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Update voor arbodiensten (23)

 

Opkomst januari en februari
Het opkomstpercentage van de 6 arbodiensten gezamelijk in januari en februari:

Januari 2020  Februari 2020  
Aantal PAGO opdrachten  31.307 Aantal PAGO opdrachten  31.307
Prestatie %  2,85% Prestatie %  5,91%

Het prestatietarget van 2020 is bepaald op 50% opkomst.

 

Aanpassingen in ISP
In het vernieuwde arbodienstportaal zie je bij de gegevens van een werknemer
nu gemakkelijk zijn historie. Je kunt direct nagaan of er sprake is van een
openstaand recht. Zo kan je besluiten of er een spontaan DIA-gesprek kan
plaatsvinden.

 Eerder kwam het voor dat het veld cao of beroep bij de gegevens van de
werknemer leeg bleef. Dit is verholpen! 

 

https://bouwinfra.volandis.nl/Default.aspx?ID=1266
https://bouwinfra.volandis.nl/


 

Wijzigingen opleidingsprogramma
De preventieve onderzoeken door arbodiensten zijn stil komen te liggen. Er
vinden veel minder keuringen plaats. Daarom zijn de data van het
opleidingsprogramma aangepast. De komende tijd worden delen van de
opleidingstrajecten via een beeldverbinding verzorgd. Nog niet alle data
zijn bekend, dit volgt zo snel mogelijk.

Zie button 'Het overzicht' voor de nieuwe data. Traject 1 is van start. Traject 2
start op woensdag 8 april a.s. Op 21 en 30 april start voor alle deelnemers de
schakelmodule. Deze gratis module wordt via Zoom aangeboden. De
verdiepingsmodule voor deelnemers aan traject 1 staat gepland op 12 mei, 26
mei en 30 juni as. Voor traject 2 wordt nog data bekend gemaakt. Na deze
trajecten worden er in 2020 geen opleidingen meer aangeboden.

Uit de evaluatie met de NSPOH kwam de wens om het opleidingsprogamma op
inhoud en onderwijsvorm te herzien. De tweede helft van 2020 wordt gebruikt om
de vernieuwingen in het onderwijs te realiseren.

Het overzicht

 

Stressklachten? De UTA-werkdrukvoorziening
gaat door!
Nederland is de afgelopen weken massaal overgeschakeld op online werken, zo
ook de UTA-werkdrukvoorziening. De coaching van UTA-medewerkers met
stressklachten gaat gewoon door. In plaats van face-to-face coaching, maken de
CSR-coaches nu gebruik van 'beeldcoaching'. Beeldcoaching blijkt effectief te
zijn en werknemers zijn er binnen 10 minuten aan gewend. Begeleiding via

https://www.volandis.nl/voor-arbodiensten/downloads/opleidingenoverzicht/
https://www.volandis.nl/voor-arbodiensten/downloads/opleidingenoverzicht/


beeldcoaching vergt wel een paar aanpassingen. Zo moet de werknemer
beschikken over een goede internetverbinding en moet er een rustige privé-
ruimte aanwezig zijn.

 Voordelen: werknemer en coach hoeven niet te reizen en de werknemer is
tijdens de coaching in de eigen omgeving, wat vaak prettig is. Voor meer
informatie of aanmelden bij de werkdrukvoorziening: info@csrcentrum.nl of 0183
- 354 294.  

 

Toevoegen CAS-code Corona
Op verzoek van het NVAB is de nieuwe diagnosecode R605 toegevoegd in de
data. Als een arts Corona constateert of vastlegt wordt deze code gebruikt in het
classificatiesysteem. Vanaf 1 april moeten artsen deze code gebruiken en in de
registratiesystemen invoeren.

 

mailto:info@csrcentrum.nl


Helpdesk Corona Bouw en Techniek
Het recent gepubliceerde protocol ‘Samen veilig doorwerken’ biedt duidelijkheid
aan bedrijven, werknemers, bewoners, opdrachtgevers en klanten hoe je veilig
kunt doorwerken tijdens de coronacrisis. Ook de wijze waarop werkzaamheden
bij mensen thuis veilig doorgang kunnen vinden komt aan bod.

Ter ondersteuning van het protocol heeft Volandis in opdracht van sociale
partijen de Helpdesk Corona Bouw en Techniek opgezet. Deze helpdesk is een
informatiecentrum én meldpunt voor onveilige situaties. We werken hiertoe
samen met partners in de techniekbranche: Arbotechniek, Arbode en Richting.
Men krijgt direct contact met een deskundige, te weten: arbeidshygiënist,
bedrijfsarts, veiligheidskundige, A&O-deskundige of ergonoom. 

Op de website www.helpdeskcorona-bt.nl vind je informatie over de
bereikbaarheid van de helpdesk. Je kunt er belangrijke informatie downloaden,
zoals het protocol en de posters van de Rijksoverheid. De dagindeling voor de
bouwvakker en de toolbox geven heldere info aan de werknemer.

De Helpdesk neemt niet de rol van de bedrijfsarts of arbodienst over. We
verwijzen werknemers met persoonlijke medische vragen naar het preventieve
spreekuur van de eigen bedrijfsarts. Je kunt hierbij gebruik maken van de
(telefonische) mogelijkheden die het IPZ-pakket biedt.

 Heb jij een vraag waar je niet zo snel een antwoord op hebt, dan kun je uiteraard
ook contact opnemen met de helpdesk .

 

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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