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Een vakgebied ontwikkelt zich door wecenschappelijk onder-

zoek. W'ecenschap is her op een verifieerbue wiize vergaren

van feiten en deze feiten vertalen in een hypothese over de

werkelijkheid. De grote opdracht van wetenschap is de we¡-

kelijkheid proberen te doorgronden door het steeds berer

begrijpen van de feicen.

In mijn bijdrage aan het symposium van maart 2003 formu-

leerde ik het vanuit een evolutionair perspectief Een vakge-

bied dat zich nie¡ onwikkelt en aanpast aan de veranderende

omstandigheden is gedoemd te verdwijnen. Een arbeidshygi-

ênisc die niet evolueert, delft het onderspit in de "struggle for

arbolife", in de strijd om de "the survival of the fitcest consul-

tant". Natuurlijk probeer je als arbodeskundige ervoor te zor-

gen dat je minimaal I dag eerder over de informarie beschikt

dan degene die je moet adviseren. Adviseren is, vanuit je des-

kundigheid, een voor de klant optimaal resultaat aanreiken

voor diens probleem. Professionals delen die informatie vrij.

Informatie kan immers iedereen verkrijgen, zeker cliënten die

de tijd hebben om te zoeken. V'aar het om gaat is het inter-

preteren van dle informacie en het verkregen inzicht toepas-

sen op een nieuwe situatie. Kennis is verwerkte, "geproceste"

informatie en de ware professional beschikt over de compe-

tentie om de informacie te kunnen gebruiken voor het oplos-

sen ven specifìeke problemen.

Een arbo-deskundige die niet op de hoogte is van de laatste

stand der wetenschap over risicot of oplossingen zal door een

becer geTnformeerde naar de achtergrond worden gedrongen.

Dus k¡itisch informatie vergâren, deze cognitief verwerken en

inpassen in je handelen. Daarnaast heb je eigenlijk een Pro-
fessionele plicht om je eigen kennis en informatie delen met

anderen om het vakgebied, en dus je eigen handelen, op een

hoger niveau te brengen. Voor dac delen van die kennls is een

vakblad onontbeerlijk.

Zes jaar geleden nam de NVvA hec Tjdschrift voor toege-

paste Arbowetenschap onder haar hoede. Het tijdschrifc had

tot dan een niet volledig volwassen leven geleid als ext¡a

katern bij hec Maandblad voor A¡beidsomstandigheden. Het

leek geen toekomst te hebben toen TNO Arbeid het rent-

meescerschap overdroeg en Samson de hoeder werd. Toch

bleek Samson geinteresseerd toen de NVvA een stevige redac-

tie in het leven riep om het blad een krachtige impuls te

geven. Achteraf bleek dir meer een commerciële interesse dan

een inhoudelijke belangstelling en dat is jammer. W'ant ook

in Nederland blijkt behoefte aan een goed wetenschappeli.ik

arbotijdschrift. En dat vraagt om een andere insteek dan geld

verdienen, maar gaat om de liefde voor het uitbrengen van

een mooi en goed blad

Onlangs is de periodieke enquête onder de leden van de

NVvA weer uirgevoerd. Hec verheugt de redactie dat TcA

goed wordt onwangen. Bi.ina driekwart van de NVvA leden

IeestTtA (bijna) altijd en het gemiddelde 'rapportcijfer' ligc

tussen 7 en 8. Bovendien bewaart meer dan 80%o van de

lezers TtA, dus ook a.ls naslagwerk vervult het blad een nutci-

ge functie. De redactie hoopc uiteraard dat de naslagfuncrie

verder is verbeterd met de cumuletieve inhoudsopgave die

eind vorig jaar is meegestuurd.

Uic de enquête blijkt ook een grote behoefte aan een rubriek

'veldwerk. In deze rubriek is plaats voor uitkomsten van

medngen. Niet alleen naar gevaarlijke stoffen, uiteraard ook

naar frsische factoren. Het stemt de redactie hoopvol dat

meer dan de helft van de respondenten ardkelen voor deze

rub¡iek kan leveren.

De redaccie zal. graag met een ¡ubriek'veldwerk beginnen en

wij roepen u dan ook op om ertikelen aan te leveren. Bij

voorkeur natuurlijk kort, krachtig en volledig. Qua omvang

denken wij aan 1000 - 1500 woorden met maximaal rwee

cabellen offiguren. Idealiter voldoet het werk aan de

omschrijving in de NVvA standaard vastleggen van meetge-

gevens, maar de redactie zal daarin zeker aanvankelijk enige

soepelheid betrachten. \Øel moet hec uiteraard zo zijn der uw

collega iets aan de gegevens heeft. Maar het mag duidelijk

zijn dat de redactie ook uw interpretacie van de feiten die

probeert de werkelijkheid ce beschrijven kan waarderen. De

toekomst van een tijdschrift ligt namelijk in de handen van

schrijvers en niet in die van lezers.

'S7ij wachten de reacties met spanning af.
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