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Met o.a. Deskundigendag | Thuiswerken | Safety&Health@work 

 

Noteer alvast in je agenda: Volandis
Deskundigendag 19 november | 9.00 - 12.15 u
Hoe bouw je in een nieuwe tijd waar niet alleen het coronavirus de dienst
uitmaakt, maar ook de technologie steeds harder lijkt te gaan? Hoe zorg je vanuit
jouw functie dat werknemers verandering omarmen, flexibel blijven en
samenwerken? Laat je inspireren tijdens dé deskundigendag van Volandis.

Online evenement
 Dit jaar ziet de deskundigendag er iets anders uit, namelijk online. Je kunt je

kosteloos inschrijven voor verschillende sessies en deze vanuit je huis of kantoor
volgen. Het volgen van de deskundigendag levert 3 punten op voor bedrijfsartsen
en 1 punt voor de andere kerndisciplines (AH, HVK, A&O). Meer informatie volgt.

 

https://bouwinfra.volandis.nl/Default.aspx?ID=1396
https://bouwinfra.volandis.nl/


Thuiswerken = de norm
Wellicht had jij het graag anders gezien, maar de recente persconferentie was
luid en duidelijk. Thuiswerken is en blijft voorlopig de norm als je functie het
toelaat. Is dit voor jou niet haalbaar en maak jij een (gedeeltelijke) herstart op
kantoor? Zorg dat je goed voorbereid bent! Wil jij handige tips over een
coronaproof kantoorinrichting? Zoek je informatie over alle maatregelen met
betrekking tot kantoorwerkzaamheden? Check de infographics op de website
van de Helpdesk Corona Bouw & Techniek.

Bekijk

 

Ontwikkeltrajecten vol? Niet voor de Bouw &
Infra!

https://www.helpdeskcorona-bt.nl/downloads/posters-infographics/infographics/
https://www.helpdeskcorona-bt.nl/downloads/posters-infographics/infographics/
https://www.volandis.nl/nieuws/ontwikkeltrajecten-vol-niet-voor-de-bouw-infra/


Een prachtig initiatief vanuit de overheid; gratis ontwikkeltrajecten om zicht te
krijgen op de kansen op de arbeidsmarkt in deze recessie. Maar waarom zou je
gebruik maken van zo’n ontwikkeltraject? Is het de moeite waard? Wij denken
van wel en leggen je graag uit waarom. Neem bijvoorbeeld het verhaal van
Willem.

Lees meer

 

Safety&Health@work
Volandis is Supporting Partner van Safety&Health@Work, het belangrijkste
onafhankelijke platform op het gebied van veilig en gezond werken. Tijdens de
vakbeurs (30 september en 1 oktober 2020) kom je in contact met meer dan 80
exposanten en professionals voor wie veilig en gezond werken op nummer 1
staat. Bovendien biedt de beurs een uitgebreid kennisprogramma met een grote
diversiteit aan onderwerpen en ontdek je innovaties van producten en diensten in
de markt. Volandis verzorgt op 30 september een kennissessie: Veilig en gezond
werken in de nieuwe werkelijkheid.  Zet deze in je agenda!

Registreer!

 

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.

 

https://www.volandis.nl/nieuws/ontwikkeltrajecten-vol-niet-voor-de-bouw-infra/
https://registration.n200.com/survey/06s9m405gg0n8
https://registration.n200.com/survey/06s9m405gg0n8
mailto:info@volandis.nl
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