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Code Activiteit (A-E) subsidieaanvraag

A Informatieontwikkeling voor werkenden
A1: Agenderen gevaarlijke stoffen in vakopleidingen
A2: Aandacht voor gevaarlijke stoffen bij zzp-ers.
B Informatieontwikkeling voor bedrijven
B1: Opstellen infoblad preventiemedewerkers
B2: Presentaties verzorgen voor preventiemedewerkers
C Kennisontwikkeling professionals
C 1: Meer aandacht in de RI&E voor preventie beroepsziekten
C2: Stimuleren inzet PAGO voor preventie beroepsziekten.
C3: Pilot RI&E en PAGO ‘gevaarlijke stoffen’
C4: Participatie in kennisontwikkeling
D Communicatieactiviteiten
D1: Opstellen en publiceren brochure
D2: Actief verspreiden van schriftelijke informatie over preventie
beroepsziekten
E Projectmanagement
E1: Projectmanagement

Kosten
personeel
(eigen
bijdrage
onbezoldig
e uren
NVvAleden)

Kosten
materieel
(inhuur
tekstredact
ie,
vormgevin
g, com
municatie,
accountant
e.d.)

€ 4.840
€ 4.840
€0
€0
€0
€0
€ 7.260
€ 3.630
€ 3.630
€0
€0
€ 11.326
€ 11.326
€0

Overige
Kosten
kosten
Totaal
(inhuur
inhoudsdes
kundigheid
)

€ 45.254
€ 23.958
€ 21.296
€ 7.587
€ 6.389
€ 1.198
€ 34.074
€ 9.317
€ 14.641
€ 10.116
€0
€0
€0
€0
€0
€0

Eigen
bijdrage
NVvA
(geld)

€ 50.094
€0
€ 28.798
€ 21.296
€0
€ 7.587 € 7.587
€ 6.389 € 6.389
€ 1.198 € 1.198
€ 41.334 € 12.986
€ 12.947 € 7.986
€ 18.271 € 5.000
€ 10.116
€0
€0
€0
€ 11.326
€0
€0
€0
€ 11.326
€0
€0
€0

€0
€0

Gevraagde
subsidie
SZW

€ 50.094
€ 28.798
€ 21.296
€0
€0
€0
€ 28.348
€ 4.961
€ 13.271
€ 10.116
€0
€ 11.326
€0
€ 11.326
€0
€0

Realisatie
30-6-2019

€ 2.516
€ 12.884
€0
€0
€ 4.658
€ 7.320
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

Totalen
Uitgaven

€ 27.379

Inkomsten subsidie (max 80%), restant volgt na afrekening
Inkomsten NVvA
Totaal inkomsten

€ 40.586
€ 10.287
€ 50.873

Financien

2

A1: Agenderen gevaarlijke stoffen in vakopleidingen

Stand van zaken 30 juni 2019

Uitvoerder:
Activiteiten
1. Een strategisch advies, bestaand uit de volgende stappen:
a. Een deskresearch van de database leermiddelen Keuzedeel
Blijvend Fit, Veilig en Gezond Werk.
b. Interviews.

PreventPartners

Gedaan op hoofdlijnen . Cap Gemini heeft een analyse gemaakt van kwaliteit van de
inhoud van de database in de zorg.
Vanuit de insteek om goed aan te sluiten bij de activiteiten van het Ministerie op dit
gebied is met regelmaat contact geweest met Ingrid Pieterse (SZW) en TNO ( Anita
Venema, Jan-Harmen Kwantes (TNO -Fit Veilig en Gezond Werk). Tevens is overleg
geweest met I-SZW.
Diverse mogelijkheden zijn besproken waarin de NVvA/PreventPartners een bijdrage
kunnen leveren:
- Module “blijvend fit, veilig en gezond werken” o.a bijdrage database
Wel is op verzoek van TNO meegekeken in de uitwerking van het Keuzedeel voor
de SSWT (één voor niveau 2 en één voor niveau 3/4). Hierop zijn suggesties ter
verbetering aangegeven.
- "Test je eigen leefstijl"
- Gezonde school
- Bijdrage aan bezoek Staatssecretaris aan opleiding najaar
- I-SZW pilot met metaalbranche
Uiteindelijk is begin juni geconstateerd dat er weinig mogelijkheden zijn in deze fase van de
projecten. (zie verder verslag juni 2019)

c. Een rapportage over deze 'gap analysis'.
d. Voorstel voor een pilot op een ROC (“proefles”) op basis van het
strategisch advies.
2. Schrijven en publiceren artikelen.
3. Presentaties verzorgen.

A1

Niet gedaan. Er zijn al twee onderzoeken verricht op dit gebied. Lijkt niet zinvol om dit
opnieuw te doen (zie verder verslag juni 2019)
Niet gedaan met reden, (zie verder verslag juni 2019)
Niet gedaan, met reden (zie verder verslag juni 2019)
Niet gedaan met reden (zie verder verslag juni 2019)
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A1: Agenderen gevaarlijke stoffen in vakopleidingen

Stand van zaken 30 juni 2019

4. Productie aansprekend YouTube-filmpje met, door jongeren en
voor jongeren, over wat arbeidshygiëne is.
a. Proefles over gezond werken met gevaarlijke stoffen.
b. Script en filmopname maken met en door jongeren
c. Montage en afwerking (door video-editor).
d. De opgedane ervaringen zullen worden opgetekend in de
artikelen en presentaties (zie activiteit 2 en 3)

Niet gedaan met reden (zie verder verslag juni 2019)

Projectresultaten:
1. Rapportage (advies).

2. Vier artikelen in (online-)media voor docenten en begeleiders
leerbedrijven.
3. Presentatie voor bijeenkomst met stakeholders (bijvoorbeeld
congres Gezonde School o.i.d.)
4. YouTube filmpje met en door en voor jongeren over preventie
beroepsziekte gevaarlijke stoffen.

A1

Er is een advies van PreventPartner aan PKB-fonds/NVvA en indirect het Ministerie van
SZW om de opdracht te herijken. Overleg met SZW is nodig.
De conclusie is dat op dit moment voor het aanbod vanuit de NVvA voor het onderwijsveld
geen ruimte is. Dit heeft te maken met een aantal factoren. Zonder compleet te zijn gaat
het over:
- Er zijn gevestigde partijen die de agenda bepalen over onderwijsaanpassingen.
- De NVvA heeft geen positie in dat veld.
(zie verder verslag 2019)
- De processen van onderwijsaanpassingen hebben een eigen dynamiek. Die heeft een
ander tempo dan de tijd voor dit project.
- Overlap tussen wat de NVvA mogelijk kan doen en wat TNO kan bieden op dit thema.

Niet gedaan. Vaststellen of project en projectresutalten andere invulling moet krijgen.
idem
idem
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A2: Aandacht voor gevaarlijke stoffen bij zzp-ers.

Stand van zaken 30 juni 2019

Uitvoerder:
Activiteiten:
1. Rapportage verkenning
a. Interviews met drie belangenorganisaties voor zelfstandigen en
met de Kamer van Koophandel.
b. Interviews met acht zelfstandigen uit de zorg, techniek, groen en
bouw.
c. Een enquête (online) onder zelfstandigen.

Arboplaats

d. Rapportage.
2. Vier informatiebladen voor zelfstandigen in de zorg, techniek,
groen en bouw.
a. Literatuur verzamelen. Daarbij zal optimaal gebruik gemaakt
worden van de bestaande informatie (arbocatalogi e.d.)

Gesproken met ZZP-Nederland en Onderhoud NL. Nog niet gesproken met Kamer van
Koophandel en FNV-Zelfstandigen
Nog niet gedaan. Nog geen zzp-ers gevonden.
ZZP-Nederland wil hieraan mee werken. Betekent dat thema gevaarlijke stoffen wordt
gesteld binnen breder kader van vitaltiteit. Planning is september 2019. Onderhoud NL
wil ook meewerken aan enquete.
Nog niet gedaan.
Nog niet gedaan.

b. Schrijven
Nog niet gedaan
3. Vier artikelen (zorg-, techniek-, groen- en bouwgeralateerd) voor Nog niet gedaan.
doelgroep zelfstandigen.
Projectresultaten:
1. Rapportage verkenning
2. Informatiebladen over preventie beroepsziekten voor zzp-er
3. Vier artikelen in (online-)media voor zpp-ers en intermediaire
organisaties.
Zie ook activiteit D2 (communicatie).

A2

Wordt in oktober verwacht.
Nog niet gedaan. Wordt in oktober verwacht.
Nog niet gedaan. Wordt in oktober verwacht.
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B1: Opstellen infoblad preventiemedewerkers

Stand van zaken 30 juni 2019

Uitvoerder:
RPS
Activiteiten
1. Infoblad voor preventiemedewerkers ‘preventie beroepsziekten’
a. Een werkgroep van vier inhoudsdeskundigen stelt de inhoud vast. Klaar
b. De hoofdauteur verzamelt beschikbare informatie en schrijft een Conceptversie is in mei opgeleverd. Becommentarieert. Definitieve versie is eind juni
concept.
opgeleverd. Vervolgens vindt eindredactie plaats.
c. De werkgroep becommentarieert.
Werkgroep heeft feedback geleverd in mei.
(d. Tekstredactie zie activiteit D2 Communicatie)
Projectresultaat:
1. Informatieblad voor preventiemedewerkers over preventie van Staat gepland voor september.
beroepsziekten.
2. Verspreid onder netwerken voor preventiemedewerkers (streven Staat gepland Q3 en Q4
is 10.000 downloads) (zie activiteit D2 Communicatie)

B1
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B2: Presentaties verzorgen voor preventiemedewerkers

Stand van zaken 30 juni 2019

Uitvoerder:
Activiteiten
1. Presentaties
a. Ontwikkelen standaard presentatie.
b. Actief aanbieden van presentatie op bijeenkomsten van
preventiemedewerkers.
c. Presentaties verzorgen te houden van 1 uur over preventie van
beroepsziekten.

diverse

Projectresultaat:
1. Vier presentaties

B2

Klaar
Zie hieronder.
juni 2018 en juni 2019

Twee keer gedaan (2018 en 2019)
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C1-C2: Meer aandacht in de RI&E /PAGO voor preventie
beroepsziekten
Uitvoerder:
Activiteiten
1. Verkenning
a. Deskresearch
b. Verhelderen leervraag

Stand van zaken 30 juni 2019
ArboUnie is bezig met schrijven. Concept-rapport wordt rond 1 juli opgeleverd.

Klaar
Klaar. Er zijn 21 stakeholders geinterviewd. Ruim 300 arbeidshygienisten en
veiligheidskundige hebben deelgenomen aan enquete.
c. Opstellen van een rapport inclusief een te ontwikkelen training (in ArboUnie is bezig met schrijven. Concept-rapport wordt rond 1 juli opgeleverd.
afstemming met activiteit C2). .
d. Delen van rapport+trainingsmateriaal met stakeholders
Nog niet aan de orde
(opleidingsinstituten, beroepsverenigingen, Ministerie van SZW)
2. Opleiden
a. Aanbieden training aan alle beroepsgroepen (a&o-er, hvk-er, ah- Nog niet aan de orde. NVvA/PKB-fonds moet keuze maken hoe ze dit wil gaan inrichten.
ers en ba-en)
b. Uitvoeren trainingen (in afstemming met activiteit C2)
Nog niet aan de orde.
Projectresultaat:
1. Lesmateriaal
2. Opgeleide kerndeskundigen (streefaantal: 250 deelnemers in de
periode tot en met juni 2020).
3. Reguliere opleidingsinstituten voor arboprofessionals hebben
kennis genomen van het opleidingsmateriaal.

C1-C2

Zie hierboven: concept materiaal wordt 1 juli opgeleverd.
Nog niet aan de orde
Opleidingsinstituten zijn in de verkenning benaderd en weten dat het materiaal er aan
komt.
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C3: Pilot RI&E en PAGO ‘gevaarlijke stoffen’

Stand van zaken 30 juni 2019

Uitvoerder:

Nog niet besloten

Activiteiten
1. RI&E en PAGO advies vier bedrijven.
a. Werving vier bedrijven/projectcoördinatie
b. Uitvoering van de RI&E + PAGO-advies
c. Evaluatie (met bedrijf, kerndeskundigen betrokken bij RI&E),
d. Rapportage
e. Delen van rapportage met stakeholders (opleidingsinstituten,
beroepsverenigingen, Ministerie van SZW).
Projectresultaat:
1. In vier bedrijven is een RI&E opgesteld inclusief PAGO-advies.
2. De ervaringen zijn vastgelegd in een verslag en gedeeld met de
deelnemers van de trainingen (C1 en C2) en gepubliceerd in een
3. Opleidingsinstituten hebben kennis genomen van de ervaringen
uit de pilot.

C3
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C4: Participatie in kennisontwikkeling
Uitvoerder:
Activiteiten
1. en 2: Deelname aan reguliere bijeenkomsten van LAN, RIVM,
Ministerie van SZW e.d.

Stand van zaken 30 juni 2019
actieve leden NVvA

Projectresultaat:
1. Actieve participatie in samenwerking tussen arbozorg en reguliere In uitvoering
curatieve zorg (o.a. pilotproject Long Alliantie Nederland / Ministerie
SZW)
2. Organisaties en deskundigen te laten leren van beroepszieken en In uitvoering
dit te vertalen naar preventie (o.a. participatie RIVM storybuilder)

C4
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D1: Opstellen en publiceren brochure

Stand van zaken 30 juni 2019

Uitvoerder:
Activiteiten
a. Opstellen tekst
b. Tekstredactie
c. Druk en online publicatie (incl persbericht)

Werkgroep NVvA ism Everlution

Projectresultaat:
1. Brochure verspreid onder stakeholders.

D1

Klaar
Klaar
Klaar (2018)

Offline uitgedeeld aan stakeholders.
Online: https://www.arbeidshygiene.nl/-uploads/files/insite/nvva-webversie.pdf
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D2: Actief verspreiden van schriftelijke informatie over preventie
beroepsziekten
Uitvoerder:
Activiteiten
1. Communicatieplan
a. Opstellen mediamatrix (doelgroepen en mediakanalen).

Stand van zaken 30 juni 2019

b. Aanvullen distributielijst mediakanalen
c. Tijdplanning opstellen
2. Berichten over preventie van beroepsziekten
a. Gericht verzamelen van informatie over preventie van
beroepsziekte middels periodieke afstemming tussen werkgroep
'Preventieberoepsziekte' en de social media-beheerders NVvA

Klaar. Zie opmerkingen hierboven.
Klaar

b. Actief verspreiden van informatie
3 en 4: Zie A1
5. Zie A2
6. Zie B1
7. Zie C1,2,3 (Lesmateriaal RI&E + PAGO)
8. Partijen die voor de uitvoering van het activiteitenplan zorgen
zullen naast de genoemde publicaties (artikel, rapport, advies) ook
tenminste twee bijdrages leveren ten behoeve van kennisdeling
binnen de verenigingen voor arboprofessionals. Dit wordt
contractueel vastgelegd bij de aanbesteding.

Nog niet gedaan.
Staat gepland voor Q1 2020
Infobladen ZZP-ers: staat gepland voor Q4 2019
Staat gepland voor Q3 2019
Staat gepland voor Q3 2019
Nog niet gedaan.

Projectresultaat:
1. Communicatieplan
2. Publicatie achttien berichten over preventie beroepsziekte in
relevante media.
3. Publicatie vier artikelen in (online-)media voor docenten en
begeleiders leerbedrijven. Deze artikelen richten zich primair op
ROC-docenten (in techniek en zorg)

D2

Everlution

Klaar. Wordt aangevuld door projectuitvoerders na oplevering projectresultaten.

Nog niet gedaan.

Klaar
In uitvoering (zie stand-van-zaken
Nog niet gedaan. Wordt 2020.
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D2: Actief verspreiden van schriftelijke informatie over preventie
beroepsziekten
4. Publicatie Youtube filmpje van jongeren over preventie van
beroepsziekten.
5. Publicatie vier artikelen voor zzp-ers publiceren in online media
(zorg, techniek, groen en bouw)
6. Verspreiding van informatieblad voor preventiemedewerkers over
preventie van beroepsziekten. Streven is 10.000 downloads.

Stand van zaken 30 juni 2019

7. Artikel over ervaringen pilotproject RI&E en PAGO-advies
8. Actief verspreiden van projectresultaten binnen de NVvA en de
verenigingen van andere kerndeskundigen.

Nog niet gedaan. Wordt 2020. Lesmateriaal wordt eerder gedeeld (Q3 2019).
Nog niet gedaan. Wordt Q4 2019 -Q1 + Q2 2020

D2

Nog niet gedaan. Wordt 2020.
Nog niet gedaan. Wordt Q4 2019 -Q1 2020
Nog niet gedaan. Wordt Q3 2019
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Datum

Titel

Medium

2018
25 mei 2018 Gevaarlijke stoffen: actieplan van de Preventiemedewerker.net
Nederlandse Vereniging van
Arbeidshygiëne
11 juni 2018 (Gevaarlijke)stoffen - de
Congres TNO
preventiemedewerker en de
arbeidshygiënist, wie doet wat?
28 juni 2018 NVvA vraagt aandacht voor
Vakmedianet
preventie beroepsziekten
23 juli 2018 ‘Actieplan preventie beroepsziekten Arbo Online
NVvA goed initiatief'
43369 Expertbundel beroepsziekten
gepresenteerd

Arboportaal

oktober 2018 Een breed perspectief op gevaarlijke RPS/LAN
stoffen
2019
februari 2019 Subsidietraject NVvA

apr-19 Arbeidshygiëne minder stoffig?

Bijlage D2

Toelichting

URL

Online artikel

https://www.preventiemedewerker.net/ge
vaarlijke-stoffen-actieplan-van-denederlandse-vereniging-vanarbeidshygiene/

Workshop op congres

Online artikel
Online artikel

Online artikel

Uitgave RPS / LAN

Ministerie SZW

Campagne nieuwsbrief

Ministerie SZW

Campagne nieuwsbrief

https://www.arboportaal.nl/campagnes/vei
lig-werken-met-gevaarlijkestoffen/verslagen/expertbundelberoepsziekten-gepresenteerd
www.opgelucht.nl

https://mailchi.mp/9c080b272572/gevaarlij
ke-stoffen-nieuwsbrief-subsidiewerkbezoek-engie-services-en-veiligwerken-met-john-1340945
https://mailchi.mp/ddab4dfa22b4/gevaarlij
ke-stoffen-nieuwsbrief-subsidiewerkbezoek-engie-services-en-veiligwerken-met-john-1341053
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Datum
Titel
mei 2019 NVvA ondersteunt veilig werken met
gevaarlijke stoffen door
kennisoverdracht
2019 Samenwerking bij werken met
gevaarlijke stoffen
17 juni 2019 De (verdiepende) RI&E

Bijlage D2

Medium
Ministerie SZW

Toelichting
Campagne nieuwsbrief

Veiligheid

Online artikel

Congres Steunpunt RI&E

Workshop op congres

URL
https://mailchi.mp/015cab13ece1/gevaarlij
ke-stoffen-nieuwsbrief-mei1
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