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Update voor arbodiensten (24)

 

Verstrekte opdrachten versus uitvoering
De opkomst van de 6 arbodiensten gezamelijk t/m 17 juli:

PAGO  DIA-gesprekken  
Aantal PAGO-opdrachten 42.384 Target DIA-gesprekken  13.500
Doel afgenomen PAGO's 14.128 Doel afgenomen DIA"s    9.333
Reeds behaald   2.998 Reeds behaald    2.074

 

 

Vooraankondiging Q2 en Q3 2020
De vooraankondigingsbrieven voor Q2 en Q3 zijn op de post. Als gevolg van
corona zijn de vooraankondigingsbrieven voor Q2 gezamenlijk met de brieven
voor Q3 verstuurd. Er zijn ruim 10.000 brieven verstuurd dit is inclusief de sector
afbouw. Er is vermeld dat de vooraankondiging en de uitnodiging van de
arbodienst elkaar kunnen kruizen. Dit gaat om een zeer beperkt aantal.

https://bouwinfra.volandis.nl/Default.aspx?ID=1300
https://bouwinfra.volandis.nl/


 

Vervolgactiviteiten
Corona heeft flink roet in het eten gegooid als het gaat om de uitvoering van
vervolgactiviteiten. In de uitvoeringsprocedures staat dat een vervolgactiviteit
binnen 3 maanden na de hoofdactiviteit (PAGO of spreekuur bedrijfsarts)
moet worden uitgevoerd. Voor hoofdactiviteiten uitgevoerd in de periode 9
december 2019 t/m 22 maart 2020 hebben wij 5 maanden extra toegevoegd om
de vervolgactiviteiten uit te voeren. ISP is hierop aangepast.

 

Onderzoek: Opvolging DIA-actieplan
In de periode april en mei 2020 is door Volandis het onderzoek ‘Opvolging DIA-
actieplan' uitgevoerd. Het doel was om een beeld te krijgen in welke mate
werknemers gehoor hebben gegeven aan het advies in het DIA-actieplan. Er zijn
ruim 500 werknemers geïnterviewd. Er zijn 370 medewerkers ook daadwerkelijk
aan de slag gegaan met hun acties, 89 medewerkers hebben een deel van hun
acties uitgevoerd en slechts 17% van de werknemer geeft aan niet aan de slag
te zijn gegaan met hun voorgenomen actie(s). UTA-werknemers zijn iets vaker
volledig of deels aan de slag gegaan met acties (90%) dan
bouwplaatswerknemers (75%). 



Het aantal doorverwijzingen van de onderzochte medewerkers naar een
tweedelijnspartner en arbodienst samen was 211. Het grootste deel van de
werknemers (69%) gaf aan dat het traject aan hun verwachtingen voldeed en dat
ze hun doel bereikt hebben.

 

No-show onderzoek
Volandis heeft onder 6.000 werknemers een no-show onderzoek uitgevoerd.
7,1% heeft de enquête ingevuld. De conclusies en aanbevelingen uit dit
onderzoek zijn:

Van alle respondenten in het onderzoek geeft ruim 75% aan wel een
uitnodiging te hebben ontvangen, maar 70% hiervan heeft geen afspraak
gemaakt. 
Een van de belangrijkste redenen die respondenten noemen om niet naar
het PAGO of DIA te gaan is dat zij al periodiek worden gekeurd (GPO of
brandweer) dan wel wegens gezondheidsproblemen onder behandeling
zijn bij een specialist of huisarts. 
Tot slot de groep die om persoonlijke redenen niet zijn gegaan, de
restgroep, of die niet helder hebben wat het PAGO en DIA exact inhoudt.
Een goede informatievoorziening richting zowel werkgever als werknemer,
zeker voor degenen die nieuw in de sector zijn, is hier nodig. 

Binnenkort krijgen jullie het rapport toegestuurd.

 



De zomer bij IPZ
Salomon Stam is op vakantie van 17 juli t/m 9 augustus.

 Perry Nab is op vakantie van 22 juli t/m 16 augustus.

Tijdens de afwezigheid van Salomon en Perry neemt Cora de Kievid waar. Zij is
bereikbaar op telefoonnummer 0341-499 299 of via mail.
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