ik weet dat

op de zogenaamde wadi’s voor ons

mensen in mijn team daar wel mee te

huizenblok vanuit mijn brede dakkapel.

maken hebben. Allemaal zaken om toch

Maar toch, ik ben hierop niet gebouwd. Ik

rekening mee te houden. “Rechtvaardig

heb hier niet voor gekozen. Ik ben de sales

doch streng” of zoiets? Of misschien meer

ingegaan om met mensen in contact te zijn,

“begripvol doch pushend, sturend en

vanwege de variatie, vanwege het reizen,

motiverend”?

om klanten en leveranciers te kunnen
bezoeken en zelfs om af en toe eens in een
slecht Engels hotel te slapen zonder ontbijt
om daar later weer grappen over te kunnen
maken. Ik wil zien hoe het in onze locatie in
Essen gaat, hoe onze materialen erbij staan
en hangen (uiteraard altijd in topconditie…)
en verlang zelfs naar die autorit door
Frankrijk in 40 graden Celsius met een
langzaam stervende airco in mijn Italiaanse
volbloed.

Dat alles zit er voorlopig niet in. Ik zal er
mee moeten dealen en genoegen nemen
met af en toe een bezoekje aan kantoor
waar momenteel nauwelijks iemand is. We
hebben het thuiswerken goed ingericht en

Ondertussen zijn we eind van de middag.

vertel het ze niet, dan gaan ze naast hun

Niet dat ik de hele dag op dit stukje gezeten

schoenen lopen, maar IT heeft hier een

heb, het begin was een flashback naar

goede job verricht.

vanmorgen. Ik ga zo wel profiteren van het
voordeel van geen reistijd en bij de buren

Er zijn ook nieuwe uitdagingen die me

de verticuteermachine lenen voor mijn

dwingen bij de les te blijven en creatief te

mini-gazonnetje in de achtertuin.

zijn. Hoe hou je een team op afstand bij

En morgen? Morgen weer met goede moed

elkaar en gemotiveerd? Hoe zorg ik er voor

twee trappen op om met ons team de

dat we in contact blijven met onze klanten,

klanten van LGH zo goed mogelijk te

kansen creëren en kansen grijpen en ons

ondersteunen, nu en in de toekomst!

voorbereiden op de after-corona tijd?
Stay safe, werk veilig.
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When I walk up the 2 stairs again, it almost

I have it relatively easy because there are

feels like tediousness. Of course, there are

no children shouting for attention or

advantages. No travel time, better coffee

walking behind me through the screen

than in the office, less distractions and

during a team meeting and also no cat

even an excellent view of the so-called

(anymore) lying on my keyboard but I know

suds (sustainable drainage systems) in

that people in my team have to deal with

front of our block from my wide dormer.

that. All things to take into account.

But still, I'm not built for this. I didn't

"Righteous but strict" or something like

choose this. I went into sales to be in

that? Or maybe more "understanding but

contact with people, because of the variety,

pushing, guiding and motivating"?

because of travelling, to be able to visit
customers and suppliers and even to sleep
in a bad English hotel once in a while
without breakfast to be able to joke about it
later on. I want to see how things are at our
location in Essen, how our materials stand
and hang (of course always in top
condition...) and I even long for that car
ride through France in 40 degrees Celsius
with a slowly dying airco in my Italian
thoroughbred.

None of that will happen anytime soon. I'll
have to deal with it and settle for an
occasional visit to the office where there is
hardly anyone at the moment. We've done
a good job of working from home and

Meanwhile, it's late in the afternoon. Not

don't tell them, but IT has done a good job

that I've been writing this text all day long,

here.

the beginning was a flashback to this
morning. I'm going to take advantage of no

There are also new challenges forcing me

travel time and borrow the scarifier from

to stay up to date and be creative. How do

the neighbours for my mini-lawn in the

you keep a team remotely together and

backyard.

motivated? How do I make sure we stay in

And tomorrow? Tomorrow I will go up two

touch with our clients and create

flights of stairs again in good spirits to

opportunities, win opportunities and

support, with our team, LGH's customers

prepare for the after-corona time?

as good as possible, now and in the future!

Stay safe, work safely.

