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Update voor arbodiensten (29)

 

Verstrekte opdrachten versus uitvoering
De opkomst van de 5 arbodiensten gezamelijk t/m december:

PAGO 40+  PAGO 40-  
Aantal opdrachten 36.254 Aantal opdrachten 11.206
Uitgevoerd 9.420 Uitgevoerd 1.872
Opkomst in % 25,9% Opkomst in % 16,7%

 

 

Belangrijke wijzigingen werkdrukvoorziening
per 1 januari 2022
Per 1 januari zijn er vier wijzigingen in de werkdrukvoorziening van kracht. 

1. De directe toegang tot de werkdrukvoorziening komt te vervallen;
2. De pilot werkdrukvoorziening voor bouwplaatswerknemers via CSR wordt

gecontinueerd;

https://bouwinfra.volandis.nl/Default.aspx?ID=1654
https://bouwinfra.volandis.nl/
https://www.volandis.nl/voor-arbodiensten/downloads/werkdrukvoorzieining


3. UTA-werknemers kunnen vanaf 1 januari 2022 in het kader van een pilot
aangemeld worden bij De Gezonde Boel of Vitalmindz.

4. Overdrachtsformulier

Dringend verzoek aan alle bouwartsen de toelichtinng grondig door te
nemen. Download deze op de website.

Naar downloads

 

Opleiding bouwarts
Op 31 december as. eindigt de bevoegdheid van artsen die deelgenomen
hebben aan de flitscursus voor de uitvoering van de preventiezorg. 22 arsten
hebben in 3 trajecten deel genomen aan de nieuwe opleiding 'Arts voor
Bouwnijverheid' om zo hun bevoegdheid te behouden. Inmiddels is het eerste
traject van de drie afgerond. De deelnemers gaven aan zeer tevreden te zijn met
de opzet en inhoud van de opleiding.

Alle modules van deze opleiding zijn beoordeeld en geaccrediteerd. Hieronder
volgt een overzicht van de toegekende accreditatiepunten. Voor de e-learning
modules zullen afzonderlijk punten worden toegekend.

Traject voor bedrijfsartsen: studiebelasting is 8 dagen, waarvan 6 dagen fysiek
onderwijs, 1 dag e-learning en 1 dag huiswerk.

Modules Aantal
punten 

Module 1: Introductie Bouwsector en Volandis 7
Module 2: Risico's in (Af)Bouw &  infra 12
Module 3: Biometrie & Klinische vaardigheden 6
Module 4: Beroepsziekten 6
Module 5: Advies & Rapportage, de PAGO in de praktijk
+ eindtoets 6

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


Volandis inventariseert de opleidingsbehoefte voor 2022. Op dit moment
zijn8 kandidaten aangemeld. Zodra er 10 aanmeldingen zijn, stelt Volandis
nieuwe opleidingsdata beschikbaar. Voorinschrijven kan door een mail te sturen
naar ipz@volandis.nl.

In het 1e kwartaal van 2022 worden nascholingsdata bekend, bedoeld voor
(bedrijfs)artsen die voor 2016 door NSPOH zijn opgeleid. Ook deze artsen
kunnen zich aanmelden door een mail naar ipz@volandis.nl te sturen. 

 

Module ongewenste omgangsvormen
In 2021 heeft Volandis in samenwerking met de gecontracteerde arbodiensten de
vertrouwenspersoon een prominentere rol gegeven in de preventiezorg. Voor
werknemers is vanaf 1 januari een gecertificeerde vertrouwenspersoon kosteloos
binnen de arbodienst beschikbaar. Voor werkgevers is er een beleidsformat
ontwikkeld. Dat is een hulpmiddel voor werkgevers om vorm te geven aan het
PSA-beleid als onderdeel van het totale arbobeleid. Dit beleidsformat ‘ongewenst
gedrag’ is voor werkgevers in de mijnVolandis-omgeving beschikbaar.

Naast genoemd beleid is hier ook een handreiking te vinden waarin aandacht
besteed wordt aan werkdruk en de klokkenluidersregeling. Benieuwd naar de
gehele procedure? Zie deze link!

 

mailto:IPZ@volandis.nl
mailto:IPZ@volandis.nl
https://www.volandis.nl/houd-plezier/werkplezier/vertrouwenspersoon
https://www.volandis.nl/houd-plezier/werkplezier/vertrouwenspersoon


Welke stap zet jij?
Vanaf 1 januari a.s. nemen de DIA-adviseurs het Stappenkompas van Volandis
in gebruik. Met dit hulpmiddel informeren we de werknemers over de rol van de
bouwarts, vertrouwenspersoon en DIA-adviseur. Van iedere arbodienst is er een
flyer met specifieke contactgegevens beschikbaar. Zo maken we het voor
werknemer eenvoudiger om na het DIA-adviesgesprek de weg naar
preventiezorg (terug) te vinden.

Stappenkompas

 

Uiterste verwerkingstermijn declaraties 2021
Declaraties van in 2021 uitgevoerde activiteiten moeten 31 januari 2022
succesvol in ISP zijn verwerkt. Er vindt geen betaling plaats als er niet tijdig,
volledig en correct is gedeclareerd. Achteraf kan er niet worden betaald.

 Let op: lever bij de declaratie ook de correcte aansluitnummers van de

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


werkgevers aan!
 
Intredekeuringen

 Het is belangrijk dat alle uitgevoerde Intredekeuringen tijdig en correct in ISP zijn
ingevoerd. Volandis gebruikt de gegevens in ISP voor de toekenning van de
bedrijfstakvergoeding aan de werkgevers. Als deze gegevens niet in ISP zijn
verwerkt, lopen werkgevers hun vergoeding mis.

Uitvoeringsprocedures 
 Vanaf 1 januari 2022 gelden aangepaste uitvoeringsprocedures. Raadpleeg voor

de wijzigingen het wijzigingenregister dat voorin dit document is opgenomen.

 

Syllabus Leefstijl
De Syllabus Leefstijl is vanaf nu te downloaden op de website! Naast een hele
nieuwe variant van de Syllabus Leefstijl  zijn ook de gespreksformulieren
aangepast. Je kunt nu kiezen voor de digitale variant. Deze is gemakkelijk in te
vullen op je pc. Liever invullen met de pen? Kan ook, gebruik dan de print
variant. 

Download

 

Neem contact op
Vragen? Bel ons tijdens kantooruren op 0341- 499 299 of stuur een e-mail naar
het team Individugerichte Preventiezorg van Volandis: ipz@volandis.nl.

https://www.volandis.nl/voor-arbodiensten/informatie-arboprofessionals
https://www.volandis.nl/voor-arbodiensten/downloads/leefstijl
https://www.volandis.nl/voor-arbodiensten/downloads/leefstijl
mailto:ipz@volandis.nl
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