
Het coronavirus heeft een grote ontwrichtende invloed op arbeidsorganisaties en uiteraard ook op het dagelijks 

functioneren van de medewerkers op allerlei manieren. Daarnaast heeft deze huidige pandemie ook tot gevolg 

dat het een verstrekkende invloed heeft op privélevens van medewerkers. 

Gimd, onderdeel van Zorg van de Zaak Netwerk, heeft 

daarom een Telefonische Hulplijn voor uw medewer-

kers vrijgemaakt. Via deze speciaal beschikbare lijn 

kunnen zij 24 uur per dag, 7 dagen per week contact 

opnemen, om te praten over de persoonlijke spannin-

gen die ervaren worden door de huidige ontwikkelin-

gen van het coronavirus. 

Hoe werkt de Telefonische Hulplijn
Uw medewerker kan bellen met de telefonische 

hulp lijn, waarbij hij/zij direct wordt doorgeschakeld 

met Gimd. De medewerker wordt te woord gestaan 

door één van onze professionele bedrijfsmaatschap-

pelijk werkers voor een persoonlijk gesprek en een 

luisterend oor. Mocht er na dit telefonisch gesprek 

behoefte zijn aan een vervolgtraject, dan is dit uiter-

aard ook mogelijk. U kunt dit bespreken met de Gimd 

professional.

Met welke vragen kan een medewerker 
contact opnemen

Met inachtneming van de privacywet kunnen mede-

werkers bij de telefonische hulplijn terecht om hun 

verhaal te delen en advies te ontvangen bij vragen die 

spelen en leven rondom het coronavirus, bijvoorbeeld: 

hoe om te gaan met schrijnende situaties? Daarnaast 

kunnen hierbij uiteraard ook zaken als: functionerings-

vragen, opvoedingsissues, familie- en leefstijlvragen 

en inspanning of juist ontspanningsvragen aan bod 

komen. Kortom: aandacht voor de medewerker op 

meerdere levensgebieden om hierin de ontstane 

 zorgen rond het coronavirus te delen.

Wat zijn de kosten 
Voor deze Telefonische Hulplijn zal per gesprek 

een malig een tarief van € 125,- in rekening worden 

gebracht voor uw organisatie. Onze ervaring is dat een 

gesprek ongeveer een uur duurt. Indien u (nog) niet 

bent aangesloten bij Gimd en u wilt gebruik maken 

van een vervolgtraject, is het na toestemming van u 

als werk gever mogelijk om gebruik te maken van onze 

diensten. 

24/7 Telefonische Hulplijn voor Medewerkers   
Een professioneel luisterend oor 

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Gimd:

E. info@gimd.nl   |   I. www.gimd.nl


