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vloeiend is jouw Bouwspraak? en andere interessante onderwerpen

 

9 tips voor werken in kou en regen
Het is bijna weer voorbij die ‘mooie’ zomer en de dagen worden niet alleen
korter, maar ook kouder en natter. Nu zeggen ze weleens dat de mannen en
vrouwen in de bouw van staal zijn, maar ook staal kan koud en nat worden. Dus
zorg dat je goed voorbereid bent op de weersomstandigheden. Lees verder voor
9 tips.
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Dolblij met de DIA!
Sinds 5 jaar is het welbekende PAGO uitgebreid met een adviesgesprek waarin
stil wordt gestaan bij 3 thema’s: Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. Klinkt
goed, maar wat heb jij nu concreet aan zo’n gesprek? En waarom is het de
moeite waard om hier de tijd voor te nemen? Aan wie kunnen we dat nu beter
vragen dan iemand die laaiend enthousiast is over haar gesprek? Lees hier het
verhaal van Geja Jacobs.

Lees verder

 

Hoe vloeiend is jouw Bouwspraak?
Het Bijspijkerspel is een interactieve game die je helpt met het leren van de
Bouwspraakgebaren. Tijdens elke beurt zie je 10 gebaren of borden. Aan jou de
taak om zo snel mogelijk te raden welk gebaar of bord je voorbij ziet komen. De
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juiste antwoorden plus je tijd bepalen je score. Word jij nummer 1? Dan win je
leuke prijzen! Maak elke week kans.

Speel & win

 

Jaaroverzicht DIA/PAGO
In oktober valt het jaaroverzicht DIA/PAGO weer bij alle werkgevers op de mat. In
dit jaarlijks schrijven zit het jaaroverzicht dat ook online beschikbaar is via het
werkgeversportaal mijnVolandis. Zo zie je direct welke werknemers van jouw
bedrijf in 2022 voor een DIA of PAGO in aanmerking komen.  

Lees verder
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Kom jij ook kennis en inspiratie opdoen?
Wat zijn de essentiële ingrediënten om gezond en gemotiveerd je pensioen te
halen? De pandemie heeft in elk geval niet bijgedragen aan een gezondere
leefstijl van werknemers. Werkgevers zijn voortdurend op zoek naar
mogelijkheden om hun mensen op een positieve wijze naar een gezonde leefstijl
toe te laten bewegen. Onze PAGO-data laten zien dat vakmensen in de Bouw &
Infra de eigen gezondheid hoger waarderen bij een gezonde leefstijl. Fysiek
zwaar werk versterkt het effect. Leefstijl is één van de thema’s op de
Deskundigendag 2021 van Volandis. Andere onderwerpen die je mag
verwachten vind je op onze website.

Lees verder

 

Sectoranalyse duurzame inzetbaarheid
De bouw- en infrasector is niet vies van een uitdaging en dat is maar goed ook.
Duurzame inzet van vakmensen is belangrijker dan ooit. En dit brengt een grote
maatschappelijke opgave met zich mee. Tijd dus voor een regeling waarin de
sector en de overheid de krachten bundelen: de MDIEU-regeling. Deze regeling
vraagt om een sectoranalyse Bouw & Infra die een realistisch en duidelijk beeld
geeft van de stand van mensgerelateerde zaken in de sector.

Lees verder
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Wedden dat je niet te stoppen bent
Het is oktober en dat betekent vallende blaadjes, paddenstoelen en tijd om je
regenpak weer uit de mottenballen te trekken. Maar oktober betekent ook dat het
weer tijd is voor Stoptober. Je weet wel, al die helden die de uitdaging aangaan
om een maand lang te stoppen met roken. Een maand is namelijk lang genoeg
om de voordelen van stoppen met roken zelf te ervaren. Wedden dat je niet te
stoppen bent! En natuurlijk stort je je niet alleen in dit avontuur. Dus ga vandaag
nog naar https://stoptober.nl en daag jouw ultieme rookbuddy uit. Samen sta je
sterk, en lekker binnen.

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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