
1NVvANieuwsbrief (27) 2016 - 3

NVvA - Jaargang 27 (2016) Nr. 3

Communicatie



2 NVvANieuwsbrief (27) 2016 - 3

NIEUWE LEDEN

H. Bakker (Heleen) Medprevent
R.J.A. Bartholomé (Roger) Maastricht University
H. Hoes (Hedwig) Alliander
S. Lansbergen (Sanne) Kees in ‘t Veen Beheer 
B. Mackloet (Bas) AM&P 
H.J. Maneschijn-Timmerman (Wini) Ministerie van Defensie
J. van Velzen (Jakob)  Kon. Luchtmacht/OCS 

Nieuw Milligen
I. Vinamont (Ina) Arbo Unie

Wij heten deze nieuwe leden van harte welkom.

SLUITINGSDATUM KOPIJ
2016-04: 11 DECEMBER 2016

AGENDA 
Bestuursvergaderingen
wo 7 december

Algemene Ledenvergadering
wo 12 april 2017

Colofon

De Nieuwsbrief is een uitgave van de 
Nederlandse Vereniging voor Arbeids-
hygiëne. 
De Nieuwsbrief bundelt mededelingen 
van het bestuur, nieuws uit de vereniging, 
verslagen van bijeenkomsten en aankon-
digingen van bijeenkomsten, cursussen 
en symposia. Daarnaast wordt aandacht 
besteed aan nationale en internationale 
ontwikkelingen in en om het vakgebied 
van de arbeidshygiëne. De Nieuwsbrief 
wordt viermaal per jaar gratis toege-
zonden aan alle leden van de NVvA. 

Redactie Nieuwsbrief en Website

Jodokus Diemel, hoofdredacteur
Yvonne van Gog
Eveline Irving
Yvonne Jansma
Christa Klaassen
Ineke Thierauf
Jeroen Terwoert

Kopij aanleveren

Kopij voor de Nieuwsbrief dient per e-mail 
aangeleverd te worden. Teksten in MS-
Word format, bij voorkeur met zo weinig 
mogelijk formattering van lettertypen (vet, 
onderstreept, cursief enz.). 
Illustraties dienen in voldoende resolutie 
(300 dpi), bij voorkeur in JPG of in GIF-
format te worden aangeleverd. Bij gebruik 
van illustraties wordt u verzocht een 
voorbeeld (print of pdf-bestand) van uw 
bijdrage mee te leveren. 

Vormgeving en druk
Ontwerp en lay-out: Jodokus Diemel 
Productie en druk: Van Stiphout Grafische 
Communicatie, Mierlo. 

Redactie-adres /secretariaat NVvA

Postbus 1762
5602 BT Eindhoven 
Tel.: 040 – 292 6575 
Fax: 040 – 248 0711
E-mail: nvva@arbeidshygiene.nl

 Advertenties
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Nu de bladeren weer aan het verkleuren zijn en gaan vallen, kon de Nieuwsbrief niet achterblijven.  
Niet met verkleuren, maar met in de bus te vallen. En, om met de deur in huis te vallen: dit keer gaat  
het over communicatie. Ondanks veelvuldig communiceren, zowel onderling als met mogelijke auteurs, 
viel het nog niet mee om de Nieuwsbrief een beetje bijtijds bij de lezers te laten bezorgen. 
Maar niettemin, zonder communicatie geen relatie en zonder relatie geen veilige samenwerking op 
de werkvloer. Maar wie communiceert met wie, op welk niveau, met welk doel en hoe verpak je de 
boodschap opdat die zowel overkomt als wordt nageleefd? Meer vragen dan antwoorden, maar we 
proberen een tip van de sluier op te lichten. Een volgende keer hopen we nog meer te kunnen vertellen 
over beïnvloeding van gedag. 

Het bestuur is ook terug van vakantie en heeft er alweer een beleidsdag op zitten, volgens traditie in 
het najaar, inclusief overleg met de ‘sleutelfiguren’, de vertegenwoordigers van diverse werkgroepen die 
binnen de vereniging actief zijn. Er zijn weer plannen gesmeed en voornemens gemaakt. En is het niet 
deze keer, dan een volgende, maar de redactie gaat dat allemaal communiceren richting de lezer!

Namens de redactie, Jodokus Diemel. 

Wilt u reageren, mail dan aan: nvva@arbeidshygiene.nl 
of rechtstreeks aan jodokus.diemel@gmail.com

REDACTIONEEL 
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Sleutelfigurenoverleg
De beleidsdag in het najaar is ook traditie-
getrouw de dag dat vertegenwoordigers 
van de verschillende NVvA-commissies en 
-werkgroepen, de zogenoemde sleutelfiguren, 
door het bestuur worden uitgenodigd om te 
praten over hoe het gaat met de betreffende 
commissie of werkgroep en wat er mogelijk 
nodig is om de commissie, werkgroep of 
redactie te ondersteunen of te faciliteren.  
De sleutelfiguren van de regiogroepen (Noord, 
Zuid en Oost) waren overwegend positief 
over de periodieke bijeenkomsten die zij in de 
betreffende regio’s hebben georganiseerd.  
Al heeft de regio Noord wel behoefte aan 
nieuwe onderwerpen en sprekers.  
De opkomst bij de regiobijeenkomsten is over 
het algemeen goed en ook de ondersteuning 
vanuit het secretariaat en de aanmelding via 
de vernieuwde NVvA-website verloopt prima. 
Bij de vertegenwoordigde contactgroepen 
(Gezondheidszorg, Bouw, Biologische factoren) 
zijn de berichten wisselend: de contactgroep 
Gezondheidszorg en de CG Biologische 
factoren lopen goed. In de contactgroep Bouw 
is dringend behoefte aan enkele enthousiaste 
leden die voor nieuw elan kunnen zorgen. 
Met het verdwijnen van Stichting Arbouw zijn 
bijeenkomsten voor arbeidshygiënisten in de 
bouw, en de gezamenlijke ‘deskundigendagen’ 
voor de bouw, geen vanzelfsprekendheid meer. 
De redactie van de Nieuwsbrief en de website 
heeft gelukkig weer voldoende mensen.  
Zij zijn bezig met plannen voor een digitale 
“Nieuwsflits” (korte actualiteiten, naast de 
papieren Nieuwsbrief) en vragen het bestuur 
voor extra budget om dit te realiseren. 

BERICHT VAN HET BESTUUR

Op 12 oktober jl. heeft in Wageningen de jaarlijkse ‘NVvA-beleidsdag’ plaatsgevonden.  
Op deze beleidsdag neemt het bestuur van de NVvA een dag de tijd om naast de lopende zaken eens 
rustig met elkaar te spreken en van gedachten te wisselen over meer ‘strategische’ zaken. Als locatie 
was het geheel gerenoveerde hotel en vergadercentrum ‘De Wageningse Berg’ weer beschikbaar, 
schitterend gelegen op die berg, aan de rand van de uiterwaarden van de Rijn en dus met een 
magnifiek uitzicht, al had het bestuur niet veel tijd om daarvan te genieten. Op de agenda stonden 
de thema’s: certificering, deskundigheidsbevordering en het communicatieplan. Aan het eind van de 
middag werd het jaarlijks overleg van het bestuur met de sleutelfiguren gecombineerd met een diner. 
Tijdens het diner hebben we afscheid genomen van Rob Oldenhof en hem van harte bedankt voor zijn 
jarenlange inzet voor de vereniging. Hij is bestuurslid geweest van april 2011 t/m april 2017, waarvan 
het eerste jaar als voorzitter. Hij geniet nu samen met zijn vrouw van zijn pensioen.

26e NVvA-symposium 
De symposiumcommissie onder voorzitterschap 
van Jan Kegelaar, is al weer druk bezig 
met de voorbereidingen voor het 26e NVvA-
symposium. Het symposium zal dit keer plaats-
vinden op onze vertrouwde symposium locatie 
congrescentrum Woudschoten in Zeist. 
Het thema van het symposium is “BerIeps-
ziekten; beroepsziekten verleden tijd?!” 
ragen die aan de orde komen zijn: Waar staan 
we in onze strijd tegen beroepsziekten? Zien we 
effect van de inspanningen? Wat is de invloed 
van de media op onze werkzaamheden?  
Hoe om te gaan met de toenemende claim-
cultuur? Zijn er praktijkverhalen die gedeeld 
kunnen worden? Heeft u ervaringen over 
samenwerking met andere deskundigen?
Het symposium biedt ruimte voor plenaire 
bijdragen rondom het thema. In parallelsessies 
en workshops is er weer volop gelegenheid 
om eigen onderzoek te presenteren. Zowel 
wetenschappelijk onderzoek als ervaringen 
vanuit de praktijk zijn meer dan welkom. 
Ook wordt dit jaar weer een ignite-sessie 
georganiseerd. Dé mogelijkheid om in 5 minu-
ten anderen enthousiast te maken voor het 
vakgebied en uw (praktijk)ervaringen te delen! 
Inmiddels is er al een call for abstracts naar  
alle leden verstuurd. Mocht je die nog niet 
hebben ontvangen dan kun je die vinden op  
de NVvA-website. 

Het bestuur moedigt alle leden van harte aan 
om ook een abstract in te sturen voor een eigen 
presentatie. De richtlijnen voor de abstracts vind 
je eveneens op de NVvA-website. En vergeet 
niet om 12 en 13 april 2017 alvast te blokken in 
je agenda.
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Het NVvA-bestuur anno oktober 2016:

Van links af, met in de portefeuille: 

Margreet Sturm (internationaal)
Theo-Jan Heesen (aspirant bestuurslid; communicatie)
Tineke Rens (secretaris)
Joost van Rooij (voorzitter)
Wouter de Haan (penningmeester)
Hans Hoogesteger (ledencontacten)
Bernie Duivens (EPS 2.0, secretariaat)
Renske Beetstra (toxische stoffen)
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NVvA-symposium 2017

‘Beriepsziekte; 
beroepsziekte verleden tijd?!’

In 2017 vindt opnieuw het jaarlijkse  
NVvA-symposium plaats op de  

vertrouwde locatie

Congrescentrum 
Woudschoten 

Zeist

De data kunt u alvast noteren:
12 en 13 april 2017.

We nodigen u van harte uit om bij  
dit  symposium aanwezig te zijn.

Buitenlandbeurs 2017
Op het gebied van de arbeidshygiëne is er in de 
wereld nog veel te verbeteren en te bereiken. 
Ook voor 2017 stelt het bestuur weer een 
buitenlandbeurs van € 10.000,= beschikbaar. 
Met de buitenlandbeurs wil de NVvA initiatieven 
van leden steunen die een bijdrage leveren aan 
de ontwikkeling van de arbeidshygiëne in de 
rest van de wereld. 
Op de feestavond van het laatste symposium 
in april heb ik de NVvA-Buitenlandbeurs 2016 
mogen uitreiken aan Remko Houba. Hij krijgt 
de beurs voor het project “Development and 
capacity building in Occupational hygiene in 
Turkey and Balkan countries”. 
Volgend jaar is er dus weer een beurs te 
vergeven en het zou mooi zijn als er dan 
weer meerdere aanvragen liggen. Langs deze 
weg nodig ik eenieder uit om nu alvast na te 
denken over een interessant project in het 
buitenland en om mee te dingen voor de NVvA-
Buitenlandbeurs 2017! 
Heb je een goed idee, of altijd al eens het 
plan gehad om ‘iets in het buitenland’ te 
doen: dit is je kans! Meer informatie over de 
buitenlandbeurs vind je op onze NVvA-website 
onder beurzen. Daar vind je een overzicht van 
toegekende projecten en tevens het reglement 
en scoringsformulier voor de beoordeling. 
Maak een korte beschrijving van je plan, voeg 
er een begroting bij en stuur dit voor 15 maart 
2017 naar het secretariaat van de NVvA. 
De voorstellen worden beoordeeld door een 
kritische maar rechtvaardige jury. Het lid of de 
leden met het beste voorstel krijgt de beurs. 
De winnaar wordt door mij bekend gemaakt op 
woensdag 12 april 2017 tijdens de feestavond 
van het komende NVvA-symposium. 

Certificering volgens ISO-17024
Momenteel wordt door het bestuur samen met 
enkele leden hard gewerkt aan het opstellen 
van een certificerings schema voor de Arbeids-
hygiënist dat voldoet aan de eisen voor 
persoonscertificatie zoals die zijn opgenomen in 
de ISO-norm 17024.  
Een eerdere versie van de regeling voor 
certificering van Arbeids hygiënisten bleek 
volgens de Raad van Accreditatie niet te 
voldoen aan deze internationale norm. Bij het 
opstellen van het certificerings schema worden 
we onder steund door Aart den Boer. Hij is een 
specialist persoonscertificaties die in opdracht 
van Ministerie SZW begeleiding geeft aan het 
uitwerken van de certificeringsschema’s voor 
de drie kerndeskundigen uit de Arbowet (HVK, 
A&O en AH). Zodra het concept certificerings-
schema voor de Arbeidshygiënist beschikbaar 
is zal dit op de NVvA-website worden geplaatst  
zodat alle leden hiervan kennis kunnen nemen. 
Aart den Boer zal deze versie verwerken in  
een document over Certificering van Arbo- 
kerndeskundigen dat vervolgens zal worden 
voorgelegd aan de Beheersstichting Certificatie 
Deskundigen (BCD) en het Centraal College 
van Deskundigen (CCvD) voor de arbodes-
kundigen, en uiteindelijk aan de Raad van 
Accreditatie. De NVvA wordt in de CCvD 
vertegenwoordigd door Mart van der Steeg, 
terwijl Huib Arts, prominent lid van de NVvA, op 
persoonlijke titel lid is van de BCD. 

Heb je zelf ideeën of suggesties om de NVvA 
en daarmee de arbeidshygiëne in Nederland 
en daarbuiten nog verder te ontwikkelen en te 
bevorderen? Dan nodig ik je nadrukkelijk uit om 
die met ons te delen. Je kunt ons tegenkomen 
op NVvA-bijeenkomsten en uiteraard het 
jaarlijkse symposium.  
Een onderwerp inbrengen en toelichten tijdens 
één van de bestuursvergaderingen is eveneens 
mogelijk. Een e-mail bericht sturen naar:  
nvva@arbeidshygiene.nl kan natuurlijk ook.

Namens het bestuur van de NVvA,

Joost van Rooij, voorzitter
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COMMUNICEREN MET EEN DOEL

Interview met Prof. dr. Michaéla Schippers

Hoe vaak gebeurt het niet dat een opdracht eindigt met het versturen van een eindrapport. In het 
rapport staan wel aanbevelingen over het verbeteren van werkomstandigheden, maar of deze 
adviezen worden opgevolgd door management of medewerkers is maar de vraag. (Het antwoord 
zal vaak zijn: Nee....). En zelfs als we wel in de gelegenheid zijn om voorlichting te geven over onze 
bevindingen, dan nog zal de opvolging van de adviezen in de praktijk vaak beperkt zijn. Natuurlijk, dit 
is niet uniek in de wereld van consultancy (wat wij arbeidshygiënisten in wezen ook gewoon zijn). 
Waarom dan niet eens kijken buiten onze bedrijfstak om te zien of daar inzichten, adviezen of tips 
zijn om onze communicatie effectiever te maken.Zo kwam ik via-via terecht bij hoogleraar Michaéla 
Schippers. Zij is een gepromoveerd Arbeids- en Organisatie psycholoog en is nu als hoogleraar 
verbonden aan de Erasmus Universiteit. Telefonisch kon ik haar interviewen. (Het plannen van de 
afspraak was al een uitdaging op zich. Maar de communicatie is tot stand gekomen.)

U bent werkzaam aan de Rotterdamse School of 
Management (RSM) als “Professor of Behaviour 
and Performance Management”. Kunt u uw 
functie en specialisme kort toelichten?
Ik ben bijzonder hoogleraar aan de Rotterdam 
School of Management en geef dus college aan 
studenten en doe onderzoek. Mijn specialisme 
is “Reflectie op het eigen functioneren en het 
verbeteren van het functioneren door te leren”. 
Dit kan zowel het functioneren van een individu 
zijn, van een team of van een netwerk. 

U heeft onderzoek uitgevoerd om het percen-
tage studenten dat stopt met de studie aan de 
RSM te verlagen. Kunt u hierover iets vertellen?
Ieder jaar beginnen tussen de 700 en 800 
studenten met hun studie aan de RSM in 
het Nederlandse programma. Om hen te 
laten nadenken over wat ze willen, moeten 
ze daarover in algemene termen een stuk 
schrijven. Daarna moeten zij deze algemene 
termen omzetten in concrete doelen. Extra is de 
“Public Goal Setting”, of “I WILL”: hierbij moeten 
de studenten voor een van hun doelen kiezen 
en deze zichtbaar maken voor de buitenwereld. 

Werkt het niet erg confronterend voor de 
studenten om hun doel aan de muur te zien 
hangen? (En te weten dat anderen het ook 
zien.) Is daar iets over bekend?
De statements aan de muur zijn over het 
algemeen “Ideal Statements”. Die zijn niet altijd 
even concreet. (YJ: bijvoorbeeld “I will turn 
dreams into actions”). In het begin was er zeker 
wel wat weerstand vanuit de studenten en de 
staf. Maar uiteindelijk bleek het publiek gaan met 
je statement toch zeer succesvol.
 

In ons vakgebied (arbeidshygiëne) komen we 
vaak tegen dat we werknemers van een bedrijf 
graag anders willen laten werken zodat het 
veiliger en/of gezonder voor ze wordt.  
Denk aan: minder stof veroorzaken door netter 
te werken, dragen van adembescherming of 
handschoenen. Dat blijkt vaak lastig. Zou het 
“publiekelijk een doel zetten” ook hier kunnen 
helpen om je adviezen in daden om te zetten?
Het zou zeker kunnen werken. De doelen moet 
dan wel “SMART” zijn (YJ: Specifiek, Meetbaar, 
Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) en er 
moet daarnaast ook sprake zijn van feedback. 
Vergelijk dit met doel om met hardlopen op de 
Olympische Spelen te eindigen. Je moet wel 
steeds feedback krijgen over je snelheid om te 
weten of je op de goede weg bent. (YJ: Nieuwe 
werplekmetingen zouden als feedback naar 
medewerkers kunnen dienen.) Het is overigens 
wel lastig om voor elkaar te krijgen. Ik heb zelf 
ook iets van ervaring met dit onderwerp.  
Ik heb ooit in een fabriek gewerkt waar sprake 
was van behoorlijk lawaai. Toch had bijna 
niemand gehoorbescherming op. Het werd niet 
stoer gevonden.
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Gaat u nog verder met het uitbouwen van dit 
onderzoek? (Andere populatie, andere doelen?) 
Ja, wij doen dit onderzoek momenteel ook aan 
de Universitiet van Amsterdam met nog eens 
1200 studenten. Voor andere doelgroepen heb 
ik momenteel geen tijd. Op dit moment heb ik 
– naast de andere taken - mijn handen vol aan 
het managen van de doelen van de studenten. 
Daarop is mijn aandacht nu gericht. 

I WILL

In een video geeft Michaéla Schippers aan dat 
ze met dit programma begonnen is om het uit-
valpercentage van eerstejaars te ver lagen (dat 
was rond de 50%). (zie https://www.youtube.
com/watch?v=2GkJ3xARKXo)

Na de de “goal setting” interventie daalde dat 
percentage met meer dan 15%. In de video is te 
zien dat studenten op de foto gaan en dat hun 
portret samen met een statement (“I WILL ....”) 
op de muur wordt gehangen en op facebook 
wordt geplaatst. (zie https://www.rsm.nl/i-will/
home/) 

In de bovengenoemde video komt de bruikbaar-
heid van de “Goal Setting” voor het bedrijfsleven 
nog wel even aan bod. Michaéla geeft aan dat 
het vaak effectiever is om werknemers doelen 
te laten stellen dan wanneer het bedrijf dat zelf 
doet.  Daarnaast biedt dit nog het voordeel dat 
de doelen die werknemers stellen vaak ambiti-
euzer zijn dan de doelen van hun bedrijf.

Heeft u wellicht nog verdere aanbevelingen aan 
ons arbeidshygiënisten/veiligheidskundigen 
om ervoor te zorgen dat adviezen worden 
opgevolgd?
Ja, kijk maar eens naar de onderzoeken van 
Kurt Lewin. Hij deed onderzoek in de Tweede 
wereld oorlog toen de regering het eten van 
orgaan vlees wilde stimuleren om mogelijke 
voedsel schaarste voor te zijn  (zie kader). 
Het bleek dat als je een groep huisvrouwen 
onderling liet overleggen en recepten liet 
uitwisselen, het resultaat veel beter was dan  
dat je het gewoon uitlegde en aangaf waarom 
dit zo belangrijk was. Kortom: zet werknemers 
zelf ook aan de slag met de uitkomsten van  
een onderzoek. 

Hartelijk dank voor het interview!  

Prof. dr. Michaéla Schippers
Rotterdam School of Management,  
Erasmus University 

Interview door: Drs. Yvonne Jansma,  
Sphera (voorheen IHS) 
(Redactie NVvA-Nieuwsbrief)

Uit: Groepsdynamica: Theorie en Vaardigheden (D. Johnson/ P. Johnson).

Veranderen van gedrag en attitudes
Het deelnemen aan een besluitvormingsprocedure in een groep kan het gedrag en de attitudes 
van de betrokkenen veranderen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte de Amerikaanse 
regering zich zorgen over de mogelijke reacties van de bevolking op de plannen voor 
voedselrantsoenering en het eten van ongebruikelijk voedsel. De hulp van Kurt Lewin werd 
ingeschakeld. Met zijn medewerkers zette hij een reeks experimenten op om te bepalen wat 
de effectiefste methoden voor het veranderen van het gedrag en de attitudes (bijvoorbeeld ten 
aanzien van minder gewenst voedsel) van de bevolking zouden zijn. In zijn eerste onderzoek 
(Lewin, 1943) probeerde hij huisvrouwen te stimuleren om over te stappen op minder populaire 
vleesproducten, zoals nieren en klieren van bijvoorbeeld koeien of schapen. De proefpersonen 
bestonden uit zes groepen (13-17 leden) van Rode Kruis vrijwilligers De helft van de groepen 
kreeg een interessante lezing te horen waarin het gebruik van deze vleesproducten gestimuleerd 
werd, de overige drie groepen namen deel aan een groepsdiscussie waarin dezelfde argumenten 
als in de lezing aan de orde kwamen. Aan he eind van de discussie vroeg de begeleider of de 
deelnemers die bereid waren om een van deze minder populaire producten te proberen hun 
hand wilden opsteken. Een vervolgonderzoek wees uit dat slechts 3 procent van degenen die 
de lezing hadden bijgewoond een van deze vleesproducten op tafel had gezet, tegenover 342 
procent van degenen die aan de groepsdiscussie hadden deelgenomen. Een studie van Radke en 
Klishurich (1947) leverde vergelijkbare resultaten op.
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RISICOCOMMUNICATIE EN DE KUNST 
VAN HET VERLEIDEN

Peter van Balen

“If men define situations as real, they are real in their consequences.” Dit Is een beroemde zin uit 
een studie van de Amerikaanse socioloog William Thomas waarin hij het effect van corrigerende 
programma’s onderzocht bij kinderen met gedragsproblemen. Dit zogenaamde Thomas-theorema 
geeft aan dat wanneer mensen situaties als werkelijk definiëren, die situaties ook werkelijke gevolgen 
hebben. Voor onze praktijk en het vervolg van deze bijdrage parafraseer ik deze regel tot de volgende 
omschrijving: Het handelen van mensen in een bepaalde situatie wordt bepaald door de wijze waarop 
zij de situatie beschouwen (definiëren).

Ons werk als arbeidshygiënist of veiligheids-
kundige richt zich op het voorkomen van 
schadelijke effecten op de gezondheid en 
veiligheid van mensen in hun werkomgeving. 
Zoals hierboven aangehaald, handelen mensen 
vanuit de werkelijkheid zoals zij die ervaren.  
Het is goed om te beseffen dat het beïnvloeden 
van de risicoperceptie van mensen om tot een 
ander gedrag te komen, in principe dus het 
veranderen van hun werkelijkheid betekent. 

Risico-appreciatie
Psychologisch is dat voor veel mensen een 
hele tour de force. Met name als jij de eerste 
bent dit met dat verhaal aankomt. Iets dat 
voor jou vanzelfsprekend is, ligt voor anderen 
helemaal niet zo voor de hand. Je kunt die 
mensen de ogen openen (beïnvloeden van hun 
risicoperceptie) maar dat is pas de eerste stap 
in het veranderen van gedrag. 
Ronduit weerstand kun je ondervinden als 
mensen een zeker risico ook nog waarderen 
(risicoappreciatie), denk bijvoorbeeld aan brand-
weer mensen in hun werk of bergbeklimmers in 
het beoefenen van hun hobby. Bij hen tref je niet 
alleen weerstand, maar soms zelfs vijandigheid 
tegenover de voorstellen die je hebt om zaken 
“te verbeteren”. Zo kreeg ik in een workshop 
met brandweermensen over veiligheidscultuur 
te horen dat het werk ook niet te veilig moest 
worden; want “dan is er niks meer aan”. 
Weerstand kan bij mensen ook ontstaan tegen 
de maatregelen die je voorstelt of de nieuwe 
werkwijze, als ze menen daar meer last dan 
voordeel van te hebben. Veranderingen zijn 
voor mensen altijd lastig. En al helemaal als 
je het huidige gedrag wilt veranderen omdat 
de mogelijkerisico’s in de toekomst liggen 
(ontstaan van kanker, ontstaan van hart en 
vaatziekten op latere leeftijd) of omdat de kans 
op gezondheidsschade bij anderen toeneemt 
(mutagene effecten in het nageslacht).  
De kunst is dat jij, als deskundige, in staat bent 

de ander te verleiden om jouw definitie van de 
werkelijkheid over te nemen. 

Communiceren is altijd tweezijdig
Als je communiceert gebeurt dat altijd in een 
bepaalde context. Zo schrijf ik deze bijdrage 
vanuit mijn perceptie dat jij iets meer wilt weten 
over communiceren of dat jij geïnteresseerd 
bent in mijn visie op communicatie. Ik heb 
geprobeerd je te lokken door een pakkende 
titel boven dit stuk te zetten. Ik kan het effect 
op jouw denken echter pas vaststellen nadat 
jij op dit stuk hebt gereageerd en dat kan in de 
praktijk best lang duren, of zelfs nooit gebeuren. 
Als je iets wilt communiceren heb je altijd een 
ontvanger van je boodschap nodig.  
Zonder ontvanger heb je alleen ruis.
Het is eenvoudiger (als het goed is) om te 
controleren of je boodschap is aangekomen 
in een gesprek of vergadering. Door open 
vragen te stellen kun je bij de ontvangers van 
je boodschap nagaan of is overgekomen wat je 
bedoelt. Dat wat jij bedoelt, of eigenlijk dat wat je 
wilt dat overkomt, hoeft tenslotte niet datgene te 
zijn wat de ander interpreteert of denkt gehoord 
te hebben. Het voetstoots aannemen dat de 
anderen je wel begrepen hebben, kan heel 
negatieve consequenties hebben.
 
Bij een presentatie aan een zaal vol toehoorders 
is mijn ervaring dat niet de vragen tijdens je 
verhaal iets zeggen hoe mensen iets waarderen, 
maar de opmerkingen en vragen na afloop.  
En dan meestal ook nog alleen in positieve zin. 
Zij die jou sympathiek vinden en het een leuk 
verhaal of interessant vonden komen wel naar je 
toe. Ook die respons kan enige tijd op zich laten 
wachten. Zo hield ik een keer een verhaal voor 
apothekers over veilig werken met cytostatica. 
De voorzitter van de sessie kwam ik twee jaar 
later weer tegen waarbij hij mij bedankte voor 
het voorbeeld waarop ik de arbeidshygiënische 
strategie uit de doeken had gedaan (iets met 
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bedorven etenswaren). Hij gebruikte dat voor-
beeld vanaf toen zelf ook steeds.

Communiceren is een proces
Communicatie is een proces waarin inhoud, 
procedure, interactie en emotie een rol spelen 
en als het goed is ook voortdurend van belang 
wisselen. Als deskundige zijn we geneigd de 
in houd voor op te stellen. Hoe vaak ik niet van 
iemand hoor dat de inhoud voor zich zou moeten 
spreken. Vergeet het maar, niets is minder waar. 
Als iemand jou niet aardig vindt, heb je een groot 
obstakel om je inhoud nog voor het voetlicht te 
krijgen. Als iemand met zijn ge dachten ergens 
anders is en eigenlijk geen aandacht voor je 
heeft, gaat het hele verhaal verloren. Zorg er 
daarom voor dat je relatie met de ontvangers 
goed is. Daar kun je zelf wat aan doen. 
Hetzelfde geldt voor de emotie die je bij je toe-
hoorders oproept. Als jij vol energie en positief 
het gesprek in gaat of een verhaal geeft, zal je 
zien dat die energie overslaat. Een beeldend 
verhaal werkt beter dan een saaie en droge 
op somming van de feiten. Realiseer je dat in de 
eerste tien minuten van een gesprek met een 
potentiële opdrachtgever wordt bepaald of er 
een klik is. Zo ja, dan maakt dat de kans groter 
dat je de opdracht krijgt. In een bijeenkomst 
zetten de eerste paar minuten van je presentatie 
de sfeer. Niet de inhoud van je presentatie 
maakt of mensen je geloven, maar de vorm 
en je non-verbale presentatie. En echt, je hebt 
invloed op het hele proces als je beseft dat jij je 
eigen instrument bent. 
Als je merkt dat de aandacht van je toehoorders 
afdwaalt, is een interventie een krachtige optie, 
in de trant van: “Ik zie mensen op hun horloge 
kijken en andere dingen gaan doen. Kan het 
zijn dat mijn verhaal onvoldoende aansluit op 
jullie behoefte? Hoe kan ik daar verbetering in 
brengen?” Op zowel procedure- als interactie-
niveau probeer je zo het proces weer vlot te 
trekken. De inhoud komt dan later wel. Ik zie het 
maar weinig mensen doen

Inhoud  Waarover gaat het gesprek?  
Je gaat door op het onderwerp, 
stelt vragen, ordent en toetst.

Procedure  Hoe gaan we de inhoud 
bespreken? Stel een agenda voor, 
maak afspraken over rollen, wie 
doet wat, geef een volgorde aan, 
spreek een tijd af.

Relatie  Hoe gaan we met elkaar om? 
Je gaat als het ware boven het 
gesprek hangen en beschrijft wat 
er gebeurt. Hoe gedragen wij ons? 
Hoe reageren we op elkaar?  
Wat heeft dat voor effect?

Emotie  Welke gevoelens spelen een rol?  
Je benoemt het gevoel dat je be-

speurt bij jezelf en bij de anderen.  
Met andere woorden: je reflecteert.

Hoe communicatie dan in te zetten om mensen 
te verleiden hun gedrag te veranderen? Hoe 
mensen te beïnvloeden? Immers als het risico 
niet voor zichzelf spreekt is het de spreker 
zelf die het werk moet doen. In het vervolg 
behandel ik een paar auteurs en publicaties die 
mij erg hebben geholpen met het begrijpen van 
beïnvloeding.

Probeer mensen te begrijpen
Al in 1936 schreef Dale Carnegie zijn klassieker  
over persoonlijke beïnvloeding: How to make  
friends & influence people. In dit boek beschrijft 
hij aan de hand van talloze cases met belang-
rijke figuren uit met name de Amerikaanse 
politiek hoe je mensen voor jou kunt winnen 
en daardoor beïnvloeden. De eerste zin in het 
boek is direct de belangrijkste om te onthouden: 
“Ontwikkel een diep en leidend verlangen om de 
principes van menselijke relaties te beheersen.“ 
Met andere woorden om mensen te beïnvloeden 
zet je de relatie voorop en niet je boodschap. 
Mensen hebben een belang waarom ze de 
dingen doen zoals ze die doen. Wil je dat ver-
anderen dan interfereer je in hun belangen.  
Dan moet het voor hen duidelijk worden waarom 
het in hun eigenbelang is om het gedrag te 
veranderen. Om jouw verhaal te accepteren, 
dienen ze je te vertrouwen. Slechts dan zullen 
zij bereid zijn om zich aan te passen, ook op die 
momenten dat er geen toezicht is of sancties 
worden opgelegd.
Voor mij zijn de belangrijkste inzichten de 
ideeën van Carnegie over de fundamentele 
manieren om met mensen om te gaan. Waarbij 
hij aangeeft steeds een positieve houding naar 
de ander aan te nemen om van daaruit te stimu-
leren om jouw ideeën over te willen nemen. 
Zorg ervoor dat mensen je mogen. Als men je 
niet sympathiek vindt, zal men je denkbeelden 
en voorstellen niet snel overnemen. Dus wees 
oprecht geïnteresseerd in de ander, toon 
respect voor hun mening en probeer je in te 
leven in hun situatie. Als je verandering wilt 
realiseren, wordt dan een leider. Een leider 
die zelfs de kleinste verbetering openlijk waar-
deert en mensen stimuleert om hun fouten te 
herstellen. Mijn eigen valkuil is ongeduld, ik wil 
te snel resultaat zien en vergeet daarbij dat 
vertrouwen opbouwen tijd vraagt.

Leren van marketing
De psycholoog Cialdini heeft twee belangrijke 
boeken geschreven over de psychologie van 
beïnvloeding. Zijn standaardwerk Invloed is 
een must voor iedere marketeer om kennis te 
nemen van de 6 principes van beïnvloeden. 
Recent heeft hij een tweede boek (Pre-suasion) 
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op de markt gebracht waarbij hij ingaat op de 
timing van communiceren en wanneer je welke 
instrumenten het beste inzet. Arbeidshygiënisten 
kunnen hier een boel van leren om hun bood-
schap beter geaccepteerd te krijgen.

•  Begin met het opbouwen en onderhouden 
(cultiveren) van de relatie. Hierbij zijn voor-
namelijk de psychologische principes van 
wederkerigheid en sympathie het belangrijkst 
omdat deze zich richten op verbinding en 
realiseren van een relatie.

•  Vervolgens werk je aan het reduceren van 
twijfel bij de ander over de verandering. 
Hierbij is het belangrijk om de ander te hel-
pen kiezen. In deze fase zijn het hebben van 
een zekere mate van autoriteit en het reali-
seren van consensus (sociale bewijskracht) 
de dominante principes.

•  Tenslotte zijn het realiseren van commitment, 
consistent zijn in je uitingen en bood schap-
pen, en het verbinden met het belang (bij-
voorbeeld gezondheid tot op late leeftijd) 
de dominante principes om mensen te 
motiveren om te veranderen.

Niet alles is even belangrijk
Ten slotte, richt je boodschap op de 
belangrijkste aspecten om een wezenlijke 
verandering in gang te zetten. Geef mensen 
structuur, duiding en zet ze in de goede richting. 
Geef mensen zelf de verantwoordelijkheid om 
te doen wat ze moeten doen om het resultaat 
te bereiken. Maak hen onderdeel van het 
veranderproces (van object van veranderen 
naar subject). De deskundige weet wat er moet 
veranderen, de mensen zelf gaan meewerken 
aan het hoe. Wees als deskundige een gids 
(toon leiderschap) in de verandering.

Tenslotte, wees je ervan bewust dat je publiek 
niet alle risico’s kent of de impact ervan begrijpt. 
Je communicatie-strategie, dus je verleiding tot 
verandering, zal met betrekking tot aanpak en 
boodschap daarop afgestemd moeten zijn. 

Ik vond op het internet twee Amerikaanse 
docu menten over “Risicocommunicatie naar het 
algemene publiek”, die ik hier niet onvermeld wil 
laten. Ze gaan natuurlijk uit van grotere risico’s 
met veel im pact op belang rijke delen van de 
maat schappij in de verschillende fases van 
een crisis (voorbereiding, response en herstel). 
Maar de principes kunnen ook door ons worden 
toegepast. Beide documenten zijn eenvoudig 
te vinden en met name de publicatie met ‘best 
practices’ vind ik een aanrader. Zorg dat je 
de feiten kent en hebt gecheckt. Begin met 
sleutelfiguren de feiten te duiden voordat je naar 
het grotere publiek gaat. Leg ook hun de feiten 
uit en geef ze de opties door.  

Gebruik de sleutelfiguren om je boodschap 
gehoord te krijgen en de verandering in gang te 
zetten. De anderen (maar niet iedereen) zullen 
dan waarschijnlijk gaan volgen. Succes! 

Peter van Balen, PreventPartner
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manier van beïnvloeden en overtuigen (2016). 
5.   Joseph Grenny e.a. Influencer, the new science of 

leading change. 2e edition 2013.
6.   START. Understanding Risk Communication 

Theory: A Guide for Emergency Managers and 
Communicators. (2012).
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JUIST TAALGEBRUIK, OF JUIST NIET

Ronald Frencken

Taal heeft mijn interesse. Ook in ons vak als arbeidshygiënist of veiligheidskundige maken we 
veel gebruik van taal. We schrijven rapporten over metingen of risicoanalyses. En we schrijven 
veiligheidsvoorschriften, werkinstructies, chemiekaarten, trainingsmateriaal om mensen veiliger en 
gezonder te laten werken. In dit stukje wil ik aandacht vragen voor twee zaken: welke taal gebruiken 
we en is taal wel altijd de juiste manier om je boodschap over te brengen?

Welke taal?
Ik beperk me tot Nederland. In principe ge-
bruik en we hier het standaard Nederlands. 
In principe, want door de internationalisering 
hebben we veel anderstaligen, ook op de 
werkvloer. In principe, want het Nederlands kent 
ook zo’n 28 dialecten. En het Nederlands kent 
ook verschillende niveaus van eenvoudig tot 
zeer ingewikkeld specialistisch taalgebruik.
Iedereen kent wel de voorbeelden van bijvoor-
beeld juridisch taalgebruik, zoals in een hypo-
theek acte. Maar voor veel Nederlanders (laat 
staan anderstaligen) is de krant vaak al van een 
te hoog niveau. 
Taalniveaus in het Nederlands worden onder-
scheiden van zeer eenvoudig (A-niveau), 
via eenvoudig (B1 en B2) tot ingewikkeld en 
specialistisch (C1 en C2). B1 is het niveau 
dat door de meerderheid van de Nederland 
sprekenden goed begrepen wordt. C1 en C2  
is het niveau waarop wij als professionals 
schrijven en spreken.
Als wij dus onze boodschap over veilig en 
gezond werken willen overbrengen, dan moet 
dat in begrijpelijke taal. In B1 dus liefst. Bureau 
Taal heeft zich hierin gespecialiseerd; zie de 
referenties met handige tips en checklists.
Taalniveau B1 kenmerkt zich door: korte zinnen, 
woorden die je thuis gebruikt, actieve zinnen 
(“Zet eerst je masker op” en NIET: “Eerst wordt 

het masker opgezet”). Als je een tekst schrijft, 
vraag je dan eerst af wat het doel is van de 
tekst: wat wil je van de lezer gedaan krijgen, wat 
moet hij/zij vooral wel of niet doen?

Beeldtaal?
Beeldtaal kan een aantal (taal)problemen helpen 
oplossen. In een project in de metaal hebben 
we een aantal zelfontworpen pictogrammen 
voorgelegd aan werknemers in een bedrijf met 
zeven nationaliteiten. De interpretaties van de 
pictogrammen verschilden per nationaliteit!  
De les die hieruit getrokken moet worden, is dat 
je altijd moet testen of de boodschap overkomt.

Jeannette Paul heeft op haar website (zie re-
fe rentie) een infographic geplaatst. Door hier 
overheen te scrollen krijg je voor verschillende 
situaties een suggestie voor het soort instructie 
dat van toepassing is (zoals een korte schrif-
telijke instructie, videomateriaal, on the job 
instructie etc.). 
Zelf heb ik een goede ervaring in een farma-
ceutisch bedrijf met een combinatie van een-
voudige tekst met beeldmateriaal. Op een 
A4-blad worden in vier gekleurde vakken: 

1. een risico beschreven 
2. en geïllustreerd 
3. de te nemen maatregelen beschreven 
4. en geïllustreerd. 

Belangrijk leerpunt was ook hier: gebruik B1 
taal. Maar ook: gebruik illustraties van de 
eigen werkplek (voor de herkenbaarheid, maar 
ook om copyright problemen te voorkomen). 
Voor dit bedrijf zijn ca. 80 van dergelijke A-4 
werkinstructies gemaakt en deze werden zeer 
goed ontvangen door de betroken werknemers.

Moderne technieken bieden ook meer 
nieuwe mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld 
aan PIMEX (videobeeld voor illustratie van 
beheersmaatregelen), of aan app’s voor de 
smartphone met instructies (zie referenties).
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Ronald Frencken, arbeidshygiënist/
veiligheidskundige, Arbo Unie
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6.  Begrijpelijke werk- en veiligheidsinstructies (AI-44) 
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DE KIP VAN COLUMBUS

Aan de TU Delft werd eerder dit jaar een waar 
huzarenstukje geleverd door verstrengeling op 
kwantumniveau aan te tonen van twee elektronen 
op een afstand van 1300 meter van elkaar. Wat dat 
met arbeidshygiëne of met arbo te maken heeft? 
Welnu, ook in Arboland komt verstrengeling voor, 
alleen is dat nog niet erkend of aangetoond.  
Het gaat dan ook niet om elementaire deeltjes  
maar om belangen. 
Kerndeskundigen in de arbo moeten over een 
certificaat beschikken. Om dat te behalen en te 
behouden wordt getoetst of hun opleiding voldoet 
aan bepaalde eisen en of ze door werkervaring 
en aanvullende opleidingen hun vakkennis en 
competenties op peil houden. Niks mis mee. 
Natuurlijk moeten diegenen die hun collega’s 
beoordelen bij de (her)certificering zelf zeer goed 
onderlegd zijn in het vakgebied en kennis hebben 
van de diverse opleidingen in het veld. Het is ook 
heel plausibel dat iemand die al in de jaren ‘80 in 
het vakgebied pionierde en bijgedragen heeft aan 
de ontwikkeling ervan, de overstap kan maken 
naar een opleidingsinstelling. Of examinator wordt 
voor de certificering. Zeker als zo iemand ook 
nog redacteur en auteur is van vele publicaties 
op het vakgebied. Maar als één zo iemand 
tegelijk verbonden is aan een opleiding en aan de 
‘onafhankelijke’ certificerende instelling, dan begin 
ik me achter de oren te krabben. Kwestie van kip 
of ei? Gaan we man en paard benoemen, komt er 
een aap uit de mouw. Want als de PHOV-directeur 
en -docent tevens voor Hobéon SKO optreedt als 
examinator van AH- en HVK-certificaten, kan dat 
bij kandidaten de vraag oproepen welke pet die 
examinator opheeft. Wellicht volgden ze vorig jaar 
nog een training met deze persoon als docent.  
Het behalen van het certificaat kan de beloning 
lijken voor het volgen van die PHOV-training.  
Wie elders een training volgde en wordt  
afgewezen, kan alsnog extra training bijkopen  
bij diezelfde persoon met een andere pet op.  
Maar Hobéon vindt het ook allemaal prima 
geregeld zo. Kortom: hier wordt de schijn van 
belangenverstrengeling niet vermeden.  
Alsof je eigen rij-instructeur tegelijkertijd  
optreedt als jouw examinator voor het CBR. 
Arboland is een beta-gebied met een gamma aan 
onderwerpen, waarin de kerndeskundigen de 
hoofd-delta vormen. Maar middenin Arboland staat 
een apenrots met daarop een alfa-mannetje dat 
met petjes jongleert en precies meent te weten 
wanneer hij welke opheeft. Zo iemand zou zichzelf 
nog kunnen certificeren. Spiegeltje, spiegeltje aan de 
wand, wie is de mooiste in Arboland?

 Ir. O.J. de Zemel
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COMMUNICATIE EN 
BEINVLOEDING VAN GEDRAG

Jodokus Diemel

De Arbowet verplicht werkgevers expliciet om in de RI&E aandacht te besteden aan (de risico’s voor) 
bepaalde groepen medewerkers die onder het personeel aanwezig kunnen zijn. Enerzijds is daarbij de 
inhoud van belang (voorlichting, instructie e.d.) vooral als die op specifieke risico’s gericht moet zijn, 
maar anderzijds ook de vorm, bijvoorbeeld de gebruikte taal en de communicatiemiddelen. Aan de 
wijze van communiceren kunnen daarom eisen gesteld worden om te bereiken dat de communicatie 
effectief zal zijn. Het arbobeleid raakt aan alle niveaus in een organisatie. In elke organisatie en op alle 
niveaus speelt daarom communicatie over veiligheids- en gezondheidsaspecten een meer of minder 
belangrijke rol. 
Communicatie speelt een belangrijke rol in de voorlichting over arbeidsgebonden risico’s en het 
overbrengen van instructies. De taal, mondeling of schriftelijk, is daarin een belangrijke factor. De 
mate waarin werknemers de gebruikte taal begrijpen is daarom van groot belang voor het beïnvloeden 
van gedrag op de werkvloer. “Voor werknemers die de Nederlandse taal onvoldoende onder de knie 
hebben, is het moeilijk om veiligheidsvoorschriften te begrijpen. Taal blijkt met 5% tot 10% vaker dan 
verwacht een rol te spelen bij arbeidsongevallen.” (Stichting van de Arbeid, 2014).

Op de verschillende niveaus (werkvloer, direct 
leidinggevenden, management, directie) en op 
verschillende afdelingen (productie, magazijn, 
administratie, financieel, stafafdelingenenz.), 
spelen doorgaans ook verschillende arbopro-
blemen. Lawaai en fysieke belasting zijn pro-
blemen die zich afspelen op lagere niveaus 
in productie en magazijn. Kantoorklimaat en 
beeldscherm ergonomie kunnen veroorzakers 
van problemen zijn op administratieve en 
stafafdelingen. 
Maar ook wanneer het gaat om dezelfde 
problematiek kan daarover binnen een organi-
satie in verschillende terminologie gecommuni-
ceerd worden. Op een gelijk niveau in de 
organisatie kan de communicatie over een 
onderwerp frequenter zijn en de daarbij 
gebruikte terminologie verschillend. Wanneer de 
ene afdeling dezelfde problematiek als urgenter 
ervaart dan een andere, zal er daar frequenter 
over gesproken worden, zowel onderling 
als met leidinggevenden. Mede daardoor 
zal men vaak ook andere, vaker zakelijke of 
wetenschappelijke, termen leren gebruiken. 
Maar zeker op verschillende niveaus in 
de organisatie worden vaak verschillende 
termen gehanteerd. Mensen met een hoog 
algemeen opleidingsniveau hebben een breed 
referentie kader en kunnen vaak op een hoger 
abstractie niveau denken dan middelbaar of 
lager opgeleiden. Wanneer de bood schap 
geformuleerd wordt op een hoger abstractie-
niveau dan de ontvanger kan begrijpen, komt 
de boodschap niet over of kan dat aanleiding 
geven tot een misverstand. Een manager met 
een opleiding op HBO+ niveau kan spreken 

over een ‘audiologisch onderzoek’, maar 
voor werknemers op de werkvloer is dat een 
moeilijke term. Zij spreken zelf eerder over 
gehooronderzoek of ‘oortesten’.

(On)veilig gedrag
Het is ze al zo vaak verteld. Waarom volgden 
werknemers de veiligheidsinstructies niet op? 
Waarom dragen werknemers hun gehoor- of 
adembescherming niet, terwijl ze best weten 
dat dat beter voor ze is? Waarom helpen boetes 
vaak niet om veilig gedrag af te dwingen?  
Omdat niet het volgen van regels, maar 
het adequaat reageren op een onveilige 
situatie voorop moet staan. Daarop zou de 
communicatie dan ook gericht moeten zijn. 
In het boek ‘Veilig Werkgedrag door Brain Based 
Safety’ (Daalmans, 2014) gaat Daalmans in 
op de neuropsychologische processen (‘het 
brein’) die een rol spelen bij het verwerven of 
verwerpen van het gewenste veilig gedrag. 
Daalmans maakt duidelijk, dat gedrag in 
bepaalde situaties door veel meer factoren 
beïnvloed wordt dan de informatie die een 
werknemer uitgereikt krijgt en de mate waarin 
die de informatie begrijpt. 
Bij het herkennen en erkennen van onveilige 
situaties en de reactie daarop, spelen naast de 
bewuste processen die we in ons ‘brein’ ervaren, 
ook andere processen. Bijvoorbeeld instinctieve 
reacties, maar ook geautomatiseerde 
processen, dat zijn in de loop van het leven 
geïnternaliseerde processen. 
Het maakt dan verschil of een organisatie de 
bood schap afgeeft, dat te allen tijde ‘de regels 
moeten worden gevolgd’ (regelgestuurd gedrag) 
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of dat er ruimte is voor eigen verantwoor de-
lijkheid. Een teveel aan regels en procedures 
werkt contraproductief en kan leiden tot een 
lager niveau van paraatheid of alertheid 
wanneer zich een onveilige situatie voordoet.  
Bij risicogestuurd of zelfgestuurd gedrag rea-
geert een werknemer vanuit de eigen risico-
perceptie. In een onvoorziene, afwijkende 
situatie is die werknemer dan beter in staat om 
daarop te reageren met de juiste acties. 

Priming
Daalmans beveelt ‘priming’ aan als een welis-
waar nog niet geheel begrepen, maar wel 
effectief middel om gedrag in een bepaalde 
richting te beïnvloeden. Priming werkt nage noeg 
geheel op onbewust niveau. Door bepaalde  
prikkels (beelden, geluiden, woorden, verhalen)  
in de communicatie te verwerken, die een 
krachtige associatie oproepen, kan de 
boodschap sterker worden overgebracht. 
Voorbeelden bij communicatie over risico’s 
zijn de kleur rood, die de associatie met 
gevaar oproept, of een veiligheidshelm 
die geassocieerd wordt met veilig werken. 
Priming versterkt de interne associatie 
tussen een intentie (tot veilig gedrag) en een 
gedragspatroon (het feitelijk handelen).  
Door de boodschap voldoende vaak te herhalen, 
maar ook met voldoende variatie erin, wordt het 
gewenste effect (veilig gedrag) bereikt. 

Het mengen van primer

Verbale en non-verbale communicatie
Het is belangrijk om de juiste (mix van) 
communicatiemiddelen te kiezen bij het commu-
niceren over veiligheid en gezondheid in het 
werk. Maar hoe de boodschap overkomt, is 
mede afhankelijk van het gedrag van de bood-
schapper. Een veelgehoorde uitspraak is: ‘Het is 
niet belangrijk wat je zegt, maar hoe je het zegt.’ 
Hierbij is ‘Wat’ de letterlijke boodschap en ‘Hoe’ 
de stemeigenschappen en de lichaamstaal. 
In studies van communicatie gedrag worden 
verschillende onderverdelingen gemaakt.  
Een ervan is een onderscheid tussen verbaal en 
non-verbaal gedrag. 

Verbaal gedrag is weer onder te verdelen in
•  Direct verbaal gedrag: het gebruik van taal 

door te spreken, verbale communicatie, het 
gesproken woord. 

•  Indirect verbaal gedrag in de vorm van lezen, 
schrijven en luisteren.

Onder non-verbaal gedrag wordt verstaan:
• de lichaamshouding
• de gelaatsuitdrukking
• de gebaren
• wel of geen oogcontact
•  gebruik van de stem (intonatie, volume  

en dergelijke).

Behalve de gebezigde taal en de verder 
gebruikte vormen van communicatie (films, 
beelden, non-verbale communicatie, voorbeeld-
gedrag) speelt ook het vertrouwen tussen 
boodschapper en ontvangers een rol bij het 
aanleren van veilig gedrag. Dit speelt temeer 
wanneer het gaat om risico’s die de werknemers 
zelf niet kunnen inschatten, zoals de lange 
termijnrisico’s van carcinogene stoffen. 
De boodschapper moet zich realiseren dat 
de ontvangers meestal degenen zijn die aan 
de risico’s worden blootgesteld. Die kunnen 
zich zorgen maken over de eigen gezondheid 
en veiligheid, terwijl de adviseurs of de 
HSE-managers met hun abstracte verhaal 
straks weer vertrokken zijn naar hun veilige 
kantooromgeving.
Werknemers lijken de arbo-adviseurs (vooral 
die van externe diensten) soms te beschouwen 
als verlengstuk of spreekbuis van de werkgever. 
“Wie betaalt, bepaalt” is dan de gedachte, waar-
door het kan gebeuren dat men de adviseur 
ervan verdenkt geen volledige openheid van 
zaken te geven met betrekking tot de risico’s in 
het werk. Dat kan twee kanten uitgaan: in het 
ene geval denkt men dat grote risico’s worden 
verzwegen of gebagatelliseerd, in een ander 
geval denkt men juist dat risico’s worden over-
dreven om bepaald gedrag te bewerkstelligen. 
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Omgeving en groepscultuur
Naast de fysieke omgeving (waarin belemme-
ringen aanwezig kunnen zijn) en de (veiligheids-
) cultuur op de werkvloer kunnen ook groeps-
processen (voorbeeldgedrag, sociale druk, 
invloed van een ’leider’) bijdragen aan het 
uiteindelijk gedrag. Het uitleggen van de veilig-
heids instructies is mede daarom veelal onvol-
doende om de werknemers tot het gewenste 
veilige gedrag te bewegen. Ook al omdat het 
vaak slechts eenmalig plaatsvindt, of het nou 
mondeling dan wel schriftelijk, met een film of 
met een presentatie gebeurt. 
Een bestaande groepscultuur hoeft niet per sé 
belemmerend te werken. Er kan vaak juist ook 
gebruik gemaakt worden van de bestaande 
groepscultuur en de groepsdynamiek. 
Voorbeelden daarvan zijn het beïnvloeden van 
‘informele leiders’ die in veel groepen aanwezig 
zijn, of het inschakelen van teamleden die 
eerder al hun betrokkenheid en motivatie voor 
veilig gedrag hebben getoond. 

Communicatie met feedback 
Wanner er in het communicatieproces de 
mogelijk heid tot feedback bestaat, zal dat in 
het algemeen effectiever zijn dan bij eenzijdige 
communicatie. Gesproken voorlichting aan 
groepen of het vertonen van beelden (film, 
presentatie, websites) met een commentator 
erbij, biedt de mogelijkheid van feedback en 
wisselwerking. Andersoortige vormen van 
feedback, vooral die waarbij de inbreng en de 
zelfwerkzaamheid van de ontvangers wordt 
gestimuleerd (opdrachten of een toets naar 
aanleiding van het gebodene, rollenspelen 
enz.), kunnen het resultaat nog versterken. 
De ontvangers hebben de mogelijkheid om 
te reageren, door vragen te stellen, of hun 
eigen visie of ervaring te geven. Tegelijk kan 
de boodschapper nagaan of de boodschap is 
overgekomen, en zo nodig nadere uitleg geven. 
Bedenk wel, dat hoe groter de groep ontvangers 
is, hoe minder doorgaans dit voordeel van 
feedback is.

Taalverschillen en miscommunicatie 
Ongeveer 20 procent van de niet-dodelijke 
arbeidsongevallen in Nederland betreft niet-
ingezetenen.Verder komen niet-dodelijke 
arbeidsongevallen bij allochtonen ongeveer 
anderhalf keer zo vaak voor als bij autochtonen. 
Dit ligt aan verschillende factoren, waarvan 
miscommunicatie door taalverschillen er één is 
(Stichting van de Arbeid, 2014). 
Onder de tijdelijk ingezette krachten zijn de 
laatste jaren veel werknemers van buitenlandse 
herkomst, die het Nederlands niet of niet 
volledig beheersen. Tijdelijke werknemers 
zijn over het algemeen minder goed op de 
hoogte van de situatie in een bedrijf en van de 

risico’s in het werk, dan de vaste werknemers. 
Taalvaardigheid kan al een probleem zijn voor 
werknemers die in Nederland zijn geboren 
en getogen, maar voor uit het buitenland 
afkomstige werknemers is onvoldoende taal-
vaardigheid in het Nederlands een nog groter 
probleem. Daarnaast kan het zijn dat deze 
werknemers afkomstig zijn uit een cultuur 
waarin niet alleen anders met veiligheid op 
het werk wordt omgegaan maar waar ook het 
‘elkaar aanspreken’, bijvoorbeeld op onveilig 
gedrag, minder vanzelfsprekend is dan in 
Nederland. Maar ook de taalvaardigheid in de 
eigen taal speelt zeker een rol: wanneer iemand 
in de eigen taal niet zeer taalvaardig is, zal het 
moeilijk zijn om zich een andere taal echt goed 
eigen te maken. 

Taal en veiligheid
Door verschillende ontwikkelingen is te ver-
wachten dat goede communicatie een steeds  
belangrijker voorwaarde vormt bij de bescher-
ming van werk nemers tegen risico’s in het werk.  
Bedrijven zetten in toe nemende mate flex-
werkers in, zoals uitzendkrachten, oproep-
krachten, pay-rollers, ZZP-ers, onder aan-
nemers. Deze trend van flexibilisering leidt tot 
een grotere verscheidenheid en frequenter 
wisselingen in de werknemerspopulatie. 
Daardoor kan een situatie ontstaan waarin veel 
werknemers met heel verschillende niveaus van 
taalvaardigheid of met verschillende moedertaal, 
op de werkvloer moeten samenwerken. 
Miscommunicatie, die kan ontstaan als gevolg 
van verschillen in taal of taalvaardigheid, 
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draagt bij aan het ontstaan van gevaarlijke 
situaties en ongevallen. Toepassing van een 
‘gemeenschappelijke taal’ (Nederlands, Engels, 
Duits enz.) in de communicatie met en tussen 
werknemers die een verschillende moedertaal 
hebben, kan leiden tot onvoldoende begrepen 
voorlichting en instructies. Een onderzoek op 
de luchthaven van Bangkok in 2010 laat zien 
dat ‘Engels gesproken door anderstaligen’ 
(lees:Engels met een flink regionaal accent) leidt 
tot incidenten waarbij piloten de informatie van 
de luchtverkeersleiding niet begrijpen.  
De incidenten komen vaker voor als Engels 
niet de moedertaal is van zowel de piloot als de 
luchtverkeersleider. Een soortgelijk effect is te 
verwachten in bedrijven (bouw, petrochemie, 
havens) met werknemers van diverse herkomst. 

Werkoverleg en toolboxmeetings
Op de werkvloer vindt het werkoverleg vaak 
plaats in een informele setting, zonder agenda 
en vaak tijdens een koffiepauze. Ook de 
com muni catie over risico’s in het werk vindt 
veelvuldig plaats via informele kanalen. Voor 
de formele communicatie over risico’s in het 
werk wordt vaak gekozen voor de vorm van 
‘Toolboxmeetings’, vaak kortweg ‘Toolboxen’ 
genoemd. 
De term is uit de VS overgewaaid en duidt op 
een overleg, waarbij de werknemers, zittend op 
hun gereedschapskist (toolbox), voorafgaand 
aan de start van werkzaamheden een korte 
instructie kregen over risico’s in het werk en 
de te nemen veiligheidsmaatregelen. In het 
kader van VCA-certificering zijn veel bedrijven 
verplicht om per jaar 10 toolboxmeetings te 
houden voor het uitvoerend personeel. 

Een toolboxmeeting dient twee doelen: 
overdracht van informatie en het voeren van 
overleg over arbeidgerelateerde risico’s. Het 
doel hiervan is, het bewustzijn ten aanzien 
van risico’s te verhogen en veilig werken te 
bevorderen. De toolboxen kunnen gaan over 
een actueel veiligheidsonderwerp, de situatie 
op de werkplek of een recent (bijna)ongeval. 
Vaak wordt een serie onderwerpen periodiek 
herhaald. Wanneer steeds voor dezelfde vorm 
wordt gekozen, of wanneer de deelnemers 
zelf weinig kunnen inbrengen, loert dan het 
gevaar dat er gewenning gaat optreden en de 
deelnemers inhoud niet goed oppikken. 
 
Effectiviteit van toolboxen
Wanneer toolboxen als een verplicht nummer 
worden beschouwd en/of als deze vooral 
als één richtingsverkeer worden ervaren 
(de voor man doet een verhaal, biedt geen 
of weinig mogelijkheid tot inbreng van de 
deelnemers), zullen ze weinig effect sorteren. 
De effectiviteit (in de zin van het stimuleren van 
risico-bewustzijn en veilig gedrag) is gebaat 
bij afwisseling in de vorm en bij het actief 
betrekken van de deelnemers. Een toolbox 
over een bepaald onderwerp, die periodiek 
herhaald wordt, is effectiever als er een 
verrassingselement in zit. 
Door twee of drie gemotiveerde ploegleden 
zelf een toolbox (geheel of gedeeltelijk) te laten 
voorbereiden wordt bereikt dat deze aansluit op 
de belevingswereld van de betrokkenen.  
Ook moet er voldoende tijd zijn om de deel-
nemers op het onderwerp en op elkaar te laten 
reageren en verder kan af en toe het deelnemen 
van hogere leidinggevenden bijdragen aan de 
geloofwaardigheid dat het bedrijf veiligheid 
serieus neemt (Daalmans, 2014). 
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Communicatie op andere niveaus
Het werkoverleg op andere niveaus dan de 
‘werk vloer’ heeft vaak de vorm van een ver-
gadering, waarbij vooraf een agenda wordt 
opgesteld en waarvan schriftelijk notulen 
worden bijgehouden. Een vergadering lijkt een 
efficiënte manier om met een groep mensen 
tezamen in relatief korte tijd informatie uit te 
wisselen en tot besluiten te komen. Daarop 
valt wel een en ander af te dingen. Zo zijn er 
met betrekking tot vergaderingen de volgende 
problemen gesignaleerd (De Bruin, 2014):
 
•  De vergadering heeft geen duidelijke 

agenda, of er is geen concreet beeld van de 
uitkomst of het resultaat van de vergadering.

•  Belangrijke informatie is niet tijdig 
beschikbaar, deelnemers hebben zich niet 
voorbereid en er kunnen geen besluiten 
worden genomen.

•  Deelnemers houden zich niet aan het 
gespreksonderwerp, de aandacht verschuift 
naar zaken die niets met de agenda te 
maken hebben.

•  Deelnemers nemen de vergadering vaak 
niet voldoende serieus. Ze beschouwen de 
vergadering niet als werk, komen te laat, 
vertrekken te vroeg, of houden hun aandacht 
er niet bij. 

•  Deelnemers doen tijdens de vergadering 
andere dingen die het grootste deel van hun 
aandacht vergen. Er doen maar een paar 
deelnemers mee aan de discussie.

•  Deelnemers luisteren niet naar elkaar, teveel 
deelnemers spreken tegelijkertijd. 

•  Er zijn lange discussies, maar geen eerlijke 
bijdragen. Deelnemers vallen andere deel -
nemers persoonlijk aan, om ze gezichts-
verlies te bezorgen. Inhoudelijke conflicten 
worden vermeden in plaats van opgelost. 

Efficiënter vergaderen
Voor een goede vergadering moeten de 
deel nemers tijdig de benodigde informatie 
ontvangen, dus lang genoeg tevoren om 
deze tot zich te nemen en erover na te 
kunnen denken. De kwaliteit en efficiëntie van 
vergaderingen kan verder door een goede 
voor bereiding van de voorzitter sterk verhoogd 
worden (De Bruin, 2014). 
Het doel van de vergadering moet vooraf 
duidelijk zijn, evenals het beoogde resultaat, 
maar niet zodanig dat de besluiten volledig 
voorgekookt worden. Tijdsdruk moet vermeden 
worden: als mensen het gevoel hebben dat ze 
onder tijdsdruk een beslissing moeten nemen, 
staan ze minder open voor nieuwe informatie. 
In vergaderingen van kleine groepjes vertellen 
mensen elkaar meer en zijn ze meer betrokken 
bij het onderwerp; ook is de spreektijd door gaans 
evenwichtiger verdeeld dan in grote groepen.  

Een klein groepje vergadert meestal efficiënter 
en neemt doorgaans betere beslis singen dan 
grotere groepen. 

Tot slot
Er valt dus heel wat te zeggen, niet alleen over 
de factoren die mede bepalen hoe veilig gedrag 
tot stand komt, maar ook over de vorm en de 
inhoud van de communicatiemiddelen die we 
kiezen om mensen in risico-situaties tot veilig 
gedrag te motiveren en ze zover te krijgen dat 
ze dat veilig gedrag dan ook gaan vertonen. 
Op het arbokennisnet zijn meerdere dossiers 
aan veilig gedrag, communicatie van risico’s en 
verwante onderwerpen gewijd, maar je moet 
een beetje zoeken om ze te vinden. 
Kijk onder andere bij de onderwerpen “Arbo-
beleid” (dossier Voorlichting en Onderricht), 
bij ”Organisatie” (dossiers Communicatie van 
Risico’s, Organisatiecultuur) en bij “Digitale 
media en Technologie”, “Veilig gedrag” en 
“Sociale Innovatie”. 

Bovenstaande artikel geeft een beknopte 
weergave van enkele hoofdstukken uit het 
Dossier Communicatie over Risico’s (2015);  
de hier genoemde referenties zijn in het dossier 
terug te vinden. Zie: www.arbokennisnet.nl 

Jodokus Diemel, Bureau Ir. Diemel
Co-auteur Dossier Communicatie over Risico’s. 

Verder lezen: 
Daalmans, J.   ‘Veilig Werkgedrag door Brain  

Based Safety’;  
Syntax Media, Utrecht 2014 

Frijters, G.J.   ‘Brain Safe; in 5 stappen naar een 
sterke veiligheidscultuur’;  
D&F Group, Etten-Leur 2010.

Stg.vd Arbeid  Handreiking Taal en Veiligheid, 
Stichting van de Arbeid,  
Den Haag 2014  
http://www.stvda.nl/nl/publicaties/
brochure/20140418-taal-en-
veiligheidsrisicos.aspx
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Zoals elke arbeidshygiënist behoort te weten, 
kan het openen van een rioolput gevaarlijk zijn, vanwege de giftige gassen  

die daarbij mogelijk kunnen vrijkomen. Bij het afdalen in de put moet je er ook  
nog op bedacht zijn dat er een zuurstofarme of juist een explosieve atmosfeer heerst.

Het is dan ook goed om te zien, dat deze rioolwerkers zich bewust zijn van de gevaren.  
Helaas was er kennelijk slechts één pak met volgelaatmasker beschikbaar, 
maar dat deert deze mannen geenszins. De tweede man kijkt lekker mee,  

terwijl de dampen bij tijd en wijle zichtbaar uit de put opstijgen.  
Het is uiteindelijk goed afgelopen.

De redactie roept de lezers op om foto’s aan ons te mailen, liefst voorzien van een kort commentaar. 
Wat is er te zien en waarom wilt u dit delen met de lezers van de Nieuwsbrief. Bij plaatsing ontvangt de 
inzender een cadeaubon. Inzendingen aan nvva@arbeidshygiëne.nl of aan één der redactieleden.

ARBOFOTO
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HAZARD BANDING IN ANNALS  
OF OCCUPATIONAL HYGIENE 

In de Annals of Occupational Hygiene heeft Theo Scheffers, in samenwerking met de Universiteit 
Maastricht en het bedrijf Solvay, een aanpak beschreven om het rangordenen van chemische stoffen 
in groepen van toenemend gevaar, het zogenaamde Hazard Banding, te ontleden en te vergelijken 
met de gezondheidskundige grenswaarden. 
Doel van de publicatie is, samen met de ontwerpers van Hazard Banding instrumenten en bijvoorbeeld 
in IOHA verband, het woud aan Tier 0/1 tools te evalueren en vervolgens te gaan saneren. Het is 
daarbij ook mogelijk om de huidige rangordening te verbeteren door de relatie met de grenswaarden 
verder te optimaliseren. Dit optimaliseren zou nuttig zijn binnen het “Global OELV Landscape” 
(Deveau, 2015) en ook voor het stapsgewijs vaststellen van grenswaarden (McKernan 2015), van 
de DOHSBase “kick-off” waarden (Scheffers & Wieling, NVvA-Nieuwsbrief 2005 & 2014) en van de 
“classification based risk management measures” (ECHA table E.3-1, 2016). 

Nadere Toelichting
Hazard banding (HB) is het ordenen van 
chemische stoffen over banden van toe nemend 
gevaar, op basis van de gezondheids classi-
ficaties in het United Nations Global Harmonized 
System (UN GHS) of onze Europese variant 
daarvan (EU CLP). In navolging van COSHH 
Essentials, dat hier eind jaren ‘90 de aanzet voor 
heeft gegeven met de toenmalige R-zinnen,  
zijn in diverse landen simpele beoordelings-
modellen (Tier 0/1) ontwikkeld met een zoge-
naamde ‘Hazard Banding engine’ onder de 
motorkap. Voorbeelden zijn Stoffen manager 
Risico prioritering, einfaches Maßnahmen-
konzept Gefahrstoffe (BAuA-EMKG), IFA-
Spalten modell (DGUV), ILO Toolkit (WHO) en 
de Franse Seirich (INRS) en Chemhyss (ITGA). 
Ook in verschillende grote bedrijven zijn dit soort 
HB-engines ontwikkeld zoals bij Solvay, Saint 
Gobain en bij een van mijn vorige werkgevers. 

Mede omdat er via de ECHA inmiddels van zo’n 
120.000 stoffen classificaties vrij beschikbaar 
zijn gekomen (tegen zo’n 6000 stoffen met een 
grenswaarde) neemt de populariteit van deze 
aanpak sterk toe, als eerste zeef om stoffen 
met een potentieel hoog werkplekatmosfeer 
risico te identificeren, alvorens hogere Tier 
beoordelingen of metingen (volgens CEN 689) 
te gaan uitvoeren. Deze verschillende HB-
engines verschillen echter onderling sterk in 
de wijze waarop ze gezondheidsclassificaties 
ordenen naar de mate van toenemend gevaar. 
De reden hiervoor lijkt, in de onderzochte 
gevallen van stoffen met grenswaarde, eerder 
samen te hangen met de subjectieve beoor-
deling van gezondheidsgevaar (is kanker nu 
erger dan acute toxiciteit?) dan met de relatie 
tot de grenswaarden. Toch worden die tools 

gebruikt als alternatief bij het ontbreken van 
een formele grenswaarde. Daarnaast lijkt het er 
op dat het gebruik van specifieke tools eerder 
gekoppeld is aan institutionele binding of de 
druk van een nationale overheid.

Samen met Gerard van Breukelen, hoogleraar 
Metho dologie en statistiek van de Universiteit 
van Maastricht en Toxicologen en arbeids-
hygiënisten van het bedrijf Solvay hebben 
we een trans parante methode ont wikkeld en 
getoetst om de verschillen en de prestaties van 
de HB-engines in kaart te brengen. Het belang 
van Solvay was hierbij dat ze op hun locaties in 
ver schillende landen steeds werden geconfron-
teerd met een andere tool, hetgeen leidde tot 
soms grote verschillen in de voorgestelde be-
heers maatregelen en een wereldwijde uniforme 
beoordeling in de weg stond. 

Theo Scheffers, TSAC 

Zie voor referenties de publicatie zelf.  
De publicatie is gratis te downloaden als PDF. 
Op de website van NVvA staat een link in het 
nieuwsbericht hierover, waarmee je direct op de 
PDF uitkomt. 
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26e NVVA-SYMPOSIUM
BERIEPZIEKTE: BEROEPSZIEKTE 
VERLEDEN TIJD?!

De arbeidshygiëne houdt zich bezig met het beoordelen en karakteriseren van de blootstelling op de 
werkplek. Dit vindt voornamelijk plaats op populatieniveau in het kader van primaire preventie, waarbij 
men wil voorkomen dat werknemers gezondheidsschade ondervinden als gevolg van de blootstelling. 
Toch kan er sprake zijn van gezondheidsklachten waarbij er vermoedelijk een relatie met het werk aan-
wezig is. Deze gezondheidsklachten kunnen leiden tot gezondheidsschade, maar ook andere gevolgen 
hebben, zoals productiviteitsverlies en de noodzaak tot aanpassing van de werkplek of functie. In het 
ergste geval raakt een werknemer arbeidsongeschikt. Ook kan een beroepsziekte voor werk nemers en 
werk gevers tot financiële schade en in bepaalde gevallen tot forse juridische claims leiden. 

De afgelopen tijd hebben een aantal zaken de actualiteit gehaald, zoals C8 bij Dupont en chroom-VI bij 
Defensie. Bij deze vraagstukken heeft de arbeidshygiënist een belangrijke rol, variërend van probleem-
signalering tot oplossingen, zowel voor groepen werknemers als voor de individuele werknemer. 
Samenwerking met andere deskundigen is hierbij noodzakelijk om tot een goed resultaat te komen.  
Het uiteindelijke doel: het uitbannen van de beroepsziekte. Hoe reëel is dit doel waarbij langetermijn-
effecten soms onduidelijk zijn en medewerkers door het veranderen van baan uit het oog verloren 
worden en de beroepsziekte zich soms decennia later pas openbaart? 

Het symposium biedt ruimte voor plenaire bijdragen rondom het thema en in de parallelsessies en 
workshops is er gelegenheid om eigen onderzoek te presenteren. Zowel wetenschappelijk onderzoek 
als ervaringen vanuit de praktijk zijn meer dan welkom. 
Ook willen we dit jaar natuurlijk weer een ignite-sessie organiseren. Dé mogelijkheid om in 5 minuten 
anderen enthousiast te maken voor het vakgebied en uw (praktijk)ervaringen te delen! 

Suggesties voor onderwerpen: 
Waar staan we in onze strijd tegen beroepsziekten? Zien we effect van de inspanningen? Wat is de 
invloed van de media op onze werkzaamheden? Hoe om te gaan met de toenemende claimcultuur? 
Zijn er praktijkverhalen die gedeeld kunnen worden? Heeft u ervaringen over samenwerking met 
andere deskundigen? 
Als u een presentatie, plenair of in een van de sessie, of een speedspeech in de ignite-sessie wilt 
houden, kunt u zich via de website aanmelden en een abstract indienen. 

De NVvA-symposiumcommissie

NVvA-symposium 2017

In 2017 vindt opnieuw het jaarlijkse  
NVvA-symposium  

plaats op de vertrouwde locatie

Congrescentrum 
Woudschoten 

Zeist

De data kunt u alvast noteren:
12 en 13 april 2017.

We nodigen u van harte uit om bij  
dit  symposium aanwezig te zijn.
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CURSUSSEN en SYMPOSIA

November 2016
14 november 2016 - Minisymposium 
‘Desinfectiemiddelen in de gezondheidszorg’ 
door het Kennisnetwerk Biociden (KNB) en 
de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) over 
(knelpunten rond) desinfectiemiddelen in de 
gezondheidszorg. Focus ligt op de regelgeving 
voor biociden, de toelatingsbeoordeling en 
richtlijnen. De bijeenkomst vindt plaats bij het 
RIVM in Bilthoven.
Meer informatie:  
http://www.kennisnetwerkbiociden.nl/
KNB_Events/KNB_WIP_minisymposium_
Desinfectiemiddelen_in_de_gezondheidszorg

22 november 2016 - Praktijkdag Grip op 
Gedrag, veilig en gezond op de werkvloer. 
Locatie Hotel Van der Valk Veenendaal. NVvA-
leden krijgen 100 euro korting met code 
2016NVvA100, SKO punten zijn aangevraagd.
Meer informatie:  
http://www.praktijkdaggripopgedrag.nl/

25 en 26 november 2016 - Congres Human 
factors NL, vereniging voor Ergonomie.  
Op 25 november: Ergonomics and creativity  
and Design for all (een Engelstalige dag), op  
26 november: Ergonomie en de digitale wereld 
(een Nederlandstalige dag).Het congres vindt 
plaats in de Observant in Amersfoort.
Meer informatie:  
https://www.humanfactors.nl/congres

December 2016
8 december 2016 - Muntendam Symposium 
door Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde 
(KCVG) in de Rode Hoed te Amsterdam met 
als doel om verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, 
beleidsmakers, onderzoekers en andere 
geïnteresseerden kennis te laten nemen van 
ontwikkelingen en initiatieven op het gebied 
van innovatie, onderzoek en onderwijs in de 
verzekeringsgeneeskunde.  
Meer informatie:  
http://www.kcvg.nl/nl/bijeenkomsten

 

Februari 2017
16 februari 2017 - Scholing over arbeids parti-
cipatie voor “Mensen Met Mogelijkheden”. 
Landelijk project “Mensen met mogelijkheden”. 
In samenwerking met de NSPOH is een 
masterclass en een vierdaagse kerntraining 
ontwikkeld onder de titel “Arbeidsparticipatie: 
Mensen Met Mogelijkheden, versterkt!”. 
Hieraan kunnen professionals in de keten zorg, 
onderwijs en werk deelnemen.  
De inschrijving is geopend.
Meer informatie:  
https://www.nspoh.nl/scholing.php?ac
tion=list&page=0&resultCount=25&Filt
er_Trefwoord=mmm&Filter_Functie=&Filter_
SubFunctie=&Filter_Werkterrein=&Filter_
Cluster=&Filter_Locatie=&Filter_
CanMed=&Filter_Startmaand=&extra=
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Communicatie
u Communiceren met een doel  
u De kunst van het verleiden 
u Juist taalgebruik of juist niet 
u Beïnvloeding van gedrag 

En verder:
u Bericht van het bestuur 
u Symposium 2017 
u Hazard Banding


