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Update voor arbodiensten (22)

 

Leeftijd AGO-J verhoogd tot en met 18 jaar
Goed nieuws! Cao-partijen hebben laten weten de verlaging van de AGO-J
leeftijd deels terug te draaien! In Update 21 lees je over het besluit van cao-
partijen om het recht op deelname aan een AGO-J te verlagen tot de leeftijd van
18 jaar. Vanaf 1 januari 2020 hebben ook jongeren in de leeftijd van 18 jaar (en
dus tót de leeftijd van 19 jaar) recht op een AGO-J. Dit heeft voor de
opdrachtverlening van 2020 tot gevolg dat enkele honderden jongeren alsnog
uitgenodigd worden voor deelname.

Helaas kan de huidige opdrachtverlening niet meer worden aangepast. In maart
2020 worden de 18-jarigen meegenomen in de opdrachtverlening van het 2e

kwartaal en de 9-maanden opdrachten. Er kan aanleiding zijn om 18-jarigen in
de uitvoering van het eerste kwartaal mee te nemen. Raadpleeg in dat geval de
preselectie (van de werkgever) of er daadwerkelijk een recht is en declareer de
verrichtingen in het tweede kwartaal. Deel dit bericht met jullie planners! Vragen
of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar IPZ.

 

Schakelopleidingopleiding 2020 geannuleerd

https://bouwinfra.volandis.nl/Default.aspx?ID=1256
https://bouwinfra.volandis.nl/
https://bouwinfra.volandis.nl/update-21
mailto:ipz@volandis.nl


De schakelopleiding voor artsen op 28 februari en 6 maart is geanuleerd. Het
minimum van 8 artsen is niet bereikt. Artsen die aankomend voorjaar opgeleid
worden tot bouwarts, starten nu met de module ‘Introductie bouw’. Deze
start op 9 en 16 maart a.s. Na deze module wordt de schakelopelding gevolgd.
Wanneer deze van start gaat horen jullie zo snel mogelijk. 

 

Bijlage 4 en uitvoeringsprocedures aangepast
Het modelformulier 'Keuze arbodienst voor bedrijven' (bijlage 4) is aangepast.
Eerst moest het formulier gedownload en handmatig ingevuld worden. Nu vul je
de bijlage digitaal in. Heel gebruiksvriendelijk! Download hier het nieuwe
formulier.

Het aangepaste document 'Uitvoerinsprocedures' (bijlage 6) staat nu online.
Hierin zijn de linkjes naar externe websites gerepareerd, is de eerder in deze
update genoemde AGO-J maatregel verwerkt en is de leeftijdentabel in bijlage 4
aangepast.

 

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