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Verslag  

Masterclass Arbo 

Arbo Masterclass ‘En we werkten nog lang en gelukkig’ 
Op 2 november organiseerde het A&O-fonds Provincies in Utrecht voor de eerste keer 

een Arbo Masterclass ‘En we werkten nog lang en gelukkig’, met als rode draad 

duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Op het programma stond een aantal specifieke 

onderwerpen die allemaal te maken hadden met lang(er) en gezond werken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plenair programma 

Na het welkomstwoord door Jannet Bergman, programmamanager Arbo & Arbeidsmarkt van het 

A&O-fonds Provincies, was het woord aan Henny van den Born. Henny is bestuurslid bij het 

A&O-fonds Provincies en portefeuillehouder Arbo. Hij lichtte toe dat het programma in 

samenspraak met een werkgroep, bestaande uit arbo-co’s van de provincies Noord-Brabant, 

Utrecht, Noord-Holland en Groningen, tot stand is gekomen. Na zijn schets over duurzame 

inzetbaarheid met de bouwstenen vakkennis, gezondheid en werkplezier, was het woord aan 

Peter-Jan Mol van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) voor de plenaire 

sessie.  

Zijn boodschap was dat we door ons zittende werk te weinig bewegen: “ook al sport je drie keer 

per week, dan nog beweeg je door het zittende kantoorwerk overdag te weinig”. De vraag “Is 

zitten Het Nieuwe Roken?” werd beantwoord met de toelichting dat dit niet juist is, maar dat de 

positieve gezondheidseffecten van bewegen wel zijn aangetoond: 

• Regelmatig bewegen verlaagt direct of indirect risico op diverse ziekten.  

• Sporten bevordert conditie van hart en longen.  

Peter-Jan Mol bouwde zijn presentatie op door ons gedrag te laten herkennen en stelde vragen 

over wiens verantwoordelijkheid het bewegen eigenlijk is, en wat werkt wel en wat niet? Hij 

stelde dat je er niet bent met het kopen van dynamisch meubilair alleen. Het kost enige tijd en 

gewenning, voordat men overstapt naar het dynamische meubilair en het moet onderdeel zijn 

van een totaal aanpak van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Zorg voor ambassadeurs en 

goed voorbeeld doet goed volgen, was zijn ervaring. 

In de interactieve presentatie kwam aan de orde: 

• Zitten is ongezonde duursport.  

• We are ‘designed to move’ (wij zijn ontworpen om te bewegen). 

            



 

 

 

 

 

• De laatste kennis over de gezondheidsrisico’s van zittend werk.  

• De laatste kennis over de effectiviteit van interventies die deze risico’s trachten terug te 

dringen.  

• Een virtuele rondleiding door een dynamisch ingerichte kantooromgeving. 

Door de vraag aan het publiek “Hoeveel uur per dag zit jij?”, werd de luisteraar bewust van het 

eigen ‘zit-gedrag’’. Tijdens de presentatie kon men door een diversiteit aan meubilair staand en 

al fietsend luisteren. Deze apparatuur werd geleverd door de firma Worktrainer.  

Klik hier voor de presentatie. 

Workshops 

Onder het motto “En we werkten nog lang en gelukkig” kwamen na de netwerklunch drie 

workshops aan bod. 

“Ik heb kanker…” door Ragna van Hummel van Re-turn 

“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? Ragna van Hummel, directeur van Re-turn ‘Werkkracht 

bij kanker’, vertelde over wat een werkgever het beste kan 

doen als een medewerker de diagnose kanker heeft gekregen: 

“Begeleid de medewerker –  eventueel samen met een 

externe deskundige – bij behoud van werk, werkvermogen en 

inzetbaarheid. Jarenlange ervaring leert dat herstel en werkhervatting hand in hand gaan.” 

Werken bij kanker draagt bij aan de kwaliteit van leven en vroegtijdig begeleiden, voorkomt 

problemen is haar boodschap. 

Jaarlijks krijgen 40.000 mensen tussen de 18 en 65 de diagnose kanker, alle reden om er 

binnen de provincie aandacht aan te besteden om bovengenoemde redenen. Een gemiddelde 

verzuimperiode van een medewerker met kanker duurt 10-18 maanden, maar kanker hebben, 

betekent niet hetzelfde als arbeidsongeschikt. In de workshop gaf Ragna van Hummel tips voor 

zowel managers als werknemers en ze benoemde waar 

men in de praktijk tegenaan loopt: aannames, beelden 

en vooronderstellingen. Voorbeelden hiervan: “Ik mis 

de kennis en de vaardigheden om dit goed te managen” 

en “Ik word niet voor vol aangezien nu ik kanker heb”. 

In de workshop kwam ook aan bod hoe je om kunt gaan 

met de Poortwachtertermijnen die vaak niet in de pas 

lopen met de behandeltrajecten die een kankerpatiënt 

doorloopt.  

Wanneer u geïnteresseerd bent in de presentatie van deze workshop, kunt u contact opnemen 

met ragna@re-turn.nl.  

 

  

http://aenoprovincies.nl/wp-content/uploads/2015/11/Presentatie-arbomasterclass-plenair-Zitten-is-het-nieuwe-roken.pdf
mailto:ragna@re-turn.nl


 

 

 

 

 

“Wat zegt u?” door Wendelina Timmerman van Hooridee  

De workshop van Hooridee werd gegeven door twee 

trainers, Wendelina Timmerman, directeur en 

ervaringsdeskundige bii Hooridee en Esther Aldenberg, 

beleidsadviseur bij de provincie Overijssel en 

ervaringsdeskundige. De boodschap was dat het goed 

werken is met een gehoorverlies, mits je deze 

medewerkers kunt uitrusten met de goede tools en 

faciliteiten naast natuurlijk hun gehoorapparatuur. Het 

zorgt dat zij minder energie nodig hebben om hun taak 

uit te voeren. Deze hulp kan een organisatie in samenspraak met de medewerker aanbieden. 

Door dit goed te faciliteren, kan ziekteverzuim voorkomen worden. 

Op een bevlogen manier kwamen praktische tips aan de orde die de goedhorenden bewust 

maakten van de ‘problemen’ waar men als slechthorende of dove medewerker tegen aanloopt.  

Hoe ga je om met collega’s met een gehoorbeperking, wat is belangrijk: 

 Aankijken bij de gesprekken. 

 Vragen of alles goed is verstaan. 

 Afspraken maken in de agenda, voorkomt mis verstane data en tijden. 

 Haal de ‘schaamte’ weg. De collega’s durven er niet goed over te praten of toe te geven. 

 Bij presentaties kun je een schrijftolk inzetten, dit wordt zelfs vergoed door het UWV. 

 Werkplekken (veel licht, rustige plek) ook bij flexomgeving bewust zijn dat zij daar beter 

kunnen werken. 

 Bij vergaderingen kunnen we zorgen dat de spreker eerst een hand opsteekt, voordat 

hij/zij wat zegt, zodat de collega weet waar het geluid vandaan komt. Niet door elkaar 

praten. 

Het stappenplan uit de leidraad ‘Gehoorverlies op de werkvloer’ werd vervolgens systematisch 

doorlopen: 

1. Herkennen van signaal, denk ook bij burn out, overbelasting e.d. dat het zou kunnen 

komen door gehoorverlies. 

2. Onderzoek doen – verwijs naar audiologisch centrum. 

3. Techniek en hooroplossingen. 

4. Hoe om te gaan met gehoorverlies. 

5. Communicatiestrategieën. 

De hele presentatie werd live ondertiteld door een schrijftolk. Hiermee illustreerde Hooridee dat 

op een heel praktische wijze presentaties binnen de organisatie ‘verstaanbaar’ gemaakt kunnen 

worden voor de slechthorenden en dove medewerkers. 

Klik hier voor de presentatie. 

 

  

http://aenoprovincies.nl/wp-content/uploads/2015/11/Presentatie-arboworkshop-Wat-zegt-u.pdf


 

 

 

 

 

“Stress heb je nodig, maar wel met mate” door Nicole Pikkemaat van SBI-formaat  

Nicole Pikkemaat begon haar workshop met een aantal 

stellingen over werkstress: 

• Uitval door stress overkomt mij niet.   

• Zonder stress functioneer je niet.  

• Stress bevordert productiviteit. 

“Er is geen duidelijke definitie van stress, het is 

eigenlijk een veelkoppig monster.” “Moeilijk grijpbaar, 

uit zich in allerlei vormen” en “het wordt ook vaak als 

zeuronderwerp gezien”, waren reacties van de 

deelnemers naar aanleiding van de stellingen. 

Na het theoretische kader van werkstress, waarbij begrippen als Burn-out /  Bore-out  / Karoshi 

(dood gaan door te lang te hard werken) aan bod kwamen, gaf Nicole Pikkemaat aan dat in 

Nederland uitval (o.a. burn out/overspannenheid) door werkstress beroepsziekte nummer 1 is. 

Alle reden voor aandacht voor dit onderwerp. 

Wat een eerste stap is, is de oorzaak van stress aanpakken en stress tijdig herkennen. Dit is 

zowel voor medewerkers als leidinggevenden van belang. Te lang doorgaan, ontkennen, geen 

steun zoeken en vrees/angst voor falen, zijn enkele 

voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van medewerkers en 

leidinggevenden. Aan de hand van een door Nicole 

Pikkemaat ontwikkeld praktisch kaartspel ‘Gespreks- 

leidraad werkstress’, kan het taboe over stress doorbroken 

en bespreekbaar gemaakt worden. Het kaartspel bevat 

een aantal vragen en is bruikbaar om in kleine groepen het 

gesprek aan te gaan. Dit kan binnen een afdeling of tijdens 

een werkoverleg gebruikt worden. Belangrijk is –  

uiteraard – dat er ook een vervolg aan gegeven wordt.  

Nicole Pikkemaat reikte aan het einde van de workshop aan elke arbo-co het setje met kaarten 

uit met voor hen de uitdaging de kaarten in de week van de werkstress (16 t/m 19 nov) binnen 

de eigen provincie te gebruiken, om er zo ervaring mee op te doen en te testen of het 

instrument voor hen werkt. 

Klik hier voor de presentatie. 

  

Met dank aan Rosalie van Loon, Maarten van der Molen en Helga Braamskamp voor hun 

bijdrage aan de verslaglegging. 

 

http://aenoprovincies.nl/wp-content/uploads/2015/11/Presentatie-arboworkshop-Stress-heb-je-nodig-maar.pdf

