
Kun je deze e-mail niet zien, bekijk het dan in je browser .

Loop jij rond met een sluipmoordenaar? | Veelgestelde vraag: wordt
een zonnebril door mijn werkgever vergoed? | Inschrijven online

sessies. En andere interessante onderwerpen

 

Veelgestelde vraag: wordt een zonnebril door
mijn werkgever vergoed?
Zonnebrand voorkom je door bedekkende kleding te dragen en de rest van je
huid regelmatig in te smeren. Maar je ogen beschermen is ook belangrijk. Word
jij tijdens je werk blootgesteld aan zonlicht en kan dit niet voorkomen worden?
Dan is dat een arbeidsrisico en dient je werkgever hiertoe goede
beschermingsmaatregelen te treffen. In dit geval is een zonnebril, zo nodig
op sterkte, een PBM waar de werkgever voor moet zorgen.

Lees verder

 

https://bouwinfra.volandis.nl/Default.aspx?ID=1739
https://bouwinfra.volandis.nl/
https://www.volandis.nl/werk-veilig/persoonlijke-beschermingsmiddelen/oogbescherming
https://www.volandis.nl/werk-veilig/persoonlijke-beschermingsmiddelen/oogbescherming


Subsidies voor gediplomeerde BBL'ers
Er wordt deze dagen heel wat afgezweet door BBL-leerlingen, want de examens
zijn in volle gang. Dat betekent dat er binnenkort weer veel diploma’s worden
uitgereikt. Niet alleen feest voor de studenten, maar ook voor jou als werkgever
want er zijn 2 subsidieregelingen waar jouw bedrijf wellicht voor in aanmerking
komt: de Diplomabonus en de afrondingssubsidie van de Stimuleringsregeling
BBL. Check of jij hier recht op hebt en hoe je deze kunt aanvragen. 
 

Naar subsidies

 

Loop jij rond met een sluipmoordenaar?
Weet jij dat het PAGO letterlijk levens redt?! Er lopen veel werknemers rond op
de bouwplaats met klachten die te herleiden zijn tot slaapapneu (ademstops
tijdens slaap). Onbehandeld slaapapneu leidt niet alleen tot chronische

https://www.volandis.nl/kijk-vooruit/subsidies
https://www.volandis.nl/kijk-vooruit/subsidies
https://www.volandis.nl/jouwdia


vermoeidheid, maar brengt ook risico op hoge bloeddruk, hartritmestoornissen,
hartfalen en hart- en herseninfarct met zich mee. Deze klachten merk je niet altijd
direct op, maar komen bij het PAGO wel naar voren. Zorg dat jij niet rondloopt
met een sluipmoordenaar zonder dat je het weet en ga! Check hier wanneer de
arbodienst jou uitnodigt of neem direct contact op met Volandis.

Wanneer is jouw PAGO?

 

Podcast: Hoe voorkom je ongelukken met
rolsteigers?
Elk jaar gebeuren er honderden ongelukken met rolsteigers. De meeste
medewerkers denken dat hun dat niet snel overkomt. Maar áls het mis gaat, gaat
het ook goed mis! Om dit soort ongelukken te voorkomen zijn er aanbevelingen
gedaan in het A-blad Rolsteigers om het werken met rolsteigers zo veilig
mogelijk te maken. Onlangs is dit A-blad vernieuwd met nieuwe regels voor
kleine steigers. Gerard Westenbroek, branchemanager VSB en René du Pon,
veiligheidskundige Volandis, praten je bij tijdens deze podcast.

Luister de podcast

 

https://www.volandis.nl/contact
https://www.volandis.nl/jouwdia
https://www.volandis.nl/actualiteit/nieuws/podcasts/podcastaflevering-2-valgevaar-met-rolsteigers
https://www.volandis.nl/actualiteit/nieuws/podcasts/podcastaflevering-2-valgevaar-met-rolsteigers


Inschrijven online sessies
Kosteloze werkdruk- en stresscoaching voor (bouwplaats)medewerkers

 Sinds dit jaar hebben UTA- en bouwplaatsmedewerkers een doorverwijzing van
de bouwarts nodig om kosteloos gebruik te maken van de werkdrukvoorziening.
Wil je precies weten hoe dit werkt en wat de voorziening inhoudt? Meld je dan
hier aan voor de online kennissessie op donderdag 30 juni van 10.00 - 11.00 uur.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Workshop RI&E Bouwnijverheid
 De RI&E is de basis voor veilig en gezond werken. Het invullen ervan kan best

een klus zijn. Kun jij hierbij hulp gebruiken? Meld je dan hier aan voor de online
workshop op donderdag 23 juni van 15.00 - 16.00 uur. 

 

Maak je mensen toekomstbestendig:

https://www.volandis.nl/nieuws/kennissessie-werkdrukvoorziening
https://www.volandis.nl/nieuws/is-jouw-ri-e-al-klaar
http://www.infrakr8.nl/


regiobijeenkomsten voor Infra
Investeren in mensen is investeren in de toekomst van je bedrijf. Maar waar
begin je? MKB Infra en Straatwerk NL organiseren samen met Volandis voor de
infrasector 4 regionale bijeenkomsten ‘Maak je mensen toekomstbestendig’.
Directieleden, leidinggevenden en HR-adviseurs uit de gehele infrabranche zijn
in juni/juli van harte welkom in Amsterdam, Harderwijk, Eindhoven of
Nieuwerkerk a/d IJssel. Meld je hiervoor aan en ontvang praktische tips om aan
de slag te gaan zodat medewerkers veilig, gezond, gemotiveerd én
toekomstgericht blijven werken.

Aanmelden

 

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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