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Betreft: overzicht te plannen DIA’s 2017 (incl. PAGO) 

 

Geachte mevrouw/heer, 
 
Bijgaand ontvangt u het overzicht van uw werknemers die in 2019 voor een DIA of PAGO 
(afhankelijk van hun leeftijd) in aanmerking komen. 
 
Arbodienst 
De genoemde arbodienst op het overzicht is uw huidige arbodienst die de individugerichte preventiezorg 
(o.a. DIA/PAGO) uitvoert. Op onze website vindt u alle gecontracteerde arbodiensten: 
www.volandis.nl/overzichtarbodiensten. Kiest u voor een andere arbodienst, meldt u zich dan uiterlijk 
24 november bij deze arbodienst aan. 
 
DIA 
De DIA (Duurzame Inzetbaarheidsanalyse) wordt door sociale partners in de bouw gezien als de nieuwe 
norm. Feitelijk is de DIA het vertrouwde PAGO met een plus. Deze plus is het adviesgesprek. 
 
Jaar- of kwartaalplanning 
Als werkgever heeft u de keuze tussen een jaar- of kwartaalplanning. Met een jaarplanning kunt u de DIA 
in overleg met uw arbodienst laten uitvoeren waar en wanneer u het beste uitkomt. Hierbij kunt u het 
GPO (bijvoorbeeld bodemsanering of asbest) met de DIA/PAGO laten combineren, zodat hiervoor geen 
extra kosten bij u in rekening worden gebracht. Met een kwartaalplanning stuurt de arbodienst de 
werknemers rechtstreeks een uitnodiging voor de DIA in het kwartaal dat de medewerker jarig is. Kiest u 
voor een jaarplanning, geef dit voor 24 november aan bij uw arbodienst. 
 
Vragen? 
Heeft u nog vragen? U kunt contact opnemen met onze Vraagbaak: tel. 0341 - 499 299, e-mail: 
info@volandis.nl of chat via onze website: www.volandis.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 

 
Tjeerd Willem Hobma 
Algemeen directeur 
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VOORLOPIG OVERZICHT WERKNEMERS IN AANMERKING VOOR DE DIA/PAGO.  

JAAR [jaar]          STAND VAN ZAKEN OP [peildatum*]     BLAD {bladnummer} 

(vóór definitieve opdrachtverstrekking aan arbodienst worden eventuele mutaties nog verwerkt / u hoeft geen wijzigingen aan Volandis door te geven)  

 

[ledennummer]   [bedrijfsnaam]  ARBODIENST: [arbodienst] 

 

BTER-REG.NR. GEBOORTEDATUM NAAM      ADRES 

1[[registratienummer] [geboortedatum]  [naam]      [adres],  [postcode] [plaatsnaam]]1 
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Productontwerp 

 

 

Datum Wie Wijziging 
03-06-2018 EMV Initiële versie. 

18-11-2018 EMV Aanpassingen voor Volandis/2019 en DIA verwerkt. 

 

 

Printvoorwaarden 

 

Nummer Bloknaam Omschrijving 

1 WERKNEMERS blok met repeterende regels.  

Iedere regel wordt een rij in de tabel. 

 werknemer naam van de repeterende regels in blok 1. 

 

 

Variabelen 

Verwijzing tekst Formaat Omschrijving 

Bedrijfsnaam   

adresregel_1  adres en huisnummer 

adresregel_2  postcode en woonplaats 

adresregel_3   land  

kixcode  kix-code 

datumbrief dd maand eejj dagtekening brief 

referentie  referentie 

jaar  jaar van preselectie; NB. meerdere keren gebruikt. 

ledennummer  ledennummer van de werkgever, geformatteerd 

arbodienst  nummer en naam van de arbodienst van de werkgever 

peildatum dd maand eejj peildatum preselectie 

peildatum* dd-mm-eejj peildatum preselectie (zelfde als hierboven); NB. Op deze plaats ander formaat. 

geboortedatum dd-mm-eejj geboortedatum werknemer 

naam  naam (met voorletters) werknemer 

adres  straatnaam-huisnummer werknemer 

postcode  postcode werknemer 

plaatsnaam  plaatsnaam werknemer 

registratienummer  registratienummer werknemer 

 

NB. Waardes moeten door StreamServe geformatteerd worden volgens de aanwijzingen in de kolom Formaat, indien gegeven. 

 

NNB. Bijlage (pag. 2 en verder) landscape afdrukken; bladnummering toevoegen; begint bij 1 voor eerste blad van bijlage. 

Kopteksten tabel in bijlage worden bovenaan iedere pagina herhaald. 

 


