Nieuwsbrief corona #15

Amsterdam, 9 juli 2020

Beste klant,
Wij staan voor u klaar, ook nu!
In deze tweewekelijkse 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.
Post-corona begeleiding
In toenemende mate zien wij medewerkers op ons online of fysiek spreekuur die, zelf of in de nabije
omgeving, geconfronteerd zijn met de (lijfelijke) impact van het coronavirus. Veel van hen kunnen
ondersteuning gebruiken. Wij bieden aanvullende begeleiding om te komen tot fysiek en mentaal
herstel van veerkracht en werkvermogen.
Onderstaand treft u de verschillende vormen van post-corona begeleiding (oplopend in intensiteit).
De begeleiding wordt afgestemd op de specifieke hulpvraag van uw medewerker.
 Personal coaching
Mentale begeleiding door onze coaches/psychologen.
 Combinatietraject personal & lichaamsgerichte coaching
Mentale en lichamelijke begeleiding door een coach/psycholoog en
haptonoom/fysiotherapeut.
 Het ArbeidsRevalidatieTraject (ART)
Een Fit & Vitaal programma waarbij intensieve begeleiding geboden wordt. In 12-16 weken
wordt er wekelijks, onder begeleiding van een fysiotherapeut en coach, gewerkt aan fysiek
en mentaal herstel.
 Rouw- en Verliesbegeleiding
Begeleiding bij verlieservaringen en ook specifiek bij corona-gerelateerd verlies.
Kunnen wij uw medewerkers ondersteunen bij hun herstel en nazorg en begeleiding bieden? Neem
dan contact op met coaching@enrgyinbusiness.nl voor meer informatie.
Onze workshops, trainingen en gratis kennissessies
Wij bieden een divers aanbod van on- en offline trainingen aan, onder andere met onderwerpen als
omgaan met angst & onzekerheid voor corona, stress & relax, gezond thuiswerken, preventie en
bouwen aan werkvermogen. Onze online kennissessies zijn inmiddels bezocht door meer dan 200
medewerkers van 42 verschillende bedrijven!
Vanwege het succes van de online kennissessie gezond thuiswerken hebben we op onderstaande
tijdstippen nieuwe sessies gepland waaraan uw medewerkers gratis kunnen deelnemen.
- Maandag 27 juli van 10.00 – 10.00 uur;
- Dinsdag 28 juli van 10.00 – 11.00 uur (Engelstalige sessie);
- Dinsdag 4 augustus van 13.00 – 14.00 uur.

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.
Voor meer informatie over een van onze andere trainingen kunt u ook een e-mail sturen naar
bovenvermeld e-mailadres.
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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