Beste relatie,
Wij staan voor u klaar, ook nu
Het zijn bijzondere tijden. Wij hopen dat u en uw medewerkers zich staande houden in deze
uitzonderlijke situatie. Wij zetten onze dienstverlening voort op verschillende manieren, om u te
kunnen blijven ondersteunen bij de verzuimbegeleiding en het aanbieden van
werkvermogenoplossingen. Juist in deze tijd van onzekerheid, ziekte en isolement, lijkt dit
belangrijker dan ooit. We brengen u graag op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in onze
dienstverlening, zodat u weet dat wij voor u klaarstaan, ook nu.
Verzuimbegeleiding gaat door
In het belang van uw huidige verzuimende medewerkers continueren wij de sociaal medische
begeleiding online of telefonisch. Onze artsen en werkvermogenspecialisten zijn allemaal in staat om
de consulten op deze manier voort te zetten, zodat uw verzuimende werknemers begeleid blijven
worden en u aan de wettelijke eisen blijft voldoen.
Corona Helpdesk voor al uw vragen
Vanaf donderdag 19 maart openen wij een Corona-helpdesk die bemand wordt door het artsenteam
van Arbobutler. Dit is een gratis service die wij u aanbieden. Het is voor iedereen uit uw organisatie
mogelijk om contact op te nemen met onze helpdesk om vragen te stellen omtrent het Corona-virus
en de invloed daarvan op het werk en de organisatie. Wilt u gebruik maken van de Corona Helpdesk,
stuur dan een mail met uw vraag aan corona@enrgyinbusiness.nl. Vermeld in uw e-mail uw
telefoonnummer en/of uw e-mailadres. U ontvangt vervolgens via email het tijdstip waarop de arts
contact met u opneemt. Nota bene: medewerkers met klachten moeten ten alle tijden telefonisch
contact opnemen met hun huisarts. Onze helpdesk is dan niet de juiste plek.
Gevoelens van onzekerheid
Mogelijk merkt u dat uw medewerkers kampen met gevoelens van onveiligheid en onzekerheid
rondom deze pandemie. Dit kan leiden tot onzekerheid over eigen gezondheid en/of die van
dierbaren, of de onduidelijkheid over welke impact dit virus op de samenleving en het werk heeft.
Dat is in deze uitzonderlijke situatie niet vreemd. Om deze medewerkers te kunnen ondersteunen,
bieden wij vanaf heden hierop gerichte (online of telefonische) coaching aan. Voor meer informatie
en een vrijblijvende intake kunt u een e-mail sturen naar ons coachingsteam via
coaching@enrgyinbusiness.nl. Zie voor meer informatie de bijlage.
Trainingen vanaf nu online
Deze periode van sociale onthouding en thuisisolatie biedt ook mogelijkheden. In veel gevallen is er
nu tijd voor zelfontwikkeling, reflectie en bezinning. Om u te helpen uw medewerkers hierin te
stimuleren en handvatten aan te reiken, bieden wij onder andere kennissessies over werkvermogen
en de vijf scenario’s aan als webinar, online dus. Onze bestaande trainingen passen we aan van
klassikaal naar digitaal zodat juist nu medewerkers kunnen werken aan hun eigen ontwikkeling. Voor
meer informatie hierover kunt u terecht bij Marije Maltha, telefonisch te bereiken op 06-17153326
of per e-mail via trainingen@enrgyinbusiness.nl.
Arbeidsdeskundige onderzoeken, Spoor 2 en (loopbaan)coaching
Als onderdeel van de re-integratie vinden arbeidsdeskundige onderzoeken en Spoor 2 trajecten
telefonisch doorgang, zodat u en uw medewerker weten wat de mogelijkheden zijn. En zodat u aan
de wettelijk gestelde eisen blijft voldoen. Ook al bevinden veel van ons zich momenteel niet in een
normale werksituatie, toch is het belangrijk om aandacht te blijven besteden aan de re-integratie
voor het moment dat deze situatie weer verandert in een normale(re) werksituatie. Ook de lopende
(loopbaan)coachingstrajecten gaan door via telefoon of video-consulten. En het is dus nog steeds
mogelijk om werknemers hiervoor aan te melden.

Gezond en veilig werken, ook thuis
Werken veel van uw medewerkers thuis en hebben u en uw medewerkers behoefte aan informatie
over hoe je zo gezond mogelijk kunt thuis werken? En hoe werk je thuis als de kinderen ook thuis
zijn? Wij hebben een brochure ontwikkeld met praktische tips & tricks. Deze brochure treft u aan in
de bijlage. Verspreid deze gerust onder uw medewerkers.
Sterkte en succes!
Als laatste wensen wij u heel veel succes en sterkte deze periode. Bij vragen staan wij voor u klaar via
de helpdesk, uw accountmanager of contactpersoon in de verzuimbegeleiding !
Met vriendelijke groet,
Ilse de Jonge
Marcel Houtman
Directie Arbobutler
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