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Joost van Rooij & Daan Huizer  



Waarom Indonesië? 

� Indonesië is een witte vlek op de arbeidshygiënische wereldkaart.

Terwijl het land ca 220 miljoen inwoners heeft en ook op economisch 

gebied een belangrijke speler is in Oost Azië.  

� Weinig of geen samenwerkingsverbanden op het terrein van de 

arbeidshygiënearbeidshygiëne

Ondanks historische banden tussen Nederland en Indonesië.

� Joost van Rooij heeft Indonesië in zijn hart en Daan Huizer heeft � Joost van Rooij heeft Indonesië in zijn hart en Daan Huizer heeft 

Indonesië in zijn genen!
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Doel

Verzorgen van twee 2-daagse trainingen in 

Indonesië voor:

1. Arbo-professionals uit het veld , waaronder:

HSE-experts uit grote bedrijven, vertegenwoordigers van (locale) 

overheden overheden 

locatie: Jakarta, Indonesië

2.Toekomstig arbo-professionals, waaronder: 

docenten en studenten van een universiteit en vertegenwoordigers 

van MKB 

locatie: Surabaya, Indonesië

Tevens mooie gelegenheid om beeld te krijgen van 

arbeidshygiëne in Indonesië!
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arbeidshygiëne in Indonesië!



Inhoud trainingen:

Introductie: basale arbeidshygiënische begrippen als blootstelling, gevaar Introductie: basale arbeidshygiënische begrippen als blootstelling, gevaar 

en risico in relatie tot gevaarlijke stoffen

Praktische arbeidshygiënische hulpmiddelen die zich de afgelopen jaren 

in Europa bewezen hebben als bruikbare tools:in Europa bewezen hebben als bruikbare tools:

Expert system EASE: schattingen maken van blootstelling aan 

gevaarlijke stoffen zonder te meten.gevaarlijke stoffen zonder te meten.

IH-Stat: ter verbetering van basale statistische kennis, benodigd bij 

het interpreteren van meetgegevens.het interpreteren van meetgegevens.

COSHH-Essentials: handvatten voor selecteren van 

beheersmaatregelen op werkplekken.
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beheersmaatregelen op werkplekken.



Project partners in Indonesie

1. PT. Phitagoras Global Duta in Jakarta  (www.phitagoras.co.id)

Deze organisatie levert trainingen en adviezen op het terrein van 

milieu, veiligheid, kwaliteit en management aan bedrijven in Indonesië. milieu, veiligheid, kwaliteit en management aan bedrijven in Indonesië. 

Focus op veiligheid en milieu. Arbeidshygiëne is in het cursuspakket 

onderbelicht.

2. Universitas Surabaya – UBAYA in Surabaya  (www.ubaya.ac.id)

Universiteit met ca. 10.000 studenten.Universiteit met ca. 10.000 studenten.

Naast onderwijs en onderzoek biedt UBAYA actief diensten en kennis 

aan, aan bedrijven en overheidsorganisaties in Oost-Java. 

Vooral gericht op veiligheid en milieu in relatie tot gevaarlijke stoffen. Vooral gericht op veiligheid en milieu in relatie tot gevaarlijke stoffen. 

Arbeidshygiëne en gezondheidsrisico’s van werknemers onderbelicht.
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Trainingen in Jakarta

(4-dagdelen)(4-dagdelen)
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Trainingen in Jakarta

Geannuleerd…

Reden:Reden:

te weinig inschrijvingen: 12 toezeggingen, waarvan slechts 2 uiteindelijk 

bevestigd

Vermoedelijke oorzaak:

a. Financiële crisis -> mogelijk

b. Verkiezingen -> waarschijnlijk !?
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Lezing  op Universitas Surabaya - UBAYA 

(1 dagdeel, ca. 100 personen)(1 dagdeel, ca. 100 personen)
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Trainingen UBAYA – Surabaya 

(3-dagdelen, 25 personen)(3-dagdelen, 25 personen)
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Arbeidshygiene in Indonesië

Aantal Occupational/Industrial Hygienists in Indonesië?

Circa 450 – 500 personen 
(universitieiten: 20%, consultancy: 30%, bedrijven: 40%, gecombineerd: 10%)(universitieiten: 20%, consultancy: 30%, bedrijven: 40%, gecombineerd: 10%)

Opleidingen? 

Combinatie van Environmental Health, Occupational Health and Safety

(veelal binnen faculteit Public Health), o.a. in:(veelal binnen faculteit Public Health), o.a. in:
Jakarta: Universitas Indonesia

Surabaya: ITS (dipl 4 degree), Universitas Airlangga, Ubaya (bachelor degree)

Semarang: Universitas Diponegoro Semarang: Universitas Diponegoro 

Medan: Universitas Sumatera Utara 

Makassar: UNHAS

Vereniging voor Occupational/Industrial Hygienists in Indonesië?

Asosiasi Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja (A2K3) – Association of 

Occupational Health and Safety Experts
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informatie verzameld in gesprekken en middels korte vragenlijst ingevuld door deelnemers lezing



Resumé

Trainingen in Jakarta geannuleerd 

- gaan we echter nog een keer proberen te organiseren!

Lezing en trainingen in Surabaya zeer succesvol verlopen

- veel deelnemers van zowel universiteiten, bedrijven als overheden

- uitstekend georganiseerd door staff UBAYA  - uitstekend georganiseerd door staff UBAYA  

- enthousiaste reacties

- gemotiveerde en leergierige studenten

- deelnemers benaderen ons met inhoudelijke vragen via internet- deelnemers benaderen ons met inhoudelijke vragen via internet

Arbeidshygiënisten in Indonesië

- beperkt in aantal

- staan voor grote uitdagingen!- staan voor grote uitdagingen!
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Vervolgplannen

� Voortzetting en uitbreiding van het geven van 

praktijkgerichte arbeidshygiënische workshops in praktijkgerichte arbeidshygiënische workshops in 

Indonesië

� Ondersteuning bij het opzetten van een nieuwe 

specialisatie ‘Occupational & Environmental Health’ aan 

Universiteit van Surabaya (UBAYA).
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Tot slot

mede namens de projectpartners in Indonesie:mede namens de projectpartners in Indonesie:

NVvA bedankt!NVvA bedankt!
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Meer info: joost.vanrooij@industox.nl of daan.huizer@industox.nl


