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Overzicht van interventies via Volandis Partners  
 

Volandis heeft afspraken gemaakt met een aantal organisaties waarnaar doorverwezen kan worden als na het DIA-

adviesgesprek blijkt dat een interventie nodig of gewenst is. Deze zogenaamde preferred suppliers staan hieronder 

weergegeven.  

De met hen afgesproken dienstverlening (m.u.v. het EVC Bouw & Infra traject) is tot nadere berichtgeving kosteloos 

voor de deelnemer.  

Foldermateriaal van onze partners is bij hen op te vragen door een e-mail te sturen aan de contactpersonen.  

 
Partner Dienstverlening Contactgegevens bij vragen en 

doorverwijzingen na het DIA-
adviesgesprek   

Mijn Loopbaancoach 

 

Loopbaanbegeleiding / ontwikkeling 

Financiële vragen over: o.a. 
Pensioen 
Eerder stoppen 
Minder werken 

Meer informatie: 

Home - Mijn Loopbaan Coach  

Nancy Haan  

T: 088 – 08 08880 

info@mijnloopbaancoach.net  

James Loopbaan  

 

Loopbaanbegeleiding / ontwikkeling  

Financiële vragen over: o.a. 
Pensioen 
Eerder stoppen 
Minder werken 

Meer informatie: 

James Loopbaan – Bouw & Infra  

Nicky ten Koppel  

T: 030-7511900 

info@jamesloopbaan.nl  

Stichting EDI 

 

 

Ontwikkel- en opleidingsadvies 

Financiële vragen over: o.a. 
Pensioen 
Eerder stoppen 
Minder werken 

Meer informatie: 

Home - Stichting EDI  

Johan van der Burgt  

T: 0418-579575 

info@stichtingedi.nl  

 

 

http://www.volandis.nl/partners
https://www.mijnloopbaancoach.net/
mailto:info@mijnloopbaancoach.net
https://jamesloopbaan.nl/sectoren/bouw-infra/
mailto:info@jamesloopbaan.nl
https://www.stichtingedi.nl/
mailto:info@stichtingedi.nl
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Partner Dienstverlening Contactgegevens bij vragen en 
doorverwijzingen na het DIA-
adviesgesprek   

CSR Centrum  

 

UTA werkdrukvoorziening 
Begeleiding bij stress, stressklachten, overspanning of burn-
out. 

Energy CheckUp 
Stresscoaching  

Meer informatie:  

CSR Centrum - Specialist op het gebied van stress en 
burn-out  

Digitale folder ‘Stress uit de bouw’ 

Voor vragen over de inhoud (bijv. 
wat houdt die coaching in) 
Lisanne van Veen 
(veen@csrcentrum.nl) of bij 
Janny Meijdam 
(Meijdam@csrcentrum.nl). 

 
Voor de meer technische vragen 
zoals 'wat kun je verwachten als 
je je aanmeldt' , 'zijn er kosten 
aan verbonden', 'is de coaching 
ook online' of 'ik wil iemand 
aanmelden' via mail sturen aan 
info@csrcentrum.nl of telefoon: 
0183 354294.  
  

Bouwopleiders  

 

Dit is het platform voor het vinden van de juiste opleiding, 
cursus of training in bouw of infra. Negen opleidingsinstituten 
hebben hier hun krachten gebundeld.  

Wij melden werknemers niet aan voor informatie of advies. Zij 
kunnen zelf contact opnemen of de website raadplegen.  

Meer informatie:  

Bouwopleiders 

T: 079-3252149  

EVC bouw & Infra 

 

Heeft de werknemer veel werkervaring in de bouw of infra 
maar geen diploma? Dan kan het evc traject een oplossing 
bieden.  

Via dit traject kan een werknemer werkervaring omzetten in 
een ervaringscertificaat of met aanvullende scholing zelfs een 
diploma.  

Meer informatie:  

Ervaringscertificaat (EVC) - Volandis  

Claudia Klarenbeek  

T: 0341 499 230  

evc@volandis.nl    

 

Tip: 
Meer interventies kun je vinden via de Volandis Preventiegids. Deze interventies zijn níet gesubsidieerd vanuit de 
sector. 

https://www.csrcentrum.nl/
https://www.csrcentrum.nl/
https://www.volandis.nl/media/2946/folder-stress-uit-de-bouw.pdf
mailto:veen@csrcentrum.nl
mailto:Meijdam@csrcentrum.nl
mailto:info@csrcentrum.nl
https://bouwopleiders.nl/
https://www.volandis.nl/kijk-vooruit/evc/
mailto:evc@volandis.nl
http://www.volandis.nl/preventiegids

