Nieuwsbrief Corona #9

Amsterdam, 14 mei 2020

Beste klant,
Wij staan voor u klaar, ook nu!
Sinds deze week zijn de Corona-maatregelen licht versoepeld. Heeft uw organisatie hier profijt van?
Hoe staan uw medewerkers er nu voor?
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.
Preventief medisch onderzoek, trainingen en aantal overige diensten starten weer op
Sinds maandag 11 mei mogen de contactberoepen weer aan het werk. Dat betekent dat ook wij een
aantal diensten weer kunnen opstarten. Daar kijken we enorm naar uit! We zijn ons aan het
voorbereiden om u per 1 juni aanstaande weer te kunnen voorzien in de volgende diensten:
 Preventief medische onderzoeken (PMO/PAGO). Per 1 juni zullen we weer PMO’s gaan
uitvoeren zowel op de locatie van onze klant als op onze eigen locaties. Ook de
Werkvermogenscan als onderdeel van de PMO kan dan weer plaatsvinden. Dit geeft u als
werkgever de mogelijkheid om te peilen hoe het met uw medewerkers gaat op fysiek én
mentaal gebied, zodat u hierop kunt aansluiten met de juiste ondersteuning.
 Risico-inventarisatie en – Evaluatie (RI&E). Per 1 juni zullen we de RI&E’s weer gaan
uitvoeren, inclusief de rondgangen op uw locatie(s). Wel bestaat de mogelijkheid om
eventuele focusgroepen en diepte-interviews uit te voeren door middel van een video-call.
 Trainingen. Per 1 juni zullen we tevens de diverse trainingen hervatten. Daarbij is het
belangrijk op te merken dat we het aantal deelnemers aan de training beperken (maximaal
8) en eisen stellen aan de grootte van de trainingsruimte. We zullen tevens actief de elearning blijven inzetten.
 Bedrijfsmassages. Per 1 juni zullen we, in overleg met u, de geplande bedrijfsmassages weer
gaan opstarten. Ook hierbij zullen we de richtlijnen in acht nemen en de planning en
organisatie goed met u afstemmen.
 Fysiotherapie/Haptonomie. Reeds per 11 mei is de fysiotherapie/haptonomie op onze locatie
in Amsterdam weer van start gegaan.
Voor al deze diensten geldt dat wij strikt de richtlijnen van het RIVM en beroepsverenigingen zullen
hanteren. Een aantal belangrijke richtlijnen zijn:
 Medewerkers die we behandelen of trainen moeten 100% klachtenvrij zijn; zij mogen ook
geen milde klachten hebben. Bij milde klachten mogen medewerkers niet behandeld en
getraind worden.
 Onze professionals zullen uw medewerkers screenen op klachten voorafgaand aan de
behandeling en training.
 Onze professionals moeten zelf ook 100% klachtenvrij zijn. Bij milde klachten mogen onze
professionals pertinent niet aan het werk, ook als dat eventueel leidt tot het verplaatsen van
een behandeling of training.
 Medewerkers uit risicogroepen die kwetsbaar zijn behandelen en trainen we niet. De
bedrijfsarts stelt voorafgaand aan de behandeling en training vast of een medewerker uit
een risicogroep ook daadwerkelijk kwetsbaar is.




Daar waar mogelijk houden we 1,5 meter afstand van elkaar. Dat geldt zowel voor
professionals als medewerkers. Tijdens behandelingen zal dat niet altijd gaan, tijdens
trainingen is het de regel.
We hanteren strikt de algemene hygiëne maatregelen: regelmatig handen wassen, niezen in
de elleboog, schoonmaken van gebruikte middelen enzovoorts.

Sociaal-medische dienstverlening per 1 juni
Tot 1 juni continueren wij onze sociaal-medische dienstverlening online en telefonisch. Uiteraard
denken we ook na over hoe we de uitvoering van onze consulten na 1 juni kunnen gaan inrichten.
We zijn momenteel druk bezig beleid hierover op te stellen, waarin we sterk rekening houden met de
oproep van Premier Rutte om nog zoveel mogelijk vanuit huis te werken. In de nieuwsbrief van
volgende week wordt u verder geïnformeerd over ons beleid en de wijze waarop wij onze sociaal
medische begeleiding gaan continueren. De verwachting is wel dat dit op een andere wijze
uitgevoerd zal worden in de “Nieuwe Werkelijkheid”.
Open kennissessie: omgaan met angst voor Corona kan je leren
Merkt u dat medewerkers kampen met gevoelens van angst voor het Coronavirus? Of voor de
gevolgen van deze crisis? Dan kan het helpen om deel te nemen aan onze online kennissessie, waar
in collegevorm informatie wordt gegeven over hoe je om kunt gaan met angst voor Corona. Het doel
van deze sessie is te onderzoeken hoe je de emotie ´angst voor Corona´ een minder negatieve impact
op je leven kan laten krijgen.
Wij organiseren deze online kennissessie elke woensdagochtend in mei en juni van 10.00 – 11.00 uur.
Er kan gratis worden deelgenomen, na een aanmelding per e-mail naar
trainingen@enrgyinbusiness.nl met de naam van uw werknemer en datum van deelname. In de
bijlage leest u hierover meer informatie.
Heeft uw medewerker meer begeleiding nodig? Dan verwijzen wij u naar de Webinar Corona &
Angst. Onderstaand treft u daar meer informatie over aan.
Aanvullende dienstverlening
Onderstaand treft u de aanvullende dienstverlening die wij bieden in Coronatijd. Graag
ondersteunen wij uw organisatie met deze diensten.
 Webinar Corona & Angst
In de kennissessie ‘omgaan met angst voor Corona kan je leren’ wordt informatie over angst
voor Corona gegeven. Hebben uw medewerkers meer begeleiding nodig rondom dit thema?
Dan kan de Webinar Corona & Angst nuttig zijn. Dit is een interactieve en gerichte
interventie die gericht is op het verkrijgen van zelfinzicht en het komen tot een concreet
actieplan. De online workshop kan aangepast worden aan uw specifieke wensen of
doelgroep en wordt gegeven in zowel het Nederlands als Engels. Voor meer informatie
neemt u contact op met ons via trainingen@enrgyinbusiness.nl of belt u met Marije Maltha
op het nummer 06-17153326.







Online coaching
Liever 1-op-1 coaching? Wij bieden ondersteuning in de vorm van online coaching, voor uw
medewerkers die kampen met bijvoorbeeld angstklachten, verstoring van de werkprivébalans, (controle)verlies of eenzame gevoelens door de crisis. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen Arbobutler, of een mail sturen naar
coaching@enrgyinbusiness.nl.
Online triage
Voor al onze klanten bieden wij online triage aan. De online triage geeft inzicht of een
medewerker veilig aan het werk kan, behoort tot een kwetsbare groep en indien mogelijk, in
aanmerking komt voor een Corona test (naar verwachting vanaf 1 juni voor alle sectoren).
Ons sociaal medisch team beoordeelt de resultaten van de online triage en neemt
met u de juiste vervolgstappen. Kunnen wij ook voor uw organisatie online triage uitvoeren?
Neem dan contact op met uw accountmanager of contactpersoon in de verzuimbegeleiding.
RI&E anderhalve-meter-bedrijfsvoering
Bent u ook druk met de herinrichting van uw bedrijfsvorming in de anderhalve-metersamenleving? Ons RI&E team, gespecialiseerd in arbeidsveiligheid, kan u helpen uw
anderhalve-meter-bedrijfsvoering 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. 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, 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 .
Met vriendelijke groet,
Ilse de Jonge
Marcel Houtman

Directie Arbobutler
onderdeel van de Enrgy in Business Group

