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Update voor arbodiensten (28)

 

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

PAGO 40+  PAGO 40-  
Aantal opdrachten 36.253 Aantal opdrachten 11.206
Uitgevoerd 7.269 Uitgevoerd 1.451
Opkomst in % 20,1% Opkomst in % 12,9%

 

 

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. 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. Deelname aan de deskundigendag levert,

https://bouwinfra.volandis.nl/Default.aspx?ID=1639
https://bouwinfra.volandis.nl/
https://bouwinfra.volandis.nl/deskundigendag-2021


onder voorbehoud van toekenning, 5 punten op voor bedrijfsartsen en 0,5 punt
voor de andere kerndisciplines. Nog niet ingeschreven? Doe dit gelijk!

Lees verder

 

Opleidingen
De opleidingen ‘arts voor de bouwnijverheid’ en ‘leefstijladvisering in de bouw’
zijn gestart. Voor leefstijladviseurs zijn de nieuwe opleidingsdata voor 2022
bekend, bekijk ze hier. De data voor nieuwe opleidingstrajecten voor artsen
volgen zo snel mogelijk. 
 
Tussen september 2020 en mei 2021 volgden 47 artsen de flitscursus van
Volandis. Deze artsen zijn na deelname ingezet voor de uitvoering van het
preventiezorgpakket. Dit was een tijdelijke maatregel. Om de bevoegdheid te
verlengen moeten deelnemers van de flitscursus zich inschrijven voor 1 van de 3
eerdergenoemde opleidingstrajecten. Als je je niet inschrijft, vervalt je
bevoegdheid per 31 december 2021.
 
Accreditatienieuws
De bouwopleiding voor artsen bestaat uit 5 modules:

1. Kennismaking met het werk en de preventiezorg in de bouw (7
accreditatiepunten)

2. Arbeidsrisico’s in de bouw (12 accreditatiepunten)
3. Biometrie en klinische vaardigheden (6 accreditatiepunten worden

toegekend door HTC, 2 punten voor de e-learning ECG en 1 punt voor de
e-learning beroepsgebonden longaandoeningen)

4. Beroepsziekten (6 punten in aanvraag)
5. Advies en rapportage (in voorbereiding)

 

https://bouwinfra.volandis.nl/deskundigendag-2021
https://www.volandis.nl/voor-arbodiensten/downloads/opleidingenoverzicht


Oktoberbrief
Vanaf week 43 ontvangen bedrijven uit de (Af)Bouw & Infra het jaaroverzicht
2022 met daarop de rechthebbende voor de PAGO/DIA & AGO-J. In de brief
staan de gecontracteerde arbodiensten waaruit de werkgever een keuze kan of
moet maken. Alle bedrijven kunnen de jaarplanning gebruiken. Heeft een
werkgever al eerder gekozen voor jaarplanning dan blijft dit staan. Werkgevers
kunnen tot 27 november 2021 hun arbodienstkeuze en jaarplanningsverzoek
indienen. 

 Tot 31 maart 2022 kunnen werkgever en arbodienst afspraken maken over
uitvoering van de jaarplanning. Zijn er met de werkgever op 1 mei 2022 geen
afspraken over de uitvoering, dan nodigt de arbodienst de werknemers
rechtstreeks uit.

  
Een jaarplanning heeft toegevoegde waarde voor de werkgever. Zoals het
combineren van PAGO/DIA met GPO’s, het afstemmen van de uitvoeringsdata
en de mogelijkheid om alle werknemers in eenzelfde periode te laten
onderzoeken.

Geen brief
 Er zijn werkgevers die de genoemde oktoberbrief nog niet hebben ontvangen. De

belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
 • Het geregistreerde postadres van de werkgever is opgeheven;

 • Werkgever heeft geen werknemers in dienst die in 2022 recht hebben op een
PAGO of DIA.

  
 

 

https://www.volandis.nl/voor-arbodiensten/administratie-en-logistiek


Ter info!
Uitvoeringprocedures 4.4

 Vanaf 17 september is de nieuwe versie van de uitvoeringsprocedures
beschikbaar. Voorin zijn de wijzigingen ten opzichte van eerdere versies
gepubliceerd. In deze versie is het intrede-onderzoek voor vmbo'ers komen te
vervallen. Verder is taakdelegatie voor het spreekuur bedrijfsarts in deze nieuwe
versie opgenomen en is de tekst over de werkdrukvoorziening voor UTA-
werknemers aangepast.

GPO PUR-Isoleerder
 De nieuwe cao Bouw & Infra regelt de invoering van het GPO PUR-isoleerder.

Volandis is gestart met de vakinhoudelijke ontwikkeling van dit GPO.

 

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.
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