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Nieuw introductieboekje is klaar 
In de vorige nieuwsbrief is aangekondigd dat er een introductieboekje in de maak is. Omdat we hebben 
gemerkt dat er onder medewerkers veel vragen zijn over onderwerpen zoals het aanvragen van verlof, het 
volgen van een opleiding en het melden van ziekte. De antwoorden op veel van deze vragen kun je nu 
vinden het introductieboekje. In het boekje staat vooral informatie die te maken heeft met je werk bij 
iederz. Soms verwijzen we in het boekje ook naar een andere plek waar je antwoord op je vraag kunt 
vinden. Nieuwe medewerkers van iederz krijgen het introductieboekje met een informatiemapje. Omdat 
de informatie voor iedereen binnen iederz belangrijk is, kun je het introductieboekje ook vinden op 
mijniederz. Ook liggen er een aantal introductieboekjes bij de werkleiders, voor medewerkers die daar 
behoefte aan hebben. 

 
Mijniederz vind je op de website van iederz (www.iederz.nl). Het is een digitale en beschermde omgeving 
waar iedere medewerker van iederz bij kan. Je hoeft hier alleen je gebruikersnaam en een wachtwoord in 
te vullen. Ben je wachtwoord vergeten? Vraag deze dan op bij je werkleider. 
 

 
 
 

Corona begeleiders 
De meeste mensen zullen ze wel gezien hebben: de Corona begeleiders. Zowel aan de Peizerweg en aan de 
Van der Hoopstraat zijn deze mensen aanwezig om medewerkers en bezoekers op de corona maatregelen 
te wijzen.  
Aan de Peizerweg is dit op maandag, dinsdag en woensdag Marie van der Laak. Op donderdag en vrijdag 
doet Frank Jonkers dat. We spraken met Marie om even te horen hoe het gaat.  
 
“Ik werk altijd in de beveiliging. Ik ben sinds 3 weken werkzaam als Corona begeleider bij iederz. Ik let 
vooral op mondkapjes gebruik, handen desinfecteren en 1,5 meter afstand houden. Bijna iedereen houdt 
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zich goed aan de regels en mensen helpen elkaar ook herinneren aan de regels. Er zijn slechts een paar 
mensen die ik voortdurend moet aanspreken.  Als ik kijk naar wat er nog niet altijd goed gaat, is dat het 
wisselen van groepen bij de kantine en sommige lokalen. Deze zijn erg klein en bij het wisselen vergeten 
mensen soms afstand te houden”. 
 
Marie geeft nog aan dat ze het erg naar haar zin heeft bij iederz. Iedereen is erg behulpzaam en ze heeft 
het idee er echt bij te horen.  Ze hoopt dat iedereen de maatregelen ook de komende periode nog even 
kan volhouden en dat alles zo snel mogelijk weer “normaal” is!  
 
 

De Corona maatregelen op een rijtje 
Soms is het wat onduidelijk wat nu precies de Corona regels zijn bij iederz. Daarom nog even een aantal 
maatregelen op een rijtje. We volgen hierbij de RIVM en de gemeente Groningen regels. Hoe beter we ons 
aan de basisregels houden, hoe minder besmettingen er zijn. Dat willen we toch allemaal. 
 
Hygiëne 
Was je handen vaak en zorgvuldig. Hoest en nies in de elleboog. Houd 1,5 meter afstand, zodat het virus zo 
min mogelijk kans krijgt. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 
Was daarna uw handen. Schud geen handen. Draag een schoon mondkapje in de openbare ruimte. 
 
Corona klachten en  testen 
Iedereen met klachten die passen bij corona blijft thuis en laat zich testen op het coronavirus.  Laat je zo 
snel mogelijk testen. Wacht daarna thuis de testuitslag af. Blijf thuis als je positief getest bent.  En ontvang 
geen bezoek. Hebben je huisgenoten ook klachten? Dan laten zij zich ook testen. 
 
Geen Coronaklachten en testen 
Als je in contact bent geweest met een besmet persoon dan is het dringende advies om je direct te laten 
testen, ook als je geen klachten hebt. Bij een negatieve uitslag hoef je maar 5 dagen in quarantaine. Als je 
je niet laat testen moet je 10 dagen in quarantaine. In dat geval zijn 5 dagen voor eigen rekening. 
 
Verplicht dragen van een mondkapje 
Bij alle hoofdingangen van de iederz locaties liggen nieuwe wegwerp mondkapjes. Het is de bedoeling dat 
iedereen die binnenkomt zijn / haar handen ontsmet en gebruik maakt van de beschikbare mondkapjes. 
Eigen mondkapjes zijn dus niet toegestaan. Ook dit is om besmettingen te voorkomen en zoveel mogelijk 
hygiëne maatregelen toe te passen. 
 

Even voorstellen: het nieuwe team van Zorg van de Zaak  
Per 1 april 2021 hebben we een nieuwe werkwijze rondom arbodienstverlening, hieronder stellen de 
professionals van Zorg van de Zaak zich voor.  
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Inzetbaarheidscoach, Janneke Stik 
Tijdens het verzuimproces ben ik de sparringpartner voor leidinggevenden en ondersteun ze on the job. Ik 
neem geen taken en verantwoordelijkheden over maar houd leidinggevenden alert en scherp.  
Rond de 5de verzuimdag en rond de 14de verzuimdag bel ik leidinggevenden.  
 
 
Praktijk Ondersteuner Bedrijfsarts, Tineke Hijma  
Ik werk vanuit taakdelegatie van de bedrijfsarts en begeleid de medewerkers in hun re-integratie traject en 
adviseer medewerker en leidinggevenden. Vanaf de 4e verzuimweek komen arbeidsongeschikte 
medewerkers op mijn spreekuur. Ook de preventieve spreekuren vinden plaats bij mij.  
In overleg met de (bedrijfs)arts worden de vervolgacties en de verdere verzuimbegeleiding afgesproken. 
 
Bedrijfsarts, Cora Warnaar 
Ik werk al ruim 25 jaar en met veel plezier als senior bedrijfsarts bij Zorg van de Zaak. Sinds 2006 werk ik 
bijna volledig voor SW bedrijven. In het verzuimproces zie ik de medewerker in de 6de-13de verzuimweek 
voor het opmaken van de probleem analyse. In principe wordt de vervolgbegeleiding opgevolgd door de 
praktijk ondersteuner bedrijfsarts waar ik intensief mee samenwerk. In sommige gevallen, zal ik zelf de 
begeleiding (tijdelijk) blijven uitvoeren. Dit stemmen de praktijk ondersteuner en ik, met elkaar af. 
 

Goede vrijdag iederz gesloten 
Op vrijdag 2 april is het Goede Vrijdag en zijn alle locaties van iederz gesloten. 
De gedetacheerde medewerkers volgen de richtlijnen van hun inlener.  

 
 


