MI C H E L N I E S
Technische dienst, Kinrooi
“Normaal ben ik klinkerlegger en
metselaar bij de technische dienst. Door
de coronacrisis zijn al die opdrachten
stilgevallen. We houden ons nu bezig met
andere klussen zoals speelpleinen met
nadarhekken afsluiten en de grenzen
versperren. ‘s Ochtends krijgen we onze
briefings buiten, waar de 30 collega’s van de
ploeg een veilige afstand kunnen houden
van elkaar. Naar de jobs rijden doen we
allemaal apart of met de fiets.”

D A V I D D E BRABANDER
Korporaal, brandweer Zone Centrum
in Oost-Vlaanderen
“We hebben voor al onze ambulances, ook
die van andere kazernes, een wasstraat
gemaakt. Elke dag staat een team klaar om
de ambulances die een COVID-19-patiënt
hebben vervoerd te ontsmetten. In een
speciaal pak om zelf niet besmet te raken.
Zo’n pak is geen pretje, want als je het wilt
uitdoen, moet je eerst 10 minuten een
ontsmettend product laten inwerken en
afspoelen. Tijdrovend dus.”

BJORN DEDUYTSCHE
& TOM BRICHAU
Boswachters
“Sinds de strenge coronaregels zijn
ingevoerd, zijn wij verantwoordelijk voor
de naleving ervan in onze bossen. Zeker
op warme dagen dreigt het te druk te
worden om een veilige afstand te bewaren.
Gelukkig merken we dat mensen de
coronaregels beter kennen dan de andere
regels die gelden in onze bossen. Het grote
probleem is dat we niet overal kunnen
zijn. Dat is al jaren zo, maar nu wordt die
onderbemanning echt duidelijk.”
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NIEK VAN THOMME
Dir. personeel en organisatie, Torhout
“Dankzij onze IT-dienst konden we versneld
telewerken mogelijk maken op grotere
schaal. Voor de collega’s die ter plekke de
dienstverlening verzekeren, schermen we
de loketten af met plexiglas. De mensen
van de sportdienst helpen mee in het
triagecentrum in de sporthal. Door alle
ingrepen zijn we erin geslaagd om iedereen
aan de slag te houden. Enkel voor sommige
mensen die onder artikel 60 vielen, konden
we geen nieuwe werkplek regelen.”

W E S L E Y J OSSA
Veiligheidsmedewerker, gesloten
repatriëringscentrum 127Bis in
Steenokkerzeel
“Er komen geen nieuwe mensen meer bij in
het centrum. We geven met één persoon
tegelijk medicatie of informatie door over
dossiers. In normale omstandigheden zijn
we daar met drie tegelijk mee bezig. Bij
elke dienstwissel ontsmetten we tafels,
bedieningsknoppen … Een dikke duim ook
voor de samenwerking en overleg tussen
de verschillende gesloten centra en de
Dienst Vreemdelingenzaken.”

Diensthoofd, bibliotheek Maasmechelen
“In de bibliotheek van Maasmechelen
werken we met een afhaalservice. Onze
lezers reserveren hun boeken, cd’s of dvd’s
online en wij zetten alles klaar. Iedereen
krijgt een apart afhaalmoment, zodat er
geen bezoekers met elkaar in contact
komen. Ook wij zien onze lezers niet,
want we zetten de gevulde mandjes met
hun spullen klaar op een veilige afstand.
Daarna ontsmetten we de mandjes voor
de volgende.”

J O H N P O L L ET
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Vrachtwagenbestuurder, afval
intercommunale IDM
“Onze ochtendbriefings vinden buiten
plaats, zodat iedereen ruimte heeft om ver
genoeg uit elkaar te staan. We kruipen ook
niet meer samen in een vrachtwagen. Met
huurauto’s rijden de andere collega’s naar
het begin van hun ronde. De complimenten
van mensen op straat doen ons zeker
deugd. We krijgen een duim omhoog
in plaats van een middenvinger. Dat is
leuker (lacht).”

ZACHA PAPAMICHELA K I S
Administratief medewerker, RVA Turnhout
“Ik ben, samen met enkele collega’s,
verantwoordelijk voor alle binnenkomende
post. Nu is het extra druk want alle
aanvragen rond tijdelijke werkloosheid
door corona, die ingediend worden bij
de uitbetalingsinstellingen, moeten hier
gecontroleerd, gescand en verwerkt
worden. Dan kunnen de thuiswerkers van
onze dienst ermee aan de slag. Het gekste
is hier de verlatenheid van het gebouw. Er
zijn altijd maar een paar mensen aanwezig.
Dat voelt vreemd.”
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Verpleegkundige, mobiele ploeg
AZ Jan Palfijn, Gent
“De gewone operaties vinden niet
meer plaats, de focus ligt massaal op
coronapatiënten behandelen. Er is ruimte
gemaakt voor coronapatiënten en voor
mensen die een test krijgen. Ik kan overal
ingezet worden waar er hulp nodig is.
Iedereen die wil, wordt ingezet op de
corona-afdeling, dat is echt zeer intensief.
Alleen al die beschermende pakken,
handschoenen en maskers dragen is een
hele uitdaging.”

YOERI LECLERCQ

AUGUST VRANKEN

Dienstplanner, noodcentrale Antwerpen
“We werken momenteel op
minimumbezetting in de noodcentrales
101 en 112. De oproepen rond woonwerkverkeer of problemen in cafés zijn
verdwenen, we krijgen wel veel telefoontjes
met vragen over corona. En mensen zien
ons ook als kliknummer, ook al is dat niet de
bedoeling, want mensen in nood moeten
ons kunnen bereiken. De werkdruk blijft dus
hoog, maar het is anders. We kunnen niet
telewerken, we werken in een grote ruimte,
gelukkig met afstand tussen elkaar.”

SANNE DE KEYZER
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R O N A L D R ASPOET
14 Medische Bataljon, Defensie
“Ik zet medisch materiaal klaar en
ontvang gebruikte goederen die
moeten verwerkt worden. De gebruikte
handschoenen, mondkapjes … van de
C130-repatriëringsvluchten komen
bijvoorbeeld naar hier. Wij zien erop
toe dat die netjes verpakt worden
en verbrand, zoals het hoort.”

PHILIPPE MERCIER
Buschauffeur De Lijn, stelplaats Rumst
“De grootste verandering is dat reizigers
niet meer vooraan instappen. Onze cabine
is afgebakend met linten zodat ze ook niet
meer tot vooraan kunnen komen. Er hangen
overal posters om duidelijk te maken dat
reizigers niet bij elkaar mogen zitten. Dit is
allemaal vlot geregeld door De Lijn en de
vakbond. Door de rust op de weg, zijn we
nu overal te vroeg. Dat stilstaan is best saai
(lacht). Mijn dagen duren echt wel lang.”

CHRIS TODTS
VLAIO - Agentschap Ondernemen &
Innoveren
“Er bestond al een hinderpremie voor
handelszaken die last hebben van
openbare werken. De vier collega’s
die de nieuwe hinderpremie opvolgen,
hebben op een paar dagen tijd een
volledig systeem uit de grond gestampt.
Momenteel werken ze tot ’s avonds laat
en in het weekend om alle aanvragen
rond te krijgen. Intussen krijgen ze ook
ondersteuning van anderen die nu minder
werk hebben of het er extra bij nemen.”

P E T E R D E K ETELAERE
Cipier, gevangenis Brugge
“Ik ben blij dat de gedetineerden het zo
goed volhouden, ook al mogen ze nu
wekenlang al geen bezoek ontvangen. In
Brugge hebben we een corona-afdeling
waar we de zieke gevangenen opvangen.
Verslechtert hun toestand? Dan houden
wij toezicht in het ziekenhuis. Dan zijn we
net als de verpleegkundigen en dokters
helemaal ingepakt om besmetting tegen
te gaan. Dat zijn intensieve shifts die niet
iedereen graag opneemt.”

BART LENAERTS
Blauwe Lijn, politiezone Antwerpen
“De gewone oproepen zijn bijna verdwenen.
Er is geen piek tijdens de ochtendspits,
het aantal oproepen gaat later op de dag
de hoogte in. We merken dat burgers
met vragen zitten over de regels. Daar
geven we iedereen een antwoord op. We
moeten er dus wel voor zorgen dat we
de regels zelf heel goed kennen. Tijdens
de eerste dagen van de coronaregels
waren er dubbel zoveel oproepen. Ik heb
er toen zo’n 200 per dag beantwoord.”

PAUL VAN HAL
Teamcoach De Lijn, stelplaats Vaartkaai,
Antwerpen
“Bussen krijgen normaal om de drie
maanden een dieptereiniging, maar nu
ontsmetten we de bussen en de cabines
van de chauffeur veel vaker. Er zijn
ontsmettende doekjes om de stuurposten
proper te maken, De Lijn heeft uiteraard
ook handgel voorzien voor iedereen.
Aan de computer om in te loggen bij de
start van een shift liggen er voldoende
ontsmettende middelen, zodat het
toetsenbord proper blijft.”

JOHAN SYMOENS
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Chef in de keuken van Zorg Stekene
“In de keuken moeten wij sowieso al hele
strenge hygiënemaatregelen volgen. Dat
spreekt voor zich. Als we de maaltijden
nu verdelen bij de bewoners van het
woonzorgcentrum, dragen we ook
mondmaskers en handschoenen om hen te
beschermen. Via deze weg ook een grote
bedanking aan onze directeur Petra die
snel en correct gehandeld heeft, zodat
we allemaal in de beste omstandigheden
kunnen verder werken.”
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