
 
 

 

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

 

Hoe ga je als arbeidshygiënist om met veranderingen? 
 

De wereld om ons heen is in beweging. Arbowetgeving verandert en legt verantwoordelijkheid voor 
arbeidsomstandigheden steeds meer bij werkgevers neer. Er worden op brancheniveau afspraken gemaakt over 
arbeidsomstandigheden. Mensen werken langer door en Arbozorg verandert richting vitaliteitsbeleid.  
Hoe gaan werkgevers daar mee om en wat betekenen deze veranderingen voor onze rol als arbeidshygiënist ? 
 

Datum:  Donderdag 17 november 2016 
Aanvang: 13:00 uur (koffie/thee vanaf 12:30 uur) 
Eindtijd:  Circa 17:15 uur 
Locatie:  Mars, Taylorweg 5, 5466 AE Veghel 
   

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  
 

12:30 – 13:00 uur Ontvangst 
 

13:00 – 14:00 uur Ton van Oostrum: Wijziging van Arbowetgeving 
 Ton was ruim 30 jaar beleidsmedewerker op het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid en o.a. verantwoordelijk voor de website Arboportaal en de 
ontwikkeling naar de Arbobalans. 

 Ton zal ingaan op de (aankomende) wijzigingen in Arbowetgeving en hoe we betere arbeids-
gerelateerde zorg kunnen bieden. 

 

14:00 – 14:30 uur Ingrid van Gemert: Wijziging op branche- en bedrijfsniveau 
 Ingrid werkt als arbeidshygiënist/ergonoom/Health&Wellbeing coach bij Mars. Heeft 

daarnaast zitting in de werkgroep arbeidsveiligheid van VBZ (brancheorganisatie). 
 Ingrid zal een inkijkje geven in de afspraken op brancheniveau in de zoetwarensector en de 

aanpak van Mars m.b.t. gezondheid en veiligheid.  
 

14:30 -15:00 uur Pauze en netwerken 
 

15:00 – 16:00 uur Martijn Hasper: Participatie van medewerkers in nieuwbouwproject 
 Martijn werkt als Engineer bij Mars en heeft in 2016 een nieuwe productielijn gebouwd bij 

Mars Veghel.   
 De rol van Engineer bij Mars is veranderd van een technisch uitvoerende rol naar een 

projectmanagementrol. Hoe ga je om met de verschillende stakeholders en hoe laat je de 
medewerkers in een project participeren om uiteindelijk te komen tot goede arbeids-
omstandigheden voor deze medewerkers.   

 

16:00 -17:00 uur Rondleiding  
 

17:15 uur  Afsluiting 
 
We hopen je graag te ontmoeten op de 17e! 
Ingrid van Gemert 
René Bekman 
Iels den Dekker 
 
Belangrijk PBM’s: 
Identificatiebewijs is verplicht ! Indien mogelijk gehoorbescherming, veiligheidsschoenen en veiligheidshelm meenemen. 
Sieraden mogen niet mee de fabriek in (voedselveiligheid) dus graag thuis laten.  
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