
Arbokennis ontsloten:  

Kennisbronnen, kennispartners, kennisinstituut 

Door Huib Arts 

 

Inleiding 

Doordat de beroepsverenigingen BA&O, NVAB, NVVK en NVvA al een flink aantal jaren intensief met 

elkaar samenwerken, zijn we steeds meer op gericht onze kennis te delen, zowel binnen onze eigen 

vereniging, als met de andere verenigingen. 

 

Kennisdossiers 

Sinds 2007 werken we samen aan het opstellen van kennisdossiers. Deze kennisdossiers omvatten 

vrijwel alle onderwerpen waar we als arboprofessional's over adviseren. Deze kennisdossiers zijn 

opgesteld door een multidisciplinair team, waarin steeds alle vier de beroepsverenigingen 

vertegenwoordigd zijn. Centraal in elk kennisdossier staat de hoofdauteur. De hoofdauteur is de 

schrijver die bij uitstek veel van het onderwerp weet. Deze auteur is lid van een van de 

beroepsverenigingen en meestal van die vereniging die de grootste affiniteit heeft met het 

betreffende onderwerp. Deze kennisdossiers zijn te vinden op: www.arbokennisnet.nl . 

 

Richtlijnen 

De kennisdossiers ontsluiten kennis die bij gespecialiseerde leden van de verenigingen aanwezig is. 

Vanzelfsprekend is die kennis van een goed niveau, anders was de hoofdauteur geen hoofdauteur 

worden. Wat bij de kennisdossiers veelal ontbreekt, is de koppeling met de internationale literatuur. 

Daarom hebben de beroepsverenigingen, gesubsidieerd door het ministerie van sociale zaken en 

werkgelegenheid, een volgende stap gezet in het ontsluiten van kennis: het opstellen van richtlijnen.  

Een richtlijn stellen we op rondom een thema dat actueel is en waarbij in het veld knelpunten 

worden ervaren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan welke beheersmaatregelen op basis van onderzoek 

bewezen effectief zijn en voor welke beheersmaatregelen dit harde bewijs ontbreekt.  

Door de beroepsverenigingen is een aantal jaren geleden de richtlijn gehoor en arbeid vervaardigd. 

Momenteel zijn we bezig met het opstellen van een vijftal richtlijnen: lasrook, werkdruk, tillen, veilig 

gedrag in productie-omgevingen en agressie en geweld. 

Voor het komen tot een richtlijn geldt een vast protocol. We zoeken naar kennis op een zo hoog 

mogelijk niveau: systematiek reviews. Als die er niet zijn, dan kijken we naar andere onderzoeken die 

uitgevoerd zijn. Dit allemaal met als doel te komen tot ‘evidence based’ en aanbevelingen. Dit rond 

om het centrale thema ‘wat werkt echt’.  

Elke groep die een richtlijn opstelt heeft als voorzitter een hoogleraar die op het betreffende gebied 

een belangrijk staat van dienst heeft.  

 

Kennisinstituut 

Binnen de werkgroepen voor de richtlijnen werken we nauw samen met universiteiten. Deze 

samenwerking bevalt zowel de universiteiten, als ons goed. Wij gaan daarom onderzoeken of het 

mogelijk is gezamenlijk een virtueel kennisinstituut op te richten. Dit brengt de wetenschap dichter 

bij de werkvloer en professionals dichter bij de wetenschap. 


