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I h dInhoud

1.Medewerker 2.0

2.Arbodeskundige 2.0

3.Verwerken van informatie

4 Virtuele gemeenschappen4.Virtuele gemeenschappen

5.Hoe kunnen we het beter gaan doen?g



Medewerker 2.0



Medewerker 2.0



Informatie dichtheid

Wist u dat als u een zaterdagkrant leestWist u dat als u een zaterdagkrant leest…

U net zoveel informatie verwerkt alsU net zoveel informatie verwerkt als 
iemand aan het einde van de 18e eeuw 
in een heel jaar?



Informatie dichtheid

Verwerken we al die informatie wel?Verwerken we al die informatie wel?
- Memo’s

- "In the old days, five or six memos was a lot,"

- E-mail
- "But now you can get 30 or 40 emails a day, and spend 

one-and-a-half hours dealing with the 10 you need to." 

- Onderzoek: > 50% van de managers kan de 
informatie niet meer verwerken



E-mail is dood?



Arbodeskundige 1.0

Omgaan met steedsOmgaan met steeds 
meer informatiemeer informatie…



Arbodeskundige 2.0Arbodeskundige 1.0

Hoe word je dat?Hoe word je dat?



Arbodeskundige 2.0



Arbo en het webArbo en het web

Mailinglijsten
InternetforaInternetfora
Startpagina’s
WikiWiki
Weblogsg
Twitter
Sociale netwerkenSociale netwerken
Online samenwerken
…en?



Mailinglijsten
Di i lij t b id h ië- Discussielijst arbeidshygiëne

- NVvA discussielijst voor leden
- discussie@arbeidshygiene.nl@ yg

- Via e-mail
- Geen centraal archief

Ni t d d- Niet gemodereerd



Mailinglijsten
B i ht t- Berichten versturen naar groep mensen

- Vanuit één E-mail adres
- Meningen adviezen ideeën uitwisselenMeningen, adviezen, ideeën uitwisselen 
- https://listserv.surfnet.nl/archives/iavm-l.html



Mailinglijsten
Discussie
- Mailinglijsten: bruikbaar?

- Mailinglijsten: voor wie?
- Medewerker

- Arbo-deskundige

- Arbo-deskundige als moderator?



Internetfora
- Forum (Romeins: markplein)

- politieke, sociale en commerciële hart

- Personen
- Gelijke interesses
- Favoriete onderwerp
- Praten

Actief discussiëren- Actief discussiëren
- Topic, thread, draadje
- Posts (samenhangende berichten)Posts (samenhangende berichten)

- Gemodereerd (moderator, aanpasser, gespreksleider)
- Huisregels (netjes houden, on-topic)



Internetfora
Enkele Internetfora

Veiligheidsforum- Veiligheidsforum
- http://www.veiligheidsforum.nl/

Veiligheidskunde forum- Veiligheidskunde forum
- http://www.veiligheidskunde.net/Forum/

- Arboforum
http://arbo startkabel nl/forum/?sub=1- http://arbo.startkabel.nl/forum/?sub=1



Arboforum vb: ArboAntwoord



Internetfora
Discussie
- Internetforum: bruikbaar?

- Arbo-forum: voor wie?
- Medewerker

- Arbo-deskundige

- Arbo-deskundige als moderator?



Startpagina’s over arbo
- A3’s startpagina
- http://arbo.favos.nl/

- Ronald Hoevers
- http://arbo.startpagina.nl/

- Gevaarlijke stoffen
- http://gevaarlijke-stoffen.startkabel.nl/

- Startpunt VGM (getoetst adv criteria)
- http://www.vgm.leidenuniv.nl/organisatie/startpunt-arbo-milieu-

i f ti ht linformatie.html



Arbo op het web
Sites over (specifieke) arbeidsomstandigheden:

Overheid.nlOverheid.nl
Napo filmpjes
Arbokennis dossiers
Focal pointp
Arbowet
Etiketten
Ergocoaches
Risico inventarisatie
Health & Safety Executive (UK)
OSHanswers (Can)
NIOSH (USA)
MSDS Databases (USA)



Startpagina’s
Discussie
- bruikbaar?

- voor wie?
- Medewerker

- Arbo-deskundige

- Arbo-deskundige als moderator?



WIKI
Wiki H ï l l b lijkWiki: Hawaïaans voor snel, vlug, beweeglijk
- Webtoepassing

W bd t- Webdocumenten
- Gezamenlijk verwerken

G d d? J- Gemodereerd? Ja

V b ld WIKI’Voorbeelden van WIKI’s
- Engelse terminologie

http://arbotermenengels.wikispaces.com/

- Wikipedia over ethidiumbromide 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Ethidium_bromide)



WIKI
Wiki diWikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Ethidium_bromide



WIKI
Wiki diWikipedia:
- Betrouwbaarheid “similar rate of serious errors” (Nature 2005)



WIKI
Discussie
- WIKI: bruikbaar?

- WIKI: voor wie?
- Medewerker

- Arbo-deskundige

- Arbo-deskundige als moderator?



Weblogs (blogs)
Online medium over:

I t t t ikk li- Interessante ontwikkelingen
- Actualiteiten
- Bedrijfsaangelegenheden

Persoonlijke zaken- Persoonlijke zaken
- Politiek
- Werk

Thema (vakgebied)- Thema (vakgebied)



Weblogs (blogs)
- Wat kan je erop kwijt:

- Tekst
F t ’- Foto’s

- Video’s
- Hyperlinks- Hyperlinks
- Chronologische volgorde

- Dagelijks updatebaar
- Via inloggen op PC

Vi j bi l- Via je mobiel

- Anderen kunnen hierop reagerenAnderen kunnen hierop reageren
- Focus ligt bij de auteur



Voorbeelden van Blogs
- P&O-blog (personeelsnet)

A b Bl (R ld H )- ArboBlog (Ronald Hoevers)

- SAAZ-UNIe- SAAZ-UNIe
- http://saaz-unie.blogspot.com/



Weblogs
Discussie
- Weblogs: bruikbaar?

- Weblogs: voor wie?
- Medewerker

- Arbo-deskundige

- Arbo-deskundige als moderator?



Microbloggen

- Twitter is een vorm van micro-bloggen

- 50 miljoen berichten/dag
- 600 berichten/sec
- Snel vergankelijk



Microbloggen
- Waar ben je? Wat doe je?
- Tweets 140 tekens

M l- Mensen volgen
- Ook als mobiele dienst



Twitteren
- Stoppen met roken: Qwitter

- CDC Emergency is using Twitter

- Brandweer gebruikt Twitter

- Nog geen arbo-twit-account kans??



Twitteren
Discussie
- twitteren: bruikbaar?

- Twitteren: voor wie?
- Medewerker

- Arbo-deskundige?

- Arbo-deskundige als moderator?



Sociale netwerken

Hoeveel vrienden heeft

- Bill Gates?

- Barack Obama?



Sociale netwerken
Enkele bekende sociale netwerken:

Hyves- Hyves
- bijenkorf
- profiel

- LinkedInLinkedIn
- vakmensen

Zakelijk georiënteerd- Zakelijk georiënteerd



Hyves & LinkedIn

46 deelnemers worskhop: 
8(17%)  op Hyves ( gem. 17 vrienden (1-44)

24 (52%) op LinkedIn (gem. 43, van 1 -222)
?? Facebook, elders?



Sociale netwerken
Discussie
- Sociale netwerken: bruikbaar?

- Arbo-netwerk: voor wie?
- Medewerker

- Arbo-deskundige

- Arbo-deskundige als moderator?



Online samenwerken
Documenten online
Cloud officeCloud office 



Online samenwerken
Surfgroepen, Google documents
Microsoft / yahoo SharepointMicrosoft / yahoo Sharepoint

Documenten- Documenten
- Agenda
- …
- Werkgroep Voorlichting & Communicatie



Surfgroepen



Sharepoints
Discussie
- Sharepoints: bruikbaar?

- Sharepoints: voor wie?
- Medewerker

- Arbo-deskundige

- Arbo-deskundige als moderator?



Generatie(conflict)?



Generatie(conflict)?

Spreken we dezelfde taal?



En dan hebben we het nog 
niet gehad overniet gehad over….

Nieuwe media

Chatroulette?



Mogen wij concluderen…

Dat virtual communities toch wel handig zijn?


