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Onverwachte boost voor taal- en communicatiebureau Lexicon
voor de voedingsindustrie, waar het
er natuurlijk heel anders aan toegaat
dan in, pak hem beet, de kinderopvang of op een salesafdeling. De lessen zijn interactief, in kleine groepen
of individueel en niet te lang, maximaal anderhalf tot twee uur. Het moet
vooral leuk zijn, mensen zitten immers
de hele dag al achter hun scherm.’

Caroline van Blerkom verzorgt met Lexicon Trainingen sinds 1994 zakelijke taal- en
communicatietrainingen. Toen de Corona-crisis dit voorjaar haar intrede deed, viel
in één klap 95% van het werk weg. Onder het motto ‘no fight, no flight’ zette Van
Blerkom vol in op digitalisering van haar bedrijfsaanbod.

Van Blerkom begon als eenpitter met
trainingen ‘Nederlands op de werkvloer’ voor expats en arbeidsmigranten. Al snel kreeg ze vragen vanuit
internationaal opererende bedrijven
of ze dit ook in onder meer het Engels,
Frans en Duits kon doen. Inmiddels
werkt Van Blerkom met een team
van 15 tot 20 trainers en heeft ze een
indrukwekkende klantenlijst opgebouwd, met namen als L’Oreal, Shell,
MSD en Rabobank. Ook werkt Lexicon
voor kinderdagverblijven, het onderwijs, gemeenten en woningbouwcorporaties. Van Blerkom: ‘Overal waar
taal nodig is binnen het werk, daar
kunnen wij iets bieden. Om goed samen te kunnen werken, is het uiteraard belangrijk dat je elkaar verstaat.
Ook is het belangrijk dat iedereen elkaar begrijpt. Zowel op de werkvloer
als aan de onderhandelingstafel kunnen verschillen in taal- en cultuurbe-

grip tot enorme voorkombare, misverstanden leiden.’
‘Na de eerste persconferentie met alle
noodmaatregelen ontving ik de ene
na de andere annulering en vreesde
dat wat ik in 26 jaar had opgebouwd
zomaar zou verdwijnen. Dat kon en
wilde ik niet laten gebeuren. Binnen
twee weken hebben we ons hele lesen trainingsaanbod omgezet naar online en heb ik mijn klanten benaderd:
“Het werkt misschien nog niet 100%,
maar we hebben een oplossing.” Vrijwel iedereen heeft ons vervolgens de
ruimte en het vertrouwen gegeven
om daarmee aan te slag te gaan, waar
ik enorm dankbaar voor ben.’
E-learning modules
‘Ik heb iemand aangenomen die de
kinderziektes eruit heeft gehaald en
ons online aanbod verder heeft uit-

Dag van de Ondernemer

RAP Fotograf ie – Ramon Philippo

In 2004 begon Marco Post, met de nodige werkervaring in de elektrotechniek op zak, ‘voor zichzelf’. Onder de naam Maxibel, een samentrekking
van de namen van zijn kinderen Max, Maxime en Isabelle. Post sprong in
het gat in de markt dat ontstond door het gefaseerd verdwijnen van de
gloeilamp en begon armaturen te ontwikkelen, eerst met spaarlampen,
later met led.
Inmiddels werkt hij met een team van acht man vanuit de Waarderpolder
en hangen ‘zijn’ armaturen over de hele wereld, met name in de scheepsvaart, bouwindustrie en petrochemie. Maar het meest trots is de rasechte
mug op werk en samenwerking in zijn eigen stad. Hij koopt zoveel mogelijk lokaal in, biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek
en probeert de hoeveelheid verpakking en restmateriaal terug te dringen.
Op de Dag van de Ondernemer werd Marco Post door Goede Zaken in
het zonnetje gezet, waarmee hij symbool staat voor goed ondernemen
en ondernemerschap in de regio. Post kreeg een bos bloemen en een
waardecheque, te besteden op Haarlemsewinkels.nl.

Caroline van Blerkom: 'We hebben nu een dashboard met uiteenlopende e-learning modules,
waarmee we snel en flexibel ieder bedrijf een training op maat bieden.'

gebouwd. Zodoende hebben we nu
een dashboard met uiteenlopende
e-learning modules, waarmee we
waanzinnig snel en flexibel voor ieder
bedrijf een blended learning training
op maat bieden. Dat doen we in een

combinatie van afstand- of incompany groepslessen en individuele trainingen, met behulp van werkgerichte
e-learning modules. Daarbij passen
we onze trainingen aan op taal- en
functieniveau. Zo werken we veel

Balans opmaken
‘Na 8 maanden kunnen we de balans
opmaken en zien we dat wat we hebben opgezet in de praktijk ook werkt.
Ook is het, nu reisafstand niet belangrijk meer is, mogelijk om over de grens
te gaan. Zo ontvingen we vorige week
een vraag uit Curaçao voor de University of Tilburg. Al wil ik niet té snel
gaan, na deze intensieve en hectische
maanden. Van honderd procent naar
vijf en weer terug naar honderd… Ik
had op 16 maart na de aanvankelijke
shock niet kunnen vermoeden dat we
ons bedrijf zo'n inhoudelijke boost
konden geven.’
 www.lexicon.nl

Ziekmeldingen in Corona-tijden
De hoofdregel is dat een zieke werknemer zich ziek meldt bij zijn leidinggevende of bij de eigenaar van het
bedrijf. De werkgever meldt dit vervolgens binnen 4 dagen bij de arbo-arts
of bedrijfsarts en betaalt het loon door.
Door de uitbraak van Corona zijn er
veel vragen over ziekmelding van personeel: wanneer is iemand echt ziek
en moet je die ziek melden? Hieronder
een aantal specifieke situaties.

Je werknemer heeft Corona
De werknemer meldt zich ziek en de
werkgever meldt dit vervolgens tijdig
aan de arbo-arts of bedrijfsarts. De
werknemer is niet verplicht te melden
dat hij Corona heeft en je mag er ook
niet naar vragen.
Er is geen werk voor je werknemer
Je mag de werknemer niet ziekmelden en je moet je houden aan de arbeidsvoorwaarden in het contract en
de eventueel van toepassing zijnde
CAO. Tip: maak voor zover mogelijk
gebruik van de steunmaatregelen van
de overheid.

Je werknemer zorgt voor een ziek familielid
Je mag de werknemer niet ziekmelden. De werknemer kan zorgverlof
aanvragen.
Je werknemer heeft een Coronabesmetting in zijn gezin
De werknemer moet dan dus verplicht
in quarantaine. Je mag hem niet ziekmelden. De werknemer kan calamiteitenverlof of zorgverlof aanvragen.
Je werknemer heeft milde klachten en
blijft uit voorzorg thuis
Wanneer de werknemer normaal met
deze klachten wel zou werken, is hij
niet ziek en mag je hem dus ook niet
ziek melden. Afhankelijk van de precieze klachten moet de werknemer
mogelijk wel thuisblijven. Geef de
werknemer in overleg tijdelijk ‘quarantaineverlof’ en houd contact.
Je werknemer is bang voor Corona en
komt niet werken
Je mag de werknemer niet ziekmelden. Zorg voor een werkplek die Co-

Philippine Hoyng

rona-proof is en probeer met je werknemer tot goede afspraken te komen.
In alle gevallen moet je in principe het
loon doorbetalen.
Philippine Hoyng
 Vragen? Bel of mail:
HoyngDeMönnink
Advocatuur & Mediation
phoyng@hoyngdemonnink.nl

COLOFON

AGENDA
Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda
Als gevolg van de nieuwe Covid-19-maatregelen zijn verschillende bijeenkomsten afgelast of verplaatst.
Tip: check de websites van de organisaties voor de meest actuele stand van zaken.
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di 24 november
Goede Zaken TV
Interview met Frans Moerman van
machinefabriek Diesel Holland.
De tweede van een drieluik over
ondernemers in de Waarderpolder.
Te zien via de openbare LinkedIn-groep
linkedin.com/company/goede-zaken
 l

ma. 14 december
Initiatievencafé
Met pitches van initiatiefnemers, op zoek
naar advies en inspiratie. Live-stream via
radio Haarlem105.
17.00-18.00 uur
Aanmelden: initiatief@haarlem.nl
 l

ma. 28 december
Open Coffee Haarlem
Open inloop voor ondernemers en
zelfstandige professionals.
10.00.12.00 uur
Locatie: Birdy's Bar
www.opencoffeehaarlem.nl
 l

Tips en contact:
goedezaken@decoalitie.nl.
Volg ons ook op
www.goedezaken.nu
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