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Harderwijk, 15 juni 2018 
 
 
 
Beste [voornaam], 
 
Het komende kwartaal ontvang je van de arbodienst een uitnodiging voor de Duurzame 
Inzetbaarheidsanalyse (DIA). De DIA is het bekende PAGO (medisch onderzoek) met een 
plus. De plus is een adviesgesprek met een DIA-adviseur van Volandis over wat je wilt én 
kunt doen om veilig en gezond te werken, plezier te houden en op tijd vooruit te kijken.  
 
Hoe sta jij ervoor? 
Je moet langer doorwerken tot aan je pensioen. Het is daarom belangrijk fit en vitaal te 
blijven, in werk dat bij je past. Door deelname aan de DIA kun je tijdig inspelen op 
ontwikkelingen in je persoonlijke omgeving, in je functie of in de sector. En, je weet hierna 
hoe jouw gezondheid ervoor staat. De DIA staat los van ziekteverzuim. 
 
Over de DIA 
Cao-partijen in de Bouw & Infra bieden je de DIA kosteloos aan. De DIA bestaat uit drie 
stappen: 
 
1. PAGO – Medisch onderzoek inclusief gesprek met een bedrijfsarts (vooraf een 

vragenlijst). 
2. Adviesgesprek – Gesprek met een DIA-adviseur over Werk veilig, Houd plezier en Kijk 

vooruit.  
3. Actieplan – Het resultaat van het gesprek is een persoonlijk actieplan. 
 
Vertrouwelijk 
Het medisch onderzoek, de gesprekken en het actieplan zijn vertrouwelijk en alleen voor jou 
bestemd, je werkgever wordt niet geïnformeerd. Bekijk voor meer informatie bijgaande 
folder of het filmpje via: www.volandis.nl/dia-werknemers. 
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Meer weten? 
Weten hoe jij ervoor staat? Wacht op de uitnodiging van de arbodienst voor de DIA en neem 
deel! Heb je vragen? Bel of mail met de arbodienst of de Vraagbaak van Volandis: tel.  
0341 - 499 299, info@volandis.nl of chat via de website: www.volandis.nl. 
 
Over Volandis 
Wij zijn kennis- en adviescentrum Volandis. We bouwen aan een gezonde en bloeiende 
bouw- en infrasector. Waarin mensen veilig werken. Plezier houden in hun werk. En op tijd 
vooruit kijken. Dat is goed voor iedereen: werknemer, werkgever én opdrachtgever. Want 
gezonde en gemotiveerde mensen halen de beste resultaten. We dagen je uit hier zélf actief 
mee aan de slag te gaan. Weet hoe je bezig bent. En waar je naartoe werkt. Merk het zelf: 
bewust werken wérkt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Tjeerd Willem Hobma 
Algemeen directeur 

 

mailto:info@volandis.nl
http://www.volandis.nl/


 
 
 

 

Volandis 
Ceintuurbaan 2 - 100a 
3847 LG Harderwijk 

Postbus 85 
3840 AB Harderwijk 

0341 499 299 
info@volandis.nl 
www.volandis.nl 

 

ONZE REFERENTIE 
IPZ/voorjaar 

CONTACTPERSOON 
Team IPZ 
ipz@volandis.nl 
0341 499 299 

BETREFT 
medisch onderzoek en 
adviesgesprek 

PAGINA 
1 van 2 

Afzender: Postbus 85 3840 AB Harderwijk 

Voorletters en achternaam 
Adres 
PC Woonplaats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harderwijk, 15 juni 2018 
 
 
 
Beste [voornaam], 
 
Dit jaar ontvang je van de arbodienst een uitnodiging voor de Duurzame 
Inzetbaarheidsanalyse (DIA). De DIA is het bekende PAGO (medisch onderzoek) met een 
plus. De plus is een adviesgesprek met een DIA-adviseur van Volandis over wat je wilt én 
kunt doen om veilig en gezond te werken, plezier te houden en op tijd vooruit te kijken.  
 
Hoe sta jij ervoor? 
Je moet langer doorwerken tot aan je pensioen. Het is daarom belangrijk fit en vitaal te 
blijven, in werk dat bij je past. Door deelname aan de DIA kun je tijdig inspelen op 
ontwikkelingen in je persoonlijke omgeving, in je functie of in de sector. En, je weet hierna 
hoe jouw gezondheid ervoor staat. De DIA staat los van ziekteverzuim. 
 
Over de DIA 
Cao-partijen in de Bouw & Infra bieden je de DIA kosteloos aan. De DIA bestaat uit drie 
stappen: 
 
1. PAGO – Medisch onderzoek inclusief gesprek met een bedrijfsarts (vooraf een 

vragenlijst). 
2. Adviesgesprek – Gesprek met een DIA-adviseur over Werk veilig, Houd plezier en Kijk 

vooruit.  
3. Actieplan – Het resultaat van het gesprek is een persoonlijk actieplan. 
 
Vertrouwelijk 
Het medisch onderzoek, de gesprekken en het actieplan zijn vertrouwelijk en alleen voor jou 
bestemd, je werkgever wordt niet geïnformeerd. Bekijk voor meer informatie bijgaande 
folder of het filmpje via: www.volandis.nl/dia-werknemers. 
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Meer weten? 
Weten hoe jij ervoor staat? Wacht op de uitnodiging van de arbodienst voor de DIA en neem 
deel! Heb je vragen? Bel of mail met de arbodienst of de Vraagbaak van Volandis: tel.  
0341 - 499 299, info@volandis.nl of chat via de website: www.volandis.nl. 
 
Over Volandis 
Wij zijn kennis- en adviescentrum Volandis. We bouwen aan een gezonde en bloeiende 
bouw- en infrasector. Waarin mensen veilig werken. Plezier houden in hun werk. En op tijd 
vooruit kijken. Dat is goed voor iedereen: werknemer, werkgever én opdrachtgever. Want 
gezonde en gemotiveerde mensen halen de beste resultaten. We dagen je uit hier zélf actief 
mee aan de slag te gaan. Weet hoe je bezig bent. En waar je naartoe werkt. Merk het zelf: 
bewust werken wérkt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Tjeerd Willem Hobma 
Algemeen directeur 
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Harderwijk, 15 juni 2018 
 
 
 
Beste [voornaam], 
 
Het komende kwartaal ontvang je van de arbodienst een uitnodiging voor het PAGO, een 
medisch onderzoek. Cao-partijen in de Bouw & Infra bieden je het PAGO kosteloos aan.  
 
Hoe sta jij ervoor? 
Je moet langer doorwerken tot aan je pensioen. Het is daarom belangrijk fit en vitaal te 
blijven, in werk dat bij je past. Door deelname aan het PAGO kun je tijdig inspelen op je 
gezondheid en weet je hoe je ervoor staat. Het PAGO staat los van ziekteverzuim. 
 
PAGO 
1. Vragenlijst - Het invullen van een lijst met vragen over je gezondheid en je werk. Je vult 

dit formulier voorafgaand aan de afspraak in. 
2. Medisch onderzoek - De doktersassistent onderzoekt onder andere je bloeddruk, 

longfunctie, gehoor- en gezichtsvermogen. De bedrijfsarts bespreekt de resultaten en 
onderzoekt de werkgebonden gezondheidsrisico’s. De uitslagen krijg je thuisgestuurd. 

 
Vertrouwelijk 
Het PAGO is vertrouwelijk en alleen voor jou bestemd, je werkgever wordt niet 
geïnformeerd. Bekijk voor meer informatie bijgaande folder of het filmpje via: 
www.volandis.nl/dia-werknemers. 
 
Meer weten? 
Weten hoe jij ervoor staat? Wacht op de uitnodiging van de arbodienst voor het PAGO en 
neem deel! Heb je vragen? Bel of mail met de arbodienst of de Vraagbaak van Volandis: tel. 
0341 - 499 299, info@volandis.nl of chat via de website: www.volandis.nl. 
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Over Volandis 
Wij zijn kennis- en adviescentrum Volandis. We bouwen aan een gezonde en bloeiende 
bouw- en infrasector. Waarin mensen veilig werken. Plezier houden in hun werk. En op tijd 
vooruit kijken. Dat is goed voor iedereen: werknemer, werkgever én opdrachtgever. Want 
gezonde en gemotiveerde mensen halen de beste resultaten. We dagen je uit hier zélf actief 
mee aan de slag te gaan. Weet hoe je bezig bent. En waar je naartoe werkt. Merk het zelf: 
bewust werken wérkt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Tjeerd Willem Hobma 
Algemeen directeur 
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Harderwijk, 15 juni 2018 
 
 
 
Beste [voornaam], 
 
Dit jaar ontvang je van de arbodienst een uitnodiging voor het PAGO, een medisch 
onderzoek. Cao-partijen in de Bouw & Infra bieden je het PAGO kosteloos aan.  
 
Hoe sta jij ervoor? 
Je moet langer doorwerken tot aan je pensioen. Het is daarom belangrijk fit en vitaal te 
blijven, in werk dat bij je past. Door deelname aan het PAGO kun je tijdig inspelen op je 
gezondheid en weet je hoe je ervoor staat. Het PAGO staat los van ziekteverzuim. 
 
PAGO 
1. Vragenlijst - Het invullen van een lijst met vragen over je gezondheid en je werk. Je vult 

dit formulier voorafgaand aan de afspraak in. 
2. Medisch onderzoek - De doktersassistent onderzoekt onder andere je bloeddruk, 

longfunctie, gehoor- en gezichtsvermogen. De bedrijfsarts bespreekt de resultaten en 
onderzoekt de werkgebonden gezondheidsrisico’s. De uitslagen krijg je thuisgestuurd. 

 
Vertrouwelijk 
Het PAGO is vertrouwelijk en alleen voor jou bestemd, je werkgever wordt niet 
geïnformeerd. Bekijk voor meer informatie bijgaande folder of het filmpje via: 
www.volandis.nl/dia-werknemers. 
 
Meer weten? 
Weten hoe jij ervoor staat? Wacht op de uitnodiging van de arbodienst voor het PAGO en 
neem deel! Heb je vragen? Bel of mail met de arbodienst of de Vraagbaak van Volandis: tel. 
0341 - 499 299, info@volandis.nl of chat via de website: www.volandis.nl. 
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Over Volandis 
Wij zijn kennis- en adviescentrum Volandis. We bouwen aan een gezonde en bloeiende 
bouw- en infrasector. Waarin mensen veilig werken. Plezier houden in hun werk. En op tijd 
vooruit kijken. Dat is goed voor iedereen: werknemer, werkgever én opdrachtgever. Want 
gezonde en gemotiveerde mensen halen de beste resultaten. We dagen je uit hier zélf actief 
mee aan de slag te gaan. Weet hoe je bezig bent. En waar je naartoe werkt. Merk het zelf: 
bewust werken wérkt. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Tjeerd Willem Hobma 
Algemeen directeur 
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Harderwijk, datum 2018 
 
 
 
Beste [voornaam], 
 
Onlangs ontving je van je arbodienst een uitnodiging voor de DIA of het PAGO. DIA staat 
voor Duurzame Inzetbaarheidsanalyse. Dit is het bekende PAGO (medisch onderzoek) met 
een plus. De plus is een adviesgesprek met een DIA-adviseur van Volandis over wat je wilt 
én kunt doen om veilig en gezond te werken, plezier te houden en op tijd vooruit te kijken. 
Door deelname aan de DIA kun je tijdig inspelen op ontwikkelingen in je persoonlijke 
omgeving, in je functie of in de sector. 
 
Nog geen reactie 
Voor ons is het op dit moment nog onbekend of jij al deelgenomen hebt aan de DIA of het 
PAGO. Mogelijk komt dit doordat je de uitnodiging nog niet hebt ontvangen. Is dat 
inmiddels wel het geval, of heb je wellicht al deelgenomen? Dan kun je deze brief als niet 
verzonden beschouwen.  
 
Wil je alsnog deelnemen? Neem dan contact op met je arbodienst en maak alsnog een 
afspraak. De contactgegevens van jouw arbodienst zijn: 
 

[naam arbodienst] 
[contactgegevens arbodienst] 

 
Over de DIA 
Je moet langer doorwerken tot aan je pensioen en dus is het belangrijk om fit en vitaal te 
blijven, in werk dat bij je past. Cao-partijen in de Bouw & Infra bieden je de DIA kosteloos 
aan. De DIA bestaat uit drie stappen: 
 
1. PAGO – Medisch onderzoek inclusief gesprek met een bedrijfsarts (vooraf een 

vragenlijst). 
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2. Adviesgesprek – Gesprek met een DIA-adviseur over Werk veilig, Houd plezier en Kijk 
vooruit.  

3. Actieplan – Het resultaat van het gesprek is een persoonlijk actieplan. 
 
Vertrouwelijk 
Het medisch onderzoek, de gesprekken en het actieplan zijn vertrouwelijk en alleen voor jou 
bestemd, je werkgever wordt niet geïnformeerd. Bekijk voor meer informatie bijgaande 
folder of het filmpje via: www.volandis.nl/dia-werknemers. 
Heb je nog vragen? Neem contact op met je arbodienst. 
 
Over Volandis 
Wij zijn kennis- en adviescentrum Volandis. We bouwen aan een gezonde en bloeiende 
bouw- en infrasector. Waarin mensen veilig werken. Plezier houden in hun werk. En op tijd 
vooruit kijken. Dat is goed voor iedereen: werknemer, werkgever én opdrachtgever. Want 
gezonde en gemotiveerde mensen halen de beste resultaten. We dagen je uit hier zélf actief 
mee aan de slag te gaan. Weet hoe je bezig bent. En waar je naartoe werkt. Merk het zelf: 
bewust werken wérkt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Tjeerd Willem Hobma 
Algemeen directeur 
 

http://www.volandis.nl/dia-werknemers

