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Met o.a. Nieuwe regelgeving rolsteigers, A-blad vernieuwd | Dringende
oproep: blijf veilig samen doorwerken en andere interessante

onderwerpen

 

Welke stap zet jij na jouw DIA/PAGO?
Heb jij al jouw PAGO-onderzoek en/of DIA-gesprek gehad? Denk je weleens ‘hoe
nu verder?’. Voor een verwijzing naar een fysiotherapeut, medisch specialist of
psycholoog om bijvoorbeeld stress of werkdruk aan te pakken, neem je contact
op met de bouwarts van je arbodienst. Heb je te maken met ongewenst gedrag?
Dan staat de vertrouwenspersoon voor jou klaar.

  
Wil je meer informatie over loopbaancoaching, financieel
advies, leefstijladvisering of skills-paspoort, neem dan contact op met jouw DIA-
adviseur. Natuurlijk is hij/zij ook bereikbaar voor een spontane DIA! Al deze
voorzieningen zijn voor jou kosteloos beschikbaar. 

Lees meer

 

https://bouwinfra.volandis.nl/Default.aspx?ID=1656
https://bouwinfra.volandis.nl/
https://www.volandis.nl/dia/voor-werknemers/preventiezorg
http://www.volandis.nl/overzicht-arbodiensten
http://www.volandis.nl/vertrouwenspersoon
https://www.volandis.nl/dia/voor-werknemers/dia-incl-pago
https://www.volandis.nl/dia/voor-werknemers/preventiezorg


Nieuwe regelgeving rolsteigers, A-blad
vernieuwd
Elke vakman in de bouw- en infrasector veilig thuis! Dat geldt natuurlijk ook voor
werknemers die met rolsteigers werken. Helaas gebeuren er nog steeds te veel
ongevallen met rolsteigers. Daarnaast zijn dit vaak ongevallen met ernstige
verwondingen tot gevolg. We kunnen dus stellen dat het werken met rolsteigers
een groot arbeidsrisico heeft. Daarom is recent het A-blad ‘Rolsteigers’
vernieuwd. 

Lees verder

 

Ongewenst gedrag melden bij de
vertrouwenspersoon

https://www.volandis.nl/nieuws/elke-vakman-veilig-ook-op-de-rolsteiger
https://www.volandis.nl/nieuws/elke-vakman-veilig-ook-op-de-rolsteiger
https://www.volandis.nl/nieuws/ongewenst-gedrag-melden-bij-de-vertrouwenspersoon


Ook in de bouw- en infrasector komt helaas ongewenst gedrag voor. Naast
pesten bestaat ongewenst gedrag uit agressie en geweld, intimidatie en
discriminatie. Uit analyses van de PAGO+-vragenlijst blijkt dat in 2019/2020 7%
van de medewerkers (8.000!) geconfronteerd werden met ongewenst gedrag.
Ongewenst gedrag is niet alleen schadelijk voor de medewerker zelf, maar ook
voor het team en de werkgever. Het werkt conflicten en onveilig werken in de
hand.

Volandis en de gecontracteerde arbodiensten hebben hiertoe (onafhankelijke)
vertrouwenspersonen aangesteld. Niet alleen werknemers, maar ook werkgevers
kunnen (kosteloos) contact opnemen. Lees verder voor meer informatie en de
contactgegevens.

Lees meer

 

Dringende oproep: blijf veilig samen
doorwerken
De Bouw & Techniek hebben vanaf het begin van de coronapandemie veilig door
kunnen werken. Ook in deze onrustige tijden houden we vast aan het protocol
‘Samen veilig doorwerken’ mét alle bedrijven en vakmensen in de Bouw &
Techniek. Het belang van doorwerken is enorm en daarom vragen we iedereen
via deze video met klem: houd je aan de maatregelen én laat je vaccineren!

Bekijk video

 

https://www.volandis.nl/nieuws/ongewenst-gedrag-melden-bij-de-vertrouwenspersoon
https://vimeo.com/650260195
https://vimeo.com/650260195
https://vimeo.com/650260195


Speel het Bijspijkerspel en WIN!
Bouwspraak kennen we dankzij Leo natuurlijk allemaal. Maar zitten alle gebaren
nu echt goed in je hoofd of kun je wel een bijspijkercursus gebruiken? Goed
nieuws voor jou! Met dit ‘Bijspijkerspel’ weet jij binnen no time of je alles in huis
hebt om Bouwspraak goed toe te passen op de bouwplaats. Het weekrecord
staat momenteel op 11 seconden. Duik jij daaronder? Dan maak je kans op de
enige echte ‘Bouwvaquer’ sweater! Je vindt het Bijspijkerspel hier.

Speel

 

Lancering digitale Bedrijfstakatlas
Ben jij een werkgever, arboprofessional of onderzoeker en wil je overzichtelijk in
kaart brengen hoe werknemers in de bouw- en infrasector hun gezondheid en
werk(omstandigheden) ervaren? Ga aan de slag met de Bedrijfstakatlas!

https://www.bouwspraak.nl/nl/bijspijkerspel/
https://www.bouwspraak.nl/nl/bijspijkerspel/
https://www.bouwspraak.nl/nl/bijspijkerspel/
https://www.volandis.nl/nieuws/lancering-digitale-bedrijfstakatlas


Lees verder

 

Stappenplan voor gezonde en vitale
medewerkers
In de Bouw & Infra hebben we gelukkig te maken met werkgevers die graag
willen zorgen voor gezondere werknemers. Fantastisch natuurlijk, maar wat vaak
vergeten wordt is vragen waar werknemers nu eigenlijk écht behoefte aan
hebben. Wil jij aan de slag met je mensen? Dan is de Citizen Science aanpak
wat voor jou! Dit stappenplan is in samenwerking met het RIVM, Pharos en
Amsterdam UMC tot stand gekomen.

Lees verder

 

https://www.volandis.nl/nieuws/lancering-digitale-bedrijfstakatlas
https://www.volandis.nl/nieuws/stappenplan-hoe-zorg-je-voor-gezonde-en-vitale-medewerkers
https://www.volandis.nl/nieuws/stappenplan-hoe-zorg-je-voor-gezonde-en-vitale-medewerkers
https://peoplepower.radio/claudia-klarenbeek/


Podcast: skillspaspoort hakt diploma en
beroep in behapbare stukjes
Om te helpen bij de opleiding en ontwikkeling van vakmensen hebben Volandis,
HAN Hogescholen en TNO het Digitaal Skills Paspoort ontwikkeld. Wat is dat?
Welke problemen lost het op? Hoe werkt het in de praktijk? In deze aflevering
van People Power bespreken wij dit. Luister hier de podcast.

Luisteren

 

Kijk hier de Volandis Deskundigendag terug
18 november jl. vond de vierde Volandis Deskundigendag geheel online plaats.
Maar liefst 92% raadt de dag aan bij een collega. Benieuwd welk nieuws of
inzichten er zijn gedeeld? Bekijk dan (een van) de kennissessies terug.

Kijk terug

 

https://peoplepower.radio/claudia-klarenbeek/
https://peoplepower.radio/claudia-klarenbeek/
https://www.volandis.nl/actualiteit/evenementen/volandis-deskundigendag/kijk-terug-volandis-deskundigendag-2021
https://www.volandis.nl/actualiteit/evenementen/volandis-deskundigendag/kijk-terug-volandis-deskundigendag-2021


Vernieuwde GPI
Vanaf 23 november 2021 is er een nieuwe GPI (Generieke Poortinstructie)
beschikbaar. Deze GPI is niet alleen praktijkgerichter, maar biedt ook meer
keuzevrijheid. Ook de gebaren van Bouwspraak zijn erin opgenomen.

Lees verder

 

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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