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Nieuwsbrief Sthenos: Coronavirus 
 
November 2020  
 
 
In maart heeft u van Sthenos een eerste nieuwsbrief ontvangen inzake Corona. Inmiddels zijn we 7 

maanden verder, is het Coronavirus nog steeds aanwezig en weten we dat het niet meer gaat 

worden zoals het was. De impact is groot en wat het uiteindelijk op lange termijn gaat zijn is nog niet 

bekend, maar het is een goed moment om weer even stil te staan wat de impact is op uw 

bedrijfsvoering. Nu en naar de toekomst toe. Daarom ontvangt u hierbij een nieuwe nieuwsbrief 

waarin we dit wederom bij u onder de aandacht brengen.   

 

Impact op uw bedrijfsvoering 

We hebben te maken met nieuwe maatregelen. Maar ook met nieuwe ontwikkelingen zoals 

bijvoorbeeld de sneltesten. Elke keer roept dit weer vragen op: hoe gaan we hier als organisatie mee 

om en wat zijn de consequenties? Niet alleen wat de gezondheid van uw werknemers betreft, maar 

ook wat de impact is voor de bedrijfsvoering van uw organisatie. Om weer even het voorbeeld van 

de sneltesten te noemen: wat is de bijdrage van de inzet van sneltesten op processen binnen uw 

organisatie? Wat verandert er wezenlijk als je snel antwoord hebt? Voor thuiswerkers is dit 

waarschijnlijk minimaal. En voor degene die niet thuis werkt: kan deze werknemer dan toch naar zijn 

werk komen met verkoudheidsklachten? En anderen aansteken die vervolgens ook getest moeten 

worden? Moet ik dus bij voorbaat al meer sneltesten inkopen? 

Met andere woorden: het blijft bij elke maatregel en bij elke nieuwe ontwikkeling weer de vraag wat 

betekent dit nu voor mijn organisatie, wat is de impact op mijn bedrijfsvoering en het primaire proces.  

 

Maar ook omgekeerd is het goed om met enige regelmaat even stil te staan bij cruciale vragen voor 

uw organisatie:  

 wat zijn kritische functies, wat is het effect van een groot aantal zieken op de bedrijfsvoering? Nu 

wetende dat bijvoorbeeld het griepseizoen in aantocht is, wat meer consequenties heeft dan anders 

naast het aantal Corona besmettingen dat flink is toegenomen. 

 wat is essentieel in mijn keten van leverancier tot klant? Wat als een leverancier wegvalt, of de 

afzetmarkt stagneert? 

 welke bedrijfsprocessen zijn essentieel en hoe voorkom ik dat deze niet stagneren? Hoe wendbaar 

zijn deze processen aan te passen aan veranderingen, waar we mee te maken hebben?  
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Kortom: hoe voorkom ik op cruciale punten stagnatie in mijn bedrijfsvoering vanwege de huidige 

situatie met het Coronavirus. 

 

Tot slot 

 Zodra er van onze kant aanleiding toe is houden wij u uiteraard op de hoogte. Voor algemene 

informatie adviseren wij om de website van het RIVM te raadplegen.  

 Spreekuren blijven vooralsnog telefonisch. Tenzij de bedrijfsarts een andere afweging maakt, 

uiteraard in overleg met u.  

 Wilt u overleggen over uw bedrijfsspecifieke situatie, dan kunt u uiteraard contact opnemen met uw 

bedrijfsarts. 

 

 

 

 
 
 

 
 


