Activiteit

Toelichting

Structureel
Incidenteel

Investering
in tijd

Contactpersoon

Visie op
arbeidshygiëne

Misschien heb je goede ideeën over waar het met de arbeidshygiëne
naar toe gaat of moet. Het zou mooi zijn als iemand het voortouw
neemt om daarover wat op papier te zetten als input voor verdere
meningsvorming binnen de vereniging.

Incidenteel

pm

Wouter de Haan

wouterdh@gmail.com

Zichtbaarheid
Arbeidshygiëne

Promotie van de naamsbekendheid van de discipline arbeidshygiëne in Incidenteel
de algemene zin.

pm

Wouter de Haan

wouterdh@gmail.com

Bestuursfunctie

Er zijn in het bestuur op dit moment geen vacatures. Als je graag in
het bestuur zou willen kun je voorafgaande aan je kandidaatstelling
meedraaien en je inwerken. De ledenvergadering gaat uiteindelijk
over jou benoeming.

Structureel

ca. 40 of meer per
jaar

Joost van Rooij

joost.vanrooij@caesarconsult.nl

Landelijke Contact
Er is behoefte aan een coördinator voor de landelijke
Bijeenkomsten (LCB) contactbijeenkomsten. Het gaat om 3 bijeenkomsten per jaar,
waarvan er één wordt gevuld door de Contactgroep Gezondheid en
Chemie. Voor de overige 2 bepaal jij de agenda /onderwerpen. De
organisatie wordt verzorgd door ons secretariaat.

Structureel

Ca. 20 uur per jaar Hans Hoogesteger
(incl.
aanwezigheid bij
de drie
bijeenkomsten)

hans.hoogesteger@zorgvand
ezaak.nl

Presentaties

We noemden al eerder de landelijke contactbijeenkomsten; als we dat
weer op de rails krijgen zijn er ook weer sprekers nodig die over een
/hun onderwerp wat willen vertellen.

Incidenteel

pm

Hans Hoogesteger

hans.hoogesteger@zorgvand
ezaak.nl

Werkgroep Toxische
stoffen

We willen graag een werkgroep opstarten rond het thema toxische
stoffen. Dit is een belangrijk arbeidshygiënisch onderwerp waar
momenteel veel gebeurt. Kennis delen met de leden is een belangrijke
doelstelling.

Structureel

10 tot 20 uur per
per jaar

Renske Beetstra

rbeetstra@inspectieszw.nl

Website

We zoeken iemand die de zorg wil dragen voor de inhoud van onze
website. Heb je ideeën over en /of affiniteit met websites, dan is dit
wat voor jou. Het gaat ons om adviezen over de site, nieuwsberichtjes
etc. Je hoeft ze niet zelf te plaatsen, dat kan het secretariaat doen.

Structureel

ca. 4 uur per
maand

Tineke Rens

t.rens@nbc.nl

Contactgroep Metaal

De contactgroep metaal ging enkele jaren geleden ter ziele. Mogelijk
zie je kans om een nieuwe contactgroep op te richten. Doel van de
contactgroep is het uitwisselen van informatie, in eerste instantie
onder de deelnemers.

Structureel

Hans Hoogesteger

hans.hoogesteger@zorgvand
ezaak.nl

Vertegenwoordiging
in een vakgericht
platform

De NVvA is vertegenwoordigd in verschillende clubs en werkgroepen.
Als jij de vereniging wilt vertegenwoordigen moet je het bestuur om
toestemming vragen. Er is een reglement waarin onder andere is
vastgelegd dat de het bestuur /de vereniging op de hoogte houdt van
de plannen en ontwikkelingen.

Structureel

ca. 20 uur per jaar
(incl.
aanwezigheid bij
enkele
bijeenkomsten)
pm

Joost van Rooij

joost.vanrooij@caesarconsult.nl

Ca. 4 uur per
maand

Jodokus Diemel

Jodokus.diemel@gmail.com

Redactie Nieuwsbrief De redactie is dringend op zoek naar uitbreiding met meerdere
Structureel
(en Website)
redactieleden. Twee á drie vergaderingen per jaar, tussentijds mailen telefonisch contact.
Het redactiewerk voor de Nieuwsbrief houdt vooral in: thema’s
bedenken, auteurs zoeken en benaderen die daarbij artikelen zouden
kunnen schrijven en coördineren dat zij tijdig hun bijdragen inleveren.
Schrijven verslag
symposium voor
publicatie in
nieuwsbrief

Het is altijd mooi als er verslag wordt gedaan van het symposium. Dit
Incidenteel
wordt nu vaak gedaan door de redactiecommissie, maar zou wellicht –
in afstemming met commissie – elders belegd kunnen worden / of
breder uitgezet, zodat meer sessies bezocht kunnen worden.

Koen Verbist

koen.verbist@cosanta.nl

Fotoverslag

In aanvulling op bovenstaande, is het mooi als het symposium in
beeld wordt vastgelegd. Wellicht is er een goede hobbyfotograaf in de
vereniging die hiervan beeldend verslag wil doen?

Koen Verbist

koen.verbist@cosanta.nl

Incidenteel

