
VERZUIM VOORKOMEN 
IN DE BOUW
7 oplossingen voor ondernemers

Er zijn diverse regelingen waarmee u als ondernemer in de bouw ervoor kunt zorgen dat uw 

personeel (langer) inzetbaar blijft. De Goudse, ArboDuo (ArboNed) en Bouwend Nederland hebben 

ze hieronder voor u op een rijtje gezet.

https://www.goudse.nl


2/4

7 OPLOSSINGEN VOOR PERSONEELS-
VRAAGSTUKKEN IN DE BOUW

1. IK HEB OUDER PERSONEEL. HOE ZORG IK ERVOOR DAT ZIJ FIT HET (PRE)PENSIOEN HALEN?

2. IK HEB WERKNEMERS MET FYSIEKE KLACHTEN DOOR OVERBELASTING

3. IK WIL WERKNEMERS MET PSYCHISCHE KLACHTEN HELPEN

Zwaarwerkregeling 
Door gebruik te maken van de 

Zwaarwerkregeling kunnen 

Bouwplaatsmedewerkers sinds 1 

januari 2021 maximaal 3 jaar voor hun 

AOW-leeftijd stoppen met werken.

Vierdaagse werkweek 55+
In de cao Bouw en Infra staat dat als 

werknemers de leeftijd van 55 jaar 

bereiken, zij hun werkgever kunnen 

verzoeken om de werkweek aan te 

passen naar vier dagen.

Meer weten? 
De Goudse 
Bouwcoach Verzuim & Personeel

bouwcoach@goudse.com

Tel. (0182) 54 49 18

STEP
STEP is een landelijke organisatie 

die elke dag bezig is met herstel en 

het voorkomen van klachten aan het 

lichaam. STEP zorgt bij uitval voor een 

snelle en duurzame terugkeer naar de 

werkvloer. Maar liever nog voorkomen 

ze uitval. STEP werkt aan de hand van 

drie pijlers: 

 zelfredzaamheid

 duurzame inzetbaarheid

 spoedig herstel bij uitval

Preventiebudget
Deze kosten worden vergoed als 

onderdeel van het preventiebudget, 

met een maximum van € 850,-, als 

u een Verzuimverzekering heeft bij 

De Goudse en lid bent van Bouwend 

Nederland.

Meer weten? 
De Goudse 
Bouwcoach Verzuim & Personeel

bouwcoach@goudse.com

Tel. (0182) 54 49 18

Social support van  
Bouwend Nederland
Social Support biedt werknemers 

niet alleen een luisterend oor 

bij scheidingen, schulden en 

depressiviteit. De specialisten staan 

hen vooral bij met raad en daad en 

verwijzing naar hulpinstanties.

Wat kost het?
De diensten van de adviseurs van 

Social Support kosten € 110,- per 

uur. Deze kosten worden vergoed als 

onderdeel van het preventiebudget, 

met een maximum van € 1250,-, als 

u een Verzuimverzekering heeft bij 

De Goudse en lid bent van Bouwend 

Nederland.

Meer weten? 
De Goudse 
Bouwcoach 

Verzuim & Personeel

bouwcoach@goudse.com

Tel. (0182) 54 49 18

https://zwaarwerkregeling.nl
https://zwaarwerkregeling.nl
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/vierdaagse-werkweek-55plus
mailto:bouwcoach%40goudse.com%20?subject=
https://www.bouwendnederland.nl/service/financiële-ledenvoordelen/personeel-en-organisatie/step
mailto:bouwcoach%40goudse.com%20?subject=
https://www.bouwendnederland.nl/media/8795/bnl_social_support_folder-3-luik_november_2020.pdf
https://www.bouwendnederland.nl/media/8795/bnl_social_support_folder-3-luik_november_2020.pdf
mailto:bouwcoach%40goudse.com%20?subject=
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7 OPLOSSINGEN VOOR PERSONEELS-
VRAAGSTUKKEN IN DE BOUW

4. IK WIL TIJDIG VOORKOMEN DAT WERKNEMERS UITVALLEN

5. IK WIL MIJN MEDEWERKERS STIMULEREN OM AAN DE SLAG 
TE GAAN MET HUN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Beleid psychosociale arbeidsbelasting
Pesten, maar ook discriminatie en 

seksuele intimidatie, zijn vormen van 

ongewenst gedrag en vallen volgens 

de Arbowet onder psychosociale 

arbeidsbelasting (PSA). Ook werkdruk 

valt hieronder. Uit onderzoek blijkt dat 

deze vormen van ongewenst gedrag 

ook frequent in de bouw voorkomen. 

Als werkgever bent u verplicht grens-

overschrijdend gedrag en werkdruk te 

voorkomen. Uw plan van aanpak legt 

u vast in een PSA-beleid. U kunt het 

beleid zelf vormgeven, of opstellen in 

samenwerking met een deskundige.

PSA-module voor het kleinbedrijf
Regel snel en eenvoudig een helder en 

wettelijk verplicht PSA beleid met de 

PSA-module voor het kleinbedrijf voor 

€ 7,50 per werknemer per jaar. Zo zijn 

én blijven uw mensen met plezier aan 

het werk. 

PAGO/ DIA
In de cao Bouw en Infra is vastgelegd 

dat als onderdeel van het periodiek 

arbeidsgezondheidskundig onderzoek 

(PAGO) eens in de vier jaar een 

adviesgesprek plaatsvindt met een 

adviseur van Volandis. In dit gesprek 

gaat de adviseur in op de vraag hoe 

uw werknemers met plezier kunnen 

blijven werken en hoe zij zo duurzaam 

mogelijk binnen de bouw aan de 

slag kunnen blijven. We noemen 

deze combinatie van PAGO en dit 

adviesgesprek de DIA: Duurzame 

Inzetbaarheidsanalyse. De DIA is dus 

het oude PAGO, maar dan uitgebreid 

met een persoonlijk adviesgesprek. 

De DIA is onderdeel van het pakket 

Individugerichte Preventiezorg. 

Wat kost het?
Voor bedrijven die vallen onder de 

cao Bouw & Infra en/of lid zijn van 

Bouwend Nederland, NOA of AFNL, 

zijn het PAGO en de bijbehorende DIA 

kosteloos.

Meer weten?
Loket Bouwend Nederland
bouwendnederland@arboned.nl

Tel. (075) 687 23 20

Volandis
info@volandis.nl

Tel. (0341) 49 92 99

SLIM-regeling
De minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid stelt sinds 2020 

jaarlijks € 48 miljoen beschikbaar 

voor initiatieven die zijn gericht op het 

stimuleren van leren en ontwikkelen 

in het mkb. Updates van deze SLIM-

subsidieregeling worden op de 

website van het Ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid vermeld.

Stimuleringsprogramma
Sociale partners uit de bouw en 

infrasector willen graag samen 

investeren in de sector, om te 

voorkomen dat die in een crisis 

terechtkomt. Dit doen ze met 

een stimuleringsprogramma, dat 

deel uitmaakt van een breder 

investeringspakket. 

 
Individueel budget
Het is de verantwoordelijkheid van 

de werknemer te zorgen dat hij goed 

inzetbaar en ‘fit for the job’ blijft. Om 

het werknemers mogelijk te maken 

deze verantwoordelijkheid in te 

vullen is in de cao Bouw en Infra het 

individuele budget ingesteld.

Meer weten?
Ministerie van Sociale Zaken, 
individuele mkb-ondernemingen
subsidieregelingSLIM@minszw.nl

Tel. (070) 315 21 11 

Loket Bouwend Nederland
bouwendnederland@arboned.nl

Tel. (075) 687 23 20

https://www.arboned.nl/diensten/psychosociale-arbeidsbelasting-psa/module-voor-klein-mkb
https://www.arboned.nl/diensten/psychosociale-arbeidsbelasting-psa/module-voor-klein-mkb
https://www.fnv.nl/getmedia/9b1b455f-b404-4ca1-8595-dd9f5fc1f30b/488-bouw-en-infra-cao-2020-v030820.pdf?ext=.pdf&dtime=20210319121055
https://www.volandis.nl/dia/voor-werknemers/preventiezorg/gpo/
https://www.volandis.nl/dia
https://www.fnv.nl/getmedia/9b1b455f-b404-4ca1-8595-dd9f5fc1f30b/488-bouw-en-infra-cao-2020-v030820.pdf?ext=.pdf&dtime=20210319121055
mailto:bouwendnederland%40arboned.nl%20?subject=
mailto:info%40volandis.nl%20?subject=
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim
https://www.bouwendnederland.nl/media/8491/stimuleringsprogramma-behoud-vakkrachten-bouw-en-infra.pdf?_ga=2.172367392.2070114201.1618496670-827967596.1607520562
https://www.bouwendnederland.nl/media/8491/stimuleringsprogramma-behoud-vakkrachten-bouw-en-infra.pdf?_ga=2.172367392.2070114201.1618496670-827967596.1607520562
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/cao-bouw-infra
mailto:subsidieregelingSLIM%40minszw.nl%20?subject=
mailto:bouwendnederland%40arboned.nl%20?subject=
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6. IK WIL DE STRESS VAN MIJN UTA-WERKNEMERS REDUCEREN

7. IK WIL AAN DE SLAG MET MIJN RISICO-INVENTARISATIE EN EVALUATIE (RI&E)

UTA-werkdrukvoorziening 
Veel UTA-werknemers ervaren een 

hoge werkdruk. Onder hoge druk of 

constante spanning werken vraagt niet 

alleen geestelijke inspanning, maar 

heeft ook gevolgen voor het lichaam. 

Als uw werknemer niet op tijd zijn 

rust pakt, maakt hij meer energie op 

dan hij opneemt. Hij put zichzelf dan 

langzaam uit. U kunt uw werknemers 

helpen door stress-coaching. 

Wat kost het?
De UTA werkdrukvoorziening biedt 

gratis stress-coaching voor UTA- 

personeel.

Meer weten?
Loket Bouwend Nederland
bouwendnederland@arboned.nl

Tel. (075) 687 23 20

1. Zelf doen
De RI&E Bouwnijverheid is een online 

applicatie waarmee bedrijven op 

eenvoudige wijze zelf een RI&E en een 

plan van aanpak kunnen maken.

2. Zelf doen, met wat hulp
Een veiligheidskundige, 

arbeidshygiënist of ergonoom kan 

samen met u de RI&E Bouwnijverheid 

invullen of u adviseren over het 

opstellen van het plan van aanpak van 

de RI&E. 

Wat kost het?
Hulp met en advisering over de RIE 

door ArboDuo kost eenmalig € 775,- 

als u lid bent van Bouwend Nederland.

3. RI&E door ArboDuo (ArboNed)
U laat de RI&E door ArboDuo 

uitvoeren. Zo wordt u volledig ontzorgd 

en weet u zeker dat u voldoet aan uw 

wettelijke verplichtingen.

Wat kost het?
Het opstellen van een RI&E door 

ArboDuo kost eenmalig € 1.550,- als u 

lid bent van Bouwend Nederland.

Meer weten?
De Goudse 
Bouwcoach Verzuim & Personeel

bouwcoach@goudse.com

Tel. (0182) 54 49 18

Loket Bouwend Nederland
bouwendnederland@arboned.nl

Tel. (075) 687 23 20

https://www.goudse.nl
https://www.csrcentrum.nl/vind-coach/stresscoaching-uta/
mailto:bouwendnederland%40arboned.nl?subject=
https://www.volandis.nl/werk-veilig/instrumenten/ri-e
https://www.arboned.nl/diensten/mijn-preventie-expert
https://www.arboned.nl/diensten/mijn-preventie-expert
https://www.arboned.nl/diensten/risico-inventarisatie-en-evaluatie-rie?creative=410401853908&keyword=ri%26e&matchtype=b&network=g&device=c&gclid=Cj0KCQjwn4qWBhCvARIsAFNAMijnUeZrMci0EQ-qonQR_HI7ZDS3ZW_nPC_guEveFI5y6EqbUd0OcwUaAiAXEALw_wcB
mailto:bouwcoach%40goudse.com%20?subject=
mailto:bouwendnederland%40arboned.nl?subject=
https://www.arboned.nl/diensten/verzuimabonnementen/arboduo
https://www.bouwendnederland.nl

