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Uitvoering arbeidsdeskundige onderzoeken op basis van de maatregelen van de 

overheid. 

 

versie 25 mei 2020.   

 

Zowel van binnen als van buiten Elabo komen vragen over hoe wij als bedrijf omgaan met 

opdrachten in relatie tot de recente beleidsontwikkelingen en beleidsmaatregelen van de 

overheid. We werken dat hieronder uit. 

 

Op basis van de adviezen van onze beroepsvereniging NVVA en het SRA en de visie van 

RIVM en versoepelende maatregelen komen we tot een aangepast beleid welke we per 01-

06-2020 in willen laten gaan. Grootste verandering hierbij is dat we, naast de gesprekken via 

videobellen en telefonisch contact, ook weer de face2face gesprekken gaan opstarten waar 

dit mogelijk is.   

 

Doel blijft  om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en zowel onze medewerkers 

als klanten en hun kwetsbare dierbaren te beschermen.  

 

Algemene informatie mbt betrekking tot het Coronavirus 

 

Zie de website van de RIVM. 

 Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) 

Praktische uitvoering van de AD onderzoeken door Elabo. 

 

We blijven de AD onderzoeken zo veel mogelijk uitvoeren binnen de afgesproken termijnen 

en met behoud van de kwaliteit zoals u die van ons gewend bent. 

Waarom (her)starten wij de ‘face to face’ begeleiding? 

⮚ omdat op 19 mei 2020 de maatregelen vanuit de overheid/RIVM zijn aangepast. 

⮚ omdat een aantal van onze klanten een face2face contact prettiger vinden. 

⮚ omdat ook contact beroepen onder voorwaarden weer zijn gestart met hun 

werkzaamheden. Kappers, fysiotherapeuten etc.   

⮚ omdat er maatschappelijk nut is om werknemers/verzekerden te helpen bij hun 

herstel.  

⮚ omdat we denken samen met onze klanten een voldoende veilige werkomgeving te 

kunnen creëren als we de richtlijnen van het RIVM en het kader volgen. 

 
  

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
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Uitgangspunten: 

⮚ we werken zo veilig als mogelijk. Gezondheid van onze mensen en onze klanten staat 
voorop, 

⮚ we volgen de adviezen van het RIVM en wegen af wat een ‘face to face’ gesprek met 

een klant  toevoegt, 

⮚ we houden/creëren 1,5 meter afstand, 

⮚ we adviseren onze arbeidsdeskundigen geen lange afstanden te rijden (>1,5 uur ), 

⮚ het is aan onze arbeidsdeskundige, in overleg met de klant om te bepalen of het 

‘face to face’ bezoek, maatschappelijk nuttig, noodzakelijk en/of gewenst is, 

⮚ bezoek en ontvangst is op dit moment vrijwillig voor medewerker en klant , 

⮚ iedere werkgever waar we op bezoek gaan heeft een corona-protocol, 

⮚ indien gewenst stellt Elabo als werkgever handgel, een spatscherm en andere 
gewenste middelen ter beschikking aan de arbeidsdeskundigen. 

 
Checklist (werk)omgeving: 

De arbeidsdeskundige hanteert bij een bezoek aan een werkgever / verzekerde de volgende 
checklist en maakt op basis hiervan een afweging om te beoordelen of er een face2face 
gesprek kan plaatsvinden: 

⮚ is werknemer, werkgever, leidinggevende,  verzekerde ziek, grieperig, verkouden of 
geldt dat voor familie, vrienden, huisgenoten, etc?  

⮚ heeft de klant in de directe omgeving ziekenhuisopnames voortkomende uit Corona? 

⮚ bestaat de mogelijkheid om 1,5 meter afstand te houden? 

⮚ hygiëne: is er een ontvangstplek die gereinigd kan worden, voorafgaand aan 

bezoek en achteraf? 

⮚ zijn er afspraken gemaakt over: geen koffie/thee, geen handen schudden? 

⮚ heeft één van de gesprekspartners directe, nabije relaties in zorg (werkzaam, 
mantelzorg, etc.)? 

 
Wie bezoek wij niet? 

              Wij bezoeken geen werknemers/verzekerden/klanten met verminderde weerstand (o.a. 

kwetsbare groepen RIVM). Bij twijfel verzoeken wij de arbeidsdeskundige altijd contact op 

te nemen met het MT van Elabo om dit af te stemmen.  

 
Beschermingsmiddelen 

 
              De arbeidsdeskundige inventariseert wat nodig en werkbaar is. Handschoenen, 

desinfecterende gel, mondkapje, etc. Elabo zal dit als werkgever beschikbaar stellen 

 
Beroepsvereniging 

              We houden ons aan de richtlijnen van NVvA en SRA 
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Besmetting met het Coronavirus: adviezen op individueel medewerker niveau 

Conform de richtlijnen van het RIVM worden alle medewerkers van Elabo geadviseerd 

grote evenementen en het openbaar vervoer te mijden. De medewerkers die op bezoek 

gaan bij de klant nemen de volgende voorzorgsmaatregelen in acht: 

● Behoor je tot een risicogroep of heeft je partner een strategisch beroep geen bezoek 

● Geen handen schudden.  

● Na afloop van een gesprek handen wassen ontsmettingsgel gebruiken.  

● De juiste niestechniek gebruiken (in de elleboog). 

● Papieren zakdoekjes direct weggooien. 

● Het houden van een sociale afstand van 1.5 meter.  

* we volgen hierin de richtlijnen van de RIVM  

Uiteindelijk ligt de beslissing over het wel of niet bezoeken bij de professional          

Het MT van Elabo zal de ontwikkelingen / berichtgeving nauwgezet blijven volgen en waar 

nodig het beleid hierop aanpassen. Bij vragen kunt u contact op te nemen met Jan 

Hulleman via 085-0407200.   

Apeldoorn, 25 mei  2020 


