Netwerk van zorg: werkbehoud bij COVID-19
Praktische handreikingen voor hoe we nu en in de toekomst mensen met
doorgemaakte COVID-19 infectie binnen organisaties aan het werk kunnen houden
Samenvatting, Centrum Werk Gezondheid, oktober 2020
COVID-19 en werk
Diverse onderzoeken laten zien dat een groep mensen na een doorgemaakte COVID-19 infectie
gedurende langere tijd klachten behoudt, zoals vermoeidheid en kortademigheid. Er zijn
aanwijzingen dat er sprake is van een post COVID-19 syndroom1.
Er is nog weinig informatie voorhanden hoe om te gaan met de gevolgen van corona in relatie tot
werk. Dit project heeft als doel om werkgevers, werknemers, zelfstandig werkenden en
zorgverleners een eerste handreiking te bieden.
Praktische handreikingen
In dit project ontwikkelen we praktische handreikingen voor werkgevers, werknemers, zelfstandig
werkenden en zorgverleners hoe om te gaan met doorgemaakte COVID-19 infectie en werk.
In de handreikingen staan uitgangspunten hoe als betrokkene te handelen om werkbehoud bij
corona te kunnen realiseren: wat doe je zelf, wat vraag je aan een ander om te doen. Met daarbij
adviezen die onderbouwd zijn vanuit de wetenschap en vanuit ervaringen van belanghebbenden.
Waarbij werkbehoud gaat over zo goed en zo lang als mogelijk aan het werk te blijven met de
aandoening, ook gedurende eventuele behandelingen.
De handreikingen krijgen een toets in de praktijk binnen drie bedrijven, waar zowel mensen in
loondienst als zelfstandigen werken, beide met gevolgen van een doorgemaakte COVID-19 infectie.
Netwerkzorg
Het bijzondere van dit project is dat er ook handreikingen ontwikkeld worden voor zelfstandig
werkenden: voor hen is nog weinig informatie voorhanden over werken met een chronische
aandoening. Hetzelfde geldt voor zorgverleners. Zo ontwikkelen we een hele lijn rondom één
ziektebeeld voor alle stakeholders: de werkende zelf, zijn/haar werkgever en zorgverlener.
Daarmee kun je daadwerkelijk ondersteunen dat eenieder in de keten eenzelfde boodschap
uitdraagt en daarnaar handelt, om zo werkbehoud na een doorgemaakte COVID-19 infectie te
realiseren.
Voor en door de praktijk
Binnen dit project zijn (vertegenwoordigers) van de doelgroepen waar we handreikingen voor
maken betrokken. Dit gebeurt door het betrekken van individuele werkenden en professionals.
Hierbij maken we onder meer gebruik van het netwerk van de werkgroep Chronisch Zieke
Werkenden (CZW) en leden van het platform Fit for Work. Vertegenwoordigers van beide maken
eveneens deel uit van de klankbordcommissie van het project. De opgedane kennis tijdens het
project, geeft vorm aan een meerjarenprogramma van de werkgroep CZW.
De uitvoering is in handen van Stichting Centrum Werk Gezondheid, namens de Commissie Werk
Gezondheid. Het project is mogelijk gemaakt met steun van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW), Directie Gezond en Veilig Werken.
Door de coronasituatie, betreft het een grotendeels online project.
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Centrum Werk Gezondheid
Een centrum voor werk en gezondheid dat kennis dicht tegen de praktijk ontwikkelt en verspreidt.
Voor werkgevers, werknemers, professionals en (overheids)organisaties. Het centrum coördineert
programma’s en projecten, voert kwalitatief onderzoek uit en ontwikkelt tools. Speerpunten zijn
goed gezond werk, duurzame inzetbaarheid en werkbehoud bij een chronische aandoening.
Centrum Werk Gezondheid is coördinator van Fit for Work Nederland.
https://centrumwerkgezondheid.nl
Commissie Werk Gezondheid
Een prominente groep van leiders en denkers die gevraagd maar vooral ook ongevraagd
discussieert en adviseert over actuele kwesties op het gebied van werk en gezondheid, hierover
stelling neemt en op dit terrein initiatieven ontplooit. Werkbehoud bij chronische aandoeningen is
één van de speerpunten, naast goed gezond werk voor iedereen.
https://www.werkgezondheid.nl
Directie Gezond en Veilig Werken, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
De directie Gezond en Veilig Werken (G&VW) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van en
advisering over het beleid van gezond en veilig werken en duurzame inzetbaarheid waaronder
preventie- en verzuimbeleid.
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-enwerkgelegenheid/organisatie/organogram/directeur-generaal-werk
Fit for Work Nederland
Fit for Work maakt zich al vanaf 2012 sterk voor werkbehoud bij een chronische aandoening: het
voorkomen dat mensen die werken, uitvallen en hun werk verliezen door een chronische
aandoening. Om dit doel te bereiken ontwikkelt Fit for Work praktische tools voor werkenden,
werkgevers en zorgverleners. Voor chronische aandoeningen in het algemeen en aandoening
specifiek.
Daarnaast zet Fit for Work in op maatschappelijke en politieke agendering van het belang van
werkbehoud bij chronische aandoeningen. In de vorm van politieke bijeenkomsten, het opstellen
van manifesten en opiniërende bijdragen in de media.
Fit for Work kent een actief platform met betrokkenheid van meer dan 25 maatschappelijke
organisaties, aangevuld met (sponsorend) partners.
https://www.fitforworknederland.nl
Werkgroep Chronische Zieke Werkende
In maart 2016 is het SER-Advies Werk: van belang voor iedereen, een advies over werken met een
chronische ziekte, uitgebracht. De totstandkoming van dit advies is begeleid door de SERcommissie Chronisch Zieke Werkenden (CZW). In een kabinetsreactie van 21 november 2016
hebben de minister Schippers en minister Asscher de SER gevraagd om, in samenwerking met de
Commissie Werk Gezondheid, de aanbevelingen van het SER advies van maart 2016 te initiëren en
de voortgang van de uitvoering te bewaken. Om hieraan opvolging te kunnen geven is een
werkgroep ingericht, bestaande uit leden van de SER-commissie Chronisch Zieke Werkende (CZW),
de Commissie Werk Gezondheid, de Patiëntenfederatie Nederland en enkele andere betrokkenen.
Dit is de Werkgroep Chronisch Zieke Werkende.
https://www.ser.nl/nl/actueel/Nieuws/advies-chronisch-zieke
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