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Update voor arbodiensten (26)

 

Nieuw aanbod flitscursus artsen
Op zaterdag 13 februari a.s. organiseert Volandis opnieuw een flitscursus voor
bedrijfsartsen en artsen die onder taakdelegatie ingezet willen worden, totdat
Volandis de volledige opleiding ‘Arts voor de Bouw’ heeft ingericht. De
voorwaarden voor deelname zijn hetzelfde als eerder gecommuniceerd via de
mail. Afhankelijk van handhaving of afschaling van de lockdownmaatregelen, zal
later worden besloten of de cursus online of klassikaal wordt aangeboden.
Aanmelden is verplicht en doe je door uiterlijk 8 februari a.s. een mail te sturen
naar IPZ@volandis.nl. Vermeld de naam en geboortedatum van de cursist en het
BIG-nummer!

 

Verstrekte opdrachten versus uitvoering
De opkomst van de 6 arbodiensten gezamelijk t/m december:

PAGO  DIA-gesprekken  
Aantal PAGO-opdrachten 47.504 Target DIA-gesprekken  13.500
Doel afgenomen PAGO's 14.128 Doel afgenomen DIA"s    9.333
Reeds behaald   7.993 Reeds behaald    4.703

https://bouwinfra.volandis.nl/Default.aspx?ID=1536
https://bouwinfra.volandis.nl/
mailto:ipz@volandis.nl


 

 

Uiterste verwerkingstermijn declaraties '20
Declaraties van in 2020 uitgevoerde activiteiten moeten 31 januari 2021
succesvol in ISP zijn verwerkt. Er vindt geen betaling plaats als er niet tijdig,
volledig en correct is gedeclareerd. Achteraf kan er niet worden betaald.

Let op: lever bij de declaratie ook de correcte aansluitnummers van de
werkgevers aan!

Intredekeuringen
 Het is belangrijk dat alle uitgevoerde Intredekeuringen tijdig en correct in ISP zijn

ingevoerd. Zoals bekend gebruikt Volandis deze ISP-gegevens voor de
vaststelling van de bedrijfstakvergoeding voor de Intredekeuringen. Als deze
gegevens niet in ISP zijn verwerkt, lopen werkgevers hun vergoeding mis.

 



Activiteiten 2e lijn
De activiteiten van Mijn Loopbaancoach, James en Stichting EDI zullen ook in de
loop van 2021 worden aangeboden. In 2020 bleef het aantal traject door de
pandemie achter. Het budget dat nu over is, zal in de eerste maanden van 2021
worden ingezet. Hierna zal in de cao-onderhandelingen worden vastgesteld in
welke vorm de inzet van tweedelijnspartners al dan niet gecontinueerd wordt.

 

Oorzaak van stress in de bouw

CSR heeft in opdracht van Volandis in 3e kwartaal van 2020 onderzoek gedaan
naar de bronnen van werkstress bij UTA-medewerkers in 2018 en 2019. De
uitkomsten van CSR zijn opgenomen in een top 6 van stressbronnen (van de 20)
die door meer dan 70% van de deelnemers werden genoemd bij de startmeting
in 2018 en 2019:

1. Onvoldoende afwisseling in de werkzaamheden (88%)
2. Contact met de collega’s is niet naar tevredenheid (83%)
3. Onvoldoende nieuwe dingen leren (meeste bij leidinggevenden; 76%)
4. Te weinig inspraak (75%)
5. Onvoldoende duidelijk wat er verwacht wordt (meest bij niet-

leidinggevenden; 74%)
6. Te veel werk (72%)

Deze informatie, met mogelijk de bedrijfsrapportage uit mijnVolandis, biedt
handvatten voor de aanpak van werkstress. De resultaten moeten met de
werkgever bespreekbaar gemaakt worden zodat op organisatieniveau
maatregelen worden genomen. De uitdaging is dat de werkadviseur van de
gecontracteerde arbodienst de mogelijkheid heeft om die werkgever te adviseren
op zowel strategisch, beleidsmatig als operationeel niveau.

 



UPDATE: Factsheet cao-pakket
De inhoud van factsheet 'Cao-pakket Preventiezorg voor Bouw & Infra' is
geüpdatet. De factsheet vat de inhoud van het pakket en de vervolgactiviteiten
samen. Erg handig als voorlichtingsmateriaal voor werkgevers en werknemers. 

Bekijk factsheet

 

Preventiegids
Op 19 november 2020 is de Preventiegids gelanceerd. De Preventiegids is een
extra aanvulling op de bestaande diensten van Volandis en is opgenomen in het
werkgeversportaal ‘mijnVolandis’. In het portaal kunnen werkgevers ook terecht
voor bedrijfs- of brancherapportage, de RI&E en het Plan van Aanpak (PvA).

https://www.volandis.nl/werk-veilig/instrumenten/toolboxen/toolbox-pago/
https://www.volandis.nl/werk-veilig/instrumenten/toolboxen/toolbox-pago/
https://www.volandis.nl/dia/voor-bedrijven/preventiegids/
https://www.volandis.nl/dia/voor-bedrijven/mijnvolandis/


Met de preventiegids krijgen bedrijven de mogelijkheid om geselecteerde
zorgaanbieders in te schakelen om hen te helpen met thema’s waarop zij in hun
bedrijfsrapportages minder goed scoren. Denk hierbij aan coaching/cursussen,
trainingen op het gebied van leefstijl, loopbaanbegeleiding, etc. De preventiegids
wordt op dit moment gevuld met aanbieders met als doel om straks bij ieder
thema minimaal 3 aanbieders te hebben. 

Meer info!

 

Neem contact op
Vragen? Bel ons tijdens kantooruren op 0341- 499 299 of stuur een e-mail naar
het team Individugerichte Preventiezorg van Volandis ipz@volandis.nl.
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