Travel Risk Solutions

1/6
Travel Risk Solutions
Assistance

▪▪24/7 Emergency Contactcenter
▪▪Medical- & Travel Assistance
▪▪Medical Advice
▪▪Aftercare

Preventie Services

▪▪Security Services
-- Security Risk Management
-- Country Specific Reports
-- Security Assessment
-- Training
▪▪Medical Services
-- Medical Examination
-- Medical Quickscan
-- Medical Audit

Portal

▪▪World Wise Portal

Veilig en gezond reizen en werken in het buitenland
Organisaties die internationaal opereren en werknemers uitzenden naar het buitenland besteden steeds meer
aandacht aan de gezondheid en veiligheid van deze werknemers. Voor het vertrek, tijdens het verblijf en bij
terugkomst. In het buitenland zijn de risico’s voor de gezondheid en veiligheid van de medewerker immers groter
dan in Nederland. Met Travel Risk Solutions biedt Eurocross Assistance werkgevers en hun werknemers wereldwijd
24/7 hulpverlening, van preventief advies tot adequate hulp in acute crisissituaties.

Travel Risk Solutions
Iedere werkgever heeft de verantwoordelijkheid om voor zijn werknemers
te zorgen. Ook in het buitenland. Wanneer een organisatie haar werknemers
naar het buitenland uitzendt, dan krijgt zij te maken met andere en vaak
grotere gezondheid- en veiligheidsrisico’s dan in Nederland. Het is belangrijk
om hier als organisatie goed op voorbereid te zijn, zodat wanneer zich een
medische, onveilige of gevaarlijke situatie aandient er direct actie ondernomen kan worden. Travel Risk Solutions van Eurocross Assistance is hiervoor
de oplossing.
Duty of Care

Onze dienstverlening

Duty of Care is de algemene noemer voor de
verantwoordelijkheid die een organisatie heeft
om voor haar werknemers te zorgen, ook in het
buitenland. Bij goed werkgeverschap hoort de
zorg voor gezonde en veilige werkomstandigheden. Organisaties die werknemers uitzenden
naar het buitenland moeten daarom aandacht
besteden aan de veiligheid en gezondheidszorg
ter plaatse.

Met Travel Risk Solutions bieden wij verschillende diensten die er op gericht zijn om organisaties te ondersteunen in de uitvoering van
hun Duty of Care beleid.

De verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk
voor de werknemers te zorgen, is voor een
internationaal opererende organisatie groot.
De werknemers lopen, op het moment dat ze
worden uitgezonden naar het buitenland,
immers een ander en vaak ook groter risico.
Afwijkende lokale omstandigheden en een
gebrek aan controle, als gevolg van de afstand,
zijn hierin twee belangrijke factoren. Daar
komt soms nog bij dat er gebruik wordt
gemaakt van lokale werknemers of expats uit
andere landen, de zogenoemde Global Nomads
of Third Country Nationals.

De invulling van Travel Risk Solutions kan voor
iedere organisatie anders zijn. In het op maat
maken van de oplossingen kijken wij naar drie
factoren die bepalend zijn.
▪▪De werklocatie(s) van de werknemers
▪▪De risico’s in het betreffende land
▪▪De specifieke wensen van de organisatie
Wij gaan hierover in gesprek met de opdrachtgever om samen tot de best mogelijke oplossingen te komen.

Onze partners
Om er voor te zorgen dat wij werkgevers en
hun medewerkers die uitgezonden worden
naar het buitenland de beste voorbereiding,
ondersteuning ter plaatse en eventuele nazorg
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kunnen bieden, werken we intensief samen
met een netwerk van professionele partners.
Onze partners en hun expertisegebieden zijn:

Expat Preventive
Expat Preventive is een organisatie die training,
consultancy en diensten levert voor internationaal Security Risk Management. Zij werken
met een multidisciplinair team van gecertificeerde beroepstrainers, ieder vanuit een eigen
specialisatie, en vooraanstaande partners in
veiligheid en Security Risk Management.

IVP - Instituut voor Psychotrauma
IVP wordt gezien als een breed expertise- en
kenniscentrum in Nederland op de gebieden
crisis, trauma, agressie en geweld. IVP helpt
om menselijke en zakelijke schade door stressvolle incidenten te voorkomen of te beperken,
inclusief praktische en adequate ondersteuning
aan organisaties en mensen; tijdens en na een
crisis of calamiteit.

Travel Clinic Havenziekenhuis
De Travel Clinic is er voor iedereen die voor
korte of langere tijd naar de (sub)tropen gaat.
De Travel Clinic biedt informatie en een persoonlijk reisadvies. Ook voor vaccinaties, keuringen,
malariamiddelen en reisbenodigdheden is de
Travel Clinic de juiste partner. Zij hebben ruim
25 jaar ervaring in zakelijke dienstverlening.

Assistance
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De alarmcentrale van Eurocross is 24/7 te bereiken voor werknemers in
geval van nood. Door middel van één noodnumer kan de werknemer
voor alle problemen in het buitenland bellen met de alarmcentrale van
Eurocross.
24/7 Emergency Contactcenter

Emergency response

Onze meertalige (waaronder de Nederlandse
taal) alarmcentrale is 24 uur per dag, 7 dagen per
week bereikbaar. Wanneer medewerkers ons
benaderen, zullen wij volgens het protocol dat
tijdens de intake met de werkgever wordt afgestemd, het hulpverleningsproces in gang zetten
of de melding doorzetten naar de juiste instantie.

In het geval van een calamiteit of crisis, waarbij
de veiligheid van werknemers in het geding is,
bieden wij hulp om een veilige situatie te creëren.
Eurocross werkt hierin samen met Expat reventive, die gespecialiseerd is in internationale
veiligheid en het managen van crisissituaties
wereldwijd. De werkgever kan ondersteund
worden door een crisis responder die hem
adviseert en faciliteert om de crisis te manatgen.
Maar ook kunnen wij er voor zorgen dat de
locatie ter plaatse beveiligd wordt.

Medical & Travel Assistance
Wij bieden advies en ondersteuning bij bijvoorbeeld een bezoek aan een arts of verblijf in het
ziekenhuis. Ook zorgen wij voor praktische zaken
als betalingsgaranties of het boeken van een
terugreis. Bij medische problemen kunnen wij
ook de zorgverlening in het land van verblijf of
medische evacuaties volledig coördineren.
Waar ook ter wereld zorgen wij ervoor dat de
werknemer de best mogelijke medische behandeling krijgt.

Medical Advice
Het kan zijn dat een werknemer een advies van
een lokale arts niet helemaal vertrouwt of graag
een second opinion wil. Of dat medicijnen niet
zijn voorzien van een bijsluiter of de werknemer
de taal niet machtig is. Dan kunnen medewerkers
terecht bij Eurocross en advies inwinnen bij
één van onze artsen.

Aftercare
Wanneer een werknemer een vervelende
ervaring in het buitenland heeft gehad, bieden
wij hulp aan om dit te verwerken. In samenwerking met IVP (Instituut voor Psychotrauma)
bestaat de mogelijkheid om werknemers na het
hulpverleningsproces te monitoren, te debriefen
en eventueel te coachen. Ook naaste collega’s
die indirect betrokken zijn geweest bij een crisis
of traumatische ervaring en psychische last
ondervinden, kunnen wij samen met het IVP
ondersteuning bieden.

Preventive Services
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Eurocross is gespecialiseerd in het bieden van adequate hulp in acute (crisis)situaties. Toch is een goede voorbereiding
vóór uitzending naar het buitenland van essentieel belang. Wij bieden in samenwerking met onze partners Expat
Preventive en Travel Clinic Havenziekenhuis, preventieve diensten die de organisatie helpen bij de invulling van haar
buitenlandbeleid om de medische risico’s en veiligheidsrisico’s voor haar werknemers zo klein mogelijk te maken.

Security Services
Security Risk Management
Een organisatie of werknemer kan altijd in een
crisis of incident terecht komen. Om adequaat
te kunnen reageren op dergelijke situaties, is
het belangrijk om goed voorbereid te zijn.
In samenwerking met Expat Preventive adviseren wij uw organisatie en helpen wij met het
opstellen van een effectief veiligheidsplan. Aan
de hand van een risico-inventarisatie en risicoanalyse, veiligheidsprocedures en draaiboeken
richten we samen met de organisatie

uw veiligheidsprocessen in. Dit doen we op
maat, zodat dit aansluit op de organisatie en
bestaande bedrijfsprocessen.

Country Specific Reports
In de World Wise Portal is veel informatie te
vinden over de situatie in bepaalde landen op het
gebied van gezondheid en veiligheid. Wanneer
een organisatie behoefte heeft aan diepere
analyses van een specifiek land of gebied, dan
kunnen wij in samenwerkitng met onze partners
een maatwerkrapport opmaken. Het rapport
geeft de te verwachten risico’s weer van een

bepaald land of regio. Hierbij krijgen drie verschillende aspecten uitgebreid aandacht.
▪▪Informatie over het land en/of gebied
▪▪Risico-analyse (criminaliteit, ontvoering,
transport, terrorisme etc.)
▪▪Informatie over de mogelijke veiligheidsmaatregelen
Als vervolg op dit rapport kan Eurocross een
één of tweedaagse training laten verzorgen
door onze partner Expat Preventive, volledig
gericht op de situatie van het betreffende land
of gebied. Additioneel bestaat de optie om op

Preventive Services
locatie met een beleidsontwikkelaar en adviseur
een security assessment op te stellen.

Security Assessment
Tijdens een security assessment brengen wij
met onze partners de veiligheid en medische
omstandigheden van de betreffende werklocatie
in kaart.
Lokale omstandigheden worden nauwkeurig
onderzocht, zoals mogelijke vluchtroutes en
lokale hulpverleningsdiensten. Daarnaast doen
we een risico assessment van de locatie.
Het rapport wat hieruit volgt, biedt advies over
welke trainingen hierop aansluiten en geeft
richting aan de te nemen maatregelen. Het
inspectierapport is daarnaast een hulpmiddel
voor de werknemers op de alarmcentrale van
Eurocross. Op het moment dat zich een calamiteit of crisis voordoet, raadplegen wij deze
informatie zodat wij zo goed mogelijke hulpverlening kunnen bieden.

Training
Veilig kunnen reizen en werken in het buitenland is voor iedere organisatie een belangrijk
aandachtspunt. Zeker in de meer risicovolle
gebieden, zoals Afrika, Zuid-Amerika, Azië, het
Midden Oosten of Oost-Europa. Wij bieden
organisaties, in samenwerking met onze partner
Expat Preventive, professionele, praktijk
gerichte veiligheidstrainingen. Hierbij ligt de
focus op het gedrag en de bewustwording van
werknemers en het zelf ervaren van bepaalde
situaties. Door simulaties en rollenspellen uit
te voeren, wordt in de trainingen praktijk en

theorie samengebracht. De trainingen zijn daardoor toegankelijk, levendig, praktisch en direct
toepasbaar. Trainingen die wij aanbieden voor
expats en zakelijke reizigers:
▪▪Safe Business Travel, veilig reizen en werken
in het buitenland
▪▪Advanced Training Safe Business Travel
▪▪Hostage-taking & Kidnapping
▪▪Maatwerk trainingen, waaronder Female
Travelers
▪▪Crisis Management
Alle trainingen worden afgestemd op de wensen
en behoeften van de organisatie.

Medical Services
Medical Examination
Voordat een werknemer naar het buitenland
wordt uitgezonden, kan onze partner Travel
Clinic Havenziekenhuis een inschatting maken
van de risico’s die de reis en het verblijf met
zich meebrengen.
Deze inschatting is gebaseerd op:
▪▪De gezondheidstoestand van de werknemer
▪▪De bestemming die de werknemer gaat
bezoeken
▪▪De werkzaamheden die de werknemer ter
plaatse gaat verrichten
Na een persoonlijk gesprek en lichamelijk onderzoek, zal de arts een medische beoordeling geven.
In deze beoordeling is ook opgenomen of en zo
ja, welke vaccinaties nodig zijn. De benodigde
vaccinaties kunnen vervolgens direct verkregen
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worden bij de vaccinatieafdeling van Travel Clinic
Havenziekenhuis.

Medical Quickscan
Wanneer een organisatie een project in het
buitenland start of werknemers voor het eerst
naar een bepaald land reizen, dan kan onze
partner Travel Clinic Havenziekenhuis de
gezondheidsrisico’s van het betreffende gebied
in kaart brengen. Op basis van deze scan kunnen
zij advies geven over de gezondheidszorg en,
waar gewenst, een medische audit ter plaatse
uitvoeren.

Medical Audit
De kwaliteit van de gezondheidszorg in andere
landen is van afstand vaak moeilijk vast te stellen.
Daarom reizen deskundigen van Travel Clinic af
naar het betreffende gebied om de kwaliteit
van de gezondheidszorg ter plekke in kaart te
brengen. Met een medical audit wordt geïnventariseerd welke risico’s en ziekten er in het
gebied voor komen en wordt gecontroleerd of de
lokale medische hulpposten en ziekenhuizen
toereikend zijn. Wanneer blijkt dat de medische
zorg in het betreffende gebied niet toereikend
en wel nodig is, kan Travel Clinic ter plaatse een
kliniek, inclusief zorgverleners, inrichten. Daarnaast worden de logistieke lijnen voor hulpverlening en eventuele repatriëring in kaart
gebracht en wordt contact gelegd met lokale,
goed opgeleide artsen.
Op basis van deze audit, kan Travel Clinic werknemers gericht voorbereiden op hun reis naar
het buitenland.

World Wise Portal
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Voordat een organisatie werknemers
naar het buitenland uitzendt, is het
waardevol om kennis van het land
te hebben. Kennis over het reizen
naar de plaats van bestemming,
maar ook over de lokale gezondheid,
veiligheid en cultuur. Het online
reisportaal World Wise Portal, ontwikkeld door onze Scandinavische
partner SOS International, biedt deze
informatie. Organisaties kunnen via
toegang tot deze portal de betreffende informatie verkrijgen.

Health information

Safety Assessments

Country information

Gezondheid is belangrijk, zeker als werknemers
in het buitenland verblijven. Immers, de hygiënische omstandigheden zijn vaak minder dan
in Nederland en ook worden medewerkers
geconfronteerd met ziekten die in het thuisland
niet voor komen. Vragen zoals ‘Welke vaccinaties heb ik nodig?’, ‘Welke ziekten komen in het
betreffende land voor en hoe kan ik deze voorkomen?’ houden de medewerkers bezig.
Deze, maar ook vele andere vragen, worden
beantwoord door de World Wise Portal.

Als een werknemer naar een gevaarlijke regio
wordt uitgezonden, is het noodzakelijk dat hij of
zij speciale voorzorgsmaatregelen neemt. Sterker
nog, landen hoeven niet bijzonder exotisch te
zijn of ver weg te liggen. Het risico van corruptie,
geweld en criminaliteit ligt in vele landen aanzienlijk hoger dan in de West-Europese regio.
De World Wise Portal biedt een reeks artikelen
die uitleggen welke persoonlijke veiligheidsmaatregelen u moet nemen als u op reis gaat.
Het portaal biedt ook een dagelijks bijgewerkte
nieuwsbrief over de wereldwijde veiligheids
situatie.

Een groot deel van de beschikbare informatie op
de World Wise Portal is landspecifiek. De portal
biedt ook algemene feiten over de geschiedenis
en feiten van een land over medische instanties,
vaccinaties, culturele omschrijvingen, etc. Het is
vaak van onschatbare waarde als je iets van de
lokale cultuur weet.
In termen van veiligheid, bevat de World Wise
Portal veel informatie, die zeer waardevol is voor
medewerkers die worden uitgezonden. De
combinatie van informatie over gezondheid,
veiligheid en cultuur maakt deze portal uniek.

Bezoekadres
Dellaertweg 1
2316 WZ Leiden
+ 31 (0)71 36 41 333
Postadres
Eurocross Assistance
Postbus 175
2300 AD Leiden
info@eurocross.nl
www.eurocross.nl

