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Met o.a. PAGO | Wat zeg je!? | Coronavirus

 

Er staat een bedrijfsrapport voor je klaar!
Heb je 15 of meer werknemers die hebben deelgenomen aan de DIA (incl. het
PAGO)? Dan vind je in mijnVolandis het bedrijfsrapport over de duurzame
inzetbaarheid van jouw werknemers. Nieuwsgierig naar de uitkomst? Log dan in
met je account op mijn.volandis.nl. Nog geen account aangemaakt? Klik dan op
onderstaande link en maak kosteloos je account aan.

Naar mijnVolandis

 

https://bouwinfra.volandis.nl/Default.aspx?ID=1262
https://bouwinfra.volandis.nl/
https://www.volandis.nl/dia/voor-bedrijven/mijnvolandis/
https://www.volandis.nl/dia/voor-werknemers/dia-incl-pago/
https://inloggen.volandis.nl/identity/login?signin=e88cb0ab1074295bfa1f73ab9d371079
https://www.volandis.nl/dia/voor-bedrijven/mijnvolandis/


Wat zeg je!?
In de Bouw & Infra geeft maar liefst 45% van het bouwplaatspersoneel aan last
te hebben van lawaaioverlast en 13% is daadwerkelijk lawaaislechthorend.
Verontrustende cijfers, zeker als je bedenkt wat de gevolgen hiervan zijn op de
bouwplaats. Je verstaat je collega’s niet of verkeerd, mist
waarschuwingssignalen en de radio moet steeds harder. Hoe hard is te hard?

Lees meer

 

Coronavirus; preventietips voor in de bouw!
Het risico voor iemand in de bouw is niet verhoogd. Handel zorgvuldig, maar laat
je niet gek maken. De beste manier om te zorgen dat je geen Coronabesmetting
oploopt of doorgeeft is hetzelfde als voor de griep:

https://www.volandis.nl/nieuws/wat-zeg-je/
https://www.volandis.nl/nieuws/wat-zeg-je/
https://www.volandis.nl/nieuws/coronavirus-preventietips-voor-de-bouw/


Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Was regelmatig en goed je handen
Schud geen handen

Op onze website vind je de actuele informatie omtrent het Coronavirus.

Lees meer

 

Bewust Veilig, iedere dag!

Op woensdag 18 maart is alweer voor de 4e keer de Bewust Veilig-dag! Op die
dag staan we extra stil bij de veiligheid in de bouw. Als werkgever kun je hier op
je eigen manier invulling aangeven. Hang posters op, nodig een steigerbouwer
uit om een demonstratie te geven over het veilig gebruik van steigers, loop met
de opdrachtgever rond op de bouwplaats om veiligheidsrisico’s door te nemen of
organiseer een Pubquiz toolboxmeeting. Met z’n allen werken we aan één doel:
iedereen aan het einde van de dag weer gezond naar huis. Doe inspiratie op en
meld je aan!

Meld je aan

 

https://www.volandis.nl/nieuws/coronavirus-preventietips-voor-de-bouw/
http://www.bewustveilig.com/
https://www.volandis.nl/pubquiz
http://www.bewustveilig.com/
https://www.volandis.nl/dia/voor-werknemers/preventiezorg/


Daarom een PAGO!
Val jij onder de cao Bouw & Infra? Goed nieuws, want dan kun je kosteloos
gebruikmaken van het pakket Individugerichte Preventiezorg. Onderdeel van dit
pakket is het welbekende PAGO. Dit wordt tegenwoordig gecombineerd met een
DIA-adviesgesprek en is bij uitstek de gelegenheid om te kijken hoe jij ervoor
staat. Ben je gezond? Kijk je vooruit en werk je eigenlijk wel veilig?

Lees meer

 

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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