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Resultaat | Veel bedrijven gestart met RI&E
Dit is de vierde en laatste RI&E special die je ontvangt. De afgelopen maanden
heb je al drie eerdere edities ontvangen. De specials zijn naar +/- 9500 (af)bouw-
en infrabedrijven gestuurd en meer dan 5000 bedrijven hebben de specials
geopend. Honderden bedrijven hebben een (gratis) account aangemaakt in
mijnVolandis en hebben een start gemaakt met de branche RI&E. Zo krijg je
inzicht in de risico’s die je werknemers lopen en welke maatregelen je kunt
nemen.

 

Programma eerste kwartaal 2021
In het eerste kwartaal van 2021 organiseren verschillende partijen diverse
activiteiten/workshops om meer kennis te krijgen van de RI&E. Leer welke
maatregelen je moet nemen voor verschillende onderwerpen. Krijg bijvoorbeeld
meer inzicht in maatregelen voor jongeren. Wie stel je aan als
preventiemedewerker? En hoe vul je de branche RI&E nou precies in? In deze
laatste special staan, veelal gratis, activiteiten genoemd die je kunt volgen in het
eerste kwartaal van 2021. Meld je snel aan want vol = vol! 

Datum  Onderwerp workshop Uitvoerder Kosten 
11 jan Preventiemedewerker (opleiding) ArboNed €595,-
12 jan Doelgroep jongeren Volandis Geen
12 jan Vertrouwenspersoon (opleiding) ArboNed €595,-
13 jan Preventiemedewerker (informatie) Volandis Geen

https://bouwinfra.volandis.nl/Default.aspx?ID=1480
https://bouwinfra.volandis.nl/
https://www.volandis.nl/actualiteit/nieuws/overzicht-nieuwsbrieven/
http://mijn.volandis.nl/
https://www.volandis.nl/werk-veilig/instrumenten/rie/


Datum  Onderwerp workshop Uitvoerder Kosten 
27 jan Branche RI&E Volandis Geen
28 jan Preventiemedewerker (opleiding) ArboNed €595,-
28 jan Vertrouwenspersoon (opleiding) ArboNed €595,-

01 feb Branche RI&E
 Voor AFNL-leden Volandis Geen

01 feb Workshop: aanpak
 'omgangsvormen' in de RI&E

Vechtstad
Consultancy

Op
aanvraag  

08 feb Adviesgesprek aanpak omgangsvormen
RI&E

Vechtstad
Consultancy

Op
aanvraag

09 feb Preventiemedewerker (opleiding) ArboNed €595,-
09 feb Vertrouwenspersoon (opleiding) ArboNed €595,-
16 feb Doelgroep jongeren Volandis Geen
16 feb Gevaarlijke stoffen in de RI&E Volandis Geen
23 feb Psychosociale arbeidsbelasting in RI&E Volandis Geen
08 mrt Branche RI&E Volandis Geen
11 mrt Preventiemedewerker (opleiding) ArboNed €595,-

23 mrt Branche RI&E Bouwmensen 
 Rivierengebied Geen

23 mrt
Fysieke RI&E training - Voor bedrijven die
zijn aangesloten bij Bouwmensen
Rivierengebied

Bouwmensen
Rivierengebied Geen

23 mrt
Fysieke RI&E training - Voor bedrijven die
zijn aangesloten bij Bouwmensen
Rivierengebied

Bouwmensen
Rivierengebied Geen

25 mrt Fysieke workshop RI&E en bijbehorend plan
van aanpak

Bouwend
Nederland

Zie
website

25 mrt Vertrouwenspersoon (opleiding) ArboNed €595,-

 

Aanmelden workshops

 

https://www.bouwendnederland.nl/service/trainingen-bnl-academy/veiligheid/een-rie-een-must-voor-ieder-bedrijf
https://bouwinfra.volandis.nl/rie-2020-activiteiten


PAGO's en DIA's gaan door
In deze coronatijd is de preventieve zorg op een laag pitje komen te staan. Veel
mensen kunnen niet naar het ziekenhuizen omdat de capaciteit van de
ziekenhuismedewerkers is verschoven naar coronapatiënten. Het preventieve
periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO) blijft echter onverminderd
doorgaan evenals de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA). Het PAGO en de
DIA zijn twee van de maatregelen die in de RI&E benoemd worden om je
werknemers gezond te laten werken. Maak hier als werkgever gebruik van! Het
is een faciliteit die de bedrijfstak kosteloos aanbiedt.

Meer informatie

 

Wie kunnen jou helpen bij gezond en veilig
werken?

https://www.volandis.nl/nieuws/dias-en-pago-gaan-tijdens-lockdown-door/
https://www.volandis.nl/nieuws/dias-en-pago-gaan-tijdens-lockdown-door/
https://www.volandis.nl/dia/voor-bedrijven/preventiegids/


Benieuwd naar welke kwalitatief goede dienstverleners er allemaal zijn om jou te
helpen bij gezond en veilig werken? Bijvoorbeeld dienstverleners met ervaring in
de (Af)Bouw & Infra. Bekijk dan de Volandis Preventiegids. De komende tijd
verrijken wij de gids met nieuwe dienstverleners. 

Naar de Preventiegids

 

Winnaar poll bekend
In de eerste en tweede RI&E special kon iedereen meedoen aan een poll waarbij
je kon aangeven of je wel of geen RI&E hebt. De winnaar van de poll is
geworden...  Maureen van Bouwbedrijf Groen B.V. Maureen heeft de leuke
prijs van  € 1.000,- aan steigermateriaal gewonnen. Gefeliciteerd!

 

Neem contact op
Wij beantwoorden graag al je vragen. Bel ons tijdens kantoortijden of stuur een
mail naar info@volandis.nl.
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