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Kleine stappen, grote successen
Het woord duurzaam zal je het afgelopen jaar niet ontgaan zijn. Duurzaam eten,
een duurzame auto, duurzaam bouwen. Kortom alles moet duurzamer. Niet voor
niks natuurlijk, de maatschappij vraagt erom. Dat betekent voor de bouw- en
infrasector dat niet alleen bouwprocessen veranderen, maar ook werknemers.
We worden niet alleen steeds ouder, maar werken inmiddels ook door tot ons
67ste. Daar zal je als werknemer op moeten anticiperen.

Leefstijl traject
 Een mooie manier daarvoor is een zogeheten ‘leefstijl traject’. Al is natuurlijk niet

elke werknemer direct overtuigd van het nut. Gelukkig is leefstijlcoach Ric
Vogelvang een expert in het overtuigen van mensen door ze te laten zien dat het
ook anders kan. 

Lees verder!

 

https://bouwinfra.volandis.nl/Default.aspx?ID=1524
https://bouwinfra.volandis.nl/
https://www.volandis.nl/nieuws/kleine-stappen-grote-successen/
https://www.volandis.nl/nieuws/kleine-stappen-grote-successen/


''Denkt u wel aan uw gewicht?''
Alle werknemers die onder de cao Bouw & Infra vallen, hebben recht op een DIA.
Dit bestaat niet alleen uit een medisch onderzoek (het welbekende PAGO), maar
bevat ook een adviesgesprek met een adviseur. Hierbij ligt de focus op jouw
duurzame inzetbaarheid. Zit je nog op je plek? Wat zou je anders willen en
kunnen?

Gijs Lokhorst (CNV Vakmensen)
 Gijs Lokhorst is één van de personen die je hiervoor kunt bedanken. Als

onderhandelaar voor CNV Vakmensen heeft hij zich er hard voor ingezet dat elke
werknemer gebruik kan maken van dit mooie inkijkje in je lichamelijke en
geestelijke gezondheid. Gijs heeft inmiddels zelf aan den lijve ondervonden wat
een DIA incl. PAGO voor hem heeft betekend.

Lees verder!

 

https://www.volandis.nl/nieuws/denkt-u-wel-aan-uw-gewicht/
https://www.volandis.nl/nieuws/denkt-u-wel-aan-uw-gewicht/
https://www.volandis.nl/pilot-dia


Pilot ‘DIA-adviesgesprek door bedrijven’
In de cao is vastgelegd dat alle werknemers in de bouw- en infrasector recht
hebben op een DIA. Hieronder valt het PAGO gecombineerd met een
adviesgesprek met een adviseur van Volandis. Cao-partijen in de Bouw & Infra
hebben de pilot ‘DIA-adviesgesprek door bedrijven’ gestart. Neem je deel aan
deze pilot dan kun je als bedrijf zelf uitvoering geven aan het DIA-adviesgesprek.

Meer informatie

 

Mis ze niet! De kosteloze workshops en
trainingen om je RI&E goed in te vullen
Vind je het invullen of afmaken van de RI&E lastig en kan je wel wat hulp
gebruiken? Schrijf je in voor de (kosteloze) online RI&E workshops en trainingen
specifiek georganiseerd voor de (Af)Bouw en Infrasector!

Bekijk het aanbod

 

https://www.volandis.nl/pilot-dia
https://bouwinfra.volandis.nl/rie-2020-activiteiten
https://bouwinfra.volandis.nl/rie-2020-activiteiten


Poll: Zou jij het Digitaal Skills Paspoort
gebruiken?
Blijven ontwikkelen is nodig in de bouw-, infra- en technieksector van nu. De
bouwwereld verandert snel, bijvoorbeeld door de energietransitie en door
innovaties. Om je persoonlijke ontwikkeling en skills beter zichtbaar te maken, is
het team van Volandis hard bezig om het digitaal Skills Paspoort te ontwikkelen.
Wij zijn benieuwd! Zou jij het Digitaal Skills Paspoort gebruiken? 

 

https://vimeo.com/477950235
https://www.volandis.nl/kijk-vooruit/skills-paspoort/
http://bouwinfra.volandis.nl/bedankt-poll-ja
http://bouwinfra.volandis.nl/bedankt-poll-misschien
http://bouwinfra.volandis.nl/bedankt-poll-nee


DIA en PAGO gaan tijdens lockdown door
De DIA en het PAGO gaan ook gedurende de lockdownperiode door. De
arbodiensten hanteren strenge voorzorgsmaatregelen waardoor de DIA en het
PAGO veilig uitgevoerd worden. Om die reden kan de longfunctietest komen te
vervallen. De DIA-adviesgesprekken worden via een online beeldverbinding
verzorgd. Dat betekent dat jij tijdens en ná het PAGO stil kan staan bij jouw
duurzame inzetbaarheid. En dat is juist nu hartstikke belangrijk.

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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