
 
 

 
Bijeenkomst NVvA Regio zuid (Noord-Brabant en Zeeland), thema: 
 
 

Werken in warme omgevingen 
 

Met de zomer in aankomst, zullen diverse werknemers weer hinder ondervinden van de stijgende 
buitentemperaturen. Voor sommige bedrijven en branches is het technisch niet altijd mogelijk om de temperatuur 
onder controle te houden. Welke praktische maatregelen zijn er mogelijk om de gezondheidsrisico’s van deze 
medewerkers zo klein mogelijk te houden. Enkele ervaringsdeskundigen zullen aan het woord komen.  
 
Datum:  Donderdag 30 juni 2016 
Aanvang: 12:30 uur (koffie/thee vanaf 12:00 uur) 
Eindtijd: Circa 17:00 uur 
Locatie:  Agrifirm: Waalkade 33, 5347 KR Oss 
   
In verband met de rondleiding geldt voor deze bijeenkomst een maximum van 35 personen, op volgorde van 
aanmelding en regio. Aanmelden via nvva@arbeidshygiene.nl  
 

 
Agenda: 
12:00 – 12:30 uur       Ontvangst. 
 
12:30 – 12:45 uur       Agrifirm en huishoudelijke mededelingen. 
 
12:45 – 13:30 uur       Werken in warmte door Gerard Heerkens – Adviseur zoetwarenbranche 

Gerard is 35 jaar als techneut werkzaam geweest in de zoetwaren. Vanuit de werkgroep Hitte 
van VBZ (Vereniging voor Bakkerij- en Zoetwarenindustrie) heeft hij diverse bedrijven in de 
branche bezocht om op deze manier praktische oplossingen en valkuilen in kaart te brengen.  
 

13:30 – 14:15 uur       Werken in warmte door Rutger Bennink – Beweeg- en leefstijlprofessional 
Tijdens werkzaamheden in warmte kan heat stress ontstaan, met een verhoogde kans op 
letsel. Een nieuwe methode geeft inzicht in de warmtebelasting en werkt toe naar 
preventieve maatregelen, die het mogelijk maken om tijdig in te grijpen. 
Inhoudelijk staat de uitleg over het gebruik van hartslagmeters en de extra inzichten die deze 
methode bieden centraal.  
 

14:15 – 14:30 uur       Pauze en netwerken 
 
14:30 – 15:15 uur       Mogelijk nog een spreker van TNO van de vakgroep Thermofysiologie 
 
15:15 – 16:15 uur       Rondleiding Agrifirm door William van Zutphen, Manager BHV en Arbeidshygiënst bij Agrifirm 
                                         
16:15 – 16:30 uur       Afsluiting 
 
We hopen je graag te ontmoeten op de 30e, 
Ingrid van Gemert 
René Bekman 
Iels den Dekker 
 
Belangrijk PBM’s: 
Indien mogelijk gehoorbescherming, veiligheidsschoenen en veiligheidshelm meenemen. 
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