Nieuwsbrief Corona #8

Amsterdam, 7 mei 2020

Beste klant,
Wij staan voor u klaar, ook nu!
Zoals Koning Willem-Alexander in zijn toespraak tijdens de Herdenking op 4 mei 2020 zei: “In deze
uitzonderlijke maanden hebben wij allemaal een deel van onze vrijheid op moeten geven. Sinds de
oorlog heeft ons land iets dergelijks niet gekend. Nu maken we zelf een keuze. In het belang van
leven en gezondheid”.
Vanaf volgende week mogen we toewerken naar iets meer vrijheid. Onze minister-president heeft
gisteren in de persconferentie de plannen voor een langzame versoepeling van de maatregelen
toegelicht. In ieder geval mogen de contactberoepen vanaf volgende week weer aan de slag en
mogen het voortgezet onderwijs, de horeca en andere branches vanaf 1 juni waarschijnlijk weer
open, onder strikte voorwaarden. Ook mogen volwassen weer buiten sporten. Vanaf 1 juni gaat ook
het OV weer rijden volgens de reguliere dienstregeling; mondkapjes zijn vanaf dat moment verplicht.
Ondanks het feit dat we nog een lange tijd te maken zullen hebben met het virus en de beperkende
maatregelen, hopen we dat deze aangekondigde versoepelingen u en uw medewerkers meer
(ondernemers)vrijheid en hoop bieden.
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 triage voor alle klanten
Bent u voornemens om uw medewerkers weer op locatie te laten werken? Of werken zij al op locatie
onder strikte voorwaarden? Dan maakt u zich wellicht zorgen over medewerkers uit een risicogroep,
of u vraagt zich af welke medewerker in aanmerking komt voor een test.
Tot nu toe hebben wij onze zorg- en onderwijsklanten hierin kunnen ondersteunen door een triage
uit te voeren. Vanaf heden bieden wij voor alle klanten deze online triage aan. De online triage geeft
inzicht of een medewerker veilig aan het werk kan, behoort tot een kwetsbare groep en/of in
aanmerking komt voor een Corona test. Ons sociaal medisch team beoordeelt de resultaten van de
online triage en neemt met u de juiste vervolgstappen.
De verwachting is dat alle Nederlanders met klachten vanaf 1 juni getest kunnen worden op het
Coronavirus. Indien dat lukt, dan kunnen wij de verwijzing naar de GGD verzorgen voor u en uw
medewerkers.
Kunnen wij ook voor uw organisatie online triage uitvoeren? Neem dan contact op met uw
accountmanager of contactpersoon in de verzuimbegeleiding.

Rapportage triage uitkomsten
Tijdens de triage wordt relevante informatie verzameld over uw werknemers. Wat mogen wij wel
terugkoppelen vanuit de triage en wat valt onder het medisch beroepsgeheim? Graag geven wij daar
een extra toelichting over.
De vragenlijst die in de triage wordt doorlopen, wordt volledig uitgevoerd binnen het medisch
beroepsgeheim. Ook niet-medische informatie die in deze triage door werknemer wordt gegeven,
valt onder dat beroepsgeheim. Dat betekent dat ons triageteam deze informatie niet mag
terugkoppelen aan werkgever. Uiteraard wordt er op basis van het gesprek een passend advies
gegeven over de belastbaarheid van uw werknemer, waar u als werkgever mee verder kunt. Zoals we
dat ook in de reguliere verzuimbegeleiding doen.
Wij zien in dat de door ons verzamelde informatie vanuit de triages zeer waardevol is. Wij analyseren
deze informatie op groepsniveau en stellen desgewenst een geanonimiseerde groepsrapportage op.
Deze rapportage kan u helpen met de inrichting van een gezonde en veilige werkomgeving.
Corona Thermometer voor uw organisatie - Gratis
Maakt u zich zorgen over de effecten van deze crisis? Voor u persoonlijk, of voor uw organisatie? Hoe
gaat het eigenlijk met uw medewerkers? Hoe voelen zij zich en zijn ze productief aan het werk?
Met de gratis Corona Thermometer wordt de gezondheid en werkbeleving van uw medewerkers in
kaart gebracht. Het invullen van deze vragenlijst zal niet meer dan 5 tot 10 minuten per persoon in
beslag nemen. Het kan gezien worden als een thermometer voor de (mentale) gezondheid van de
werknemers in uw organisatie. Tegelijkertijd is het een managementtool waarmee we uw organisatie
relevante tips en adviezen kunnen geven. Omdat we gebruik maken van een aparte vragenlijst voor
vitale en niet-vitale beroepen bent u nog sneller in staat 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
door deze Coronacrisis loodsen? Neem dan contact op met uw accountmanager of stuur een mail
naar vitaliteit@enrgy.nl.
Anderhalve-meter-bedrijfsvoering
Voorlopig is nog het advies om zo veel mogelijk thuis te werken. Dat neemt niet weg dat organisaties
plannen maken om hun anderhalve-meter-bedrijfsvoering vorm te geven. Zo ook wij.
In het ontwerp van dit plan focussen we ons op de inzichten die deze crisis ons heeft gegeven. We
dagen onszelf uit door op een andere manier naar onze werkplek te kijken. Wat willen we
meenemen uit de afgelopen periode en wat juist niet? Hoe ondersteunen het kantoor en de digitale
middelen die we tot onze beschikking hebben, ons het beste in het werk dat we doen? We maken
hiervoor een behoefte-inventarisatie, waarin we de belangen van onze klanten, cliënten en onze
medewerkers meenemen. Hieruit zal een nieuwe modus operandi, een nieuwe manier van werken,
volgen.

Bent u ook druk met de inrichting van uw bedrijfsvorming in de nieuwe realiteit? Ons RI&E team,
gespecialiseerd in arbeidsveiligheid, kan u helpen uw anderhalve-meter-bedrijfsvoering zo goed
mogelijk in te richten. Neem contact op met uw accountmanager of contactpersoon in de
verzuimbegeleiding voor meer informatie.
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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