
 

 
 
20180621 bijeenkomst regio Zuid (Noord-Brabant en Zeeland)  

Integraal kijken naar kantoormedewerkers 
 
Indien je als arbeidshygiënist een RI&E op kantoor uitvoert, ben je vaak geneigd om binnen je eigen scoop 
te blijven zitten en te kijken naar de arbeidshygiënische risico’s als de inrichting van het kantoor, de 
beeldschermwerkplekken en het binnenklimaat. Maar als je weet dat 1 miljoen Nederlanders burn-out 
klachten hebben en fysieke belasting arbeidsrisico nummer 2 is, zijn we dan wel compleet met onze 
adviezen? Met het oog op een vergrijzende populatie is het belangrijk om integraal te kijken naar de 
gezondheid en het welzijn van onze kantoormedewerkers, maar hoe? 
 

Datum:  Donderdag 21 juni 2018 
Aanvang:  12:30 uur (koffie/thee vanaf 12:00 uur) 
Eindtijd:  Circa 17:00 uur 
Locatie:  CZ Warande, Bredaseweg 443, 5035 NA te Tilburg 
 

Er is niet zoveel parkeergelegenheid bij deze locatie, dus graag parkeren bij “Auberge de Bonheur” op de 
Bredaseweg 441 in Tilburg (navigatieadres Warandelaan). 
 

 

AGENDA 
 

12:00  Ontvangst 
 

12:30  Intro CZ en huishoudelijke mededelingen 
 

12:45  Personal Control over Indoor Climate in Offices - Atze Boersma BBA Binnenmilieu   
 In 2016 is Atze aan de TU Eindhoven gepromoveerd op het onderwerp ‘Personal Control over 
 Indoor Climate in Offices: Impact on Comfort, Health & Productivity’. De resultaten van het 
 onderzoek zullen toegelicht worden met als centrale vraag: welk effect heeft beïnvloeding van 
 binnenklimaat op de comfortbeleving, het optreden van gebouw-gerelateerde 
 gezondheidsklachten en de productiviteit? Tijdens de lezing wordt tevens ingegaan op 
 concrete maatregelen die men in een moderne kantooromgeving – zowel in kamerkantoren 
 als open kantoorruimten - kan nemen om binnenklimaat beïnvloeding mogelijk te maken 
 zonder dat dit bv. tot een onnodig hoog energiegebruik leidt.  

 

13:45  Realiseren van duurzame inzetbaarheid bij (kantoor) personeel - Presentatie van FitzMe 
 FitzMe is een advies- en activatie bureau dat organisaties ondersteunt bij het realiseren van 
 duurzame vitaliteit van mens en organisatie. Ze maken programma’s waarbij de interventies 
 onderdeel zijn van een integrale aanpak, waarbij aangesloten wordt op de strategische doelen 
 van de organisatie en de persoonlijke doelstellingen van de mensen die er werken.  
 FitzMe gelooft in energieke mensen willen werken in stralende organisaties.  

 

14.45  Pauze 
 

15.00  Gezondheid en inzetbaarheid in bedrijven - Wouter van Schouten, Adviseur (bedrijfs)zorg CZ  
 Gezondheid en inzetbaarheid zijn belangrijke thema’s. Gezonde medewerkers verzuimen 
 minder en zijn productiever. Werk aan het beperken van de gezondheidsrisico’s, het verhogen 
 van de productiviteit en verbeteren van duurzame inzetbaarheid. En help werkgevers met het 
 slim financieren daarvan.  
 

16.00  Discussie 
 Discussie over de vraag: Is de scoop van een arbeidshygiënist voldoende breed en hebben we 
 voldoende oog en bagage om integraal te kunnen adviseren?  

                                         
16:45  Afsluiting 
 

We hopen je te ontmoeten op 21 juni! 
Iels den Dekker, Ingrid van Gemert, René Bekman 
 

Aanmelden via de website. 
 

https://www.arbeidshygiene.nl/agenda/nvva-bijeenkomsten/gezond-werken-in-een-kantooromgeving/

