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Mkb’ers beter uit de COVID-19 crisis met Brives.nl

Nederlands bedrijf geeft gratis COVID-19 audits aan mkb’ers om werknemers klaar te 

stomen voor de 1,5 meter-economie. 

Bilthoven, 26 mei 2020. Recente berichtgeving in de media toont aan dat veel mkb’ers worstelen met de 

vraag hoe de aankomende 1,5 meter-economie vorm gegeven kan worden. Het Nederlandse bedrijf Brives 

lanceert met deze reden audits waarmee personeel van mkb’ers ervaring kan opdoen met de aankomende 

realiteit. Werknemers ontvangen praktische vragen waarmee kennis wordt getest, uitleg wordt gegeven en 

handige tips worden gedeeld. Daarmee is Brives een uitkomst voor bedrijven die worstelen met de vraag 

hoe personeel klaar te stomen voor de 1,5 meter-economie. 

Marcel Röhrs, eigenaar van Brives.nl, reageert: “Natuurlijk worstelen wij net als ieder ander bedrijf met de 

vraag hoe om te gaan met de nieuwe realiteit die ons binnenkort te wachten staat. Sterker: hoe kan ik mijn 

personeel adequaat opleiden om de veiligheid van zowel mijn klanten als mijn werknemers te waarborgen?”

“Als goed werkgever heb ik ook een verplichting naar mijn werknemers. Brives ontzorgt hierin en is daarmee 

een grote stap in de goede richting. Mijn werknemers krijgen direct praktische situaties te zien, waarin ze 

één juiste keuze dienen te maken. Door middel van praktische vragen en een duidelijke uitleg kan ik ervan 

uit gaan dat, wanneer dezelfde situatie zich voordoet op de werkvloer, mijn personeel conform de nieuwe 

maatregelen handelt,” zegt Röhrs.

Om MKB’ers bij deze transitie te helpen biedt Brives de COVID-19 audit momenteel gratis aan via 

www.brives.nl  .  

###

Over Brives

Het bedrijfsresultaat wordt rechtstreeks beïnvloed door de prestaties van alle medewerkers samen. Of het nu

gaat om veiligheidsmaatregelen gerelateerd aan COVID-19, effectieve verkooptrainingen of kwalitatief 

klantcontact, Brives audit werknemers over de onderwerpen die er echt toe doen.
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