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Met o.a. € 2.500,- diplomabonus BBL-studenten | Extra uitjes:
Bouwspraak voor een veiligere bouwplaats en andere interessante

onderwerpen

 

€ 2.500,- diplomabonus BBL-studenten
Heb jij werknemers die een BBL-diploma tussen 1 september 2021 en 1
september 2023 halen/hebben behaald? Maak dan gebruik van de nieuwe
subsidieregeling: Diplomabonus. Deze afspraak staat in de nieuwe cao Bouw &
Infra 2021/2022. Lees verder wat de regeling inhoudt.

PS: Weet je dat er meer subsidieregelingen van kracht zijn?
Bijvoorbeeld de subsidieregeling indiensttreding uitzendkrachten. Klik hier. 

Lees verder

 

https://bouwinfra.volandis.nl/Default.aspx?ID=1657
https://bouwinfra.volandis.nl/
https://www.volandis.nl/nieuws/diplomabonus-van-2-500-voor-bbl-studenten-in-de-bouw-infra
https://www.volandis.nl/nieuws/diplomabonus-van-2-500-voor-bbl-studenten-in-de-bouw-infra
https://www.volandis.nl/kijk-vooruit/subsidies
https://www.volandis.nl/nieuws/diplomabonus-van-2-500-voor-bbl-studenten-in-de-bouw-infra


Workshop bedrijfsrapportage | Wat zeggen de
PAGO data over jouw medewerkers?
Goed nieuws, de bedrijfsrapportage in het werkgeversportaal mijnVolandis is nu
nog duidelijker en informatiever. Alles om jou als werkgever het beste inzicht te
geven in de duurzame inzetbaarheid van jouw mensen. Hoe gezond zijn jouw
medewerkers bijvoorbeeld? Hoe denken zij over hun arbeidsvoorwaarden en hoe
groot is het risico op uitval? Ook zie je hoe jouw bedrijf scoort ten opzichte van
de sector als je minimaal 15 deelnemers hebt aan het PAGO. 

Lees verder

 

Extra uitjes: Bouwspraak voor een veiligere
bouwplaats

https://bouwinfra.volandis.nl/workshop-mijnvolandis
http://mijn.volandis.nl/
https://bouwinfra.volandis.nl/workshop-mijnvolandis
https://youtu.be/cW2s2gRnnRQ


Friet met uitjes of uitjes met friet? Tijdens het schaften, geniet Leo van een
bakkie met mayo en héél veel ui. Maar of het nou zo'n slim idee was om dat op
de bouwplaats te eten...

Bekijk video

 

Jaarlijkse beoordelings- of
functioneringsgesprekken?
Veel bouwbedrijven voeren jaarlijks beoordelings- of functioneringsgesprekken
met werknemers. Dit is voor leidinggevenden vaak geen dagelijkse kost. Zij
kunnen deze gesprekken als een verplicht nummertje ervaren en stralen dit dan
ook uit naar werknemers. Het Digitaal Skills Paspoort kan hier verandering in
brengen.

Lees verder

 

https://youtu.be/cW2s2gRnnRQ
https://www.volandis.nl/nieuws/jaarlijkse-beoordelings-of-functioneringsgesprekken-dit-is-de-meerwaarde-van-het-digitaal-skills-paspoort
https://www.volandis.nl/nieuws/jaarlijkse-beoordelings-of-functioneringsgesprekken-dit-is-de-meerwaarde-van-het-digitaal-skills-paspoort


Neem online deel aan de Volandis
Deskundigendag
Graag nodigen we je uit om online deel te nemen. Vul je dag met interessante
sprekers en het volgen van kennissessies. Vakspecialisten nemen je mee in de
nieuwste ontwikkelingen en actualiteiten. Je hebt keuze uit maar liefst
acht kennissessies. Deelname aan de Deskundigendag levert je ook nog eens
accreditatiepunten op. De plekken om de Deskundigendag fysiek bij te wonen
zijn al volgeboekt. Online kun je er nog wel bij zijn, meld je snel aan.

Meld je aan

 

'Bouwen aan je bedrijf, investeren in je
mensen'

https://bouwinfra.volandis.nl/deskundigendag-2021
https://bouwinfra.volandis.nl/deskundigendag-2021
https://www.aanmelder.nl/126598/subscribe?survey_id=124172&invitation_key=3DCy5pATim4vhEDM4Ae3syhWaW52X2tleV92MgpwMApMMTI2NTk4TApMNjkxNTk2MUwKY19jb2RlY3MKZW5jb2RlCnAxCihWlJd8ewwiqX2w3PVedZOz0DV1x4X5onVsb1YXYML4IkYKcDIKVmxhdGluMQpwMwp0cDQKUnA1Ck5OTnRwNgou


Bouwend Nederland organiseert een reeks webinars voor werkgevers de
komende maanden. Volg het webinar over skills based learning op 15 februari of
één van de andere sessies. Meld je hier aan. De andere webinars kun je
terugkijken op het YouTube kanaal van Bouwend Nederland.

Meld je aan

 

Nieuwe versie protocol Bouw & Techniek
Na de persconferentie zijn de maatregelen aangescherpt wat ook gevolgen heeft
voor het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ voor de sectoren Bouw en Techniek.
Deze wijzigingen zijn per 6 november ingegaan.

Lees verder

 

https://www.volandis.nl/skillspaspoort
https://www.aanmelder.nl/126598/subscribe?survey_id=124172&invitation_key=3DCy5pATim4vhEDM4Ae3syhWaW52X2tleV92MgpwMApMMTI2NTk4TApMNjkxNTk2MUwKY19jb2RlY3MKZW5jb2RlCnAxCihWlJd8ewwiqX2w3PVedZOz0DV1x4X5onVsb1YXYML4IkYKcDIKVmxhdGluMQpwMwp0cDQKUnA1Ck5OTnRwNgou
https://www.helpdeskcorona-bt.nl/nieuws/nieuwe-versie-protocol-bouw-techniek/
https://www.helpdeskcorona-bt.nl/downloads/protocol/
https://www.helpdeskcorona-bt.nl/nieuws/nieuwe-versie-protocol-bouw-techniek/
mailto:communicatie@volandis.nl


Uitschrijflink werkt niet
Door technische problemen is het op dit moment niet mogelijk om je via de
uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief uit te schrijven.

We hopen het natuurlijk niet, maar wil je je uitschrijven voor onze
nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar communicatie@volandis.nl.

Uitschrijven

 

Neem contact op
Wij beantwoorden graag al je vragen. Bel ons tijdens kantoortijden op

 0341-499 299 of stuur een mail naar info@volandis.nl.
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