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Waarom eigenlijk?

Onze droom en gezamenlijke uitdaging

Kijk terug: zie wat we al bereikt hebben

Werk veilig, Houd plezier, Kijk vooruit 
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Wat vraagt dit nu van ons?4

Kijk vooruit: want die kant gaan we op5
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Tamara van Ark 
Staatssecretaris 
MinSZW
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Meten is weten!

https://www.volandis.nl/
actualiteit/rapportages/
bedrijfstakverslag/

https://www.volandis.nl/actualiteit/rapportages/bedrijfstakverslag/
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Gezondheidsklachten in relatie tot werk 
op de bouwplaats dalen

89

https://www.volandis.nl
/actualiteit/rapportages
/bedrijfstakverslag/
Jaar 2016

https://www.volandis.nl/actualiteit/rapportages/bedrijfstakverslag/
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Werkt u geregeld onder tijdsdruk?

Bouw 40- Bouw 40+ UTA 40- UTA 40+

Werkdruk UTA en op bouwplaats loopt op

https://www.volandis.nl
/actualiteit/rapportages/
bedrijfstakverslag/

https://www.volandis.nl/actualiteit/rapportages/bedrijfstakverslag/




Van onze droom…

Werknemers die zich ontwikkelen en gezond, productief 
en gemotiveerd werken. 

Bedrijven die veilig en gezond werken, 
met vakmensen die presteren en gemotiveerd zijn. 

Bouw- & Infrasector die blijft boeien en bloeien, en
onze diensten & kennisproducten goed weet te vinden.



…naar onze gezamenlijke uitdaging

Creëer bewustwording en breng vakmensen in beweging 
voor de eigen duurzame inzet.

Ontwikkel een lerende cultuur in bedrijven gericht op 
veilig, gezond en gemotiveerd werken.

Genereer, verzamel en ontsluit data, en vertalen deze 
naar kennisproducten en instrumenten.





28-12-2018 18

Concept DIA werkt! (steeds beter)
Werknemers: - Eénmaal aan tafel, unaniem positief over de DIA - Niet iedereen uitgenodigd

- Deelname 2e lijns voorzieningen stijgt - Gebruik DI-budget stijgt

Werkgevers: - Toenemend enthousiasme over DIA - Behoefte aan account mgt
- Behoefte aan maatwerk (tijd, andere CAO’s) - Zien werkstress stijgen
- mijnVolandis driver voor DIA deelname - Leefstijl minst grijpbaar
- Komen in actie - Altijd een DIA

Arbodiensten:  - Positief over DIA
- Niet in staat om (milde) prestatie-overeenkomst te realiseren (opkomst, vervolgact.) 
- Ineffectieve uitvoering (planning, uitnodiging, PAGO, facilitering DIA)

2e lijns partners: - Positief over DIA
- Deelname voorzieningen stijgt met DIA deelname (sinds sept 2017) 



Van stagnatie naar significante  groei DIA

2018: 35% deelname 

2025: 80% deelname

2020: 50% deelname
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• Totaal 13.000 DIA’s sinds start op 6 sept 2016
• nu 35% deelname: 800 DIA’s/mnd
• 2020 50% deelname: 1145 DIA’s /mnd
• 2025 80% deelname: 1800 DIA’s/mnd
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Steeds meer werkgevers ‘kijken in spiegel’

> 4000 
bedrijven
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Van risico’s…



…naar instrumenten



PISA
V&G-planner

DE Handschoenenwijzer
Pubquiz

Campagne
A-bladen

Alle bouwstenen voor een veilige, gezonde 
en plezierige loopbaan en dito bedrijf



Onze doelen

Werknemers: naar 80 50% deelname DIA in 2019
naar 80% deelname DIA in 20205

Bedrijven: +2000 jaarlijks actief met DIA-bedrijfsrapport
80% weet Vraagbaak Volandis te vinden

Bouw- en Infrasector: data, instrumenten, normen, 
bedrijfstakanalyse 

xx
x



1. Nog slimmer samenwerken en kennisdelen als partners 

2. Inspireren en verleiden van vakmensen en bedrijven

3. Integrale aanpak: mix van interventies

4. Waarderende benadering werkt

5. Beperk het Mattheus-effect

6. Voorkom borrelpraat: meten is weten

7. Reizen - trekken – pendelen

8. Korte cycli van plannen maken, uitvoeren, monitoren, bijsturen

9. Onderweg leren en innoveren we; fouten maken mag

10.Denk over grenzen van sector, bedrijf, je mentaal kader

Wat vraagt dit?
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PAGO+-vragenlijst per 1-1-19 



Pilot inzet bouwartsen 
(TDO)

- Rodedraad verslag werkgever
- Maatwerk i.s.m. werkgever
- Werkveilig dagen i.s.m. werkgever

https://www.youtube.com/watch?v=kOY53yx1vNE


- Resultaten DIA-pilot Afbouw
- Beroepsspecifieke vragenlijst Afbouw
- Instructiebijeenkomst voor bedrijfsartsen 

Afbouw op 10 januari 2019

Gidsrol voor Afbouw



Stappenplannen 
‘Bewegen’ en 

‘Veiligheid’

en Providerboog 
op mijnVolandis



Project Bouwspraak:
verklein risico voor 
gevaarlijke situaties agv
miscommunicatie met 
buitenlandse 
werknemers met 
communicatiemiddel in 
woord en beeld. 



PubQuiz Werk veilig - Houd plezier - Kijk vooruit

https://www.youtube.com/watch?v=esOLpIA_OzI


Uitgangspunt voor 
Inspectie SZW



Wat weet jij van DME?

Arbo, okt.’18



Programma



Wij wensen je een inspirerende dag
vol kennis en nieuwe verbindingen!

38


