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Werk veilig met PUR-schuim
Goed nieuws: ons assortiment A-bladen is uitgebreid met het nieuwe A-blad
Gespoten PUR-schuim. Het A-blad richt zich specifiek op bedrijven die
kruipruimten na-isoleren met gespoten PUR-schuim. Zo weet je direct aan welke
gevaarlijke stoffen jouw werknemers worden blootgesteld bij het na-isoleren met
PUR en welke maatregelen je moet nemen om blootstelling te beperken. Ook
zijn de fysieke- en veiligheidsaspecten van het werken in een
kruipruimte meegenomen.

Kortom, alles wat je moet weten om je werknemers veilig en gezond de
kruipruimten in te laten gaan staat erin. 

A-blad PUR-schuim

 

https://bouwinfra.volandis.nl/Default.aspx?ID=1539
https://bouwinfra.volandis.nl/
https://www.volandis.nl/werk-veilig/instrumenten/a-bladen/a-blad-pur-schuim/
https://www.volandis.nl/werk-veilig/instrumenten/a-bladen/a-blad-pur-schuim/


Al 1.300 leerlingen gingen je voor!
Stimuleringsregeling BBL, maak er gebruik van

Binnen 3 maanden zijn er al 1.300 subsidies uitgereikt aan werkgevers met BBL-
leerlingen! Deze ‘stimuleringsregeling BBL’ is opgezet om de werkgelegenheid in
de bouw- en infrasector een boost te geven.  

Heb jij nog geen subsidie ad. € 1.250,- aangevraagd? Maak nu gebruik van de
regeling voor leerlingwerknemers die tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021 gestart
zijn of starten met een BBL-opleiding (niveau 2 of 3).  

Aanvragen?

https://www.volandis.nl/subsidies
https://www.volandis.nl/subsidies
https://avh-leverancier.volandis.nl/account-aanmaken/


Bied jij arbovriendelijke hulpmiddelen aan?
Het platform Arbovriendelijke hulpmiddelen is uniek omdat het een overzicht
geeft van hulpmiddelen die kunnen helpen bij het lichter, ergonomischer, veiliger
en of stofvrij werken. Heb jij producten of middelen voor bijvoorbeeld veilig,
ergonomisch of stofvrij werken in de Bouw & Infra? Schrijf jouw product(en) in
voor de website arbovriendelijke hulpmiddelen. Jouw producten worden
gescreend door het team van Volandis wat een meerwaarde kan zijn voor jou én
je klant.

Schrijf je in!

 

Special vol inspiratie & inzichten
In het afgelopen jaar zijn er tal van initiatieven van bedrijven geweest om de
duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Deze verhalen en
andere artikelen zijn gebundeld in een special met inspirerende interviews,
achtergrondverhalen, onderzoeksgegevens, verrassende inzichten en praktische
tips om medewerkers te ontwikkelen en om gezond en veilig werken te
stimuleren.

Bekijk de special

 

https://avh-leverancier.volandis.nl/account-aanmaken/
https://www.volandis.nl/actualiteit/volandis-in-de-media/
https://www.volandis.nl/actualiteit/volandis-in-de-media/


Campagne fysiek zwaar werk
Overbelasting maar ook onderbelasting is een probleem. Zeker in deze tijd
waarin veel mensen thuiswerken en lange zittende dagen maken. Sportscholen
zijn dicht en ook teamsporten is er niet bij. Bewegen blijkt ontzettend belangrijk
voor onze gezondheid. Regelmatig bewegen en gezond eten zijn belangrijke
factoren in de strijd tegen Corona.

Het ministerie van SZW is een nieuwe campagne 'Hoe TOP werk jij?’ gestart.
Doel is om ongezonde lichamelijke belasting aan te pakken. Wil jij hiermee aan
de slag? Gebruik de toolbox!

Toolbox

 

Hoe gaat jouw bedrijf om met preventie?
Klachten aan het bewegingsapparaat en psychische gezondheidsproblemen
komen vaak voor in onze sector en veroorzaken een groot deel van het verzuim.
Het RIVM doet daarom onderzoek naar preventieve mogelijkheden in het MKB
(tot 250 werknemers). Naast de RI&E kun bij preventieve mogelijkheden ook

https://www.arboportaal.nl/campagnes/hoe-top-werk-jij/toolbox-lichamelijke-belasting
https://www.arboportaal.nl/campagnes/hoe-top-werk-jij/toolbox-lichamelijke-belasting
https://fd23.formdesk.com/rivm/werkgeversenquete/?get=1&sidn=24c9b7c90fd541a983e7230016d4ad78


denken aan een beweegprogramma, een training over werkstress of adviezen
over gezond en veilig werken uit de Arbocatalogus. Doe mee aan dit onderzoek
en draag bij aan een beter gebruik van preventieve mogelijkheden.

Doe mee!

 

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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