
Werken vanuit thuis. We doen het inmid-
dels al een aantal weken. Er zit niks anders 
op. ‘Blijf thuis en ga alleen naar buiten als 
het echt nodig is. Want, alleen samen krij-
gen we corona onder controle’, is het devies 
vanuit de overheid. Van de ene op de andere 
dag zaten we massaal  thuis te werken. Hoe 
bevalt dat? 

Thuiswerkbingo!
Maddy Schoon, secretaresse bij Maastricht 
UMC+, ziet er de lol wel van in. “Ik heb het 
thuiswerk video call bingo waar ik tijdens een 
online meeting vaak genoeg BINGO kan roe-
pen.” Maar wat vindt ze er nu echt van, van dat 
thuiswerken? “Ik vind het tegenvallen. Ik werk 
het liefst gewoon op kantoor.”

Thuiswerken gaat sneller
Maddy geeft ook aan dat aan thuiswerken op 
zich niks mis is. “Het is voor een bepaalde tijd 
ook goed te doen. Ik kan mij beter focussen op 

mijn uit te voeren taken. Met als voordeel dat 
ik mijn werk sneller gedaan krijg en minder af-
leiding heb.”

Gemis van collega’s en werkplek 
“Nu het werken vanuit thuis verplicht is en al 
langere tijd duurt, mis ik mijn collega’s en mijn 
werkplek. Op kantoor heb ik alles bij elkaar, 
een telefoon, twee beeldschermen, goede net-
werkverbindingen enzovoort. Maar het is voor-
al de feedback, de andere gesprekken en het 
klankborden met collega’s, wat ik nu mis.”   

7x werken vanuit thuis, zo lukt het beter!
Met onze 7 handige thuiswerktips helpen we je 
op weg. Lees ze via maakdebeweging.nl en doe er 
je voordeel mee! Graag horen we ook van jou hoe 
het thuiswerken bevalt en wat je zoal meemaakt.  
Mail jouw ervaring naar 
info@zuid-limburg-bereikbaar.nl

Maddy Schoon over werken vanuit thuis: 
“Ik mis vooral de feedback en het 
klankborden met collega’s.”

Door de gezondheidscrisis moeten we zo-
veel mogelijk binnen blijven en persoon-
lijke contacten beperken. Daarom stellen 
we de probeerervaringen met elektrische 
auto’s nu alléén ter beschikking aan me-
dewerkers die werkzaam zijn in cruciale 
beroepen en ondernemers die creatieve ini-
tiatieven bedenken om hun bedrijf draaien-
de te houden. 

Voor aangesloten werkgevers
Ondernemers bijvoorbeeld die hun producten 
bij klanten gaan bezorgen of hun manier van 
bevoorrading moeten aanpassen. Ben je aange-
sloten bij de werkgeversaanpak van Zuid-Lim-

burg Bereikbaar (ZLB), dan kun je van het aan-
bod gebruik maken. Kijk voor meer informatie 
op www.ontdek-de-ecar.nl.

Geen lid? Mail ons!
Denk je dat we jouw bedrijf kunnen helpen met 
mobiliteit en logistiek in deze crisistijd en ben 
je nog geen lid van ZLB? Stuur een mail naar 
info@zuid-limburg-bereikbaar.nl en wij kijken 
of en hoe we je kunnen helpen. 

Ontdek de e-car nu voor cruciale beroepen en economische impuls
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De vrachtwagens van Janssen Group zie 
je regelmatig bij wegwerkzaamheden in 
de regio. Het bedrijf  is sinds vorig jaar als 
partner aangesloten bij Zuid-Limburg Be-
reikbaar (ZLB). Samen werken we aan het 
rijden van minder en schonere kilometers. 
Sinds we midden in de coronacrisis zitten, 
lijkt het alweer een tijdje geleden, maar vo-
rige maand, kregen de banden van het wa-
genpark en de auto’s van de medewerkers 
lucht van het team van Band op Spanning. 

Samenwerking met ZLB
Zuid-Limburg Bereikbaar organiseerde deze 
actie bij Janssen Group, een grote speler op het 
gebied van grond-, weg- en waterbouw, mate-
rieelverhuur en rijplaten, transport, recycling 
en bouwstoffen. Na het werk reden de mede-
werkers met hun banden op de juiste spanning 
veilig naar huis. 

Zware bedrijfsvoertuigen
Niet alleen de spanning van de banden van de 
auto’s van de medewerkers werden gecontro-
leerd. Ook de banden van de zware werkvoer-
tuigen kwamen aan de beurt. Bij 25 van deze 
‘zware jongens’ zijn de banden gecontroleerd 
en waar nodig kregen ze wat extra lucht. Ban-

denspecialist Kicken, met ruime kennis en 
ervaring in het controleren van de banden van 
zware voertuigen, voerde deze bandenspan-
ningsacties uit. 

Resultaten 
Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 60% van de 
auto’s in Nederland rijdt met onderspanning. 
Met de bandenspanningsactie levert het bedrijf 
een besparing  van ruim 12.800 kg CO2. Dat 
staat gelijk aan de CO2-opname van 475 bo-
men. Janssen Group had al besloten de banden 
op regelmatige basis te gaan controleren. Want 
pas bij het frequent oppompen van de banden, 
ieder kwartaal, zullen ook meer structurele 
resultaten voor bedrijfsvoering en klimaat in-
zichtelijk worden. 

Compliment
Janssen Group heeft, na afloop van de actie, een 
afsluitende bijeenkomst georganiseerd waarin 
de resultaten werden gepresenteerd. Projectlei-
der Logistiek Mark Luikens van Zuid-Limburg 
Bereikbaar complimenteerde de medewerkers 
van de werkplaats: “De banden van jullie zware 
voertuigen zijn qua onderhoud en profiel pri-
ma in orde. Mooi, want zo rij je veiliger, stoot je 
minder CO2 uit en bespaar je brandstofkosten.” 

Controle van banden loont!

Agenda
2 - 10 mei | Treintraject Sittard – Maastricht | Buitendienst-
stelling 
Vanwege werkzaamheden op het traject Sittard-Maastricht 
rijden er geen treinen van zaterdag 2 tot en met zondag 10 mei. 
Treinreizigers kunnen gebruik maken van vervangend busver-
voer. De extra reistijd zal ongeveer 30 tot 45 minuten zijn.

22 – 24 mei | Treintraject Sittard - Heerlen | Buitendienst-
stelling 
Vanwege werkzaamheden aan het spoor rijden er in het 
weekend van vrijdag 22 tot en met zondag 24 mei geen 
treinen tussen de volgende trajecten: Hoensbroek – Heerlen 
– Kerkrade Centrum (RS15); Valkenburg – Heerlen – Aachen 
Hbf. (RE18); Heerlen Woonboulevard – Heerlen (RS18) en 

Sittard – Hoensbroek, alléén op zondag 24 met tot 9.15 uur 
(RS15). Arriva zet vervangend busvervoer in. Houd rekening 
met extra reistijd. 

Let op: vanwege de coronamaatregelen rijden de treinen op dit moment een aangepaste dienstregeling. Controleer voor vertrek de actuele dienstregeling. 
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