
de corona bijeenkomsten

Het coronavirus en de daarbij ingestelde noodmaatregelen grijpen keihard in op al onze organisaties. 

Dit vraagt om aanpassing, vernieuwing en nieuwe oplossingen die snel ingezet kunnen worden. Als HR professionals zijn 

we hierbij rechtstreeks betrokken. 

Het Bedrijvennetwerk HR organiseert online bijeenkomsten over verschillende HR uitdagingen die in 

de coronacrisis ontstaan. Op deze manier delen we onze ervaringen en best practices en zijn we elkaar 

tot steun.

HR uitdaging: hoe behoud je sociaal contact en betrokkenheid in je organisatie in de corona-crisis?

De corona-crisis en de noodmaatregelen leiden tot eenzaamheid en angst voor de medewerkers. 

De sociale contacten van medewerkers zijn drastisch verminderd en iedereen is meer op zichzelf aangewezen. 

Tegelijkertijd is er angst om zelf ziek te worden, bezorgdheid om het welzijn van naasten en zijn mensen bezorgd over de 

economische gevolgen van deze crisis.

Dat leidt tot de volgende vraagstukken:

1. Hoe begeleid en help je medewerkers bij deze mentale belasting van eenzaamheid en angst?

2. Hoe behoud je betrokkenheid?

3. Hoe zorg je voor sociaal contact (naast werkinhoudelijk contact)

4. Hoe zorg je voor een goede informatievoorziening?

Met HR collega’s van TNO, Fontys Hogescholen, Randstad, Meijers Assurantiën, Tata Steel, Achmea en Prorail gingen we 

hier op 9 april 2020 over in gesprek. 

wat doen de organisaties om de betrokkenheid en het sociaal contact te waarborgen?

Er worden in alle organisaties veel initiatieven genomen om de betrokkenheid te borgen, bijvoorbeeld op teamniveau door 

middel van dagstarts vrijdagmiddagborrels en koffiemomentjes. Ook op organisatieniveau zijn er initiatieven zoals een 

radiostation voor en door medewerkers, maar ook de inzet van een nieuw HR team inclusief e-mailadres waar je je zorgen 

over specifieke medewerkers kan uiten. 

Het digitaal werken is binnen bepaalde organisaties business as usual, terwijl dit voor andere organisaties 

echt wennen en experimenteren is. Wij merken dit als Bedrijvennetwerk HR ook, want niet iedereen werkt 

met dezelfde videoconference-applicatie, waardoor sommige deelnemers later of helemaal niet 

binnenkomen in de online bijeenkomsten.

initiatieven

• Dagstarts

• Koffiemomentjes

• Extra contactmomenten leidinggevende-medewerker

• Verzending thuisblijf-pakketje

• Bedrijfsradio

• Youtube-kanaal met vitaliteitstips en challenges

• Aandacht voor medewerkers die grote zorgen hebben/eenzaamheid ervaren

• Weekafsluitingen, vrijdagmiddagborrels, pubquiz en samen muziek maken

• Aangepaste planningen en aangepaste ploegendiensten

• Extra bijeenkomsten van het Sociaal Medisch Team en inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk

• Extra coaching

• Extra aandacht voor nieuwe medewerkers

• Extra aandacht voor boventalligen uit lopende/afgeronde reorganisaties

• Extra Interne Mobiliteit

wat doen organisaties om de medewerkers goed te informeren?

De (gevolgen van de) overheidsmaatregelen volgen elkaar in hoog tempo op. Organisaties moeten 

sneller dan ooit reageren op deze gevolgen. Op welke wijze worden medewerkers geïnformeerd over 

de gevolgen voor de organisatie en over de maatregelen die de organisatie neemt? 

Bestaande platforms zoals het Intranet worden gebruikt, maar er worden ook speciale Corona pagina’s

aangemaakt en er verschijnen extra blogs van de CEO en/of Managing Directors. 

initiatieven

• Corona pagina (Veilig, Vitaal, Verbonden)

• Extra medewerkersonderzoek en mentimeters

• Q&A pagina

• Weekstarts

• Townhall meetings

• Extra contactmomenten leidinggevende-medewerker

Het Bedrijvennetwerk HR is een autonoom samenwerkingsverband op het gebied van Human Resources van een 

twintigtal internationaal opererende bedrijven en organisaties in Nederland. Het netwerk heeft een dubbele 

doelstelling: inhoudelijke, thematische verdieping èn verbreding van het individuele blikveld en netwerk. Het 

netwerk probeert op deze wijze een bijdrage te leveren aan de professionalisering van Human Resources 

Management. 

www.bedrijvennetwerkhr.nl

Volg ons op LinkedIn
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