
 

  



Tijdlijn kwartaalopdrachten DIA + PAGO (voorbeeld 1e kwartaal) 

 

1) Medio oktober 

 - Vooraankondiging aan bedrijven welke werknemers in volgend kalenderjaar voor een DIA of PAGO in aanmerking komen. 

 - Doorgifte aan arbodienst van werknemers die in volgend kalenderjaar voor PAGO of DIA in aanmerking komen (per bedrijf) 

2) ca. 15 december (midden van de maand voorafgaande aan de 1e dag van elk kwartaal) 

 - Opdrachtverlening aan arbodiensten om werknemer uit te nodigen vóór 1 april en zo nodig een herinnering te sturen binnen 2 weken. 

  (voorstel model uitnodigingsbrief bijgevoegd) 

 - Brief Volandis aan werknemer met vooraankondiging van uitnodiging door arbodienst 

  (modelbrief bijgevoegd). 

3) 1 mei (vier maanden na opdrachtverlening) 

 - veegactiebrief naar werknemers voor wie nog geen declaratie (show of no show) in ISP is verwerkt. 

  nb. facultatief 

(modelbrief bijgevoegd: werknemer wordt nog eens op zijn cao-recht c.q. belang van DIA gewezen en ontvangt gegevens van de arbodienst om 

alsnog een afspraak te maken) 

4)    30 juni uiterste termijn voor uitvoering DIA/PAGO (werknemer moet binnen 3 maanden zijn uitgenodigd en DIA moet uiterlijk binnen drie maanden na 

uitnodiging zijn uitgevoerd) 

 

 

 

 



Tijdlijn jaaropdrachten DIA + PAGO 

 

1) Medio oktober 

 - Vooraankondiging aan bedrijven welke werknemers in volgend kalenderjaar voor een DIA of PAGO in aanmerking komen (preselectiebrief). 

 - Doorgifte aan arbodienst van werknemers die in volgend kalenderjaar voor PAGO of DIA in aanmerking komen (per bedrijf) 

2) ca. 15 december (midden van de maand voorafgaande aan de 1e dag van elk kwartaal) 

 - Opdrachtverlening aan arbodiensten DIA/PAGO in daaropvolgend kalenderjaar uit te voeren en daarvoor met werkgevers afspraken te maken 

over datum/locatie van uitvoering. 

  (voorstel model uitnodigingsbrief bijgevoegd) 

 - Brief Volandis aan werknemer met vooraankondiging van uitnodiging door arbodienst 

  (modelbrief bijgevoegd). 

3) Voor 1 april 

 - De arbodienst heeft met de werkgevers afspraken gemaakt over de maand van uitvoering van DIA/PAGO. Als geen afspraken zijn gemaakt wordt 

de werknemer direct – dus buiten de werkgever om – door de arbodienst uitgenodigd. 

  (oud Arbouw-beleid, dat desgewenst kan worden gereactiveerd) 

4) 31 december uiterste termijn voor uitvoering DIA/PAGO 

5) 1 februari (maand na afloop kalenderjaar) 

 - veegactiebrief naar werknemers voor wie nog geen declaratie (show of no show) in ISP is verwerkt 

  nb. facultatief 

(voorstel modelbrief beschikbaar: werknemer wordt op zijn cao-recht c.q. belang van DIA gewezen en ontvangt gegevens van de arbodienst om 

alsnog een afspraak te maken) 


