Nieuwsbrief corona #12

Amsterdam, 4 juni 2020

Beste klant,
Wij staan voor u klaar, ook nu!
In deze wekelijkse nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het
gebied van arbodienstverlening en de extra dienstverlening die wij u kunnen bieden.
Online en follow-up triage
Sinds deze week kunnen alle Nederlanders getest worden op het coronavirus en kunnen zij zichzelf
aanmelden voor een coronatest bij de GGD. Het landelijk afsprakennummer, bedoeld voor mensen
met klachten, is de eerste dagen overbelast geweest met algemene vragen over het virus.
Middels onze corona-dienstverlening kunnen wij u als werkgever en uw werknemers voorzien van
antwoorden op vragen over het coronavirus en de inzetbaarheid van uw medewerkers. Voor
algemene vragen kunnen uw werknemers terecht bij onze corona helpdesk. Voor werknemers met
klachten verzorgen wij een online triage waarin wij fit-for-work verklaringen afgeven en u als
werkgever van advies voorzien. Indien nodig verwijzen wij uw medewerker door voor een coronatest
bij de GGD. Uit deze online triage worden de volgende groepen geïdentificeerd:
(i)
Risicogroep met advies: wel werken mits;
(ii)
Risicogroep met advies: niet werken;
(iii)
Klachten: aangemeld voor test met uitslag negatief;
(iv)
Klachten: aangemeld voor test met uitslag positief;
(v)
Niet-medische reden om niet te werken.
Vanuit onze werkvermogen-gedachte geven wij opvolging aan het eerste triagegesprek en de daarin
gegeven adviezen. Samen met u beantwoorden we relevante vragen over de belastbaarheid van uw
medewerker, de risicogroepen binnen uw organisatie, het plan dat u samen met uw medewerker
opstelt indien medewerker ziek is (geweest) of binnen een risicogroep valt en hoe u omgaat met
medewerkers die om niet-medische redenen niet werken.
Wilt u ook de online triage en follow-up triage door ons laten uitvoeren? Vraag uw contactpersoon
binnen Arbobutler om meer informatie of stuur een mail naar sales@enrgyinbusiness.nl.
Casemanagement
Misschien is de uitvoering van eigen regie, het werkgever-casemanagement binnen nieuwe en
lopende dossiers, lastig geworden in deze tijd. Als bestuurder of leidinggevende heeft u nu immers
uw volledige aandacht nodig om de continuïteit van uw organisatie te waarborgen.
Wij kunnen u extra ondersteunen door ervoor te zorgen dat verzuimdossiers niet stil komen te
liggen. Daarom bieden wij casemanagement aan voor een vast te stellen periode. Een van onze
casemanagers zal in deze periode zorgdragen voor alle werkgeverstaken die worden verlangd binnen

het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en zal het contact onderhouden met de zieke
medewerkers binnen uw organisatie.
Concreet houdt dit in:
- Aannemen ziekmeldingen (indien nodig);
- Verwerken van de ziekmelding in de systemen;
- Voeren van (eerste) verzuimgesprekken;
- Terugkoppelen van de uitkomsten in systeem of rechtstreeks naar leidinggevende
(beveiligd);
- Coördineren van de wettelijk vereiste taken (consulten plannen bedrijfsarts, opstellen
probleemanalyse, plan van aanpak, etc);
- Wekelijks overleg met HR / leidinggevende over de voortgang en bijzonderheden.
Mocht uw organisatie ook gebruik willen maken van deze ondersteuning of meer informatie
wensen, aarzelt u dan niet om op deze mail te reageren via uw contactpersoon binnen
Arbobutler of stuurt u een mail naar sales@arbobutler.nl.
White paper ‘productief thuiswerken’
Werken veel van uw medewerkers nog thuis in deze tijd? Mogelijk maakt u plannen om
medewerkers terug te kunnen laten keren naar uw kantoor, maar zal dit zeer geleidelijk gaan en blijft
thuiswerken ook nog groot onderdeel van de realiteit. Wij hebben een white paper geschreven met
tips en tricks die gebruikt kunnen worden om productief thuis te werken in deze tijd. De white paper
treft u in de bijlage en kunt u verspreiden onder uw werknemers.
Online kennissessie: gezond thuiswerken (gratis)
Vanwege de grote belangstelling voor onze online kennissessie over gezond thuiswerken zijn er drie
data toegevoegd waarvoor u uw medewerkers kosteloos kunt inschrijven:
- Donderdag 11 juni van 09.00 – 10.00 uur;
- Maandag 15 juni van 09.00 – 10.00 uur;
- Donderdag 18 juni van 09.00 – 10.00 uur.
U kunt een aanmelding per e-mail doorgeven naar trainingen@enrgyinbusiness.nl met de naam van
uw werknemer en de datum van deelname. U ontvangt vervolgens een bevestiging en informatie om
in te loggen.
Online kennissessie: omgaan met angst voor corona kan je leren (gratis)
In mei en juni organiseren wij elke woensdagochtend van 10.00 – 11.00 uur een open kennissessie
over angst voor corona. Deze kennissessie wordt in het Nederlands gegeven. De Engelstalige versie
van deze kennissessie wordt op 10 juni en 17 juni van 14.00 – 15.00 uur gegeven.
In collegevorm geven wij informatie over hoe je om kunt gaan met gevoelens van angst en hoe je
deze een minder negatieve impact op je leven kan laten krijgen. Deelname is gratis na een
aanmelding per e-mail naar trainingen@enrgyinbusiness.nl met de naam van uw werknemer en
datum van deelname.

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 .

Met vriendelijke groet,
Ilse de Jonge
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