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Schrijf je in! Samen veilig werken op kantoor
Het advies is nog steeds: werk thuis als je functie (of werk) dat toelaat. Lukt dat
niet of tref je voorbereidingen voor een herstart? De infographic ‘Werken op
kantoor’ van de Helpdesk Corona Bouw & Techniek geeft jouw medewerkers
inzicht in de set maatregelen waaraan zij zich moeten houden als ze op kantoor
werken c.q. vergaderen.

Online kennissessie

Wil je meer informatie over de maatregelen over werken op kantoor en handige
tips hoe je je kantoor inricht en je mensen faciliteert? Meld je aan voor de online
én gratis kennissessie van de Helpdesk Corona Bouw & Techniek op 13 of 14
juli. Er geldt een beperkte beschikbaarheid. Deskundigen van ArboTechniek en
Volandis geven adviezen voor een zorgvuldige herstart zodat je hiermee alvast
kunt inspelen op een toekomstige versoepeling.

Schrijf je in!

 

https://bouwinfra.volandis.nl/Default.aspx?ID=1298
https://bouwinfra.volandis.nl/
https://bouwinfra.volandis.nl/samenveiligwerken
http://www.helpdeskcorona-bt.nl/algemeen
https://www.helpdeskcorona-bt.nl/algemeen
https://bouwinfra.volandis.nl/samenveiligwerken


Werkstress signaleren
De één bouwt door, de ander werkt verplicht thuis. Maar wat voor ons allemaal
geldt is dat er in korte tijd veel veranderd is. De maatregelen gelden voor
iedereen maar de één heeft hier meer last van dan de ander. Dat dit voor
werkstress kan zorgen is niets om je voor te schamen! In de Toolbox Werkstress
vind je uitleg en praktische tips om werkstress te signaleren en (erger) te
voorkomen. 

Toolbox

 

Kom maar binnen! Of niet?

https://www.volandis.nl/werk-veilig/instrumenten/toolboxen/toolbox-werkstress/
https://www.volandis.nl/werk-veilig/instrumenten/toolboxen/toolbox-werkstress/
https://www.helpdeskcorona-bt.nl/downloads/algemeen/


Inmiddels zijn we al aardig gewend aan de 1,5 meter regel en weten we hoe het
werkt als je iemand bij jou thuis wilt ontvangen. Voorzichtig is het codewoord!
Maar wat als er iets kapot gaat en je hebt een vakman nodig? Kan dat überhaupt
en waar moet je dan allemaal op letten? Logisch dat je daar niet direct een
antwoord op hebt. Gelukkig is er nu de infographic ‘Werk aan uw woning’.
Speciaal voor bewoners die met praktische vragen zitten over hun reparatie,
onderhoud of andere werkzaamheden. Alle antwoorden handig bij elkaar, zodat
je precies weet wat je moet doen en wat je kunt verwachten. Zo zorgen we niet
alleen voor je huis, maar ook voor je veiligheid!

Infographic

 

Veilig werken zonder DME
Het kabinet neemt maatregelen om de bouwsector te ontzien bij de aanpak van
de uitstoot van stikstof. Want onze stikstofuitstoot is al met al beperkt. Maar let
op: onze dieselmotoren produceren meer dan alleen stikstof! En
dieselmotoremissie (DME) blijft “gewoon” een kankerverwekkende stof. Streven
naar 0 dieseluitstoot blijft daarom het uitgangspunt! Wat kun je daaraan doen?
Check de video. Veilig werken zonder DME! 

Bekijk video

 

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.

https://www.helpdeskcorona-bt.nl/downloads/algemeen/
https://www.volandis.nl/praktijkvoorbeelden/veilig-werken-zonder-dme/
https://www.volandis.nl/praktijkvoorbeelden/veilig-werken-zonder-dme/
mailto:info@volandis.nl
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