
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitnodiging Bijeenkomst BA&O Zuidoost en Oost 
 
Donderdag 15 juni 2017 van 13.30 – 17.00 uur 
Locatie: DROOM!, Nieuwe Aamsestraat 32, 6662 ND Elst (deze locatie ligt 5 minuten 
wandelen van het station) 
  
 

 
 

Psychosociale Arbeidsbelasting onder controle 
 

Onder deze noemer hebben we als regio Zuidoost en Oost in samenwerking met de 
Inspectie SZW een themamiddag voorbereid. De Inspectie heeft sinds 2015 een speciaal 
programma voor het toezicht op psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in arbeidsorganisaties 
en de bevordering van participatie van mensen met psychische problematiek. Na werkdruk 
(2015), agressie en geweld (2016) vormen ongewenste omgangsvormen waaronder pesten 
de specifieke PSA factor die in 2017 centraal staat in het toezichtsprogramma. PSA is het 
beleidsterrein van de A&O-er in de Arbowetgeving. Preventie van PSA is dus een gedeeld 
belang. Deze themamiddag willen we dan ook benutten om onze gezamenlijke expertise te 
verbinden en te versterken. 
 
 
 

Programma  
 

 13.00 -13.30   Inloop met koffie/thee  

 13.30-14.15    Opening en verwachtingen inventariseren 
o Welkom door BA&O en Inspectie SZW 
o Kort kennismakingsrondje 
o Wat verwachten jullie van deze middag?  
o Wanneer is deze middag een succes? 

 14.15-15.00    Presentatie 1: hoe handhaaft de Inspectie SZW de Arbowet? 
o Waar wordt door PSA inspecteurs op gelet? 
o Wat verandert er met de wijziging van de Arbowet op 1 juli? 
o Welke praktijkresultaten zien we? 

 15.00-15.15    Pauze 



 15.15-15.45    Presentatie 2: Roadmap PSA (zie infographic in bijlage) 
o Hoe ziet het proces van PSA preventie en ziekteverzuimbegeleiding eruit? 
o Welke rollen en verantwoordelijkheden komen we tegen op de Roadmap? 
o Welke issues/knelpunten spelen er? 

 15.45-16.30    Gespreksrondes: samen in gesprek over de Roadmap 

o Hoe verloopt de samenwerking met de andere actoren in de arbo- en 
verzuimketen?  

o Wat zijn eventuele dillema’s? 

 16.30-17.00    Evaluatie van de bijeenkomst en borgen van de resultaten t.a.v. de 
samenwerking in de keten 

 
Wij heten jullie van harte welkom. 
 
Aanmelden kan via de website van de BA&O. 
 
 

Oproep: Als Inspectie SZW proberen we organisaties door meer dan alleen handhavende 
inspecties te bewegen tot het reduceren van PSA. Met het oog op een kennistraject met 
stakeholders zijn we op zoek naar casussen bij bedrijven/instellingen waar veel gebeurt 
rondom de aanpak van PSA. Of het allemaal voorbeeldig gaat of dat men worstelt met 
lastige dilemma’s maakt niet uit. We zijn geïnteresseerd in het gehele proces van preventie, 
ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie, tot aan de WIA-claimbeoordeling. Hoe meer 
actoren betrokken zijn, hoe beter. Mocht je een interessante casus hebben laat het ons dan 
weten. Deelname is geheel vrijwillig en vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd. Onze ervaring 
is dat veel organisaties zelf ook baat hebben bij case study, dankzij de leereffecten die het 
oplevert.  
Voor meer informatie klik HIER.  
Je kunt ook bellen/mailen met Bastiaan Ouwehand, bouwehand@inspectieszw.nl,  
gsm 06 21160105. 
 
Vriendelijke groet, 
 
namens de BA&O     namens ISWZ 
 
 
Miriam Meertens     Marijke Habben Janssen 
Mirella Hermse     Bastiaan Ouwehand 
 
 
 
 
 
Bijlage: Roadmap PSA (infographic met proces van PSA preventie, ziekteverzuimbegeleiding 
en WIA)  

http://www.baeno.nl/agendapunten/20160615-regio-zoon/
http://www.baeno.nl/wp-content/uploads/2016/12/20170615-Casu%C3%AFstiek-onderzoek-Inspectie-SZW.pdf
mailto:bouwehand@inspectieszw.nl


Bijlage: Roadmap PSA 
 

 


