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Open brief: Ongekende samenwerking nodig in de voorbereiding op het nieuwe normaal op de
werkvloer na Covid-19

Als CEO's van drie toonaangevende hr-dienstverleners bundelen wij onze krachten om bedrijven en
medewerkers te helpen bij een veilige terugkeer naar het werk als de tijd daar rijp voor is.
De corona crisis stelt mensen en economieën over de hele wereld voor ongeëvenaarde uitdagingen. Om
de economische malaise en de impact op het vermogen van mensen om in hun inkomen te voorzien
zoveel mogelijk te beperken, moeten de arbeidsmarkt en alle belanghebbenden zich snel aan de nieuwe
situatie aanpassen. In het nieuwe normaal gaan fysieke afstand en andere strenge maatregelen nog
lange tijd integraal onderdeel van de arbeidsprocessen zijn.
Wij geloven dat de terugkeer van mensen naar het werk een goede voorbereiding vereist en dat daar nu
urgente actie voor nodig is. De juiste timing is cruciaal voor de economie. Wat de juiste timing is, dát
verschilt per land en per sector. Deze timing wordt per land en sector gebaseerd op wat we momenteel
leren van de golven en fases waarin de pandemie zich over de wereld verspreidt.
Ongeëvenaarde samenwerking en coördinatie tussen de verschillende stakeholdergroepen, van
werkgevers en overheden tot vakbonden en instituten, is nodig voor de voorbereiding op het nieuwe
normaal op de werkvloer.
Gezien het urgente karakter van de situatie hebben wij een alliantie van hr-dienstverleners gevormd. Als
arbeidsmarkt-experts en 's werelds grootste werkgevers in de particuliere sector, gaan wij samen met
het bedrijfsleven een vitale bijdrage leveren aan de voorbereiding op het nieuwe normaal: een veilige
terugkeer naar het werk en het herstel van bedrijven en economieën. In 2018 hielp de sector bijna 60
miljoen werknemers aan banen in tientallen landen en branches. Wij staan paraat, met al onze expertise
en ervaring, als bedrijven weer open gaan.
De acties van de alliantie bestaan uit het delen van best practices op het gebied van protocollen omtrent
veiligheid en gezondheid, nieuw opgesteld of aangepast voor de tijdelijke 'fysieke-afstandseconomie'.
Om medewerkers en bedrijven zoveel mogelijk zekerheid te bieden, is het van groot belang dat
branches en landen deze best practices onderling delen en dat nieuwe kanalen worden aangeboord om
snel en op grote schaal effectieve protocollen te kunnen creëren.
Wij nodigen werkgevers, vakbonden en ngo's uit om met ons samen te werken. Tegelijkertijd gaan wij
met overheden in gesprek met het verzoek om deze acties te ondersteunen, stimuleren en promoten.
Wij moedigen alle belanghebbenden aan om de krachten te bundelen en ervoor te zorgen dat bedrijven
en medewerkers straks weer terug naar het werk kunnen op een manier die zowel veilig als productief is
én iedereen zekerheid biedt.
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