
Direct naar
Even voorstellen 
Ontwikkelen instrumenten 
Duurzame inzetbaarheidsanalyse  
Adviseren & inspireren 
Leermeestercursus  
EVC trajecten 

Werk veilig. Houd plezier. Kijk vooruit.

Terug naar
Startpagina  

Vragen?
Vraag het de Vraagbaak!
E info@volandis.nl 
T 0341 - 499 299

Wat doet Volandis voor jou?

Advies & 
onderzoek  

DIA en PAGO

Klik op het onderwerp 
om naar de pagina 
te gaan

 
EVC- 

traject
Zet je praktijk- 

ervaring om in een  
diploma!

Volandis brengt werkgevers en werknemers 
in de (Af)Bouw & Infra in beweging om veilig, 
plezierig en toekomstbestendig te werken.

Leermeester-  
cursus

 Draag vakkennis over! 

Werk veilig.

Kijk vooruit.

Houd plezier.
Vragen? 

Even
 voorstellen

 
Ontwikkelen 
en updaten

van handige  
instrumenten

Voor de 
werkgevers  

mijnVolandis, 
Quickscan en  
Preventiegids
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mailto:info%40volandis.nl?subject=Mail%20ons


Ontwikkelen en updaten  
van handige instrumenten
Toolbox, A- Bladen  RI&E, Arbocatalogi

Volandis is een non-profit organisatie. Ons belangrijkste doel is om werkgevers en 
werknemers in de (af)bouw- en infrasector uit te dagen. Durf jij na te denken over 
duurzame inzetbaarheid, veilig werken en werkplezier?

Even voorstellen

Advies & 
onderzoek

Leermeestercursus Voor  
werkgevers

EVC-traject

Direct 
naar

Benieuwd wie wij zijn? 

Handige 
instrumenten

Daar werken we met circa 50 mensen 
vanuit verschillende disciplines  
om dit te realiseren.

Een reis door de tijd
Canon bedrijfsgezondheidszorg en veiligheid Bouw & Infra

Vragen? 

https://www.volandis.nl/over-volandis/historie/
https://www.volandis.nl/over-volandis/medewerkers/
mailto:info%40volandis.nl?subject=Mail%20ons


Ontwikkelen en updaten  
van handige instrumenten
Toolbox, A- Bladen  RI&E, Arbocatalogi

De vakspecialisten van onze kennisafdeling voorzien jou van de beste adviezen, updates 
en kennisproducten op het gebied van veilig, gezond en toekomstbestendig werken. 

Ontwikkelen en updaten  
van handige instrumenten

RI&E

A-bladen Arbocatalogi

Toolboxen

Voor een gezonde 
en veilige 
bedrijfsvoering

Gratis  
kant en klare  
toolboxen

Veilig werken zonder DME

Direct 
naar Even voorstellen Advies & 

onderzoek
Leermeestercursus Voor  

werkgevers
EVC-traject

Vragen? 

mailto:info%40volandis.nl?subject=Mail%20ons
https://www.volandis.nl/werk-veilig/instrumenten/a-bladen/


Ontwikkelen en updaten  
van handige instrumenten
Toolbox, A- Bladen  RI&E, Arbocatalogi

Als je in de (af)bouw en infrasector werkt heb je niet alleen recht op een medisch 
onderzoek (PAGO), maar ook op een adviesgesprek. Samen met een adviseur kijk je hoe 
je gezond, veilig en duurzaam kunt blijven werken. De combinatie van dit adviesgesprek 
met het PAGO heet de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA). 

Adviesgesprek & Onderzoek
DIA = PAGO + adviesgesprek
+ DIA-actieplan

Direct 
naar

DIA en PAGO

Direct 
naar Leermeestercursus Voor  

werkgevers
EVC-traject

Vragen? 

Handige 
instrumenten

Even voorstellen

mailto:info%40volandis.nl?subject=Mail%20ons
https://www.volandis.nl/praktijkvoorbeelden/goed-werkgeverschap-begint-met-actie/


Ontwikkelen en updaten  
van handige instrumenten
Toolbox, A- Bladen  RI&E, Arbocatalogi

Vind jij het leuk om je vakkennis over te dragen en leerlingen te begeleiden? 
Dan is de Leermeestercursus wat voor jou! 

Leermeestercursus 
Draag vakkennis over!

Voordelen voor 
werkgever

Voordelen voor 
Leermeester

Direct 
naar
Direct 
naar Advies & 

onderzoek
Voor  

werkgevers
EVC-traject

Vragen? 

Handige 
instrumenten

Even voorstellen

https://www.volandis.nl/media/2939/folder-leermeester.pdf
mailto:info%40volandis.nl?subject=Mail%20ons
https://www.volandis.nl/praktijkvoorbeelden/goede-leermeesters-zijn-goud-waard/


Ontwikkelen en updaten  
van handige instrumenten
Toolbox, A- Bladen  RI&E, Arbocatalogi

Veel werkervaring en praktijkkennis, maar geen diploma? Dan is het EVC-traject van 
Volandis iets voor jou! Je laat zien wat je in huis hebt aan vaardigheden en krijgt daar 
een ervaringscertificaat voor dat je via het ROC kunt verzilveren in een diploma.

Direct 
naar

'Opdrachtgevers  
eisen steeds vaker  

een diploma '

EVC-traject  
Zet je praktijkervaring om 
in een diploma

Direct 
naar Advies & 

onderzoek
Leermeestercursus Voor  

werkgevers

Vragen? 

Handige 
instrumenten

Hoe werkt het? Persoonlijk EVC-plan

Even voorstellen

Skills Paspoort, jouw 
nieuwe CV?

mailto:info%40volandis.nl?subject=Mail%20ons
https://www.volandis.nl/actualiteit/voorlichtingsvideos/uit-welke-stappen-bestaat-een-evc-traject/
https://www.volandis.nl/nieuws/evc-zet-je-werkervaring-om-in-een-diploma/
https://www.volandis.nl/nieuws/evc-zet-je-werkervaring-om-in-een-diploma/
https://www.volandis.nl/kijk-vooruit/digitaal-skills-paspoort/
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Ontwikkelen en updaten  
van handige instrumenten
Toolbox, A- Bladen  RI&E, Arbocatalogi

Ben jij een werkgever die stappen wil maken op het gebied van de duurzame 
inzetbaarheid? Onze Adviseurs denken graag met je mee. 

Quickscan

Check de folder 

Check het filmpje over mijnVolandis

Krijg inzicht in de duurzame 
inzetbaarheid van jouw werknemers
Ga naar mijnVolandis voor de 
volgende handige tools:

mijnVolandis
Wil je ook een bedrijfsrapport, 
maar heb je MINDER DAN 
15 WERKNEMERS? Dan is de 
Quickscan wat voor jou!

Direct 
naar

Preventiegids
Aan de slag met duurzame inzetbaarheid

• Hoe pak je dat aan? 
• Waarmee is je werknemer het 
 beste geholpen? 
• Wie kan je daarvoor inschakelen?

Voor de werkgevers
mijnVolandis, Quickscan en 
Preventiegids

Direct 
naar Advies & 

onderzoek
Leermeestercursus EVC-traject

Vragen? 

Handige 
instrumenten

Even voorstellen

mailto:info%40volandis.nl?subject=Mail%20ons
https://www.volandis.nl/praktijkvoorbeelden/elke-werkgever-klaar-voor-de-toekomst-met-mijnvolandis/
https://www.volandis.nl/dia/voor-bedrijven/preventiegids/
https://www.volandis.nl/dia/voor-bedrijven/preventiegids/
https://www.volandis.nl/dia/voor-bedrijven/preventiegids/
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