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Wij verkeren vanwege het nieuwe Coronavirus mondiaal in een crisis situatie. Als partner in werken 

aan gezondheid zijn wij, nu en in de toekomst, beschikbaar om samen met u deze crisis het hoofd te 

bieden. In dit document willen we hierover nader informeren. 
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Ontwikkelingen 

 

Verlenging maatregelen tot en met 28 april 

Het kabinet heeft op 31 maart jl. besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd 

tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode 

daarna nodig is. 

 

Financiële regelingen 

Het kabinet heeft een noodpakket voor behoud van banen en 

economie samengesteld. Deze bestaat uit 3 categorieën: 

1. Tegemoetkoming inkomsten en salarissen 

2. Uitstel belastingen 

3. Versoepeling kredieten 

Voor alle vragen en antwoorden over de financiële regelingen 

verwijzen wij u graag naar de website van de Rijksoverheid. 

 

 

 

 

 

 

Testen zorgmedewerkers op COVID-19 

Op 31 maart jl. heeft minister Hugo de Jonge aangekondigd de test capaciteit in Nederland te vergroten 

zodat meer zorgmedewerkers (ook buiten het ziekenhuis) kunnen worden getest. Vanaf maandag 6 

april zal het testbeleid zijn verruimd zodat ook in verpleeghuizen, gehandicapten-, thuis-, jeugdzorg en 

GGZ personeel dat met kwetsbare patiënten werkt voortaan getest worden. Wie in aanmerking komen 

voor een test, hoe de test wordt uitgevoerd enz. zal snel duidelijk worden. Wij houden u hiervan op de 

hoogte.  

 

Professionals en interventies beschikbaar via E-consult 

In de afgelopen dagen hebben wij verschillende deskundigen toegevoegd aan ons netwerk. Zij zijn 

beschikbaar om u, uw medewerkers én onze professionals te adviseren, ondersteunen en coachen 

vanuit hun specifieke kennis- en aandachtsgebied. Wij blijven aan de slag om zoveel mogelijk 

deskundigheid beschikbaar te hebben; recent toegevoegd zijn: 

• Hanny Bouwmans (Arbeid-, Organisatie en Gezondheidspsycholoog) 

• Stephan Roelofs (specialist verslavings- en doseringsproblematiek) 

• Lucie Croonen – Beckx (stressdeskundige) 

• Ted van der Horst (re-integratiecoach) 

mailto:info@bakxwagenaar.com
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de-aanpak-van-het-nieuwe-coronavirus-in-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/large/content/gallery/rijksoverheid/content-afbeeldingen/onderwerpen/coronavirus/noodpakket-3-4-20.png
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Vanzelfsprekend kunt u ook terecht bij een (bedrijfs)arts, verpleegkundige, casemanager, 

fysiotherapeut, arbeid hygiënist, veiligheidskundige en A&O deskundige. 

 

Voor een goed en totaal overzicht van actuele interventies kijk op onze website: 

www.bakxwagenaar.nl  

 

  

mailto:info@bakxwagenaar.com
http://www.bakxwagenaar.nl/
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Hoe nu verder met de verzuimbegeleiding en re-integratie?  

 

Update a.g.v. addendum Werkwijzer Poortwachter UWV d.d. 3 april 2020 

Het UWV heeft een addendum opgesteld voor de Werkwijzer Poortwachter. Dit addendum (versie 2) 

geeft een indruk hoe het UWV kijkt naar de verplichtingen en stappen uit de Wet verbetering 

Poortwachter in relatie tot COVID-19. Algemeen kan gesteld worden dat het UWV in haar 

beoordelingen c.q. sanctie beleid maatwerk en coulance tracht toe te passen. Belangrijk hierin is en 

blijft dat inspanningen helder moeten zijn (vastlegging is dus van groot belang) en dat argumentatie 

plausibel is. Letterlijk: “In principe blijft het beoordelen van de deugdelijke grond staan zoals in de 

Werkwijzer Poortwachter is beschreven. Er kunnen echter in verband met Covid-19 nieuwe situaties 

worden benoemd die mogelijk een deugdelijke grond kunnen opleveren.” 

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/addendum-werkwijzer-

poortwachter/index.aspx 

 

Ondanks (of misschien juist wel dankzij) de huidige situatie is het sterk aan te raden om de 

verzuimbegeleiding onverkort voort te zetten en re-integratie kansen te benutten (conform o.a. WvP 

en Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar). Van u als werkgever wordt nog steeds, rekening 

houdend met de situatie, dat u al het mogelijke doet om de opties tot re-integratie te onderzoeken en 

de verzuimbegeleiding zo adequaat mogelijk vorm te geven. Hier komt ook onze samenwerking om de 

hoek kijken! 

 

U bent van ons gewend dat wij nauw betrokken zijn bij de vormgeving van de verzuimbegeleiding. Wij 

doen er alles aan om, weliswaar op dit moment veelal in aangepaste vorm, uw partner te zijn. 

Adequate opvolging en begeleiding van arbeidsongeschikte medewerkers is juist in de huidige situatie 

van groot belang. Vanwege de huidige situatie kunnen wij ons echter ook voorstellen dat u zelf op dit 

moment minder tijd en aandacht hiervoor beschikbaar heeft. Onze collega’s zijn ook in dit geval 

beschikbaar om ‘een stapje extra’ te doen om u te ondersteunen en waar mogelijk te ontzorgen. Denkt 

u daarbij bijvoorbeeld aan: 

• directe opvolging van een ziekmelding door een casemanager in taakdelegatie; 

• frequent(er) contact met arbeidsongeschikte medewerkers om mogelijkheden te blijven 

inventariseren; 

• preventief contact met medewerkers om zorgen en onrust weg te nemen 

 

Spreekuren (bedrijfs)arts en casemanagers 

Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de advisering en ondersteuning door onze 

professionals. Van deze professionals (artsen, casemanager, verpleegkundigen enz.) bent u gewend 

dat zij direct en nauw betrokken zijn. Veelal ook op uw locatie. Dat willen we, rekening houdend met 

huidige richtlijnen en maatregelen, zoveel als mogelijk in stand houden.  

 

mailto:info@bakxwagenaar.com
https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/addendum-werkwijzer-poortwachter/index.aspx
https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/addendum-werkwijzer-poortwachter/index.aspx
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Fysieke spreekuren 

Voortvloeiend uit maatregelen voor de algemene volksgezondheid adviseert de Beroepsvereniging van 

bedrijfsartsen om in ieder geval tot en met 28 april 2020 één-op-één (fysieke) spreekuurcontacten zo 

veel mogelijk te vervangen door telefonische spreekuren of andere vormen van contact op afstand 

(bijv. E-consult). Zoals altijd blijft het de professionele verantwoordelijkheid van de professional om te 

beoordelen of hij/zij op enig moment voldoende informatie heeft om tot een verantwoord advies te 

kunnen komen. Indien dit niet het geval is, kan hij/zij (alsnog) besluiten tot een één-op-één spreekuur 

(fysiek) contact.  

 

Telefonische spreekuren 

Een telefonisch spreekuur is een laagdrempelige en bekende manier van communiceren. Het 

telefonisch spreekuur welke als vervanging dient van een fysiek spreekuur is echter wel een ander 

telefonisch spreekuur dan u en uw medewerkers zijn gewend. Normaal gesproken wordt een 

telefonisch spreekuur ingezet voor een kort contact met uw medewerker (bijv. voor om de uitslag van 

een onderzoek te bespreken). Een telefonisch spreekuur ter vervanging van een fysiek spreekuur 

vraagt een andere benadering van de professional. Zowel de voorbereiding, het consult zelf als ook de 

rapportage is in dit geval uitgebreider. 

 

E-consult  

Alle professionals van BW hebben een digitale spreekkamer tot hun beschikking. Middels deze digitale 

spreekkamer kunnen zij veilig, betrouwbaar en snel een videoverbinding tot stand brengen met u en 

uw medewerkers. Het is tevens mogelijk om via deze verbinding informatie (e.g. bestanden) met elkaar 

te delen en/of meer personen aan te laten sluiten. Meer informatie over het E-consult treft u hier aan.  

 

E-thuiswerkplekonderzoek 

Om uw medewerkers in staat te stellen binnen de mogelijkheden optimaal thuis te werken bieden wij 

een preventief E-thuiswerkplekonderzoek aan. Door middel van een E-consult zal een van onze 

adviseurs (Arbo verpleegkundige of fysiotherapeut) naar de thuissituatie van uw medewerker kijken. 

De medewerker krijgt direct advies, tips & tricks. Na afronding van het onderzoek krijgt werknemer 

nog een rapportage toegestuurd. Voor meer informatie kijk op onze website. 

 

Inzet Arbeidsdeskundige 

Ook voor arbeidsdeskundige onderzoeken geldt dat er in principe geen fysieke onderzoeken plaats 

vinden indien niet (strikt) noodzakelijk. Het arbeidsdeskundig onderzoek en overleg vinden derhalve 

telefonisch of via E-consult plaats. Dit is zo ook door de Stichting Register Arbeidsdeskundigen 

gecommuniceerd. Om voortgang in uw verzuimdossiers te bewaken, adviseren wij u de onderzoek 

zoveel als mogelijk op deze aangepaste wijze doorgang te laten vinden, zodat langdurige vertraging 

wordt voorkomen. “Genoodzaakt thuiswerken” of “social distancing” als gevolg van het Corona-virus 

zijn geen deugdelijke gronden voor stagnatie van de re-integratie, aldus het UWV.  

mailto:info@bakxwagenaar.com
https://bakxwagenaar.sharepoint.com/sites/coronavirus/Gedeelde%20documenten/General/Voortvloeiend%20uit%20maatregelen%20voor%20de%20algemene%20volksgezondheid%20adviseert%20de%20NVAB%20om%20in%20ieder%20geval%20tot%206%20april%202020%20bedrijfsartsen%20om%20één-op-één%20spreekuurcontacten%20zo%20veel%20mogelijk%20te%20vervangen%20door%20telefonische%20spreekuren%20of%20andere%20vormen%20van%20contact%20op%20afstand.%20Zoals%20altijd%20blijft%20het%20de%20professionele%20verantwoordelijkheid%20van%20de%20bedrijfsarts%20om%20te%20beoordelen%20of%20hij%20op%20enig%20moment%20voldoende%20informatie%20heeft%20om%20tot%20een%20verantwoord%20advies%20te%20kunnen%20komen.
https://bakxwagenaar.sharepoint.com/sites/coronavirus/Gedeelde%20documenten/General/Voortvloeiend%20uit%20maatregelen%20voor%20de%20algemene%20volksgezondheid%20adviseert%20de%20NVAB%20om%20in%20ieder%20geval%20tot%206%20april%202020%20bedrijfsartsen%20om%20één-op-één%20spreekuurcontacten%20zo%20veel%20mogelijk%20te%20vervangen%20door%20telefonische%20spreekuren%20of%20andere%20vormen%20van%20contact%20op%20afstand.%20Zoals%20altijd%20blijft%20het%20de%20professionele%20verantwoordelijkheid%20van%20de%20bedrijfsarts%20om%20te%20beoordelen%20of%20hij%20op%20enig%20moment%20voldoende%20informatie%20heeft%20om%20tot%20een%20verantwoord%20advies%20te%20kunnen%20komen.
https://www.bakxwagenaar.nl/wp-content/uploads/2020/03/200319-E-consult-opdrachtgevers-maart-2020-1.pdf
https://www.bakxwagenaar.nl/gezondheid/werkplekonderzoek-2/
https://www.register-arbeidsdeskundigen.nl/index.cfm?p=A0812F4D-EF56-4A02-9D8DA5BA4B90E94C
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Preventief Medisch Onderzoek en keuringen 

Rekening houdend met de huidige richtlijnen en de beperkte ‘noodzaak’ tot uitvoering van een 

Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en keuringen kunnen wij deze niet op gebruikelijke wijze 

uitvoeren. Om samen met u toch ook in deze tijden aandacht te hebben voor de vitaliteit en 

inzetbaarheid van uw medewerkers én om opvolging te (blijven) geven aan bijv. de RI&E hebben wij 

ons PMO aangepast naar een E-PMO. Zie onze website voor meer informatie. 

 

Wettelijke verplichte keuringen 

Voor specifieke beroepen blijven wij de wettelijke verplichte keuringen uitvoeren. Het gaat hier om 

een aantal functies die relevant zijn tijdens de huidige crisis. Met name functies die niet uitgevoerd 

mogen worden, zonder geldende gezondheidsverklaring. Deze keuringen en vaccinaties voeren wij uit 

op onze locatie in Helmond. Voor cliënten geldt dat zij bij gezondheidsklachten (conform richtlijnen 

van het RIVM) zich dienen af te melden voor de geplande keuring. Zij kunnen zich opnieuw melden na 

100% hersteld voor een nieuwe afspraak. 

 

Bezoek locaties BAKXWAGENAAR 

In overleg is het mogelijk een locatie van ons te bezoeken. Kijkt u op onze website voor de actuele 

situatie rondom openstelling en voorwaarden ten aanzien van een bezoek. 

 

Privacy 

Normaal gesproken staan privacy en verzuimbegeleiding al op gespannen voet met elkaar. In het kader 

van enerzijds uw (wettelijke) verplichtingen als werkgever (o.a. zorgen voor een veilige werkplek) en 

anderzijds de nationale/internationale zorgen rondom het Coronavirus, biedt privacy en 

verzuimbegeleiding nog meer uitdagingen. Omdat situaties heel bedrijfs- en persoonsafhankelijk 

(kunnen) zijn, vragen wij u om met ons contact op te nemen bij vragen. De Autoriteit 

Persoonsgegevens (AP) is op haar hoede en tevens betrokken. 

 

  

mailto:info@bakxwagenaar.com
http://www.bakxwagenaar.com/
https://www.bakxwagenaar.nl/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-geeft-organisaties-meer-tijd-vanwege-coronacrisis
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-geeft-organisaties-meer-tijd-vanwege-coronacrisis
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Veel gestelde vragen en antwoorden 

 

Wanneer kan een werknemer zich WEL ziekmelden? 

U mag uw werknemer WEL ziekmelden wanneer deze recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte op 

grond van artikel 7.629, lid 1 BW. De werknemer heeft recht op loondoorbetaling bij ziekte als hij niet 

in staat is om de bedongen arbeid (de arbeid die hij met zijn werkgever is overeengekomen in het 

arbeidscontract) te verrichten als gevolg van gezondheidsbeperkingen (door de ziekte). Of uw 

werknemer het Coronavirus heeft staat hier los van. 

 

Wat is een GEEN geldige reden om je ziek te melden? 

• Uw werknemer kan niet naar het werk komen vanwege de opgelegde overheidsmaatregelen. 

• Uw werknemer is besmet, maar niet ziek. 

• Uw werknemer heeft klachten, maar heeft geen gezondheidsbeperkingen die hem belemmeren 

om zijn werk uit te voeren (vergelijk het met een verkoudheid).  

 

Mijn werknemer is door de GGD in quarantaine geplaatst, mag hij/zij zich nu ziekmelden? 

Alleen als uw werknemer door gezondheidsbeperkingen door ziekte niet in staat is de bedongen arbeid 

te verrichten, mag u hem ziekmelden. Als uw werknemer niet ziek is, mag u hem dus niet ziekmelden, 

ook niet als hij door de GGD in quarantaine is geplaatst. Laat uw werknemer zo mogelijk thuis werken. 

Is dat niet mogelijk, dan kunt u misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds 

Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). 

 

Mijn werknemer is bang voor het Coronavirus en wil thuisblijven, mag dat? 

Nee, angst voor het Coronavirus is geen reden voor een werknemer om zelf te besluiten thuis te 

blijven. Wel kunnen jullie als werkgever en werknemer samen afspraken maken en bijvoorbeeld 

gebruiken maken van de normale verlofregelingen (zoals vakantiedagen). 

 

Een gezinslid van mijn werknemer is ziek en moet thuis verzorgd worden. Mag mijn werknemer zich 

ziek melden? 

Nee, mogelijk heeft uw werknemer wel recht op kortdurend zorgverlof. Daar zijn wel enkele 

voorwaarden aan verbonden. Kijk hiervoor op de website van de rijksoverheid.  

 

Moet een werknemer gehoor geven aan een oproep voor een telefonisch of E-consult? 

Ja, een medewerker is en blijft, ongeacht de vorm, verplicht mee te werken aan zijn/haar re-integratie.  

 

Bent u als werkgever verplicht om maatregelen te nemen? 

Ja, als werkgever bent u verplicht om de richtlijnen vanuit de overheid op te volgen. Op grond van 

artikel 7:658 BW en de Arbowetgeving is de werkgever verplicht om zoveel als in redelijkheid mogelijk 

zorg te dragen voor de veiligheid van de werkomgeving waarin zijn werknemers werkzaam zijn en de 

gezondheid van haar werknemers. De werkgever moet maatregelen nemen die voorkomen dat de 

mailto:info@bakxwagenaar.com
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2018-07-28/#Boek7_Titeldeel10_Afdeling2_Artikel629
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverlof
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2020-01-01
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werknemer schade lijdt. Bekijk hiervoor de informatie van de rijksoverheid en de richtlijnen van het 

RIVM. 

 

Wat kan je als werkgever doen om het risico op besmetting te verkleinen? 

Laat waar mogelijk werknemers thuis werken. Neem daarnaast de gebruikelijke maatregelen om 

overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen: 

• Zorg voor het schoonhouden van deurklinken, toetsenborden, telefoons etc. 

• maak de hygiënemaatregelen bekend in de organisatie. 

• Zorg voor instructies voor het wassen van handen (zie hiervoor ook de wasinstructies van het 

RIVM). 

  

mailto:info@bakxwagenaar.com
https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
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Algemeen  

 

Informatie en richtlijnen 

Houdt u ten alle tijden onze website (www.bakxwagenaar.nl) in de gaten voor de actuele status van 

onze dienstverlening.  

 

Website Rijksoverheid (met specifieke informatie over relatie werkgever en werknemer) 

Website RIVM (voor alle informatie met betrekking tot het nieuwe Coronavirus) 

Website thuisarts.nl (voor alle informatie voor u en uw medewerkers over individuele gezondheid) 

 

Contactgegevens 

Voor contact kunt u terecht bij uw bekende contactpersonen. Ter aanvulling hebben wij een team van 

deskundigen samengesteld die de situatie rondom het nieuwe Coronavirus nauwgezet in de gaten 

houden. Dit team bestaat o.a. uit een bedrijfsarts, een Arbeids- en organisatiedeskundige, een Arbeid 

hygiënist en een lid van het management.   

coronavirus@bakxwagenaar.com / 0492-218800 

 

Disclaimer 

Volgt u te allen tijde de richtlijnen en informatie zoals wordt geboden door het RIVM en Thuisarts. Dit 

document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld op basis van de meest recente, en bij ons 

beschikbare, informatie. U kunt aan dit document geen rechten ontlenen en BAKXWAGENAAR 

aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade (geldt ook voor gevolg schade) die is 

ontstaan door het gebruik van informatie of het opvolgen van een advies uit dit document. Zonder 

schriftelijke toestemming van BAKXWAGENAAR mag niets uit dit document worden verveelvoudigd. 

mailto:info@bakxwagenaar.com
http://www.bakxwagenaar.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers-en-werknemers
https://www.rivm.nl/
http://www.thuisarts.nl/
mailto:coronavirus@bakxwagenaar.com
https://www.rivm.nl/
http://www.thuisarts.nl/

