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interessante onderwerpen

 

Lekker bezig Leo!
Onze bezige bij op de bouwplaats bedoelt het allemaal zo goed, maar de
Bouwspraak-gebaren blijven toch echt een aandachtspunt voor Leo. Zeker als
collega’s de gebaren wel correct uitvoeren en interpreteren, gaat er toch nog
weleens wat mis. Wil je meelachen? Kijk dan snel naar dit nieuwe Bouwspraak
filmpje en ontdek waarom ze Leo beter niet kunnen vragen voor de Tour de
France volgend jaar. 

Bekijk video

 

https://bouwinfra.volandis.nl/Default.aspx?ID=1627
https://bouwinfra.volandis.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=XJddiY8O300
https://www.youtube.com/watch?v=XJddiY8O300


Update events Volandis
In de nieuwsbrief van juni kondigden we twee evenementen aan: het congres
'Waarde van duurzame inzetbaarheid' en de jaarlijkse Deskundigendag. Het
congres op 12 oktober a.s. verzetten we naar het voorjaar van 2022. De
Deskundigendag vindt op 18 november doorgang. Mocht deze inspiratiedag niet
fysiek gehouden kunnen worden, kun je deze online bijwonen. Kijk voor meer
informatie over de Deskundigendag op onze website.

Naar Deskundigendag

 

Subsidieregeling indiensttreding
uitzendkrachten

https://www.volandis.nl/deskundigendag2021
https://www.volandis.nl/deskundigendag2021
https://www.volandis.nl/nieuws/subsidieregeling-indiensttreding-uitzendkrachten


Ben jij een werkgever in de Bouw & Infra en neem jij een uitzendkracht die 50
jaar of ouder is, in dienst? Dan heb je wellicht recht op de subsidieregeling
indiensttreding uitzendkrachten. Deze regeling is ingegaan op 1 augustus 2021.
De belangrijkste voorwaarden: deze uitzendkracht valt onder de cao Bouw &
Infra, is op de indiensttredingsdatum 50 jaar of ouder en tenminste 10 jaar
werkzaam geweest als werknemer onder de cao Bouw & Infra. Meer informatie
en alle voorwaarden vind je hier.

Lees verder

 

De winnaar is...
Er is een winnaar van de Bouwvak foto challenge! In de nieuwsbrief van juli
riepen we op om foto's in te sturen van een project of collega waar je ontzettend
trots op bent. Na veel mooie en bijzondere inzendingen, heeft Den Dubbelden
Bouw & Restauratie gewonnen. Zij herstelden met liefde en passie een bouwval
met behoud van authentieke details.

Den Dubbelden Bouw & Restauratie, van harte gefeliciteerd! De BBQ Barrel
komt naar jullie toe!

 

https://www.volandis.nl/nieuws/subsidieregeling-indiensttreding-uitzendkrachten
https://www.volandis.nl/nieuws/subsidieregeling-indiensttreding-uitzendkrachten


Webinar: Digitaal Skills Paspoort
Tekort aan personeel is een veelbesproken item, ook in de Bouw & Infra.
Werkgevers(organisaties) zijn dan ook op zoek naar nieuwe manieren om aan
geschikt personeel te komen. De sector ontwikkelt momenteel het Digitaal Skills
Paspoort: een zogenaamd competentiepaspoort waarmee werknemers inzicht
krijgen in hun eigen vaardigheden. 

Benieuwd naar de ontwikkelingen van dit digitale instrument? Volg dan het
webinar op 12 oktober. Jos Sanders (HAN) Claudia Klarenbeek (Volandis)
vertellen je van 11.00 - 12.30 uur hier alles over. Via onderstaande button kun je
je aanmelden. Alvast meer achtergrondinformatie? Lees verder op onze
website. 

Meld je aan

 

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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