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ACTA in tijden van corona  
We zijn intussen alweer een aantal weken verder sinds we ons leven noodgedwongen moesten aanpassen. En al 
zien en spreken we elkaar alleen digitaal dat betekent niet dat we er alleen voor staan. Daarom ook in deze 
editie weer 2 ervaringsverhalen, want gedeelde smart, is nog altijd halve smart. Lees over de collega wiens 
vrouw in een ziekenhuis op de IC-afdeling werkt en de collega die nu ervaart dat 'alles samenvloeit'. Daarnaast 
ook een opbeurende video van UvA-studenten en enkele tips van een UvA-pedagoge over opvoeden in tijden 
van corona.  
 

 

  

  ERVARINGEN VAN MEDEWERKERS    
  

Ervaringen van medewerker Ilona Rood (Sociale Tandheelkunde)  
Gebrek aan tijd, of beter gezegd: gebrek aan de druk van tijd – dat is wat mij het meest opvalt in mijn beleving 
van dit coronatijdperk. Alles vloeit samen, door elkaar en naast elkaar; werk en thuis, school, kind, binnen, 
buiten, vriendschappen en vriendelijke initiatieven in de buurt – er is tijd en ruimte voor wie niet ziek is en voor 
wie niet is verkrampt door onzekerheid en angst.   

 

Zie ACTAnet  
 

   
Ervaringen van medewerker Erwin Jansen (SLM)  
Ik begon 1 februari als SLM-medewerker bij ACTA. Na lang thuis te zijn geweest, was ik blij dat ik weer kon 
werken. Maar het coronavirus gooide roet in het eten. En nu zit ik net als jullie gedwongen thuis.  
Helaas is onze thuissituatie ingewikkeld. Mijn vrouw werkt in het ziekenhuis en is direct betrokken bij de 
hulpverlening aan corona-patienten op de IC en andere afdelingen. Wij zijn daarom een hoge prioriteit 
risicogroep en moeten ons nog strenger aan de regels houden.  
 

 

Zie ACTAnet  
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  ONDERWIJS    
  

With love, your students  
Hoewel het niet gemakkelijk is om in korte tijd te switchen naar online onderwijs, wordt het harde werk erg 
gewaardeerd. In deze hartverwarmende video spreken UvA-studenten hun waardering uit voor hun docenten. 
 
 

 

Bekijk de video  
 

   
Terugblik studentenbijeenkomst  
Vorige week 9 april had ACTA een online bijeenkomst met alle studenten. Voor wie er niet bij kon zijn of het nog 
eens wil terugkijken, een verslag in video: 

• Video studentenbijeenkomst 1 
• Video studentenbijeenkomst 2 

 

 

 

  

  MEEDENKEN    
  

ACT(A) na corona: denk mee!  
Nu het langzaam de goede kant op lijkt te gaan met het beteugelen van het coronavirus in Nederland, moeten 
we samen nadenken over ACTA na corona. Een afvaardiging van het directieteam is hier natuurlijk al mee bezig, 
maar jullie kennis en input is daarbij hard nodig.   

 

Zie ACTAet  
 

  

  THUISWERKEN    
  

Thuiswerken met kinderen  
Combineer jij het thuiswerken met zorg voor je kinderen? Pedagoog Marijke heeft een aantal tips!   

 

Bekijk de tips van Marijke  
 

  

  BLIJF VOORAL BINNEN EN STEUN ELKAAR!    
  

Tot slot  
Wat zijn jouw persoonlijke ervaringen met de coronacrisis? We horen en delen jullie verhalen graag (max 400 
woorden). Mail ze naar: communicatie@acta.nl.  
 
WEES ALERT 
Iedereen kan het coronavirus krijgen, houd je dus zo goed mogelijk aan de richtlijnen van het RIVM en de 
rijksoverheid. Heb je klachten? Kijk dan ook op www.thuisarts.nl. 
 
VRAGEN? 
coronavragen@acta.nl 
 
ONDERSTEUNING NODIG? 
Ben je student? Neem dan contact op met de studieadviseurs via: studieadviseurs/ACTAnet. Ben je 
medewerker? Neem contact op met je leidinggevende of de HR-adviseur via penobedrijfsvoering@acta.nl. 
 
ACTANET 
Wat betekent het coronavirus voor ACTA? 
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  COLOFON    
 

   
Dit is een publicatie van Marketing & Communicatie. 
T: (020) 59 80678 
E: communicatie@acta.nl  
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