
 

 
Meppel, 22 november 2016 

                                 
 

De Arboprofessional in the spotlights 
“Wanneer haal jij de krant ??” 

Locatie: Schouwburg Ogterop, Zuideinde 70, 7941 GK Meppel 
 

Programma 
 
8.30  Ontvangst 
 
9:00  Opening door de dagvoorzitter, Roberto d’Onofrio 
 
9:30  Daan Jansen, journalist, De Monitor 
  De ‘televisie’ belt. Een vloek of zegen? 

De Monitor heeft de afgelopen jaren vele uitzendingen gemaakt over beroepsziekten. Maar hoe 
ga je om met media-aandacht? Wat doe je als er lastige vragen komen? Want journalisten 
bellen in verreweg de meeste gevallen als er iets aan de hand is. Is dat een bedreiging of juist 
een kans? Want een reportage op televisie kan vervelend zijn, maar het kan ook helpen om 
problemen aan te kaarten. Aan de hand van voorbeelden zal Daan Jansen laten zien welk effect 
verschillende reacties hebben als de 'televisie' belt.  

 
10:15  Erik Stigters, bedrijfsarts, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen  

Blootstelling op het werk; een onwillige werkgever en een onhandige adviseur. 
 
11:00  Pauze 
 
11:20  Jan-Kees den Haan, advocaat, Maet advocaten 
  De professional voor het bankje; feiten, kansen en gevolgen. 

 De status van de professional in de wetgeving; 
 Casuistiek: claims en claimcultuur 

 
12:05   Lunch 
 
13:15  Maite Gadellaa, communicatieadviseur, inspectie SZW 
  De arboprofessional: een goed communicatiemiddel voor gezond en veilig werk 

Hoe zet Inspectie SZW communicatie en media in ter bevordering van naleving? Aan de hand 
van een casus worden de mogelijkheden en de rol van de arboprofessional besproken. 

 
14:00  Wim van Veelen, FNV 
   Een onwillige werkgever, en dan? 

Ervaringen van FNV met situaties waarin de werkgever niet wil meewerken. Wat kan de 
vakbond dan? En wat kan een arboprofessional? 
   

14:45  Pauze 
 
15:05  Brant Visser, Site Logistics manager, DSM 

World class SHE 
Wat is de visie binnen DSM op SHE. Hoe creëer je leiderschap op SHE gebied van en door 
middelmanagement en de werkvloer? Veiligheidsgedrag benoemen en ontwikkelen: Rewarding 
en consequence management. 
 

15.50  Forumdiscussie 
 
16:20  Sluiting. 


