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Vanuit de PHOV zijn en worden verschillende initiatieven genomen om het vakgebied arbeidshygiëne te 

versterken en weer groei in de NVvA te brengen. 

 

Onderkend is dat veiligheidskundige en arbeidshygiënisten elkaar qua competenties en positie in 

bedrijven goed kunnen aanvullen. Daarom is een kopopleiding gestart waardoor veiligheidskundigen door 

het volgen van een  viertal arbeidshygiënische modules arbeidshygiënist kunnen worden. Dit kan zowel 

op HBO als op MBO-niveau.  

De opleiding op MBO-niveau van arbeidshygiënisten is relatief nieuw. 

 

Ook omgekeerd kan waardoor arbeidshygiënisten door het volgen van enkele veiligheidskundige 

modules veiligheidskundige kunnen worden. Voor beide groepen zeer interessant. Zowel voor de 

verbreding van hun eigen kennis en vaardigheden, maar  ook voor hun marktpositie.  

 

Een verdere uitbreiding komt er aan door ook enkele specialistische A&O-modules als kopopleiding aan 

te bieden. Een A&O-specialisatie die voldoet aan de eisen maar zich van de twee andere opleiders op dit 

gebied onderscheidt door een meer bèta-achtige benadering. Tijdens de workshop wordt ingegaan op de 

toegevoegde waarde van deze vakgebieden voor elkaar. Met de bredere arbeidshygiënist wordt deze 

een veel interessantere partij voor bedrijven.  

 

In navolging van het reeds langer bestaande(meer wetenschappelijk getinte)  Handboek Arbeid en 

Gezondheid (voorheen Arbeidhygiëne) wordt een boek uitgebracht waarin op een illustratieve wijze de 

praktijk van de arbeidshygiënist wordt beschreven. Dit om het 'vak' veel beter te verkopen en juist ook 

jongere mensen aan te trekken. 

 

Met publicaties is en wordt voortdurend aan de kaak gesteld dat er relatief te veel aandacht gaat naar 

ongevallen en vele te weinig naar het voorkómen van beroepsziekten. Van de trend naar duurzamere 

inzetbaarheid kan door de arbeidhygiënist gebruik gemaakt worden om zijn werk weer beter te profileren. 

De getalsverhouding veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten zou weer minder uit balans moeten 

komen. 

 

Op deze en andere ontwikkelingen wordt tijdens de workshop ingegaan, waarbij de NVvA leden 

uitgenodigd worden ook hun eigen ideeën voor het versterken van de vereniging en het vakgebied in te 

brengen.  

 

Het is tijd om niet eindeloos te blijven praten, maar om tot handelen over te gaan en in te spelen op de 

tijdgeest van nu. 
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