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Webinar: Investeren in je mensen
Er verandert veel in onze bedrijven. Denk aan ontwikkelingen als verduurzaming,
energietransitie, doorbouwen tijdens corona en digitalisering. Hoe neem je
werknemers in deze gebeurtenissen en de gevolgen voor hun werkzaamheden
mee? Hoe blijft iedereen ‘fit for the job’? En wat levert je dit eigenlijk op?
Bouwend Nederland en Volandis organiseren het webinar 'Investeren in je
mensen' op maandag 29 juni 15.00 uur.

Schrijf je in!

 

https://bouwinfra.volandis.nl/Default.aspx?ID=1284
https://bouwinfra.volandis.nl/
https://channel.royalcast.com/bouwendnlvolandis/#!/bouwendnlvolandis/20200629_1
https://channel.royalcast.com/bouwendnlvolandis/#!/bouwendnlvolandis/20200629_1


Slopend werk
Wist je dat blootstelling aan trillingen risicovol is? Toch wordt het gevaar van
blootstelling aan trillingen vaak niet herkend en leidt dit regelmatig tot diverse
klachten, schade aan de gezondheid en zelfs tot ziekteverzuim.

Lees meer

 

De grote wisseltruc
Respect voor elkaars werk, het klinkt mooi maar hoe zorg je daar in de praktijk
voor? Van Wijnen biedt haar werknemers de mogelijkheid om tijdens een interne
stage tijdelijk van functie te wisselen. Zo kom je tot verrassende inzichten, krijg je
meer begrip voor elkaar en natuurlijk geeft de directeur het goede voorbeeld.

https://www.volandis.nl/nieuws/slopend-werk/
https://www.volandis.nl/nieuws/slopend-werk/
https://www.volandis.nl/praktijkvoorbeelden/de-grote-wisseltruc-zo-krijg-je-begrip-voor-elkaar/


Bekijk video

 

Samenwerken op minimaal 1,5 meter afstand
We hebben met elkaar hard ons best gedaan de afgelopen tijd. Mede daardoor
wordt er op veel bouwplaatsen op een veilige manier doorgewerkt. Langzaam
zien we dat er om ons heen steeds meer dingen mogelijk worden, maar we
moeten ons nog steeds onverminderd aan de regels houden. Zeker als het gaat
om het houden van 1,5 meter afstand. Maar omdat er best veel regels zijn, zie je
soms door de bomen het bos niet meer.

Speciaal daarom is er nu de infographic ‘Samenwerken op minimaal 1,5 meter
afstand’. Niet alleen de belangrijkste praktische tips voor het 1,5 meter afstand
houden in de praktijk, maar ook de hygiëneregels nog eens op een rijtje. En
ontkom je écht niet aan samenwerken binnen 1,5 meter? Dan vind je in de
infographic de voorwaarden.  Alles in één oogopslag, dus een must voor elk
prikbord!

Infographic

 

RIE-week bij Bouwend Nederland
Bouwend Nederland organiseert deze week aantal activiteiten rondom de RI&E:
hét instrument voor de Bouw & Infra om risico’s binnen je bedrijf in kaart te
brengen. Met een up-to-date RI&E werkt men binnen jouw bedrijf veiliger en
gezonder. Houd de pagina van Bouwend Nederland op LinkedIn en Facebook in
de gaten voor de acties.

 

https://www.volandis.nl/praktijkvoorbeelden/de-grote-wisseltruc-zo-krijg-je-begrip-voor-elkaar/
https://www.helpdeskcorona-bt.nl/downloads/algemeen/
https://www.volandis.nl/werk-veilig/instrumenten/rie/
https://www.linkedin.com/company/bouwend-nederland/
https://www.facebook.com/BouwendNL/


Loopbaanbegeleiding wat voor jou?
Juist in deze tijd is het goed om na te denken over je loopbaan en dat is niet altijd
makkelijk. Fijn dus dat er loopbaanbegeleiding bestaat. Maar wat is dit nu
eigenlijk precies en met welke vragen kun je terecht bij een loopbaancoach?

Een loopbaancoach heeft een brede kennis van de arbeidsmarkt en probeert er
samen met jou achter te komen wat het beste bij jou past. Een traject is altijd
maatwerk en door verschillende vragen te beantwoorden wordt steeds duidelijker
welke kant jij op zou willen, of juist niet. Vragen die aan de orde komen zijn
bijvoorbeeld:

Wat kan ik eigenlijk allemaal?
Hoe blijf ik mij onderscheiden in een snel veranderende arbeidsmarkt?
Welke opleidingsmogelijkheden zijn er voor mij?
Hoe word ik zichtbaarder op de werkvloer?
Wat moet ik kunnen om een specifieke functie te kunnen doen?
Ik weet dat er meer in me zit, hoe kan ik doorgroeien?
Hoe kan ik eerder stoppen met werken?

Benieuwd of loopbaanbegeleiding wat voor jou is of ontdekken hoe jij gebruik
kunt maken van loopbaanbegeleiding? Hier vind je meer informatie.

 

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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