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

Waarom zou je een vertrouwenspersoon inzetten? | Kaart met
arbodiensten | Ben jij net zo snel als Leo? En andere interessante

onderwerpen

 

Ben jij net zo snel als Leo?
Leo daagt je uit om hem te verslaan en weekwinnaar te worden van het
Bouwspraak Bijspijkerspel. Naast dat je een toffe trui mag uitzoeken, ding je ook
nog mee voor de kwartaalprijs. Namelijk een BBQ t.w.v. € 500,- voor je hele
bedrijf. Blijk jij de enige echte Bouwspraak pro? Dan ga je tijdens het eindspel op
7 oktober 2022 ook nog eens naar huis met een reischeque t.w.v. € 1.000,-. Dus
waar wacht je op? Klik hier om het spel te spelen!

Bekijk video

 

https://bouwinfra.volandis.nl/Default.aspx?ID=1728
https://bouwinfra.volandis.nl/
https://www.youtube.com/shorts/FeH39429PUI
https://www.bouwspraak.nl/nl/bijspijkerspel/
https://www.youtube.com/shorts/FeH39429PUI


Uitnodiging kennissessie toolbox 2.0 | 100
ways to die at work
Op woensdag 18 mei van 14:00 – 16:30 uur (op het B&I Park te Harderwijk) kun
jij als eerste kennismaken met het spel '100 ways to die at work'. Dit is een
toolbox in spelvorm. Red jij de werknemer die blootgesteld is aan DME op tijd?!
Je ontvangt na afloop ook één exemplaar t.w.v. € 245,- die je op je eigen
werkvloer kunt inzetten! Daarnaast nemen we jou deze middag mee in de
nieuwste regels rondom rolsteigers. Wat is er zoal gewijzigd tijdens het
opbouwen, gebruik, demontage en onderhoud, ben jij erbij?

Aanmelden

 

Waarom zou je een vertrouwenspersoon

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey2ZltrZC8wHwg-kCB9ciNA1IpHZACn6A6MHnE5NHSgz9Z7w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey2ZltrZC8wHwg-kCB9ciNA1IpHZACn6A6MHnE5NHSgz9Z7w/viewform
https://www.volandis.nl/actualiteit/nieuws/podcasts/podcastaflevering-1-vertrouwenspersoon


inzetten?
"Homo! Ja, dat schalt hier geregeld over de bouwplaats, daar bedoelen ze niks
mee hoor." Of “Zit John weer alleen. Ze vragen hem nooit mee om te lunchen.
Daar ga ik me toch zeker niet mee bemoeien!” Dit soort dingen gebeuren in elk
bedrijf. Maar vinden we dit oké of niet? Deze podcast gaat over ongewenst
gedrag op de werkvloer. Hoe zorg je voor een veilige werksfeer binnen jouw
organisatie?

Luister de podcast

 

Kaart met arbodiensten
Uitnodiging voor je DIA of PAGO gehad? Nu nog even checken welke locatie het
dichtste bij jou in de buurt zit. Of ga je vanuit je klus door naar het PAGO en
welke locatie is dan het makkelijkste te bereiken? Er is nu een handige tool
ontwikkeld. Zo zie je gemakkelijk welke arbodiensten dicht bij jou in de buurt
zitten. Check het hier: www.volandis.nl/kaart-arbodiensten

Bekijk de kaart

 

https://www.volandis.nl/actualiteit/nieuws/podcasts/podcastaflevering-1-vertrouwenspersoon
http://www.volandis.nl/kaart-arbodiensten
http://www.volandis.nl/kaart-arbodiensten
http://www.volandis.nl/kaart-arbodiensten


Droombaan dankzij Digitaal Skills Paspoort
Tijdens één van de stagedagen vangt Ton iets op over een vacature en zijn hart
gaat direct sneller kloppen. Ze zoeken iemand die zich gaat focussen op het
werven van leerlingen voor de opleidingen van stratenmaker en vakman GWW.
Dit klinkt hem als muziek in de oren. Hij geeft aan geïnteresseerd te zijn en hangt
dezelfde dag nog aan de telefoon met de directeur die hem vraagt naar zijn cv.
Ton heeft echter iets veel beters en stuurt zijn Digitaal Skills Paspoort.

“Het is natuurlijk een aanname, maar ik denk zomaar dat mede dankzij het zien
van mijn Digitaal Skills Paspoort ik al zo snel een uitnodiging had voor het eerste
sollicitatiegesprek zonder dat het eerst langs het bestuur moest." Lees het
verhaal van Ton hier.
 

Lees verder

 

https://www.volandis.nl/praktijkvoorbeelden/droombaan-dankzij-digitaal-skills-paspoort
https://www.volandis.nl/praktijkvoorbeelden/droombaan-dankzij-digitaal-skills-paspoort
https://www.volandis.nl/werk-veilig/gevaarlijke-stoffen/bodemverontreiniging


Veilig werken in verontreinigde bodem
Verschillende werknemers in de Bouw & Infra kunnen te maken krijgen met
vervuilde grond of water. Soms weet je dit van tevoren, soms gebeurt het
onverwacht. Het is daarom belangrijk om te weten hoe je de risico’s het beste
tegen kunt gaan. Lees verder hoe je goed gebruik kunt maken van het V&G-plan
en de CROW-richtlijn 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem.’

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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