Nieuwsbrief Corona #5

Amsterdam, 16 april 2020

Beste klant,
Wij staan voor u klaar, ook nu
We tellen de vijfde week van het leven met verscherpte maatregelen vanwege de Coronacrisis. De
impact op alle facetten van onze samenleving is groot. Via een wekelijkse nieuwsbrief houden we u
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van arbodienstverlening en de extra
begeleiding die wij u kunnen bieden.
Dienstverlening in ‘de-anderhalve-meter-samenleving’
De Coronacrisis dwingt eenieder creatief om te gaan met de invulling van zijn of haar privé- en
werkleven. Dat levert mooie initiatieven op. Misschien biedt het zelfs nieuwe kansen.
Wij hebben als organisatie bijvoorbeeld mogen ervaren dat het noodzakelijkerwijs uitvoeren van
online en telefonische consulten ook positieve gevolgen met zich meebrengt. Medewerkers van onze
klanten vinden het prettig dat ze minder reistijd hebben voor een bezoek aan de bedrijfsarts of
werkvermogenspecialist. Ook onze eigen professionals ervaren de voordelen van plaats onafhankelijk
werken en geven aan dat de kwaliteit van de gesprekken minimaal even goed is.
Onze minister-president daagt ons uit na te denken ver ‘de-anderhalve-meter-samenleving’. Wij
denken na over wat dit voor onze dienstverlening aan u betekent. Hoe kunnen wij omschakelen naar
“een-anderhalve-meter-bedrijfsvoering” met behoud van kwaliteit. En hoe levert dit een extra
bijdrage aan onze maatschappelijke en sociale rol? We houden u daarvan de komende weken
uiteraard op de hoogte.
Tarieven triage en testverwijzing
Voor een aantal klanten in vitale sectoren voeren wij momenteel de Corona triage uit en verwijzen
wij eventueel werknemers door voor een test. Naar aanleiding van diverse negatieve berichten in de
media zijn wij graag transparant over de tarieven die wij voor deze dienstverlening hanteren.
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Voor reguliere triage hanteren we een tarief van 20 minuten van een werkvermogenspecialist.
Als tijdens de triage blijkt dat er een doorverwijzing opgesteld moet worden voor een test
dan hanteren we een tarief van 30 minuten van een werkvermogenspecialist (10 minuten
extra dus).
Voor het bespreken van de testuitslag met de medewerker, inclusief het verstrekken van een
terugkoppeling aan de werkgever, hanteren we een tarief van 30 minuten van een
werkvermogenspecialist.
Bij de werknemers die verhoogd risico lopen of extra kwetsbaar zijn in deze tijd, wordt de
testuitslag besproken door de arts. Daarvoor hanteren we een tarief van 30 minuten van een
arts.

Met deze tarieven zitten we, voor zover wij kunnen zien, onder de tarieven van onze grote collega
dienstverleners. Kunnen wij voor uw zorgorganisatie ook de Corona triage verzorgen? Neem dan
contact op met uw accountmanager of stuur een mail naar sales@arbobutler.nl.
Webinars en online coaching
Juist nu is het extra belangrijk aandacht te hebben voor werkvermogen binnen uw organisatie. Om u
en uw medewerkers extra te ondersteunen bieden wij diverse diensten online aan.
Onze verzuim- en werkvermogen trainingen zijn online te volgen als webinars en ook de individuele
coaching wordt digitaal gedaan. De eerst reacties op deze online initiatieven zijn erg positief!
Deelnemers aan de webinars vinden het prettig om met collega’s en de trainer te praten over het
effect van de huidige situatie op hun werkvermogen. Tijdens de webinars worden handvatten
gegeven om het werkvermogen ook in deze tijden zo optimaal mogelijk te krijgen. Door als
werkgever een diversiteit van webinars aan te bieden is het voor medewerkers mogelijk om een
webinar te volgen die bij de eigen behoeftes en situatie past. Wilt u hier meer over weten kunt ons
bereiken via trainingen@enrgyinbusiness.nl. Ook kunt u voor meer informatie bellen met Marije
Maltha (06 171 53326 ).
De online personal- en lichaamsgerichte coaching verloopt naar volle tevredenheid! Je kunt snel
terecht en het is een laagdrempelige en toegankelijke manier om (vanuit huis) aan jezelf te werken.
Quote: “Wat fijn dat de begeleiding doorgang kan vinden! Het was even een drempel om van fysiek
naar online coachen over te stappen maar ik ben aangenaam verrast door de impact die deze vorm
van coaching heeft! Ik voel me geborgen en de coaching voelt nu nóg persoonlijker aan. Je krijgt
letterlijk een inkijkje in het leven van de coach en dat schept een band.”
Mocht u, of een van uw medewerkers behoefte hebben aan begeleiding, kan er vrijblijvend contact
opgenomen worden via coaching@enrgyinbusiness.nl. Ook kunt u voor meer informatie bellen met
Maxine van Aken (06 19 03 38 37).
Informatie op onze website
Op onze website hebben we relevante informatie, 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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Marcel Houtman

Directie Arbobutler
onderdeel van de Enrgy in Business Group

