Nieuwsbrief Corona #7

Amsterdam, 30 april 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.
Ondersteunende dienstverlening triages voor onderwijs en kinderopvang
Per 11 mei gaat het basisonderwijs, speciaal onderwijs en de kinderopvang weer (gedeeltelijk) open.
Dit zal voor velen een opluchting zijn, maar deze versoepeling van de maatregelen zorgt er ook voor
dat werkgever en werknemers geconfronteerd worden met uitdagingen en vragen.
Naast de ondersteuning die wij onze klanten in de zorgsector bieden, gaan wij ook voor het basis- en
speciaal onderwijs en kinderopvang een Corona triage uitvoeren. Deze triage is gebaseerd op de
richtlijnen van het RIVM. Via een online vragenlijst stellen we vast of een medewerker tot een
kwetsbare groep behoort, wel of niet kan werken, en of de medewerker in aanmerking komt voor
een test (inclusief verwijzing/aanmelding bij de GGD). Ook wordt er een vervolggesprek gepland en
wordt, indien van toepassing, het testresultaat teruggekoppeld.
Per 1 juni 2020 zal waarschijnlijk het voortgezet onderwijs heropenen en bieden wij ook daar de
triage aan. Indien door de overheid versoepeling van de maatregelen voor meerdere
beroepsgroepen wordt aangekondigd, dan kunnen wij onze dienstverlening ook uitbreiden naar deze
groepen. Zodra dit aan de orde is, informeren wij u hier verder over.
Bent u actief in de zorg, het onderwijs of de kinderopvang en kunnen wij u ook helpen? Neem dan
contact op met uw accountmanager of contactpersoon in de verzuimbegeleiding.
Webinar Corona & Angst
We krijgen te maken met een nieuwe realiteit, waarin we anderhalve meter afstand moeten houden,
ons erg bewust zijn van onze gezondheid en die van onze naasten en ons dienen aan te passen aan
de veranderingen in de maatschappij. De confrontatie met deze nieuwe realiteit kan leiden tot stress
en angst. Angst om weer aan het werk te gaan, om ziek te worden, of om een kwetsbare huisgenoot
te besmetten.
Voor uw medewerkers met meer dan een gezonde angst en waarbij de angst een belemmering
vormt om weer aan het werk te gaan, bieden we de webinar Corona & Angst aan. In dit webinar
leggen we in ongeveer 1,5 uur uit wat angst is, hoe angst werkt, hoe je met angst om kunt gaan en
hoe je kunt leren ontspannen. Het doel van de online webinar is om de terugkeer naar werk te
stimuleren door de belemmeringen bij werknemer weg te nemen. Uw medewerker zal zich gesteund
voelen.

Heeft u interesse in deze webinar? Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op
met onze trainers via trainingen@enrgyinbusiness.nl.
Online coaching
Sinds enkele weken bieden wij online coaching aan, onder andere voor medewerkers die in deze tijd
extra ondersteuning kunnen gebruiken. De coaching bestaat uit productieve online sessies, waarin
op een kernachtige wijze met medewerker wordt gesproken over zijn/haar persoonlijke uitdagingen
passend bij deze tijd.
Er zijn verschillende mogelijkheden voor online (corona) coaching, zoals het afnemen van losse uren
of het aanbieden van een pakket aan uw medewerker. Er zal altijd een vrijblijvende (en gratis) intake
gepland worden, waarna besloten wordt of en hoe er vervolg kan worden gegeven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze coaches via coaching@enrgyinbusiness.nl
of bellen met Jeroen Altena (06-42397412 / 020-468 7453).
Advisering anderhalve-meter-bedrijfsvoering
In veel organisaties wordt momenteel nagedacht over oplossingen om bij een versoepeling van de
maatregelen op een bewuste en veilige wijze kantoren en vestigingen te kunnen heropenen. Ook wij
maken plannen voor de heropening van onze locaties en het creëren van een veilige werkomgeving.
Een spannende en uitdagende tijd waar veel bij komt kijken. Waar dient u allemaal op te letten? Hoe
zorgt u ervoor dat uw werknemers anderhalve meter afstand kunnen houden van elkaar? Kunt u
voldoende maatregelen nemen om een veilige werkomgeving voor uw werknemers te waarborgen?
Ons RI&E team, gespecialiseerd in arbeidsveiligheid, kan u helpen uw anderhalve-meterbedrijfsvoering zo goed mogelijk in te richten. Het adviestraject dat wij aanbieden is gericht op drie
factoren: advisering over het in kaart brengen van risicogroepen, advisering over de fysieke inrichting
van uw kantoor of bedrijfslocatie en advisering over gedragsafspraken/spelregels binnen uw
organisatie.
Kunnen wij uw organisatie adviseren over arbeidsveiligheid? Neem dan contact op met uw
accountmanager of contactpersoon in de verzuimbegeleiding.
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 .
Met vriendelijke groet,
Ilse de Jonge
Marcel Houtman
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