
Inclusief werkgeven ten tijde van corona

Hoe komen we de coronocrisis
door?

De maatregelen die ervoor moeten zorgen dat
Nederland het coronavirus onder controle
krijgt, hebben enorme impact op ons
dagelijks leven. Met name de arbeidsmarkt
lijkt een totaal andere wereld geworden. We
ontvangen veel vragen over inclusief
werkgeven in deze tijd. Op deze pagina
houden we een overzicht van actuele issues
bij, met bijbehorende tips en relevante
doorverwijzingen.

Extra aandacht voor preventie
uitval door psychische klachten

Op dinsdag 31 maart organiseerden we samen
met AWVN een online praktijktafel rondom
de vraag: hoe kan een werkgever helpen
voorkomen dat werknemers uitvallen door
psychische klachten? De input van
deelnemende werkgevers en professionals
resulteerde in een handreiking met actuele

thema’s en bijbehorende tips. De handreiking wordt de komende tijd verrijkt met
ondersteunende tools.

Volg De Normaalste Zaak op
Instagram

Ook nu – of juist nu – moeten we ervoor
zorgen dat het streven naar een inclusieve

https://www.denormaalstezaak.nl/inclusie-corona/
https://www.denormaalstezaak.nl/werkgevers-en-professionals-vinden-elkaar-bij-online-praktijktafel-preventie-uitval-door-psychische-klachten/
https://www.awvn.nl/handreiking-psychisch-kwetsbaar/


arbeidsmarkt on topic blijft. Dat doen we nu
ook met een eigen Instagramaccount; met
tips, quotes en verwijzingen naar goede
initiatieven. Heeft jouw organisatie een foto
die in één oogopslag de waarde van diversiteit
laat zien? Of ben je wel eens bij een (online)
event die jou, maar ook anderen op het

gebied van inclusie kan inspireren? Mail dan jouw foto + korte omschrijving naar
info@denormaalstezaak.nl.

Nieuwe partners

Voor steeds meer ondernemingen wordt inclusief werkgeven de normaalste zaak. Geen
wonder dat ons netwerk blijft groeien en steeds meer bedrijven en organisaties zich
aansluiten: meer dan 600 partners zijn altijd bereid hun – goede en minder goede –
ervaringen te delen en elkaar te inspireren.  
 
In de afgelopen maand hebben we als nieuwe partners mogen verwelkomen: 

MBO Amersfoort - Bloomville BV - Buiten Gewoon - EnergieQ - Scholen in de Kunst -
Kari's Crackers - FortVier College - Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) - Ministerie
van SZW - Rijksuniversiteit Groningen - Ministerie van Defensie / Defensie Materieel
Organisatie - CEVA Logistics

Agenda
• 21 april: Online uitwisselen ervaringen en vragen als inclusieve werkgever in coronatijd
• 24 april: Online uitwisselen ervaringen en vragen als inclusieve werkgever in coronatijd
• 23 juni: Terugkombijeenkomst ‘Sociale impact met inkoop door waterschappen’

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat jouw organisatie betrokken is bij 
De Normaalste Zaak.

https://www.instagram.com/denormaalstezaak/
mailto:info@denormaalstezaak.nl
http://www.denormaalstezaak.nl/dnz-partners/
https://www.denormaalstezaak.nl/21-april-online-uitwisselen-ervaringen-vragen-en-worstelingen-als-inclusief-werkgever/
https://www.denormaalstezaak.nl/24-april-online-uitwisselen-ervaringen-vragen-en-worstelingen-als-inclusief-werkgever/
https://www.denormaalstezaak.nl/23-juni-terugkombijeenkomst-sociale-impact-met-inkoop-door-waterschappen/

