Amsterdam, 30 september 2020
Nieuwsbrief #18 – nieuwe coronamaatregelen en onze dienstverlening

Beste klant,
Het aantal besmettingen in Nederland loopt op. De overheid heeft daarom weer extra maatregelen
getroffen om kwetsbare groepen te beschermen en om ervoor te zorgen dat de zorg niet wordt
overbelast. Als deze maatregelen doeltreffend zijn, kan een tweede lockdown voorkomen worden.
Het economisch en maatschappelijk belang daarvan is groot. Vanzelfsprekend neemt Enrgy in
Business Group hierin verantwoordelijkheid. In deze nieuwsbrief leest u over de extra
beheersmaatregelen die we nemen voor onze reguliere dienstverlening en over onze specifieke
diensten in corona-tijd die voor uw organisatie relevant kunnen zijn.
Wat betekenen deze maatregelen voor onze dienstverlening?
Hieronder treft u per onderdeel van onze dienstverlening de werkwijze en eventuele aanpassingen
naar aanleiding van de extra coronamaatregelen die door de overheid genomen zijn. Deze
aanpassingen zijn van kracht tot in ieder geval 20 oktober aanstaande.
Verzuimbegeleiding
Het grootste deel van de verzuimbegeleiding van uw medewerkers doen we online en telefonisch.
Om kwaliteit te waarborgen, vinden onderstaande spreekuren fysiek plaats, tenzij onze professionals
een andere afweging maken:
• Eerste spreekuur werkvermogenspecialist;
• Eerste spreekuur bedrijfsarts bij opstellen probleemanalyse;
• Opstellen inzetbaarheidsprofiel;
• Actueel oordeel en medische overdracht UWV (zoals bij einde dienstverband);
• Bij stagnatie en/of belemmerende factoren.
De overige (vervolg)spreekuren vinden online of telefonisch plaats. Indien de spreekuren op uw
locatie plaatsvinden, stellen we strikte eisen aan de locatie waar we de spreekuren uitvoeren.
Daartoe zullen we een checklist met u overleggen. Dat doen we om de veiligheid van onze collega’s
en uw medewerkers zoveel mogelijk te garanderen. Uiteraard mag u ervan uitgaan dat wij dezelfde
strikte maatregelen doorvoeren op onze locaties.
Arbeidsdeskundige onderzoeken, Spoor 2 begeleiding en coaching
Ook hier geldt dat we het grootste deel van de sessies online en telefonisch zullen uitvoeren.
Omwille van de kwaliteit en voortgang vinden de volgende sessies fysiek plaats:
 Intake;
 Tussenevaluatie;
 Eindevaluatie.

De overige sessies vinden online of telefonisch plaats. Indien de sessies op uw locatie plaatsvinden,
stellen we strikte eisen aan de locatie. Daartoe zullen we een checklist met u overleggen. Dat doen
we om de veiligheid van onze collega’s en uw medewerkers zoveel mogelijk te garanderen.
Trainingen
De afgelopen weken zijn we weer gestart met het geven van (verzuimmanagement)trainingen,
offline. De voordelen van fysieke trainingen zijn dermate groot dat we besloten hebben dit te blijven
doen, ook de komende weken. We zullen wel het aantal deelnemers per training beperken en
nadrukkelijk checken of alle hygiënemaatregelen in acht worden genomen. Indien gewenst kunnen
de fysieke trainingen omgezet worden naar online trainingen.
Preventief Medische Onderzoeken (PMO) en Werkvermogenscan
De Werkvermogenscan is het vragenlijstonderzoek op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting
(PSA) dat onderdeel uitmaakt van de PMO. Deze vragenlijst wordt reeds online aangeboden; dat
zullen we blijven doen.
De fysieke onderzoeken die deel uitmaken van het PMO, hebben tot doel het welzijn van uw
medewerkers te stimuleren. Dat is een belangrijke kerntaak van een arbodienst. We hebben dan ook
besloten om de fysieke onderzoeken te continueren met inachtneming van de (hygiëne)maatregelen.
We zullen hierbij indien noodzakelijk gebruikmaken van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals
handschoenen en mondkapjes. De organisatierapportage(s) en adviezen die volgen uit het PMO en
de Werkvermogenscan zullen we via video met u delen en bespreken.
Risico-inventarisatie en –Evaluatie (RI&E)
Ook de RI&E voeren we uit voor het welzijn van uw medewerkers. Het is bovendien een kerntaak van
de arbodienst en het is een wettelijke verplichting voor u als werkgever om een recente RI&E te
hebben; zeker nu in deze Covid-19 crisis.
De afgelopen periode hebben we diverse RI&E’s uitgevoerd voor onze klanten. Het blijkt dat we deze
goed kunnen uitvoeren met inachtneming van de (hygiëne)maatregelen en duidelijke onderlinge
afspraken. Bekijk onze laatste nieuwsbrief voor onze specifieke Covid-19 RI&E assessment voor een
corona-proof werkplek.
Ergonomie
De (medische) werkplekonderzoeken zullen we blijven uitvoeren op uw kantoorlocaties en bij uw
medewerkers thuis. Ook hier is het belang van het welzijn van uw medewerkers groot. De ervaring
van afgelopen weken leert dat dit onderzoek op een veilige manier fysiek kan plaatsvinden. Een
alternatief product dat we aanbieden is het online preventief werkplekonderzoek; een
werkplekcheck op afstand zonder dat we fysiek bij u of bij uw medewerkers thuis langskomen.

Onze specifieke diensten in corona-tijd
Dagelijks zetten wij ons in voor u en uw medewerkers. Zo ook, en juist, in deze onzekere en
uitzonderlijke periode waarin het werkvermogen onder druk staat. Afname van werkvermogen heeft
effect op de duurzame inzetbaarheid, de motivatie en de vitaliteit van uw medewerkers. Wij kunnen
u en uw medewerkers ondersteunen bij het behoud en herstel van vitaliteit, veerkracht en
werkvermogen. Hier hebben wij diverse specifieke coronadiensten voor beschikbaar die zowel in
groepsverband als op individueel niveau aangeboden kunnen worden. Daarbij kunt u denken aan
specifieke workshops gericht op de fysieke en mentale gezondheid, corona-coaching,
verliesbegeleiding en lichamelijk herstel. Interesse in een van deze diensten of meer informatie
ontvangen? Neemt u dan gerust contact met ons op via coaching@enrgyinbusiness.nl.

Informatie op onze website
Op onze website hebben we relevante informatie, een FAQ, onze extra dienstverlening en onze
nieuwsbrieven voor u bij elkaar gezet. Kijk op https://www.arbobutler.nl/corona.

Sterkte en succes!
Als laatste wensen wij u veel sterkte en succes toe in deze periode. Bij vragen staan wij voor u klaar
via de corona helpdesk, uw accountmanager of uw contactpersoon in de verzuimbegeleiding .
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