Praktijktest handreikingen COVID-19 en werk
Praktische handreikingen voor hoe we mensen met doorgemaakte COVID-19
infectie binnen bedrijven aan het werk kunnen houden
COVID-19 en werk
Er is nog weinig informatie voorhanden hoe om te
gaan met aanhoudende klachten na corona en
werk. De meeste mensen lijken te herstellen. Maar
er zijn ook aanwijzingen dat bij een kleine groep
mogelijk sprake is van een post COVID-19
syndroom, met klachten die een min of meer
chronisch karakter kunnen krijgen. Met alle
mogelijke gevolgen voor het werk.

Doel van project
Dit project heeft als doel om werkgevers,
werknemers, ZZP’ers en zorgverleners een eerste
handreiking te bieden hoe om te gaan met
langdurige coronaklachten en werk.

Handreiking COVID-19 en werk
In de handreikingen staan eerste tips en informatie
hoe te handelen om zo goed als mogelijk
werkbehoud en werkhervatting bij langdurige
coronaklachten te realiseren. Met daarbij adviezen
van (ervaringsdeskundige) werkenden, werkgevers
en professionals die, waar mogelijk, zo veel
mogelijk onderbouwd zijn vanuit de wetenschap.

•

•

Veelal blijven in werksituaties de zorgverleners
buiten beeld: dit project biedt u als werkgever
ook tools om betrokken zorgverleners te
informeren. Denk aan bedrijfsarts,
maatschappelijk werk, maar ook de internist,
longarts, cardioloog die uw werknemer of de
ZZP’er begeleidt krijgt informatie.
Door de coronasituatie, betreft het een
grotendeels online project. Dit maakt het
mogelijk dat u mensen binnen uw organisatie
op eenvoudige wijze en met redelijk weinig
tijdsinvestering kunt betrekken.

Voor de deelnemende organisaties is er een
uitgebreide werkwijzer die inzicht biedt in hoe de
begeleiding en uitvoering van de praktijktoets
binnen de organisatie eruitziet.

Geen kosten voor deelname
Dit project is mogelijk gemaakt met steun van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW), Directie Gezond en Veilig Werken.
Om die reden zijn er aan deelname aan de
praktijktest geen kosten verbonden voor
organisaties.

Praktijktest
De ontwikkelde handreikingen krijgen een toets in
de praktijk binnen drie organisaties, waar zowel
mensen in loondienst als zelfstandigen werken,
beide met gevolgen van een doorgemaakte COVID19 infectie.

Voordelen van deelname
•

•

•

U en uw werknemers krijgen onderbouwde
adviezen hoe om te gaan met coronaklachten
en werk.
Tevens krijgt u tips hoe om te gaan met
zelfstandig ondernemers die voor uw
organisatie werken en die kampen met
aanhoudende klachten na een corona infectie.
Niet alleen u als werkgever krijgt een
handreiking: ook de werknemers en zelfstandig
ondernemers met corona krijgen adviezen en
informatie, zodat u beiden begeleiding krijgt.

Meer informatie en aanmelden
Centrum Werk Gezondheid
Programmamanagers
•
Paul Baart, 06 – 53 92 15 98
p.baart@centrumwerkgezondheid.nl
•
Tamara Raaijmakers, 06 – 300 29 795
t.raaijmakers@centrumwerkgezondheid.nl
U kunt zich ook aanmelden voor de
projectnieuwsbrief COVID-19 en werk via:
info@centrumwerkgezondheid.nl
www.werkgezondheid.nl/covid-19

