
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 blijven je medewerkers vitaal in de coronacrisis?

“Neem je werk niet mee naar huis!”. Dit was nog wel eens het devies om je werk-privé balans op orde te houden. De 

corona-crisis en de noodmaatregelen hebben voor het tegenovergestelde gezorgd. Inmiddels werkt een groot deel van de 

medewerkers namelijk volledig vanuit huis. En dat is niet enige wat er naar huis is gehaald, want ook de kinderen zijn thuis 

en moeten door de ouders begeleid worden bij het schoolwerk. Tot slot worden sommige medewerkers geconfronteerd met 

extra mantelzorgtaken door het wegvallen van reguliere (thuis)zorg.

Dat leidt tot de volgende vraagstukken:

1. Hoe blijf je fysiek vitaal in een (minder goed ingericht) thuiskantoor en een overdosis aan beeldbellen?

2. Hoe blijf je mentaal vitaal in een vol dagprogramma met werk en zorgtaken (kind en/of mantel)?

3. Hoe blijf je fysiek en mentaal vitaal met een overgroot deel aan activiteiten binnenshuis en continu in dezelfde omgeving 

en met dezelfde mensen?

Met HR collega’s van AEGON, TNO, Fontys Hogescholen, Randstad, Meijers Assurantiën, Achmea en Wageningen 

University & Research gingen we hier op 15 april 2020 over in gesprek. 

wat doen de organisaties om de mentale en fysieke vitaliteit van medewerkers te waarborgen?

Er zijn tal van initiatieven in de deelnemende organisaties. Het zijn vooral de kleine initiatieven die het meest effectief blijken.

Collega’s die onderling op WhatsApp tips delen bijvoorbeeld. Het lijkt erop dat HR vooral de goede ideeën moet oppikken en

het bereik moet proberen te vergroten in plaats van zelf hulpmiddelen te produceren. Daarmee bereik je het meest. 

In de meeste organisaties bestaan de maatregelen uit een combinatie van informatieverstrekking, 

training en begeleiding, het ondersteunen van initiatieven en gerichte acties zoals het budget dat 

normaal gesproken voor reiskosten woon-werk verkeer wordt gebruikt open te stellen voor de 

inrichting van thuiswerkplekken.

tips en informatie

• Centrale digitale plek om vitaliteit onder de aandacht te brengen, artikelen en informatie 

te delen, tools aan te bieden, filmpjes te delen

• Ruimte bieden en begrip – het is oké als je niet 8 uur werkt – verlaagt drempel om hulp te vragen

• Opzetten kleinere online communities (Yammer)/ facebook groepen waar medewerkers tips en ervaringen kunnen 

delen

• Maken van korte filmpjes van 1-2 minuten die medewerkers onderling via eigen media kunnen delen

• Helpdesk voor medewerkers met hulp- en zorgvragen

• Vlogs met vitaliteitstips door RvB/directie

• Bedrijfsradio – elke donderdag vertellen medewerkers hun verhaal

training en begeleiding

• Training ‘vergroot je mentale kracht’ met 2 workshops en 2 individuele coaching gesprekken

• Intervisie voor leiders om best practices te delen

• Delen van hulpvragen voor medewerkers en managers om met elkaar in gesprek te zijn over huidige situatie en wat 

het met je doet

• Zelfcoaching vragenlijsten zodat medewerkers hun eigen doelen kunnen vaststellen

• Selectie van e-learnings bv top 10 met tips samengesteld van managen virtueel team, tot gezond werken of 

bijspijkeren van je Engels

initiatieven

• Wekelijkse challenge bv deel foto van je werkplek, lunch, team etc.

• Aanbieden van good mood activiteiten als yoga, mindfullness etc – voor medewerkers/door medewerkers

• Virtuele hardloopgroepen en virtuele wielertrainingen

gerichte acties

• Equilibreren bore-out en burn-out → medewerkers met tijdelijk minder werk kunnen inschrijven op klussen van 

medewerkers met werkpiek

• Het budget dat vrijkomt uit het stopzetten van reiskosten woon-werk verkeer mag medewerker aanwenden om 

eigen werkplek thuis in te richten

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
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