NVVA Contactgroep Kantoren
Verslag: Bijeenkomst 8 oktober in Den Haag
Aanwezig: Pyter (vz), Hilda, Sybrand, Paul, Henny, Stanley, Ineke, Mimoun.
1.

Opening
Pyter opent de vergadering en meldt dat het elftal weliswaar niet compleet is,
maar dat iedereen die afwezig is, dat ook met reden is.

2.

Mededelingen
Paul:
 Uitnodiging van Body@work voor een seminar op 8 november getiteld
‘Werken aan bewegen en gezondheid’. Info via
http://www.bodyatwork.nl/
 Uitnodiging voor het nationaal lichtcongres, eveneens op 8 november, in
het Evoluon in Eindhoven (zie http://www.nsvv.nl/ ).
 Uitnodiging voor een bijeenkomst getiteld Hospitality, Home and Design,
op 9 november a.s.
Hilda:
 Volgende week is er bij de NVVE een bijeenkomst over het PVE bij de
bouw.

3.

Agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Wel wordt het punt ‘volgende
bijeenkomst’ naar voren gehaald i.v.m. het bijtijds vertrek van Mimoun.

4.

Nieuwsronde
Mimoun werkt nu bij Imtech arbodienst als Arbeidshygiënist en A&O’er. Bij
Imtech is men bezig met een gedragsprogramma (begon bij het
onderwerp veiligheid, inmiddels breder getrokken).
Ineke is nu echt over naar KLM health services.
Stanley heeft (i.h.k.v. de praktijkgids arbeidshygiëne) het laatste concept
ingediend van een gids over gebouwonderzoek. Is ook bezig een
onderzoek op te zetten naar binnenmilieu voor de Rijksgebouwendienst.
Bert is intensief bezig met een hele serie RI&E’s bij de ondersteunende diensten
van de TU Delft. Probleem hierbij is het ‘welzijnsonderzoek’; de SKBvragenlijst is net ‘afgeschoten’. Er wordt een alternatief gezocht.
Paul meldt dat VROM koper/zilver-ionisatie ter bestrijding van legionella nu
toestaat op basis van een alleen een melding.
Sybrand vertelt dat IBM per 1/10 is gestart met een integraal welzijnsbeleid
(moet een Benelux-programma worden) dat nog meer de nadruk legt op
de taak van het management.
-IBM gaat ook de werkvermogensmonitor uitrollen (een uitgebreide
workability index)
-Naam arbodienst is veranderd in Wellbeing Services.
-Betrokken bij beeldschermwerk en RSI in project arbokennis ontsloten
(n.a.v. praktijkgids beeldschermwerk).

Hilda is weg bij de arbounie en is haar eigen bedrijf begonnen als
huisvestingsprojectmanager, gericht op kleine bedrijven met haar arbokennis als grote pré t.o.v. de concurrenten.
5.

Notulen
Pyter meldt dat Gerard Arp (van SDU/ AI-bladen) contact heeft gehad met Huib
Arts.
Verder bleek bij het sleutelfigurenoverleg dat veel van ‘ons’ materiaal niet op de
NvvA-site staat. Hij vraagt ook of Stanley zijn presentatie van vorige keer op de
website mag. Stanley is akkoord en kijkt ernaar.
Er moeten ook nog een jaarplan en een jaarverslag komen. (actie Pyter). Het
idee voor een landelijke contactdag over kantoren voor volgend jaar wordt te
vroeg gevonden. Wel een idee om een bijeenkomst te organiseren over groen
bouwen, waarbij dan een spreker wordt gevraagd en collega’s uitgenodigd
kunnen worden. Hiervoor is subsidie mogelijk. (actie Pyter)

6.

Presentatie Hennie.
Hennie laat een aantal voorbeelden uit de arbo-praktijk bij defensie zien. Over
een aantal voorbeelden wordt uitgebreid gediscussieerd.

7.

Arbocatalogus en interactief spel
Pyter inventariseert de vragen die er leven over de arbocatalogus. Paul geeft
vervolgens een korte presentatie over de ins and outs van de arbocatalogus,
waarbij al een aantal van de vragen aan bod komt.
Hierna legt Pyter uit hoe de arbocatalogus binnen het HBO tot stand komt (op
basis van een soort best-practices catalogus). Na deze twee presentaties zijn de
vragen beantwoord en rest alleen nog de hamvraag: hoe lang is de politieke
houdbaarheid van het fenomeen arbocatalogus?
Bronnen: Wat is een Arbocatalogus (Stichting van de Arbeid
http://www.stvda.nl/_uploads/arbocatalogus.pdf.
NTA 8050 Leidraad voor totstandkoming van arbocatalogi.

8.

Volgende bijeenkomst
De volgende bijeenkomst is op vrijdag 1 februari 2008 bij Sybrand, locatie
Amsterdam. Tijd: 9.30 tot 12.00 uur.

9.

Rondvraag
Ineke is benieuwd wie vanuit de beroepsverenigingen nu precies zijn betrokken
bij het project kennisontsluiting. Sybrand mailt een lijstje rond.
Hennie is benieuwd of er meer mensen zijn die problemen hebben met de CDversie van de AI-bladen.

