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Geachte mevrouw Van Ark, Geachte heer Wiebes,
Voor werkgevers en werknemers in heel Nederland is het ‘alle hens aan dek’ tijdens de
Coronacrisis. Arbodiensten en arboprofessionals zijn hierbij essentieel voor de
ondersteuning van werkgevers en werknemers als het gaat om werk al dan niet in de
combinatie met privé. In diverse sectoren, veelal de vitale bedrijven is er een extra groot
belang om iedereen die mee kan doen, al dan niet in aangepast werk, ook daadwerkelijk
inzetbaar te krijgen en te houden.
De dienstverlening van de bedrijfsgezondheidszorg is van vitaal belang om Nederland
draaiende te houden. Arbodiensten en arboprofessionals adviseren werkgevers en
werknemers over:
•

preventieve maatregelen;

•

maatregelen bij (verdenking van) besmetting met het coronavirus bij een werknemer;

•

maatregelen ter bescherming van werknemers met een verhoogd risico;

•

implementatie van RIVM-richtlijnen voor de organisatie en te verrichten werkzaamheden;

•

omgaan met de mentale belasting van werknemers (angst, zieke partner of familielid,
combi thuiswerken en jonge kinderen);

•

leidinggeven aan thuiswerkenden;

•

inrichten werkplekken voor thuiswerkenden;

•

wel en niet ziekmelden van werknemers;

•

behoud en verhogen van arbeidsproductiviteit;

•

thuiswerken en mentale belasting. Hoe blijven medewerkers fit en inzetbaar;

•

Inschatting van gezondheidsrisico’s van werknemers.
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Ter bescherming van de bedrijfsvoering moeten werknemers die niet mogen werken, tijdelijk
uitgesloten worden van werk. In de beoordeling hiervan ligt een belangrijke rol bij de
arbodienst en hun professionals.
Inmiddels hebben arbodiensten en bedrijfsartsen in samenwerking met GGD’en ook een
regie- en communicatierol bij het testen op corona in de zorg. Oftewel bij het aan het werk
houden van andere zorgprofessionals.
Daarnaast blijft de reguliere dienstverlening inzake preventie, verzuimbegeleiding en inzet
van re-integratietrajecten doorgaan. De professionals die werkgevers en werknemers
ondersteunen, verrichten deze werkzaamheden zoveel mogelijk via aangepaste (digitale)
werkprocessen, die vaak gepaard gaan met hoge werkdruk gezien de vraagstukken die op
dit moment bij werkgevers en werknemers leven.
Kinderopvang
Arbodiensten zetten hierbij verschillende professionals in, zoals bedrijfsartsen,
arboverpleegkundigen, casemanagers, veiligheidskundigen, arbeidshygiënsten, arbeids- en
organisatiedeskundigen, arbeidsdeskundigen, praktijkondersteuners, (arbeids)psychologen
en bedrijfsmaatschappelijk werkers. Ook deze professionals werken zoveel als mogelijk
vanuit huis. Hierbij moeten zij vertrouwelijke telefonische en beeldbelgesprekken voeren in
een niet vertrouwelijke huiselijke omgeving met jonge kinderen op de achtergrond. Het
kunnen focussen op deze werkzaamheden met aandacht voor de werknemer en werkgever
in een afgesloten ruimte is niet altijd thuis te realiseren. Het openstellen van kinderopvang
voor professionals werkzaam bij arbodiensten is om die reden van belang.
De bedrijfsgezondheidszorg is niet alleen nu nodig, maar zal ook een belangrijke rol hebben
als Nederland weer langzaam opstart. Wij vragen u dan ook om de bedrijfsgezondheidszorg
aan te merken als vitale sector en/of expliciete aanwijzing van de bedrijfsgezondheidszorg
als cruciaal beroep. Voor de korte termijn, zodat waar nodig, professionals gebruik kunnen
maken van kinderopvang. Voor de lange termijn is het van belang dat de
bedrijfsgezondheidszorg aangemerkt wordt als vitale sector en/of expliciet wordt
aangewezen als cruciaal beroep, zodat gebruik kan worden gemaakt van maatregelen die
worden getroffen.
Vanzelfsprekend zijn wij bereid tot een nadere toelichting.
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