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Quickscan: anoniem en gratis tool
Wil jij graag inzicht in jouw bedrijf of team op thema’s zoals gezondheid,
samenwerken en ontwikkeling? En heb jij ten minste 4 werknemers? Gebruik de
Quickscan! Een praktische online tool die je als werkgever kunt inzetten om
anoniem inzicht te krijgen hoe jij en jouw werknemers denken. Eenvoudig te
delen met jouw werknemers via e-mail of Whatsapp. Invullen duurt slechts 5
minuten! 

Naar de Quickscan

 

https://bouwinfra.volandis.nl/Default.aspx?ID=1260
https://bouwinfra.volandis.nl/
https://www.volandis.nl/dia/voor-bedrijven/quickscan/
https://www.volandis.nl/dia/voor-bedrijven/quickscan/


UPDATE: Advies Werken in besloten ruimten
Werken in besloten ruimten brengt veel risico’s met zich mee. Er is kans op een
dodelijk ongeval, verwondingen en ongelukken met blijvende invaliditeit als
gevolg. Veel incidenten vinden plaats doordat medewerkers niet of onvoldoende
op de hoogte zijn van de gevaren die het werken in deze ruimten met zich
meebrengt. Ook is hulpverlening in besloten ruimten vaak moeilijk. Lees hier het
advies voor de belangrijkste gevaren én maatregelen die je kunt nemen bij het
werken in besloten ruimten. 

Naar het advies

 

Veiliger werken met een Daily Stand Up?
Je ziet het steeds vaker, bedrijven die werken met een Daily Stand Up. Oftewel
de dag starten met een vast overlegmoment waar alle verschillende disciplines
bij betrokken zijn. Deze gesprekken geven inzicht in de klus, waardoor er beter
gepland kan worden. Natuurlijk is van belang dat wat werknemers aandragen
ook daadwerkelijk wordt opgepakt. Zo voelt iedereen zich serieus genomen om
mee te denken over veilig gedrag. Hartstikke zinvol en interessant dus om mee
aan de slag te gaan. Maar hoe doe je dit bij een groter project met bijvoorbeeld
60 tot 100 werknemers, waarvan een groot deel dagelijks wisselt?

Lees meer

 

https://www.volandis.nl/werk-veilig/instrumenten/adviezen/advies-werken-in-besloten-ruimten/
https://www.volandis.nl/werk-veilig/instrumenten/adviezen/advies-werken-in-besloten-ruimten/
https://www.volandis.nl/nieuws/veiliger-werken-met-een-daily-stand-up/


Het plaatje compleet met de Canon
Dat de Bouw & Infra een innovatieve sector is hoeven we jou natuurlijk niet te
vertellen. Maar weet jij eigenlijk waar de VUT en arbocatalogi vandaan komen?
En wanneer veiligheid vooraf een aandachtspunt werd, in plaats van achteraf?
Eén blik op de Canon bedrijfsgezondheidszorg en veiligheid Bouw & Infra en je
bent helemaal op de hoogte!

 

Van Gelder: "Fit is wat anders dan gezond"
Je kan je fit voelen terwijl je niet gezond bent en je kan je gezond voelen terwijl je
niet fit bent. Zwaar werk is geen garantie op een goede conditie en een gezonde
bloeddruk! Met een DIA bekijk je waar voor jou winst te behalen valt. En wedden
dat je werkgever met je mee wil denken? Fitte en vitale werknemers zorgen
namelijk voor een lager ziekteverzuim en een hogere productiviteit. Benieuwd
hoe Van Gelder dit aanpakt? Je leest het artikel hier.

http://www.volandis.nl/over-volandis/historie/
https://www.volandis.nl/dia/voor-werknemers/dia-incl-pago/
https://www.cobouw.nl/bouwbreed/partner/2020/01/fitte-werknemer-minder-ziekte-hogere-productiviteit-101281075


 

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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