Notulen kennismakingsoverleg NVvA en BSOH d.d. woensdag 11 februari 2015,
te Eindhoven, 16.00-18.00 uur

Aanwezig: Namens NVvA: Joost van Rooij, Huib Arts, Renske Beetstra, Wouter de Haan,
Tineke Rens, Margreet Sturm en Bernie Duivens (notulen)
Namens BSOH: Katrien Poels, Steven Verpaele, Tom Geens, Anke Janssen,
Tamara Docters, Michel van Geel, Maurits de Ridder, Jan van Bouwel
Afwezig:
Hans Hoogesteeger, Rob Oldenhof
1.

Aanleiding samenkomst
Joost heet de aanwezigen van harte welkom bij deze kennismakingsovereenkomst en stelt voor,
mede gezien de uitgebreide agenda tot 18.00 uur te vergaderen en daarna gezamenlijk te eten.

2.

Voorstelling deelnemers
De aanwezigen stellen zichzelf kort voor.

3.

Samenwerkingen
3.1 Niveau besturen
Wederzijdse gratis lidmaatschappen binnen de besturen zijn al geregeld. Margreet is lid van de
BSOH en Maurits is lid van de NVvA.
Joost stelt voor om bij een gecombineerd lidmaatschap over en weer korting te verlenen.
BSOH-leden betalen slechts € 50,= contributie (incl. studiedagen) omdat zij weinig uitgaven
hebben (geen locatiekosten, geen drukkosten, geen secretariaat). Zij tellen op dit moment ca. 170
leden, waarvan een zeer klein aantal Franstalig is. Om ook de Franstaligen te bereiken is alle
communicatie meertalig. Het vinden van Franstalige sprekers voor studiedagen is echter lastig.
De NVvA berekent € 170,= contributie en telt 450 leden. De leden ontvangen de Nieuwsbrief,
Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap (TtA) en hebben gratis toegang tot regionale
bijeenkomsten en contactgroepen.
Omdat de BSOH contributie al zo laag is, kan hier geen korting op verleend worden. Tijdens de
volgende bestuursvergadering zal het NVvA bestuur bespreken of zij wel korting aan de BSOHleden wil verlenen. Wanneer dit voorstel wordt aangenomen zal alle informatie digitaal worden
aangeleverd in plaats van via de post (kostenbesparing).
Tom geeft aan dat het enorm gewaardeerd wordt dat BSOH-leden tegen het ledentarief aan het
NVvA symposium kunnen deelnemen.
Er is kort gesproken over een eventuele fusie. Op dit moment zoekt de BSOH meer aansluiting bij
hun collega’s in Wallonie.
3.2 Niveau redacties:
Er is reeds contact tussen de BSOH en Jodokus Diemel (Nieuwsbrief) en Remko Houba (voormalig
TtA). Het TtA is het wetenschappelijke tijdschrift dat discipline overschrijdend is en wordt
uitgegeven samen met NVVK en BA&O. De Nieuwsbrief is vooral bedoeld voor de eigen leden.
De BSOH bestuursleden schrijven af en toe artikelen in het tijdschrift van Prebes (Belgische
Veiligheidskundigen, verschijnt 4x per jaar). In België is kopij een probleem, terwijl in Nederland
voldoende kopij beschikbaar is voor zowel TtA als Nieuwsbrief. Ook in Nederland ligt het accent
meer op veiligheid. Indien gewenst is BSOH bereid artikelen aan te leveren.
Tineke geeft aan dat ze graag in contact treedt met de werkgroep Website van de BSOH (Tom,
Katrien, Anke en Maurits) om informatie over een weer uit te wisselen. De NVvA website biedt nog
te weinig mogelijkheden om kennis te vinden.
De opzet van de BSOH nieuwsbrief is anders dan van de NVvA en leent zich niet zomaar voor
publicatie op de NVvA website. Zij verzamelen interessante nieuwsitems die ze elders
tegenkomen. Margreet ontvangt de BSOH nieuwsbrief en zal deze doorsturen aan het NVvA
bestuur om te kijken of en op welke manier dit bij de NVvA leden bekend gemaakt kan worden.
Wanneer de BSOH nieuwsbrief onder de NVvA leden verspreid wordt heeft het lidmaatschap geen
toegevoegde waarde meer. Ook kijken welke rol de LinkedIn groep hierin kan spelen.
Joost overlegt met Duitsland over de mogelijkheden tot informatie-uitwisseling.
Alle info die besloten staat, blijft besloten. Als Belgen met korting lid kunnen worden hebben ze
automatisch toegang tot het besloten deel.

3.3 Niveau commissies:
- Er worden steeds meer abstracts vanuit België ingediend voor het NVvA Symposium.
- De Bob van Beekprijs is bedoeld voor jonge arbeidshygiënisten (onderzoek). Het aantal
inzendingen is beperkt, mede omdat er weinig opleidingen zijn in Nederland. Dit jaar is ook een
bijdrage vanuit België ingediend.
De BSOH is voornemens dit jaar voor het eerst een eigen prijs uit te reiken.
Met Ralf Cornelissen wordt besproken of inzending rechtstreeks bij de BvB-jury kunnen worden
aangeleverd, of eerst gefilterd worden via BSOH.
- Frank de Vocht en Martie van Tongeren willen een X(exposure)-congres organiseren,
gezamenlijk met de NVvA. De inhoudelijke bijdrage is voor de BSOH geen probleem maar
logistiek is het een uitdaging. Oorspronkelijk was het de bedoeling een dergelijk congres om de
2 à 3 jaar te organiseren, maar de laatste keer is inmiddels 4 jaar geleden. Er zit geen
wetenschappelijke vereniging achter het X-congres en er is nog geen gegadigde om de
organisatie voor een volgend congres op zich te nemen.
Het congres moet kostendekkend zijn, waarbij NVvA zich garant moet stellen. Het NVvA
secretariaat kan (logistieke) ondersteuning verlenen samen met de symposium commissie.
Andere partijen die hierbij betrokken kunnen worden zijn o.a. IRAS, IOHA, TNO, RIVM, etc. Dit
zal binnen het NVvA bestuur besproken worden en Joost neemt hierover contact op met de
Duitsers.
- EPICOH is voor nu niet van toepassing.
- VWVA (Belgische vereniging voor arbeidsgeneesheren) heeft een stuk overlap met de
arbeidshygiëne. Proberen hier ook meer Nederlanders naar toe te krijgen.
- CEN/ISO groepen. Hier is een link met het X-congres. De NVvA heeft behoefte hier bij aan te
sluiten en informatie uit deze groepen te verkrijgen. Vertegenwoordigers vanuit de NVvA zorgen
voor terugkoppeling aan het bestuur. Ook nadenken over informatie-uitwisseling van groepen
waar BSOH vertegenwoordigd is en NVvA niet (of andersom). Voor ISO Is dit niet haalbaar
omdat drafts niet verspreid mogen worden. Steven checkt dit bij ISO om te kijken of het mogelijk
is input te krijgen van Nederlandse arbeidshygiënisten. Vertegenwoordiging in deze gremia is
essentieel.
3.4 Niveau Opleiding
In België is de opleiding tot arbeidshygiënist modulair opgebouwd. Het kost veel geld om een
opleiding te volgen maar een certificaat is gegarandeerd. Deze opleiding kent geen diploma en
heet “Preventie Adviseur Arbeidshygiene”.
Er is ontevredenheid over de inhoud, sluit niet aan bij de praktijk. Een werkgroep wordt opgericht
om te kijken waar ze naar toe willen met de opleiding. Er zijn te veel versnipperde instituten.
Afgesproken wordt dat het goed is wanneer de commissie deskundigheidsbevordering
(Remko/Huib) met het bestuur BSOH overlegt om te kijken waar we elkaar kunnen versterken.
Actiepunt bestuur NVvA.
3.5 Niveau Projecten
Niet besproken.
3.6 Niveau Leden
Afgesproken wordt de agenda’s (bijeenkomsten e.d.) te delen. Bij BSOH staan alle bijeenkomsten
op de website. Margreet geeft dit door aan Jodokus.
Huib geeft aan dat er in Nederland een netwerk van hoogleraren wordt opgestart samen met de
zusterverenigingen. Doel is de richtlijnen en kennisdossiers actueel te houden en de stand van de
wetenschap vast te leggen. Dit lijkt van de grond te komen, maar kost geld. Het Ministerie van
Sociale Zaken wil hier aan bijdragen als de sociale partners het belang onderschrijven. Huib gaat
dit inventariseren met Harry Tweehuysen (BA&O). Mogelijk kunnen in een volgende fase ook
Belgische hoogleraren hierbij betrokken worden.
Er zijn geen punten meer, waarmee de vergadering wordt gesloten. Allen gaan naar Oriental Greenhouse
in Eindhoven voor het diner.

Actiepunten:

1
2

3
4
5
6
7

Tineke neemt contact op met de werkgroep Website BSOH
Margreet stuurt de BSOH nieuwsbrief door aan NVvA bestuur om te kijken op welke
manier dit met de NVvA leden kan worden gedeeld en welke rol de LinkedIn groep hierin
kan spelen
Joost overlegt met Christoph Lutermann over de mogelijkheden mbt uitwisseling DGAH
nieuwsbrief
Met Ralf Cornelissen bespreken hoe Belgische inzending BvB moeten worden
aangeleverd (rechtstreeks of via BSOH bestuur?)
Joost neemt contact op met de Duitsers over X-congres
Margreet/Joost denken na over mogelijkheden tot uitwisseling info tussen NVvA en BSOH
vanuit CEN/ISO groepen
Margreet geeft afspraak met BSOH om agenda-items te delen op elkaars website door
aan Jodokus Diemel (nieuwsbrief redactie)

