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Telefonische Hulplijn voor Medewerkers  
Een professioneel luisterend oor  
 

Hulplijn: 088-800 85 22 
 
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. 
Het Gimd, van Zorg van de Zaak, heeft daarom een Telefonische Hulplijn voor uw medewerkers vrij 
gemaakt. Via deze speciaal beschikbare lijn kunnen zij contact opnemen, om te praten over de 
persoonlijke spanningen die ervaren worden door de huidige ontwikkelingen van het Coronavirus. 
 

Hoe werkt de Telefonische Hulplijn 
De telefoonlijn is bereikbaar tijdens kantooruren (van 8.30u-17.00u). U wordt direct doorgeschakeld 
met een bedrijfsmaatschappelijk werk van Gimd. U wordt te woord gestaan door één van onze 
professionele bedrijfsmaatschappelijk werkers voor persoonlijk gesprek en een luisterend oor. Mocht 
er na dit telefonisch gesprek behoefte zijn aan een vervolgtraject, dan is dit uiteraard ook mogelijk. 
Er kan een vervolgtraject aangevraagd worden. De bedrijfsmaatschappelijk werker zal daarvoor een 
verwijzing doen naar de vaste bedrijfsmaatschappelijk werker van uw organisatie. Mocht uw 
organisatie geen overeenkomst bedrijfsmaatschappelijk werk hebben dan nemen wij contact op met 
de contactpersoon van uw bedrijf (altijd pas nadat u hiervoor akkoord heeft gegeven) zodat we een 
offerte kunnen opstellen voor het vervolgtraject. Indien uw werkgever akkoord geeft wordt u gebeld 
voor het maken van de eerste afspraak.  
 
Met welke vragen kunt u contact opnemen 
Met inachtneming van de privacywet kunt u bij de telefonische hulplijn terecht om hun verhaal te 
delen en advies te ontvangen rondom vragen die spelen en leven van het Coronavirus, bijvoorbeeld: 
hoe om te gaan met de huidige situatie? Daarnaast kunnen hierbij uiteraard ook zaken als: 
functioneringsvragen, opvoedingsissues, familie- en leefstijlvragen en inspanning- of juist 
ontspanningsvragen aan bod komen. Kortom: aandacht voor u op meerdere levensgebieden om 
hierin de ontstane zorgen rond het Coronavirus te delen. 
 


