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Uitnodiging 
Arbo Masterclass – 2 november 

“En we werkten nog lang en gelukkig”  

Dit jaar organiseren we voor de eerste keer een Arbo Masterclass, met als rode draad duurzame 

inzetbaarheid en vitaliteit. We verdiepen ons in een aantal specifieke onderwerpen die allemaal 

te maken hebben met lang(er) en gezond werken. De masterclass biedt veel praktische 

informatie voor Arbo-adviseurs, preventiemedewerkers, OR-leden, HRM-ers en managers 

waarmee men input heeft om het sprookje uit te laten komen. De dag vindt plaats op 

maandag 2 november in Utrecht van 10.30-16.30 uur.  

We starten de dag met een plenaire sessie en na de netwerklunch zijn er drie workshoprondes. 

De plenaire sessie heeft de titel “zitten is het nieuwe roken” Is dat weer iets ’nieuws’ uit 

Arboland, zoals destijds de muisarm? Waait het over of is het een serieuze zaak? In de media is 

er veel over te lezen de laatste tijd en wat in elk geval een feit is, is dat het meeste werk van 

de provinciemedewerkers zich vooral zittend afspeelt. U doet de laatste kennis op over de 

gezondheidsrisico’s van zittend werk en over de effectiviteit van interventies waarmee deze 

risico’s teruggedrongen kunnen worden. Wat zijn de gevolgen van te weinig bewegen en welke 

oplossingen zijn er? Op welke manier heeft een aanpak om medewerkers (letterlijk) in 

beweging te laten komen het meest succes? Wat zijn de do’s en don’ts?  

Onder het motto "En we werkten nog lang en gelukkig" hebben we voor de middag 

onderstaande workshops samengesteld: 

  “Ik heb kanker...” Het schrikeffect is groot als een medewerker dit op het werk vertelt. 

Toch krijgen steeds meer mensen (en dus medewerkers) deze diagnose te horen. Wat kan de 

organisatie doen om de medewerker met kanker op een goede manier te begeleiden die beide 

partijen ten goede komt? In de workshop staan we hierbij stil. Zo komt bijvoorbeeld aan bod 

hoe je om kunt gaan met de Poortwachtertermijnen die vaak niet in de pas lopen met de 

behandeltrajecten die een kankerpatiënt doorloopt. 

  “Wat zegt u?” Meer dan 10% van de fulltime werknemers heeft gehoorproblemen. 30% 

van de gezonde werknemers vermoedt gehoorverlies te hebben, maar zoekt geen hulp hiervoor. 

In Nederland komt 1 op de 5 50-plussers in aanmerking voor een hoorapparaat en de 

gemiddelde leeftijd binnen provincies loopt tegen de 50. Een voorkomend probleem dus binnen 

de sector. In de workshop wordt aan de hand van een richtlijn en een toolkit besproken hoe 

gehoorproblemen en werk, goed samen kunnen gaan. Ook komen voorbeelden van 

hulpmiddelen en oplossingen aan bod. 

  “Stress heb je nodig, maar wel met mate” Maakt het lichaam onderscheid tussen 

goede en slechte stress? Wanneer is stress teveel? Naast de basics over stress en herkenning, 

belasting/belastbaarheid e.d., zoomen we in deze workshop in op werkplezier versus 

werkstress. Nieuwe inzichten komen aan bod en we besteden vooral aandacht aan hoe op een 

praktische manier, verkeerde werkstress aan te pakken en te werken aan werkplezier! 


