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Reis alleen!
Inmiddels is duidelijk dat het coronavirus voorlopig een blijvertje is. Gelukkig kunnen
een aantal maatregelen weer versoepeld worden. Het advies om alleen naar de
bouwplaats te reizen blijft echter staan! Niet altijd eenvoudig. Denk jij toch dat alleen
reizen echt niet lukt? Check de handige Infographic ‘Veilig op weg naar je werk’.
Wedden dat er meer opties zijn dan je dacht?

Bekijk infographic

 

Preventiezorg hervat
In samenwerking met de arbodiensten is de preventiezorg voor Bouw & Infra en
Afbouw hervat! Deze zorg bestaat uit de PAGO's (medisch onderzoeken) en de
DIA-adviesgesprekken.

Juist in een gecontroleerde omgeving is de uitvoering van het PAGO en de DIA zeer
goed mogelijk. Wellicht schuif je in deze tijd het medisch onderzoek en het
aansluitende reflectiegesprek al snel voor je uit. Niet nodig! Door onze gewijzigde
aanpak kan je veilig en gezond deelnemen ter voorkoming van verdere verspreiding
van het coronavirus. Lees verder over onze uitgangspunten.

Lees verder

 

https://bouwinfra.volandis.nl/Default.aspx?ID=1278
https://bouwinfra.volandis.nl
https://www.helpdeskcorona-bt.nl/downloads/algemeen
https://www.volandis.nl/nieuws/hervatting-preventiezorg/
https://www.volandis.nl/nieuws/hervatting-preventiezorg/


Checklist Werken op kantoor
Ondanks de versoepeling van maatregelen blijft het advies: werk zoveel mogelijk
thuis! Natuurlijk missen we allemaal het geklets bij de koffiemachine, de
gezelligheid en de collega’s, maar laten we niet vergeten waar we het voor doen.

Kun je niet (al) je werk vanuit huis doen? Neem dan sowieso de ‘Checklist
dagindeling: Werken op kantoor’ door. Alle handige en deskundige adviezen op een
rijtje! Zo weet jij direct hoe de bureaus dienen te staan en hoe je omgaat met zaken
als lunchen, koffie halen en vergaderingen.

Lees meer

 

Waarvoor is de Helpdesk?
De helpdesk is een samenwerking van de sectoren Bouw en Techniek en wordt
door tal van brancheorganisaties ondersteund. Dagelijks staat er een team van
deskundigen klaar om jouw vragen te beantwoorden. De helpdesk heeft jou nog
meer te bieden! Check de infographic voor een compleet overzicht.

Infographic

 

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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