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Met o.a. Komt er een vaccinatiebewijs? | Bewust Veilig-dag, doe jij
mee? | en andere interessante onderwerpen

 

Niemand wil de bouw op slot!
Ondanks corona werken we door. Maar heb jij jouw bouwplaats goed op orde?
Want blijven doorwerken kunnen we alleen als we uitbraken van het coronavirus
weten te voorkomen. Zorg er daarom voor dat je personeel zich houdt aan de
basismaatregelen en dat je bouwplaats coronaproof is. Hoe doe je dat? Vijf tips
op een rij.

Lees verder

 

https://bouwinfra.volandis.nl/Default.aspx?ID=1556
https://bouwinfra.volandis.nl/
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Komt er een vaccinatiebewijs?
Er wordt momenteel veel gezegd en geschreven over vaccinatiebewijzen, maar
hoe zit het nu eigenlijk? Krijg je wel of geen vaccinatiebewijs? Op dit moment
krijgt niemand een officieel vaccinatiebewijs. Wat je wel krijgt is een bevestiging
van je vaccinatie waar de gegevens van het toegediende coronavaccin in staan.
De Europese Commissie werkt momenteel aan een digitale EU-coronapas
waarmee je je vaccinaties en testresultaten kunt laten zien.

Lees verder

 

Lekker thuiswerken?
Inmiddels zijn we al even op weg als thuiswerkers en gek genoeg brengt dat ook
een aantal voordelen met zich mee. Zo is menig werknemer een stuk sneller op
zolder dan op kantoor. Die dagelijkse file kun je dus wegstrepen. Daarnaast kun

https://www.helpdeskcorona-bt.nl/nieuws/komt-er-een-vaccinatiebewijs/
https://www.helpdeskcorona-bt.nl/nieuws/komt-er-een-vaccinatiebewijs/
https://www.volandis.nl/nieuws/lekker-thuiswerken/


je je eigen tijd indelen, zie je gezinsleden ineens een stuk vaker en kun je je
misschien een stuk beter concentreren zonder collega’s die je continu
onderbreken met vragen.  

Lees verder

 

Heb jij vijftigplussers in dienst met zwaar
werk?
Heb jij vijftigplussers in dienst die werkzaam zijn in fysiek zware beroepen? En
kunnen zij dit moeilijk volhouden tot hun 67e of 68e? Meld je werknemers dan
kosteloos aan voor de onderzoeksgroep van het Digitaal Skills Paspoort en
bekijk wat de mogelijkheden zijn om deze medewerkers gezond hun pensioen te
laten halen.

Aanmelden
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Lichamelijke belasting bij werknemers, waar
kan jij hulp bij gebruiken?
Als werkgever in de (Af)Bouw & Infra weet je als geen ander dat je werknemers
een lichamelijk zware baan hebben. Staat lichamelijke belasting bij jou op de
agenda? Zou je ondersteuning kunnen gebruiken bij de aanpak er van? Vanuit
de campagne fysieke belasting van het ministerie van SZW is het TOP-
coachproject gestart. Via een coach kan jij als werkgever kosteloos
ondersteuning krijgen bij de aanpak van fysieke belasting in het werk van je
werknemers. Heb je een hulpvraag om aan de slag te gaan met fysieke
belasting? Laat ons weten waar jij hulp bij kan gebruiken!

Wat is jouw vraag?

 

Preventiegids: Een goed begin is het halve
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werk!
Gezonde werknemers die niet alleen veilig werken, maar ook met veel plezier.
Dat is natuurlijk de droom van elke werkgever. Maar je werknemers hier optimaal
in ondersteunen is nog best een opgave. Logisch dus dat je wel wat hulp kunt
gebruiken. Gelukkig is er de Volandis Preventiegids. Een handige tool om te
gebruiken in combinatie met het bedrijfs/brancherapport uit mijnVolandis.

Wie gaat jou helpen
 In de Preventiegids vind je direct terug hoe en met wie je het beste aan de slag

kunt, onderverdeeld in thema’s als leefstijl, loopbaanbegeleiding, werkdruk en
veiligheid. Bij elk thema vind je passende opleidingen, coaches, cursussen en
toolboxen overzichtelijk op een rij met bijbehorende geselecteerde
dienstverleners.

Lees verder

 

Bewust Veilig-dag, doe jij mee?
Op 24 maart 2021 is het tijd voor de 5e editie van de Bewust Veilig-dag en
dankzij het volledig digitale programma kunnen alle geïnteresseerde
werknemers, werkgevers en ketenpartners mee doen.

Om veiligheid met elkaar bespreekbaar te maken, wordt er gedurende de Bewust
Veilig-dag uitgebreid aandacht besteed aan veilig en gezond werken,
bewustwording en verantwoordelijkheid. Daarnaast is er een digitale escape
room. 

Wil jij ook Bewust Veilig werken? Meld je dan nu aan op bewustveilig.com. Je
ontvangt dan direct de eerste speltips! 

Aanmelden
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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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