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Kwartsstof, pak het aan!
Zembla heeft op 8 april aandacht besteed aan blootstelling aan kwartsstof langs
het spoor. Maar kwartsstof zit niet alleen in spoorballast, we zien het overal op de
bouw terug. Denk aan gebroken puinwegen, kalkzandsteenblokken, bakstenen,
beton, etc. Het is dus voor iedereen in de Bouw & Infra belangrijk om goed na te
gaan of je meer kunt doen om blootstelling tegen te gaan. Lees het volledige
artikel hier.

Lees verder
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Maak gedrag op de bouwplaats veilig!
Elke werkgever wil dat zijn werknemers veilig aan de slag gaan én veilig weer
thuiskomen. Maar hoe organiseer jij veilig gedrag binnen jouw organisatie? Het
nieuwe Advies Veilig gedrag en de Toolbox Veilig gedrag kunnen je hier goed bij
helpen. Of bekijk het webinar terug!

Webinar

 

Van EVC-traject naar Nyenrode
Het EVC-traject staat volop in de belangstelling omdat steeds meer werknemers
en werkgevers ontdekken wat het traject ze kan opleveren. Je praktijkervaring
omzetten in een erkend diploma klinkt natuurlijk ook fantastisch. Maar hoe werkt
het traject nu precies? We vroegen het William Sprokkereef. Inmiddels
projectleider bij QUALM en student aan Nyenrode Business Universiteit, maar
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ooit een werknemer die nog geen enkel idee had van zijn ambities. Lees het
volledige interview hier.

Lees verder

 

Online informatiesessie: Inhoud IPZ-pakket
Volandis is met de arbodiensten een all-inclusive tarief voor de uitvoering van
PAGO’s, DIA’s en preventieve arbospreekuren overeengekomen. In dit tarief zit
een vergoeding voor huisvesting, no show, laboratoria kosten, Ecg’s,
fietsergometrie en dergelijke. Ook biedt het preventiezorgpakket een scala aan
vervolginterventies die vanuit de sector worden vergoed. Tenzij je anders met je
arbodienst bent overeengekomen, brengt deze geen aanvullende kosten in
rekening. Graag nodigen wij je uit om deel te nemen aan de online
informatiesessie over de inhoud van het preventiezorgpakket op 15 april a.s. van
9:00 – 10:00 uur. Neem deel aan het gesprek met o.a. IPZ-coördinator Salomon
Stam, bedrijfsarts Jack van der Gragt en alg. directeur Tjeerd Willem Hobma.

Meld je aan
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Wat kan ik met een Corona zelftest?
Je vermindert met vaak testen de kans dat je een ander besmet. De Corona
zelftest is een antigeensneltest voor eigen gebruik zonder medisch toezicht. De
test is niet bedoeld om uit quarantaine te gaan of een evenement te bezoeken.
Je kunt de test kopen bij de apotheek of drogist. De handleiding zit erbij. Je
neemt thuis met een kort wattenstokje een beetje slijm uit je neus. Daarmee voer
je de test uit. Meer info lees je in de informatiefolder.

Lees meer

 

Eén jaar Helpdesk!
Eén jaar een corona-helpdesk, het is een beetje als het vieren van je
40e verjaardag. Je geniet van de taart, maar toch doet het ook pijn. Dit jubileum
vieren we dan ook niet, maar we staan wel even stil bij de fantastische
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samenwerking tussen Volandis en partners en de resultaten in het afgelopen
jaar. 

Lees verder

 

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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