Bussum, 16 maart 2020

Onze dienstverlening
bijzondere tijd

en

bereikbaarheid

in

deze

Wat vorige week nog heel normaal leek, is vandaag heel bijzonder. Wat vorige week nog
heel bijzonder leek, is vandaag heel normaal. Zelden waren we in een situatie waarin
veranderingen elkaar zo snel opvolgen en maatregelen ervoor zorgen dat de wereld er ineens
heel anders uit ziet. De impact op jou persoonlijk, je team en organisatie is groot. Plannen
komen op losse schroeven te staan.
Dit bericht is bedoeld om uit te leggen hoe wij je, ondanks alle maatregelen, kunnen blijven
ondersteunen.

Hoe ziet onze dienstverlening er vanaf deze week uit?
Assessments
Assessments kunnen doorgaan als deelnemers geen klachten hebben en de afgelopen 2
weken niet in een risicogebied geweest zijn. Wij hanteren dit ook voor de betrokken
psychologen en acteurs. Deelnemers zullen alleen direct contact hebben met mensen die
direct bij de uitvoering van het Assessment betrokken zijn waarbij er tenminste 1,5 meter
afstand gehouden wordt. Er zullen zo min mogelijk mensen op kantoor zijn en wij nemen
extra hygiënische maatregelen.

Coaching
Coachingsafspraken kunnen doorgaan onder dezelfde voorwaarden als bovenstaand. En
natuurlijk kunnen deze gesprekken ook online gevoerd worden via diverse kanalen oa
Microsoft Teams.

Training en teamontwikkeling
Trainingen, teamontwikkelingsbijeenkomsten en workshops zijn in lijn met de RIVM
maatregelen tot en met 6 april geannuleerd. Samen kijken we naar online varianten en
werkvormen die bij jullie behoeften aansluiten. Met iedereen waarbij dit al speelt nemen we
natuurlijk persoonlijk contact op.

Contact
Heb je vragen of vind je het fijn dat we met je meedenken bij de beslissingen die je moet
nemen, hoe je teams blijft motiveren of het teamgevoel vasthoudt in deze bijzondere
tijd?
We zijn zowel mobiel bereikbaar als via: 035-6782250 én office@akerendam.nl
We wensen je veel sterkte, wijsheid en gezondheid toe!

Het Akerendam team

PS. De meeste collega’s zijn goed bereikbaar vanaf hun thuiswerkplek. Het Office is door 1
persoon bezet vanuit kantoor en door 1 persoon vanuit huis.

