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Harderwijk, oktober 2019 
 
Beste werkgever, 
 
Bijgaand ontvang je het overzicht van jouw werknemers die in 2020 voor een DIA of PAGO in aanmerking komen. 
 
Arbodienst voor uitvoering preventiezorg 
De genoemde arbodienst op het overzicht is de huidige arbodienst die de individugerichte preventiezorg (onder 
andere DIA/PAGO, maar géén verzuimbegeleiding) voor jouw werknemers uitvoert. Voor de periode 2020 - 2022 heeft 
Volandis hiervoor de volgende arbodiensten gecontracteerd:  
 
Arbo Unie, ArboNed (HCC en BA5), Bouw & Gezond, Richting, Vechtstad Consultancy en Vincio (Active Living). 
 
Staat jouw huidige arbodienst hier niet tussen? Maak een keuze en meld je uiterlijk 29 november a.s. bij de nieuwe 
arbodienst aan. Dat kan ook als je een andere reden hebt om van arbodienst te veranderen. Meer informatie: 
www.volandis.nl/keuze. Geen keuze kunnen maken? In dat geval voert Arbo Unie de DIA/PAGO voor jouw 
werknemers vanaf 2020 uit. 
 
NIEUW! 
Werk je al met een jaarplanning? Vanaf nu hoef je dit niet meer aan je arbodienst door te geven. De jaarplanning blijft 
gewoon doorlopen.  
Als werkgever kun je kiezen tussen een jaar- of kwartaalplanning. Met een jaarplanning laat je de DIA/PAGO in overleg 
met jouw arbodienst uitvoeren waar en wanneer jouw bedrijf dat het beste uitkomt. Bijkomend voordeel is dat je het 
GPO (bijv. bodemsanering of asbest) met de DIA/PAGO kunt combineren. Voor deze gecombineerde uitvoering 
worden dan geen kosten in rekening gebracht. Bij een kwartaalplanning stuurt jouw arbodienst de werknemers 
rechtstreeks een uitnodiging in het kwartaal dat de medewerker jarig is.  
Kies je voor een jaarplanning? Geef dit voor 29 november a.s. door aan je arbodienst. 
 
Wijziging werknemersgegevens 
Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen van de werknemersgegevens aan APG. Op 
basis van de aan APG aangeleverde loon- en premiegegevens komen de gegevens van de werknemer op het overzicht. 
 
mijnVolandis 
Het bijgevoegde overzicht tref je ook digitaal aan in het werkgeversportaal mijnVolandis. Nog geen account? Meld je 
aan via mijn.volandis.nl 
 
Vragen? 
Neem dan contact op met onze Vraagbaak: tel. 0341 - 499 299, e-mail: info@volandis.nl of chat: www.volandis.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Tjeerd Willem Hobma,  
Algemeen directeur 
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