
EHC zet een mobiel kantoor in 
voor cliëntcontacten in coronatijd
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EHC Arbeidskundig Advies & Zorg-
management is een onderneming 
met landelijke dekking die al ruim 
vijftien jaar werkzaam is in de letsel-
schadebehandeling en de arbeids-
ongeschiktheidsverzekeringen. Zoon 
Jordy en vader Joop Schrok vormen de 
directie. Zij vertellen dat de richtlijnen 
van het RIVM en de maatregelen van 
de overheid uiteraard ook voor EHC 
gelden en momenteel bepalend zijn 
voor de manier waarop het werk op het 
gebied van letselschadebehandeling en 
arbeidsongeschiktheid moet worden 
gedaan. Echter, om de kwaliteit van de 
dienstverlening op peil te houden en 
vertrouwensrelaties met nieuwe cliënten 
op te kunnen bouwen, was het nodig, 
zo zou blijken, een uniek middel in te 
zetten, namelijk een mobiel kantoor. 
“De beperkingen die een cliënt na een 
ongeval ervaart en de hulpbehoefte die 
hij of zij daardoor heeft, laten zich nu 
eenmaal niet pauzeren door richtlijnen 
vanuit de overheid. Hulp van een 
deskundige blijft noodzakelijk en is in 
tijden van corona misschien nog wel 
meer urgent”, aldus Jordy Schrok. Voor 
LetselschadeNEWS vroegen we Joop en 
Jordy een en ander toe te lichten.

Gewend vanuit huis te werken
Uiteraard zijn ook voor EHC de 
belangrijkste richtlijnen: anderhalve 
meter afstand houden, geen handen 
schudden, samenkomsten tot een 

gering aantal personen beperken en 
thuisblijven bij klachten die op een 
coronabesmetting kunnen duiden. 
“Door de RIVM-richtlijnen en de 
overheidsmaatregelen is er voor een 
aantal processen in ons bedrijf niet veel 
veranderd”, aldus Jordy Schrok. “Onze 
arbeidsdeskundigen en zorgmanagers 
waren al langer gewend vanuit huis 

De coronapandemie houdt de wereld al ruim een halfjaar in haar greep. 
De gevolgen zijn ontzagwekkend groot, voor families waarin mensen zijn 
overleden of ziek zijn geworden, maar ook voor organisaties, bedrijven en 
de medewerkers daarvan. Inmiddels zijn tal van sectoren in de samenleving 
zo goed als stilgelegd. Tegelijkertijd kunnen veel activiteiten niet zomaar 
op de lange baan worden geschoven. Allerlei werkzaamheden moeten 
te allen tijde doorgang vinden: in de zorg en het onderwijs bijvoorbeeld, 
maar zeker ook bij bedrijven die letselschadeslachtoffers en arbeids-
ongeschikten bijstaan. Deze mensen kunnen niet in de kou blijven staan, 
corona of niet. Door Joop Schrok, redactielid

te werken. En ons secretariaat, dat 
normaal in ons kantoor in Leiden zit, 
kon ook vanuit een thuissituatie aan 
de slag. De aanpassingen die in onze IT 
daarvoor nodig bleken, waren niet erg 
ingewikkeld.”

Videobellen
De richtlijnen en maatregelen waren 
daarentegen wel ingrijpend voor 
het werk van EHC op het gebied van 
re-integratie en beoordelings- en 
zorgmanagementtrajecten. Jordy Schrok: 
“Omdat er tijdelijk geen bezoeken 
meer konden worden afgelegd, ging 
Nederland massaal videobellen. Ook 
wij hebben dat gedaan. En ik moet 
toegeven dat videobellen, gezien 
de omstandigheden, een redelijk 
alternatief voor een persoonlijk bezoek 
is geweest. Ook voor ons werk in de 
toekomst zien wij dit in een aantal 
situaties als een blijvend alternatief 
voor een puur telefonisch contact. Ik 
benadruk echter dat het vooral een 
goed alternatief is geweest voor het 
contact met bestaande cliënten, met wie 
al een relatie is opgebouwd. We hebben 
ervaren dat uitsluitend lopende trajecten 
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gelden, maakten wij ons zorgen over 
de kwaliteit en continuïteit van onze 
dienstverlening.”

Een rijdend kantoor
Om nieuwe cliënten en, wanneer nodig, 
ook bestaande cliënten toch persoonlijk 
te kunnen bezoeken, moest EHC een 
oplossing vinden voor de problematiek 
die corona met zich meebracht. 
Joop Schrok: “Daarbij ontstond het 
idee een grote bestelbus om te laten 
bouwen tot een rijdend kantoor. In dit 
rijdende kantoor kunnen twee tot drie 
gesprekspartners persoonlijk met elkaar 
overleggen, gescheiden door wanden 
van plexiglas. Coronatechnisch gezien 
is het ook handig dat de bestelbus 
twee ingangen heeft: de schuifdeur 
aan de zijkant en twee deuren aan 
de achterkant. In deze mobiele 
gesprekslocatie kunnen wij verantwoord 
en veilig persoonlijke gesprekken met 

Zonder vertrouwen in elkaar te hebben 
wordt het heel moeilijk daar een succes 
van te maken. Op dat punt maakten 
we ons wel zorgen toen we met de 
zogenoemde intelligente lockdown 
werden geconfronteerd. We merkten 
immers dat enkele trajecten die we 
door middel van videobellen waren 
gestart, minder soepel verliepen dan 
we gewend zijn. We zijn daarom minder 
positief over videobellen met nieuwe 
cliënten en de eerste kennismaking. 
En omdat wij er rekening mee hielden 
dat de richtlijnen van het RIVM en 
de overheidsmaatregelen wel eens 
voor langere tijd zouden kunnen 

met bestaande cliënten door middel 
van normaal bellen en videobellen goed 
doorgang konden vinden.”

Vertrouwensrelaties
“Het eerste persoonlijke gesprek 
echter,” vervolgt Jordy Schrok, “waarbij 
je elkaar echt ontmoet en elkaar in de 
ogen kunt kijken, is essentieel voor het 
opbouwen van vertrouwensrelaties 
met nieuwe cliënten. Goede relaties zijn 
noodzakelijk om trajecten op het gebied 
van re-integratie en zorgmanagement 
tot een succes te maken. Dergelijke 
trajecten staan of vallen met vertrouwen 
in elkaar. Of het nu gaat om een 
re-integratietraject naar werk, een traject 
waarbij de benodigde voorzieningen 
voor een slachtoffer van een ongeval 
in kaart moeten worden gebracht of de 
mate van arbeidsongeschiktheid moet 
worden beoordeeld in het kader van 
een arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

onze cliënten voeren.” De werkwijze is zo dat een chauffeur de 
bus naar het woonadres van de cliënt rijdt en daar in de buurt 
parkeert. De arbeidsdeskundige of zorgmanager van EHC komt 
zelfstandig naar de locatie. Vervolgens kan het gesprek met de 
cliënt en eventueel met diens belangenbehartiger in een voor 
allen veilige omgeving plaatsvinden. Na het gesprek wordt het 
interieur van de bus zorgvuldig gereinigd, zodat daarna weer 
een volgend gesprek op locatie kan plaatsvinden.

'Snel en effectief 
mobiel kantoor'

Veiligheid staat voorop
In alle situaties waarin niet aan de RIVM-richtlijnen en de 
overheidsmaatregelen kan worden voldaan, is het mobiele 
kantoor van EHC een uitkomst gebleken. Jordy Schrok: 
“Bijvoorbeeld wanneer mensen erg klein behuisd zijn, wanneer 
er veel medebewoners zijn, wanneer een cliënt een kwetsbare 
gezondheid heeft en daarom zo veel mogelijk contact met 

anderen uit de weg moet gaan of wanneer er sprake is van 
andere omstandigheden die het lastig maken om een gepaste 
afstand te houden. In al die situaties kunnen wij snel en effectief 
ons mobiele kantoor inzetten.” Volgens Joop Schrok zijn de 
reacties van cliënten en belangenbehartigers positief. “Mensen 
gaven aan dat hen een gevoel van veiligheid werd geboden en 
ze vonden het prettig dat er ondanks de omstandigheden toch 
een persoonlijk gesprek mogelijk was”, zo zegt hij. Inmiddels is 
het weer vaker mogelijk om bij de cliënten thuis af te spreken. 
De overheid heeft de maatregelen immers versoepeld en de 
arbeidsdeskundigen en zorgmanagers van EHC kunnen weer in 
meer gevallen bij de mensen thuis komen. “Uiteraard houden 
we ons nog steeds streng aan de RIVM-richtlijnen”, benadrukt 
Joop Schrok. “Voorafgaand aan het bezoek brengen we deze 
richtlijnen ook schriftelijk aan de cliënt over en checken we 
of daar tijdens het bezoek bij de cliënt thuis aan kan worden 
voldaan. Alleen onder die voorwaarden kunnen er weer 
huisbezoeken worden afgelegd. Laten we hopen dat dit zo 
blijft. Maar wanneer de overheid het nodig vindt weer meer 
beperkende maatregelen op te leggen, dan zijn wij daar met 
ons mobiele kantoor helemaal op voorbereid!” w
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