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Bouwspraak: smeer ‘m tijdens het smeren
Terwijl Leo lekker een muurtje smeert, dreigt er gevaar van boven. De woorden
smeren en smeer 'm lagen nog niet eerder zo dicht bij elkaar. Ken de gebaren en
voorkom gevaren. Of stomme ongelukken. Snap jij eigenlijk wat je collega
bedoelt als hij ‘Hé, hé, hé…!’ roept? Zorg dat ze jou wel ‘ff kunnen waarschuwen’
en leer alle Bouwspraak gebaren!

Bekijk video

 

https://bouwinfra.volandis.nl/Default.aspx?ID=1713
https://bouwinfra.volandis.nl/
https://youtu.be/Bn3UQbMlj1U
https://youtu.be/Bn3UQbMlj1U


Subsidieregeling VCA voor bol-studenten
De cao-partijen vinden het van belang dat de Bouw & Infra een aantrekkelijke
sector is en blijft om in te werken. Stages zijn daar een belangrijk onderdeel van.
Als stagebieder kun je vanaf 1 april een subsidie van maximaal € 300,-
aanvragen als tegemoetkoming van de kosten van het VCA-diploma. Benieuwd
hoe je als stagebieder gebruik kunt maken van deze subsidie? Je vindt hier alle
informatie.

Lees verder

 

Tijd voor Volandis!
Zoals het klokje op de bouwplaats tikt, tikt het nergens. Maar ben jij wel helemaal
bij de tijd of kun je een update gebruiken? Stuur vandaag nog een mailtje naar
communicatie@volandis.nl om een exemplaar aan te vragen en de klok komt zo

https://www.volandis.nl/kijk-vooruit/subsidies/subsidie-vca
https://www.volandis.nl/kijk-vooruit/subsidies/subsidie-vca
mailto:communicatie@volandis.nl
mailto:communicatie@volandis.nl


spoedig mogelijk jouw kant op. Heb je alleen nooit meer een excuus om te laat te
komen…

Klok aanvragen

 

Wat is er vanuit het cao-pakket voor jouw
werknemers geregeld?
Vanuit het cao-pakket zijn er afspraken gemaakt over preventiezorg. Ben jij
benieuwd welke voorzieningen er kosteloos geregeld zijn voor jouw
werknemers? Of wil jij de opkomst van de PAGO/DIA verhogen? En wil je weten
hoe het gesteld is met de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers? Meld
je dan aan voor de online kennissessie.

Meld je aan

 

mailto:communicatie@volandis.nl
https://www.volandis.nl/nieuws/kennissessie-cao-pakket-preventiezorg-vervolgactiviteiten-en-instrumenten
https://www.volandis.nl/nieuws/kennissessie-cao-pakket-preventiezorg-vervolgactiviteiten-en-instrumenten


Meerdere bv’s in één groepsrapport
Veel bedrijven kennen het bedrijfsrapport al dat je kunt vinden in mijn.volandis.nl.
Wat je misschien nog niet weet, is dat het sinds kort mogelijk is om meerdere
bv’s aan elkaar te laten koppelen. Hierdoor ontstaat er één groepsrapport. Het
voordeel hiervan is dat bedrijven met bv’s waar minder dan 15 werknemers
werken, de PAGO data nu wel terug kunnen zien. Wil jij ook zo'n groepsrapport?
Stuur een e-mail naar team DIA Bedrijven.

 

Beter na een burn-out
In de huidige arbeidsmarkt kijken we helaas niet raar meer op van een burn-out
meer of minder. Er ligt veel druk op werknemers waardoor een burn-out op de
loer ligt. De vraag is natuurlijk hoe kom je hier uiteindelijk weer vanaf? Marco
Tanis kreeg in 2018 te maken met een ernstige burn-out maar zit inmiddels weer
helemaal op zijn plek als projectbegeleider. Benieuwd wat hem heeft geholpen?

https://bouwinfra.volandis.nl/mijn.volandis.nl
mailto:diabedrijven@volandis.nl?subject=Ik%20wil%20een%20groepsrapport&body=Beste%20teamleden%20van%20DIA%20Bedrijven%2C%0A%0AIk%20wil%20graag%20voor%20de%20volgende%20BV%27s%20%C3%A9%C3%A9n%20groepsrapport%2C%20te%20weten%3A%0A-%20%0A-%0A-%0A%0AMet%20vriendelijke%20groet%2C%0A
https://www.volandis.nl/praktijkvoorbeelden/beter-na-een-burn-out


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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