Beeldbellen:
inzetten wanneer het van
toegevoegde waarde is
Corona zette het werkend leven van veel mensen op de kop. Ook dat
van arbeidsdeskundigen. Fysieke afspraken waren een tijd lang niet
toegestaan, dus schakelden velen over op beeldbellen via Zoom of
Teams. Wat zijn de gevolgen voor het arbeidsdeskundig handelen? Is
het volgens gedragsregels en wat vinden klanten er eigenlijk van?
Onderzoek in opdracht van het AKC geeft antwoord op deze en andere
vragen.
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Kijk op www.arbeidsdeskundigen.nl/akc
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AKC over dit onderzoek
Deze inzichten uit het onderzoek kunnen
richting geven aan de NVvA en de SRA voor
verdere duiding aan de geldende kaders en
de professionele ruimte daarbinnen. Het is
aan de SRA en NVvA om hier een vervolg
aan te geven. Daarmee is dit rapport het
startpunt voor het verdere gesprek en geen
leidraad voor arbeidsdeskundig handelen
vanaf heden.
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