Samenwerkingspartners
COVID19 Achterhoek
Maak kennis met de bedrijven achter de snelteststraat

Voorwoord
In november 2020 hebben verschillende ondernemers de handen ineen geslagen om de
snelteststraat van COVID19 Achterhoek op te richten. De situatie rondom COVID19 heeft ons geleerd
dat samenwerken aan het voorkomen van een verdere verspreiding essentieel is voor een gezond en
vitaal bedrijfsleven in de Achterhoek. Kwaliteit in de uitvoering is enorm belangrijk. Om deze kwaliteit te
borgen is er een samenwerking aangegaan met huisartsenpraktijk De Nooijer Oost Gelre onder leiding
van de artsen Dr. de Nooijer en Dr. Lubeck. De bemonsteraars zijn uitvoerig getraind en begeleid door
de artsen voor de uitvoering van de testen. Om op een veilige manier een afspraak te kunnen maken
en de uitslag te kunnen inzien, is er gebruik gemaakt van PractiPlan; AVG proof en gelicenseerd volgens
NEN-7510, de hoogste norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector.
In dit document laten wij u graag kennis maken met de bedrijven achter de
snelteststraat van COVID19 Achterhoek:
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Triple Dynamixs
“Samenwerken aan optimale en
duurzame inzetbaarheid”
Gezondheid en werkplezier zijn een groot goed. Zowel voor de medewerkers als voor het
bedrijf. Voor veel bedrijven is Triple Dynamixs Preventie & Coaching BV hierin dé specialist op de
werkvloer. Wij ondersteunen branche breed al bijna 12 jaar organisaties en hun medewerkers in
optimale en duurzame inzetbaarheid. Onze specialismen zijn Preventief Medisch
Onderzoek (PMO) en bedrijfszorg. Wij zetten ons specialisme in om de gezondheid van
cliënten en/of werknemers te bewaken, te bevorderen en gezondheidsrisico’s tot een minimum
te beperken. Dat doen wij in de hele keten van zorgvraag tot zelfredzaamheid.
Triple Dynamixs gelooft dat een persoon, die zich lichamelijk en mentaal goed voelt efficiënter
werkt, beter presteert en meer plezier heeft op het werk en thuis. En dat deze medewerker op
een gezonde manier optimaal en duurzaam inzetbaar zal zijn. Hiermee wordt deze persoon een
belangrijk belangrijke drijfveer achter ieder vitaal bedrijf. De wisselwerking is dat een vitale
organisatie hun medewerkers laat floreren en optimaal presteren. Zij gunnen
medewerkers geluk, gezondheid en succes, vooral ook ná de werkbare periode. Vitaliteit gaat
immers verder dan waar duurzame inzetbaarheid stopt.

Meten = Weten = Verbeteren

Onlosmakelijk daaraan verbonden is een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) in combinatie
met oplossingsgericht gezondheidsmanagement. Bedoeld om beroepsziekten en arbeid
gebonden aandoeningen bij individuele en groepen werknemers te voorkomen en
duurzame inzetbaarheid te ondersteunen. Met het verkregen inzicht kan de medewerker
zélf of in samenwerking met de werkgever actie ondernemen. Een bedrijf kan op organisatieniveau actie nemen. Voor veel bedrijven is ons digitaal en reproduceerbaar gezondheidsonderzoek
dé basis voor een doel- en oplossingsgericht gezondheidsmanagement.
Triple Dynamixs: onderscheidend in helderheid, functionele toepasbaarheid en borging!
Kijk voor meer informatie op www.tripledynamixs.nl
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Richting

“Grip op verzuim, focus op inzetbaarheid”
De werkgever speelt een cruciale rol bij de inzetbaarheid van medewerkers. Door bewust
aandacht te geven aan de inzetbaarheid van medewerkers kan verzuim voorkomen worden.
Verzuim, inzetbaarheid en arbeidsomstandigheden beïnvloeden elkaar continu. Het
is daarom belangrijk om aandacht te hebben voor deze drie pijlers. Zo streven we samen naar
duurzaam inzetbare medewerkers. Bij het beïnvloeden van het verzuim is het belangrijk om eerst
te kijken naar de oorzaak. Waarom meldt een medewerker zich bijvoorbeeld drie keer per jaar
ziek? Zolang de oorzaak niet wordt aangepakt, is de kans groot dat een medewerker zich ziek
blijft melden.

Over Richting

Richting is een energieke, ambitieuze en groeiende arbodienst met locaties door heel Nederland.
Wij denken dat arbodienstverlening anders kan. Sterker nog; het moét anders, omdat het om
mensen gaat. Wij bieden een enorme schat aan ervaring in een sterk verbonden netwerk
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van topprofessionals.

Betrokken professionals die weten wat mensen in beweging brengt. We vinden een goede relatie belangrijk en doen net dat stapje extra om werkgevers en medewerkers verder te helpen op
verzuim, inzetbaarheid en arbeidsomstandigheden.arbeidsomstandigh

In drie stappen van verzuim naar werk:
Ziekteverzuim kost het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks miljarden. Gemiddeld kost een
zieke medewerker de werkgever €250,- per dag. Richting helpt met het verlagen én laag
houden van de gemiddelde verzuimduur in drie stappen:
Stap 1: Eerste contact met werkgever
De werkgever heeft een cruciale rol in de verzuimbegeleiding van een medewerker. Hij kent
de medewerker namelijk het beste. Daarom neemt de casemanager in de eerste week van
het verzuim contact op met de werkgever. De casemanager maakt samen met u een
inschatting hoe lang de ziekmelding duurt en hoe de verdere verzuimbegeleiding ingericht
kan worden.
Stap 2: Denken in mogelijkheden
Ieder mens en iedere ziekmelding is anders. Daarom zorgen we voor maatwerk vanaf dag
één waarbij we kijken wat er nodig is in een specifieke situatie. Tijdens het spreekuur neemt
de bedrijfsarts ruim de tijd om te bespreken wat een medewerker nog wel kan in zijn werk.
Op basis daarvan volgt een onafhankelijk advies met handvatten waar u en uw medewerker
echt iets mee kunnen.
Stap 3: Snel en direct schakelen
Iedere werkgever heeft een vast aanspreekpunt die rechtstreeks te benaderen is. Wij vinden
het belangrijk dat er een goede samenwerking wordt gecreëerd tussen u als werkgever en
ons als arbodienst.

Spreekuren door het hele land

Wij hebben een landelijke dekking waardoor we werkgevers en medewerkers kunnen bedienen
door heel Nederland. Bovendien bieden we via de nieuwste technologie de mogelijkheid voor
een online spreekuur. Heel handig wanneer reizen niet kan of niet gewenst is.

Meer dan verzuim

Naast verzuimbegeleiding is het essentieel om te investeren in duurzame inzetbaarheid bij
medewerkers en het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Richting helpt hierbij
door het inzetten van bijvoorbeeld:
- Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
- Training preventiemedewerker
- Vertrouwenspersonen
- Inzetbaarheidscoaching
- PMO/PVO
- Training gedrag bij verzuim
- Werkplekonderzoeken

Ook tijd voor een andere richting?

Wij gaan graag aan de slag met uw vraagstukken. Hoe kunnen wij u helpen om richting en doel te
geven aan uw verzuimbeleid, de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en de
arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie?
Kijk voor meer informatie op www.richting.nl
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Globe Group

“Kwaliteit, meedenken en advies op maat”
Globe Group: het bedrijf achter de snelteststraat

Misschien kun je je het nog herinneren: in no time stond daar ineens een professionele snelteststraat bij ons op het Globe terrein aan de Ericaweg. En het klopte van begin tot eind:
gekwalificeerd personeel via Triple Dynamics dat op de meest klantvriendelijke en effectieve wijze
testen afneemt, het plannen van afspraken heel eenvoudig via Practiplan en vanaf de start kreeg
je al een verklaring om mee naar het buitenland te kunnen reizen. Alles AVG proof en op het
tijdstip of dag waarop het jou het beste uitkomt.
En ook niet onbelangrijk: vanaf dag één denken we al met bedrijven mee en bieden een advies
op maat aan. Wil je liever op eigen locatie testen, is er een uitbraak en heb je advies van onze
ondersteunende huisarts dr. De Nooyer nodig of wil je op vaste tijden een plek reserveren voor
jouw personeel om te testen? Kom maar op en wij regelen het. Dit is namelijk wat we altijd al
doen: snel schakelen en per situatie bekijken wat de mogelijkheden zijn en wat er nodig is. Alles
van A tot Z regelen, tot in de puntjes. Ontzorgen. Je bent bij Globe in goede handen.
De meeste bedrijven kennen de Globe Group wel van ons pand of logo, je komt hier om te testen
of je hebt wel eens wat voorbij zien komen op social media. Maar wat doen we nu echt? Het is tijd
om ons voor te stellen: het bedrijf achter de snelteststraat.
De Globe Group bestaat uit meerdere bedrijven die allemaal ‘veiligheid’ met elkaar
gemeen hebben. Van mobiele surveillance en beveiliging op festivals, tot verkeersregelaars en
opleidingen op het gebied van veiligheid, zoals bijvoorbeeld BHV en VCA. En is het goed om in je
achterhoofd te houden, nu de rust een beetje terugkeert en we langzaam steeds meer kunnen
organiseren, dat de Globe Group óók op andere veiligheidsgebieden jouw partner is. Dezelfde
kwaliteit en snelheid die we hebben laten zien toen het nodig was om een teststraat neer te
zetten, is onze kracht in het gehele bedrijf.
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Een gedegen aanpak met een goede voorbereiding met de juiste mensen op de juiste plek.
Veiligheid is onze competentie.
Denk je nu al tijdje na over de beveiliging van je bedrijfspand of zoek je een bedrijf dat
opleidingen op maat kan verzorgen? Laat dat gerust aan ons over. De Globe Group is een
veilige keuze.
Bel of mail ons gerust voor een vrijblijvend gesprek. Wij zijn te bereiken op: T. 0314 - 35 12 20
of info@globegroup.nl.

Globe Group staat voor:
Veilige evenementen en festivals
Camerabewaking, beveiliging, verkeersregelaars, aanvraag vergunning
Veiligheid van bedrijfspanden
Mobiele surveillance, collectieve surveillance, snelle aanrijtijden
Veilig werken
Opleidingen zoals BHV, VCA, agressiebeheersing, heftruck
Veilige keuze
Kwaliteit, meedenken, snel schakelen, advies op maat
Kijk voor meer informatie op www.globegroup.nl
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Balude

“Voor veilige ICT-oplossingen”
Testen op corona om te kunnen werken? Dat is de laatste maanden heel vaak nodig
geweest. Daar heb je mensen voor nodig, om te organiseren, wattenstaafjes in neuzen te
steken, toezicht te houden. Maar ook: software om afspraken in te plannen en de uitslag te laten
weten. AVG-proof. Dat stukje heeft PractiPlan mogen doen.
Een sneltest klinkt simpel: wattenstaaf in de neus, kwartiertje wachten, en op weg. Alleen: je wilt
wel een bewijs van een negatieve test meekrijgen. En op dat bewijs moet je naam,
geboortedatum, geboorteplaats en BSN staan. Dat zijn allemaal persoonsgegevens die niet
mogen worden verspreid. Dat betekent: zelf invullen op een veilige website. De uitslag is na 15
minuten beschikbaar, maar je wilt niet dat de cliënten hierop blijven wachten. De oplossing: stuur
de uitslag en het testbewijs toe. Niet per mail, want dat is niet veilig genoeg. In een beschermd
account dus. Een sneltest gaat wel snel, maar je wilt niet dat er 20 personen tegelijkertijd komen.
Dat levert wachtrijen op, tenslotte. Kortom: je wilt iedereen op een eigen tijdstip ontvangen.
Plannen dus! Aan al deze eisen kon PractiPlan eenvoudig voldoen.
Maakt jouw organisatie ook afspraken, waarbij veel meer moet gebeuren dan alleen een notitie in
een agenda? Wie weet is PractiPlan ook voor jou nuttig! Neem eens contact op met de
makers, Balude: info@balude.com, of 085-0640024. Of kijk eens rond op
www.balude.com.
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