
UITNODIGING  
Op woensdag 30-9-2015 van 13:45 (inloop; aanvang 14u) – 17:30u bij WVS-groep, Bosstraat 81, 4704 
RL Roosendaal organiseert de Beroepsvereniging voor Arbeids- &  Organisatiedeskundigen 
regio Zuidwest Nederland een themabijeenkomst met als onderwerp:  

De arbeidsdeskundige en de arbeids- en organisatiedeskundige 
Presentaties en interactieve discussies tussen arbeidsdeskundigen en A&O-deskundigen. 
Ze werken in elkaars verlengde om het maximale uit mens en organisatie te halen: 

- De arbeids- en organisatiedeskundige werkt aan de voorkant van het proces: mensen en 
organisatie beter op elkaar afstemmen om zo optimaal rendement uit mens en organisatie te 
halen op zo’n manier dat mensen zich daar prettig bij voelen en de ervaren dat er correct 
met hun bronnen omgegaan wordt. Op die manier zijn mensen bereid het beste uit zichzelf 
en anderen naar boven te halen. De A&O’er doet onderzoek, analyseert, implementeert door 
het plegen van interventies en faciliteert ontwikkeling en verandering. 

- De arbeidsdeskundige is expert in de onafhankelijke weging van belasting en belastbaarheid. 
Ze kunnen bij iedereen op elk gewenst moment de feitelijke werksituatie afwegen tegen 
individuele omstandigheden. In deze analyse wegen ze niet alleen iemands fysieke, mentale 
en psychosociale toestand mee, maar kijken ze ook naar directe omgevingsfactoren zoals 
werkorganisatie, familie, collega's en persoonlijke financiën.  
Dankzij deze integrale aanpak kunnen arbeidsdeskundigen disbalans niet alleen vaststellen, 
maar ook helpen voorkomen en helpen herstellen. Met hun brede kijk kunnen ze als geen 
ander mensen die uit balans zijn geraakt ondersteunen bij het realiseren van reële, haalbare 
doelen. Ze zoeken samen met mensen naar praktische oplossingen om het werkvermogen 
zoveel mogelijk te behouden op een bestaande of nieuwe werkplek.  
 

Kunnen deze 2 experts op het gebied van arbeid elkaar versterken ? En hoe dan ? 
Deelnemers die middag gaan zien waar de verschillen in rollen, competenties en kennis nu precies 
liggen. Duidelijk wordt wie men waar het beste voor kan inzetten.  
 
SPREKERS 
 

 
Angela Mous is A&O-deskundige,  manager Arbeidsontwikkeling en Hoofd Arbodienst bij de WVS 
Groep in Roosendaal. Zij verzorgt c.q. coördineert een integrale benadering waardoor een zo hoog 
mogelijke arbeidsontwikkeling bij diverse doelgroepen bewerkstelligd kan worden. 
 

 
José van Lieshout is A&O-deskundige en als preventieadviseur verbonden aan het Sectorinstituut 
Transport en Logistiek in Gouda. Haar specialisme is : Duurzame verhoging van inzetbaarheid.  



Samen met de klant werkt zij aan een programma dat leidt tot daadwerkelijke verbetering van de 
inzetbaarheid. Hierbij wordt gewerkt met workshops, managementgames, onderzoek, management 
informatie, training en coaching. 
 
Programma 

13.45 uur Inloop 

14.00 uur Aanvang programma 
Inleiding door Angela Mous en Ton Veldman 

14.15 uur Presentatie WVS 

14.45 uur Vragen en discussie 

15.00 uur  Presentatie José van Lieshout 

15.30 uur  Vragen en discussie 

15.45 uur Paneldiscussie aan de hand van stellingen 
met Angela Mous, Fred Paling en José van Lieshout 

17.00 uur  Einde en aansluitend ontmoeting tot 17.30 uur. 

 
 
Plaatsen zijn beperkt, dus op volgorde van aanmelding. 
Aanmelden via: aeno@kpnmail.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de BA&O regio Zuidwest Nederland 
  
Ton Veldman  
regiocoördinator  
  
     06 22415700 
aeno@kpnmail.nl 
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