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50 jaar vitaal en gemotiveerd, dat doe je zo!
Een leven lang fit en gezond aan het werk, dat willen we natuurlijk allemaal. De
meeste mensen wisselen tijdens hun carrière weleens van werkgever. Maar
soms tref je een oude rot in het vak die een carrière lang trouw blijft aan zijn
werkgever. Zo ook Bennie Huisman. Met een vader en opa als metselaar was
het al snel duidelijk waar ook zijn hart lag. In 1969 heeft Bennie’s broer een baan
nodig en vader Huisman informeert eens bij Bouwbedrijf Van de Kolk. Er is op
dat moment geen plek, maar een jaar later wel. Precies op het moment dat
Bennie een werkplek nodig heeft. En zo geschiedde, al had Bennie nooit kunnen
vermoeden dat dit het begin was van zijn levenslange carrière bij de bouwer uit
Garderen.

Lees verder!
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Kijk Deskundigendag 2020 terug
Op 19 november was het zover. De eerste online Deskundigendag van Volandis.
De voorbereiding was intensief vanwege de omschakeling naar een online event.
De sfeer in de 4 studio’s tijdens het aftellen was dan ook gespannen. Nergens
voor nodig, want op een kleine hapering bij de start na liep het fantastisch!

Er waren bijna 200 deelnemers waarvan 90% bij de evaluatie aangaf deze
ochtend waardevol voor zijn/haar werk te vinden. En maar liefst 97% van de
deelnemers raadt de Deskundigendag van Volandis aan bij zijn/haar collega’s.
Spijt dat je niet bent aangehaakt? Goed nieuws, want alle kennissessies zijn
terug te kijken op onze site.

Kijk terug
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Hoe ga jij om met lichamelijke belasting binnen
jouw bedrijf?
Pakt jouw bedrijf lichamelijke belasting goed aan op de werkvloer? Ben je zelf
een mooi voorbeeld voor anderen? Vertel ons jouw verhaal zodat we anderen
kunnen inspireren! Mail ons dan voor 15 januari. Meer lezen over de landelijke
campagne in samenwerking met ministerie SZW en TOP? Lees hier verder. 

Lees meer

 

Grenswerkers en arbeidsmigranten: welke
quarantaineregels zijn er?
Door de uitzondering voor quarantaine voor grenswerkers en de komende
kerstperiode ontvangt de Helpdesk Corona Bouw & Techniek veel vragen over
de quarantainemaatregelen voor grenswerkers en arbeidsmigranten. We leggen
deze uit op de website van de helpdesk.

Helpdesk Corona

 

Weerverlet | tijdstip aanmelden UWV vervroegd
De vorstperiodeskomen er weer aan. In heel Nederland betekent dit dat er
waarschijnlijk ook dagen bij zitten waarop werknemers niet kunnen
werken. Onwerkbare dagen moet je doorgegeven aan het UWV. Het UWV heeft
echter de tijd waarop de meldingen binnen moeten zijn, gewijzigd. Meld nu voor
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10.00 uur de werknemers aan. Doordat dit tijdstip vervroegd is, is ook het
meetmoment van de temperatuur veranderd. 

Foto: FNV

Weerverlet

 

Toolbox Pesten
Pesten is herhaald ongewenst negatief gedrag waartegen iemand niet in staat is
zich te verdedigen. Bijna 8% van de werknemers in Nederlnad wordt gepest op
het werk, dat zijn ruim een half miljoen werknemers. Bekijk wat jij kunt doen
tegen op pesten op de werkvloer! 

Toolbox Pesten
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Nieuw! De Volandis Preventiegids
Als werkgever in de Bouw & Infra en Afbouw ben je zuinig op je mensen. Je wilt
dat ze straks gezond met pensioen gaan. Maar hoe pak je dat precies aan? Hoe
is jouw medewerker het beste geholpen? En wie kun je daarvoor inschakelen?
Maak voor én met je werknemers gebruik van de nieuwe Volandis Preventiegids.

Naar de Preventiegids

 

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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