
LCB: COVID-19 “Kijkend naar de toekomst zie ik ……” 
 

Aanleiding 
Op 8 en 22 april jl. zijn al twee goed bezochte multidisciplinaire bijeenkomsten gehouden met 
betrekking tot COVID-19 en arbeidsomstandigheden. In de sessies werd aandacht besteed aan 
onderzoek, beheersmaatregelen, mentale gezondheid, ergonomie en langdurige 
gezondheidsklachten na besmetting. Inmiddels zijn we weer een fase verder met de inzet van 
sneltesten en een gestaag toenemende vaccinatiegraad. Tijd om een blik te werpen op de toekomst. 
Zijn blijvende veranderingen te verwachten, zoals meer thuiswerken? Hoe om te gaan met 
werknemers met long COVID? En kunnen we mogelijk ook nog iets positiefs halen uit een negatieve 
periode als de pandemie? 
We gaan deze vragen verkennen in deze derde sessie in een serie van 3 korte landelijke 
contactbijeenkomsten (LCB’s).   
 
 
Datum:  20 mei 2021 
Tijd:   10:30 – 12:00  
Vorm:   digitaal  
Doelgroep:  Arbeidshygiënisten, Arbeids- en Organisatiedeskundigen, Ergonomen, Bedrijfsartsen, 

Veiligheidskundigen 
Kosten: Gratis voor leden van één van de 5 beroepsgroepen 
Certificering:  De 3 bijeenkomsten zijn aangemeld bij Hobeon/SKO. U krijgt 0,5 certificeringspunt 

voor het bijwonen van minimaal 2 van de 3 bijeenkomsten 
 
 

Programma 
 
10:30   Welkom 
 
10:35  Willemien de Groot. Kantoorwerk verleden tijd?! 

We werken massaal thuis. Wat zijn de ervaringen? Hoe gaat het werk zich verder  
ontwikkelen? Gaan we nog terug naar kantoor? Ik neem je graag mee in deze vragen  
en belicht hierbij de rol van de arboprofessional.  

 
Willemien de Groot is A&O-deskundige, bewegingswetenschapper en geregistreerd 
mindfulnesstrainer. Vanuit haar coachings- en adviesbureau  
(www.willemiendegroot.nl) adviseert zij organisaties over psychosociale  
arbeidsbelasting en geeft zij coaching en training aan mensen die stress willen  
voorkomen of willen leren hanteren (mindfulness, leren ontspannen, beweging). 
 

11:00    Arnold Bakker. Bevlogen werken in het post-corona tijdperk 
Ons werkleven is door de coronacrisis behoorlijk op z’n kop gezet, maar gelukkig 
gloort er licht aan het einde van de tunnel. Pakken we de draad weer op waar we 
waren gebleven, of is de veranderde werkaanpak blijvend? In deze presentatie laat 
Arnold Bakker zijn licht schijnen op een nieuwe manier van werken, burnout en 
bevlogenheid in het post-corona tijdperk. Gebruikmakend van de Job Demands–
Resources theorie laat hij zien dat COVID-19 het ontwerp van onze werkomgeving 
blijvend heeft veranderd, maar dat onze psychologische basisbehoeften ons zullen 
motiveren om elkaar weer vaak te ontmoeten en om veel energie te stoppen in 

www.willemiendegroot.nl


nieuwe initiatieven. Hierbij staat proactief werkgedrag centraal, bijvoorbeeld in de 
vorm van job crafting en playful work design.  
 
Arnold Bakker is Professor of Work and Organizational Psychology at Erasmus 
University Rotterdam. Particularly interested in burnout and positive organizational 
psychology, including work engagement, job crafting, playful work design, job 
performance, and positive spillover/crossover.  
 

11.25  Pauze 
 
11:30   Maarten-Jan Stam. Toekomst van gezondheid & werk: de pandemie als game 

changer 
 

Inhealth doet op dit moment samen met de Universiteit Utrecht onderzoek naar de 
effecten van de pandemie op werkend Nederland. Focus hierbij is vooral te kijken 
naar de mate en manier waarop het ecosysteem rondom de medewerker zich heeft 
gepresenteerd. Hierbij is onderzoek gedaan naar de rol van de arbodienst, HR, de 
zorgverzekeraar, interventiebedrijven, adviesraden voor de overheid, maar ook de 
thuissituatie van de medewerker. Het onderzoek bevindt zich nog in de analyse fase. 
De eerste inzichten kunnen desondanks al gedeeld worden. Naar verwachting volgt 
een publicatie van de resultaten in de loop van dit jaar.  

   
Maarten-Jan Stam is gezondheidswetenschapper en bedrijfskundige en 
initiatiefnemer van Inhealth. Inhealth is een tactisch en strategisch adviesbureau 
binnen het domein van bedrijfsgezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid.  
 

11:55  Afsluiting. 
 


