Beste klant,
Wij staan voor u klaar, ook nu
Afgelopen dinsdag hebben we vernomen dat de huidige Corona-maatregelen worden verlengd tot en
met 28 april. Dit vraagt iets van het aanpassingsvermogen van uw organisatie, uw medewerkers en
uzelf. Wij willen u daarbij zo goed mogelijk van dienst zijn. Via een wekelijkse nieuwsbrief houden we
u op de hoogte.
Continuïteit in sociaal medische begeleiding
Voor onze organisatie betekent de verlenging van de maatregelen dat we onze begeleiding voor een
langere periode online/telefonisch zullen continueren. De geplande consulten na 6 april zullen ook
telefonisch/online plaatsvinden en uw medewerkers ontvangen hiervan een bericht. Dit blijven wij
vooralsnog doen tot en met 28 april. De week voor 28 april zal de overheid wederom een update
geven en zullen wij u nader informeren.
Juist in deze tijd van onzekerheid, ziekte en sociaal isolement, is het extra belangrijk om stil te staan
bij het welzijn en werkvermogen van uw medewerkers en uzelf. Wij bieden u daar graag handvatten
voor.
Ergonomisch verantwoord thuiswerken
De verlenging van de maatregelen betekent voor veel van ons dat we langer thuis zullen werken.
Voor sommigen betekent dit werken aan de keukentafel, met een stapel boeken onder de laptop en
kussentjes in de rug om maar comfortabel te zitten. Dit kan leiden tot fysieke ongemakken. Wat is nu
de beste manier om ergonomisch verantwoord thuis te werken? Om u en uw medewerkers van
dienst te zijn, bieden wij nu een online ‘thuiswerkplek-check’ aan. Bekijk de bijlage ‘online
thuiswerkplek-check’ voor meer informatie. Wilt u of een van uw medewerkers gebruik maken van
deze dienst? Stuur dan een mail met uw contactgegevens naar ergonomie@enrgyinbusiness.nl.
Wij blijven trainen! Ons aanbod aan online workshops
In de huidige periode van thuiswerken, balanceren tussen werk en privé, social distancing en
leiderschap op afstand, ontstaan er nieuwe uitdagingen met bijbehorende vragen. Mensen hebben
de behoefte hierover van gedachten te wisselen en duidelijke handvatten te krijgen om met deze
nieuwe werkelijkheid om te kunnen gaan.
Om invulling te geven aan deze behoefte, bieden wij vanaf nu een aantal van onze trainingen ook
online aan via een webinar. Zo delen we onze ervaringen en best practices en stemmen we deze af
op de specifieke behoefte van u en uw medewerkers. In bijgaande bijlage treft u het aanbod van
onze online workshops. Meer informatie of een online workshop aanvragen? Neem dan contact op
met Marije Maltha via m.maltha@enrgyinbusiness.nl of 06-17153326.

Casemanagement, Corona Triage en extra coaching
Daarnaast informeerden wij u vorige week dat we u kunnen bijstaan door tijdelijk het werkgevercasemanagent over te nemen en/of de Corona Triage voor vitale beroepen uit te voeren voor uw
organisatie. Heeft u hier interesse in? Aarzel dan niet om uw contactpersoon binnen Arbobutler te
benaderen, of stuur een mail naar sales@arbobutler.nl.
Ook bieden wij extra ondersteuning in de vorm van online coaching, voor uw medewerkers die
kampen met bijvoorbeeld angstklachten, verstoring van de werk-privébalans, (controle)verlies of
eenzame gevoelens door de huidige crisis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw
contactpersoon binnen Arbobutler, of een mail sturen naar coaching@enrgyinbusiness.nl.
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
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