Nieuwsbrief corona #11

Amsterdam, 28 mei 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.
Online triage en fit-for-work verklaringen
Vorige week informeerden wij u over de online triage die wij onze klanten in corona-tijd aanbieden.
Middels deze triage geven wij fit-for-work verklaringen af en bieden wij werkgever en werknemer de
zekerheid dat de medewerker aan het werk kan, zonder dat het werk een risico vormt voor de
medewerker en zonder dat de medewerker een risico vormt voor het werk en collega’s. Een
verzekering op goed werkgeverschap in deze lastige tijd.
Door diverse klanten wordt hier momenteel graag gebruik van gemaakt. Kunnen wij ook voor uw
organisatie online triage verzorgen? Vraag uw contactpersoon binnen Arbobutler om meer
informatie of stuur een mail naar sales@enrgyinbusiness.nl.
Corona-proof werken
Het aanpassen van de bedrijfsvoering en de heropening van werklocaties leeft bij veel van onze
klanten. Waarschijnlijk bent u ook al plannen aan het maken voor uw anderhalve-meterbedrijfsvoering. Hoe pakt u dit veilig en verantwoord aan? Zijn de maatregelen die u tot nu toe heeft
genomen voldoende? Wij bieden een handig hulpmiddel aan voor de beantwoording van deze
vragen.
Ons speciaal ontwikkelde RI&E product is niet alleen gericht op de algemene risico-inventarisatie,
maar specifiek aangepast om een veilige ‘corona-proof’ werkomgeving te creëren. 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. Aan de RI&E kan onze online triage met fit-forwork verklaringen gekoppeld worden, waarmee u vanuit goed werkgeverschap begeleiding en
sturing kunt geven aan het stap voor stap terugkeren naar de werkplek.
Kunnen wij ook uw organisatie voorzien van advies over corona-proof werkomgeving? Neem dan
contact op met uw accountmanager of contactpersoon in de verzuimbegeleiding.
Verliesverwerkingstrajecten en coaching
Door het coronavirus is verlies een actueel onderwerp. Het plotseling overlijden van dierbaren en op
afstand afscheid moeten nemen en rouwen, heeft effect op de naasten. De confrontatie met verlies
kan zorgen voor klachten; denk aan concentratieproblemen, verminderd werkvermogen enzovoorts.
Heeft u medewerkers die te maken hebben met verlies en hierdoor fysieke en/of mentale klachten
ontwikkelen?

Wij bieden extra ondersteuning in hun rouwproces door middel van een traject met een van onze
verliesdeskundigen. De invulling van de begeleiding wordt besproken en afhankelijk van de behoefte
en de persoonlijke omstandigheden van uw werknemer op maat gemaakt.
Verlies is een breed begrip en gaat niet alleen over rouw of het verlies van dierbaren. Ook andere
vormen van verlies komen in deze tijd veel voor, zoals het verlies van controle, veiligheid, ritme en
routine, zekerheid en werk. Ook dan kan coaching helpen.
Neemt u voor meer informatie over onze verliesverwerkingstrajecten en coaching contact op met
coaching@enrgyinbusiness.nl of met uw contactpersoon in de verzuimbegeleiding voor meer
informatie.
Online kennissessie ‘gezond thuiswerken’ (gratis!)
De komende tijd organiseren wij drie keer een online kennissessie over gezond thuiswerken, waarbij
uw medewerkers geheel kosteloos kunnen aansluiten. De kennissessie zal één uur duren en wordt op
de volgende momenten georganiseerd:
- Maandag 8 juni om 13.00 uur;
- Dinsdag 23 juni om 09.00 uur;
- Donderdag 2 juli om 10.00 uur.
U kunt een aanmelding per e-mail doorgeven naar trainingen@enrgyinbusiness.nl met de naam van
uw werknemer en de datum van deelname. U ontvangt vervolgens een bevestiging en informatie om
in te loggen.
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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