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Wat doet Volandis voor jou?

Vorig jaar bestond Volandis 5 jaar en de missie is nog
ongewijzigd. Elke vakman veilig, gezond en met plezier met
pensioen! Vele stappen zijn gezet om hier elke dag weer aan
te werken. Zo kent de één Volandis van de Leermeestercursus,
terwijl er bij de ander juist een belletje gaat rinkelen als je het
over de DIA hebt. Maar er is meer…

Ben jij benieuwd wat Volandis jou te bieden hee�t? Bekijk
deze korte video en weet waar je moet zijn!

Bekijk video

Houd je rug recht!

Rugklachten kunnen acuut beginnen of geleidelijk ontstaan.
De pijn is meestal onder in de rug gelokaliseerd. Soms straalt
de pijn uit naar bijvoorbeeld de achterzijde van het been. De

https://www.volandis.nl/praktijkvoorbeelden/wat-doet-volandis-voor-jou


pijn kan gepaard gaan met een doof gevoel in het been en
soms zelfs met krachtsverlies. 

Lees verder voor tips om klachten te voorkomen en als je
advies nodig hebt.

Lees verder

De scheetkeet
Op een bouwplaats heb je soms met geluidsoverlast te
maken, maar onze Leo gee�t een hele nieuwe dimensie aan
dit begrip. En dat ventileren belangrijker dan ooit is weten de
collega’s van Leo nu als de beste. 

Heb jij de nieuwste Bouwspraakvideo al gezien? 

Bekijk video

Oplosmiddelen

Oplosmiddelen zijn vluchtige (makkelijk verdampende)
sto�fen waarin andere sto�fen oplossen. Oplosmiddelen zitten
in erg veel producten die in de bouw worden gebruikt. Niet
alleen in sommige verfsoorten, maar bijvoorbeeld ook vaak in
lijmen, kitten en schoonmaakmiddelen.  

http://www.volandis.nl/rug
https://www.youtube.com/watch?v=I3SpF79zMtc
https://youtu.be/I3SpF79zMtc


Welke maatregelen kun je nemen om gezondheidsschade te
voorkomen? Lees verder voor tips om klachten te voorkomen
en als je advies nodig hebt. 
 

Lees verder

Zicht op je bedrijf met de Quickscan

Natuurlijk hee�t elk bedrijf zo zijn aandachtspunten. Denk
bijvoorbeeld aan verzuim, moeite met het vervullen van
vacatures en druk op projecten. Juist daarom is Evalien Jones
van Hegeman Bouw & Infra zo blij met de Quickscan van
Volandis: “De Quickscan is een handige en snelle tool voor
bedrijven/afdelingen om zicht te krijgen op werknemers en
hoe zij het werk ervaren.

Lees het voledige interview met Evalien hier.

Lees verder

HR-adviseur: check snel deze handige
tool!

Veel vakmensen in de bouw, infra en civiele techniek zijn op
jonge lee�tijd al aan het werk gegaan. Sommige stromen op

http://www.volandis.nl/oplosmiddelen
https://www.volandis.nl/praktijkvoorbeelden/zicht-op-je-bedrijf-met-de-quickscan
https://www.volandis.nl/praktijkvoorbeelden/zicht-op-je-bedrijf-met-de-quickscan


een later moment door naar de functie van uitvoerder,
werkvoorbereider of projectleider. Een loopbaanswitch naar
een andere sector komt zelden voor. Daarnaast maken weinig
vakmensen de overstap van de bouw naar de civiele techniek
of omgekeerd. Pas als er sprake is van een gedwongen keuze,
bijvoorbeeld door fysieke klachten, zetten sommigen de stap
naar ander werk. Het Digitaal Skills Paspoort kan jou als HR-
adviseur helpen om de skills van een medewerker in beeld te
brengen en een loopbaanswitch te ondersteunen.

Lees verder
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