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'Multinationals voorzichtiger met terugkeer naar
kantoor'
Internationale bedrijven in Nederland met veel buitenlandse medewerkers zijn voorzichtiger met het
openstellen van kantoor dan ondernemingen die meer Nederlands georiënteerd zijn.
Dat heeft volgens vakbond De Unie te maken met wisselende internationale richtlijnen rondom het coronavirus en de
verschillende manieren waarop over de hele wereld wordt omgegaan met de pandemie. "Waar Nederlandse bedrijven
veelal de richtlijnen van het kabinet volgen, volgen multinationals soms de Amerikaanse of Britse protocollen op die
strenger zijn", aldus voorzitter van De Unie Reinier Castelein.
Expatorganisatie ACCESS ziet vooral verschillen in het belang dat die bedrijven aan vaccinaties hechten.
"Internationale ondernemingen letten er vooral op of werknemers volledig zijn gevaccineerd voordat zij mogen
komen werken, Nederlandse bedrijven doen dat minder." Volgens de non-pro torganisatie die internationale
werknemers in Nederland helpt kan het tot wel na de zomer duren voordat multinationals meer aandurven. "Vooral
voor jonger, niet-volledig gevaccineerd personeel kan werken op kantoor tot die tijd lastiger zijn", aldus ACCESS.
Klachten over de terugkeer naar kantoor kregen zowel ACCESS als De Unie nog niet binnen.

Thuiswerkadvies
Het thuiswerkadvies vanuit de overheid is zaterdag 26 juni grotendeels komen te vervallen. Maximaal de helft van de
tijd mogen werknemers weer naar kantoor komen zolang dat op 1,5 meter afstand gebeurt. Uit een eerdere rondgang
bleek dat grote bedrijven nog werken aan een hybride invulling van de werktijd. Thuis en op kantoor werken wordt dan
gecombineerd.
Bron: ANP

Deel dit artikel
   

GERELATEERD
NIEUWS

17 januari 2022

Vermogen tien rijkste mannen is verdubbeld tijdens
pandemie
Het vermogen van de tien rijkste mannen ter wereld is in de eerste twee jaar
van de pandemie verdubbeld, stelt Oxfam Novib in een rapport. In dezelfde
periode zijn... 
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Ondernemers willen langetermijnvisie op corona
De versoepelingen van de coronamaatregelen bieden enig perspectief, maar er
ontbreekt nog altijd een langetermijnvisie voor ondernemers. 
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EY: 'Coronapandemie vergroot risico op fraude en
onethisch gedrag'
De coronapandemie maakt het moeilijker om zakelijk integer te handelen en
om een integere cultuur binnen een bedrijf overeind te houden. De regels
omzeilen lijkt... 
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Ondernemers: 'Open samenleving weer vanaf 15
januari'
Ondernemersorganisaties willen dat de huidige lockdown dit weekend wordt
opgeheven, omdat de huidige situatie volgens de organisaties "niet meer te
doen" is. 
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Omikron drukt bedrijvigheid in eurolanden
De nieuwe golf coronabesmettingen met de omikronvariant remt de
bedrijvigheid in de eurozone. 

