
 

Bijlage: Voorkom verzuimkrant: alles wat je moet weten over preventiezorg.  
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Beste werkgever, 
 
Bijgaand ontvang je het jaaroverzicht van werknemers die in 2023 recht hebben op een PAGO of een DIA. Dit 
overzicht is ook online beschikbaar in het werkgeversportaal mijn.Volandis.nl. 
 
Arbodienst voor uitvoering preventiezorg 
De op het overzicht vermelde arbodienst is de arbodienst die de preventiezorg (waaronder de PAGO/DIA, spreekuur 
bouwarts) voor jouw bedrijf uitvoert. Het gaat hierbij om preventiezorg, niet om verzuimbegeleiding en -zorg.  
Heb je voor de uitvoering van de preventiezorg geen arbodienstkeuze gemaakt, dan voert de zogenaamde 
vangnetarbodienst deze preventiezorg voor jou uit. Volandis geeft in dat geval een arbodienst de opdracht deze 

preventiezorg te leveren. De gecontracteerde arbodiensten vind je op: www.volandis.nl/arbodiensten. Wil je liever 

zelf een arbodienstkeuze maken of wil je van arbodienst wisselen? Vul dan het keuzeformulier in op: 
www.volandis.nl/start.  
 
Jaarplanning of kwartaalplanning? 
Met een jaarplanning laat je de DIA/PAGO in overleg met jouw arbodienst uitvoeren waar en wanneer dit past. Een 
ander voordeel is dat je de uitvoering van het GPO kosteloos met de PAGO/DIA kunt combineren. Kies je voor een 
jaarplanning? Geef dit dan voor 27 november a.s. door aan je arbodienst. Werk je al met een jaarplanning, dan hoef 
je geen actie te ondernemen. Bij een kwartaalplanning laat je de preventiezorg door de arbodienst uitvoeren. De 
arbodienst nodigt in dit geval jouw werknemers rechtstreeks uit voor deelname aan het PAGO of de DIA.  
 
Verzuim voorkomen? 
Wat is er allemaal (kosteloos) geregeld voor jou als werkgever in de Bouw & Infra? Hoe richt je preventiezorg in? En 
welke tools en instrumenten zijn er? Je leest er alles over in bijgaande ‘Voorkom verzuimkrant’. 
 
Wijziging werknemersgegevens 
Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen van de werknemersgegevens aan APG. Op 
basis van de aangeleverde loon- en premiegegevens komen de gegevens van de werknemer op het overzicht. Ga naar 
pensioenaangifte.apg.nl om wijzigingen door te geven.  
 
Vragen? 
Neem contact op met onze Vraagbaak: tel. 0341 - 499 299, e-mail: ipz@volandis.nl of chat: www.volandis.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Tjeerd Willem Hobma  
Algemeen directeur 
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