Nieuwsbrief corona #14

Amsterdam, 25 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.
In beweging met Enrgy in Business
Heeft u medewerkers die het coronavirus hebben gehad en hier een verslechterde conditie aan
hebben overgehouden? Door het coronavirus kunnen mensen restklachten hebben, denk
bijvoorbeeld aan minder uithoudingsvermogen, afname van spierkracht en gewichtstoename. Ook
door het thuiswerken bewegen we minder. Denk maar eens aan de wandeling van bijvoorbeeld het
treinstation naar het werk of het fietsritje van en naar huis dat u nu mist. Enrgy in Business brengt
uw medewerkers weer in beweging. Middels ons trainingsprogramma krijgen wij uw werknemers
weer fit @ work.
Onder begeleiding van een ervaren trainer, organiseren we elke dinsdag en donderdag een fysieke
training van 60 minuten in circuitvorm, zodat een ieder op eigen niveau mee kan doen. Door
te bewegen worden je spieren en gewrichten soepeler en sterker, vermindert stress en verbetert je
weerstand. Ook een individueel trainingsprogramma en begeleiding is mogelijk.
Het traject duurt vier weken en bestaat uit 8 trainingen en voorbereidingstijd voor de deelnemers.
Voor aanmelding of meer informatie neemt u contact op met Marco van Tongeren via
m.van.tongeren@enrgy.nl.
Corona Thermometer (gratis!)
De impact van het coronavirus is groot. In deze situatie kan het lastig zijn om grip te houden op het
welzijn van uw medewerkers. Wij bieden daarom een gratis Corona Thermometer aan waarmee de
gezondheid en werkbeleving van uw medewerkers in kaart wordt gebracht. Dit kan waardevolle
informatie opleveren over de (mentale) gezondheid van de werknemers in uw organisatie.
Tegelijkertijd is het een managementtool waarmee we uw organisatie relevante tips en adviezen
kunnen geven. Zo bent u in staat om uw beleid aan te passen op de behoefte van uw werknemers in
deze uitdagende tijden.
Wilt u graag een vinger aan de pols houden en uw organisatie en medewerkers zo goed mogelijk
helpen in deze tijd? Neem dan contact op met uw accountmanager of stuur een mail naar
vitaliteit@enrgy.nl.

Engelstalige kennissessie gezond thuiswerken (gratis!)
Op dinsdag 30 juni van 10.00 – 11.00 uur geven we de online kennissessie ‘gezond thuiswerken’ in
het Engels. Deelname is gratis. Uw werknemers kunnen hun aanmelding per e-mail doorgeven aan
trainingen@enrgyinbusiness.nl onder vermelding van hun naam, e-mailadres en datum van
deelname. Zij ontvangen vervolgens een bevestiging en informatie om in te loggen.
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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