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================================================================================== 

1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter, Yolanda Kuis, opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. 
 
De agenda wordt vastgesteld.  
 

2. Verslag ALV d.d. 24 november 2018 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt akkoord bevonden. 
   

3. Mededelingen  
 
Er zijn geen mededelingen. 
 

4. Afsluiting financieel boekjaar 2016 
Cyril presenteert de cijfers voor 2017 aan de ALV. Hij geeft aan dat deze cijfers niet definitief zijn 
omdat er voor hem nog een aantal onduidelijkheden in staan. Hij gaat een afspraak maken met de 
vorige penningmeester om meer duidelijkheid te krijgen. Yolanda geeft aan dat hij bij vragen ook 
contact kan zoeken met leden die voorheen penningmeester zijn geweest. 
Zodra de cijfers van 2017 definitief zijn kan de penningmeester ook de definitieve begroting van 2018 
maken. Beide zullen dan z.s.m. aan de leden gepresenteerd worden. 
 
Cyril geeft aan dat hij dit jaar graag meer zicht krijgt op de uitgaven van de themabijeenkomsten en 
evenementen. Hij wil graag dat de begroting voor deze bijeenkomsten vooraf met hem besproken 
wordt. Indien goed onderbouwd kan er worden afgeweken van de budgetten, vooral als het gaat om 
een investering in de speerpunten van de vereniging. De penningmeester wil echter wel de vinger 
aan de pols kunnen houden. 
 

5. Young A&O 
Voorzitter Sophie Peeters heeft zich helaas af moeten melden voor deze bijeenkomst. 
 
Vanuit de aanwezige Young A&O leden wordt aangegeven dat er twee leuke bedrijfsbezoeken bij 
KLM en Friesland Campina hebben plaatsgevonden. Hier waren ook de leden van Young NVVK 
aanwezig. Men vindt het erg leuk om op deze manier te ontdekken hoe Veiligheidskundigen en 
A&O’ers elkaar kunnen versterken. 

 
6. Vacatures 

Er zijn meerdere vacatures uitgezet. Yolanda geeft aan dat de vacature voor penningmeester van de 
Stichting Kwaliteit BA&O dringend ingevuld moet worden. Cyril heeft deze taak tijdelijk op zich 
genomen omdat de vorige penningmeester zijn functie, door privé omstandigheden, per onmiddellijk 
moest neerleggen. 
Er zijn ook vacatures voor een aantal regio coördinatoren. Yolanda heeft de huidige regio 
coördinatoren gevraagd of zij buddy willen zijn voor de nieuw in te werken coördinatoren. Zij hebben 
aangegeven hier toe bereid te zijn. 
Er is al een kandidaat voor de regio Zuid-West. Hij moet zich nog wel officieel aanmelden. 

 
7. Leden 

Er is nog geen update van de af- en aanmeldingen aangeleverd door het secretariaat. Irma zal deze 
opvragen en hierover een bericht laten plaatsen in de volgende nieuwsbrief.  

 
8. Certificering 

Yolanda vraagt de leden of er vragen zijn omtrent de certificering. Die zijn er momenteel niet. 
 
Vanuit de vereniging is Edith Groenendaal toegetreden als nieuw lid van het College van 
Deskundigen. Zij zijn de oplevering van het nieuwe certificeringssysteem aan het afronden. 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23-3-2018 
 
Locatie Gebouw Woudstede te Utrecht 
van 13.05 – 14.05 uur 
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De BA&O heeft de contacten met de Hobéon, SZW, de BCD en de opleidingsinstituten, en is 
gevraagd om een schema te leveren waarmee getoetst kan worden. Edith zal hiermee aan de slag 
gaan. 
De leden vragen of het mogelijk is dat Edith haar voorstel voor het toetsingsschema ook aan leden 
die willen ondersteunen kan presenteren. Linda zal dit met Edith overleggen. 
 
Het nieuwe schema is gebaseerd op ‘ons oude KIWA-schema’, maar moet worden vertaald naar 
ISO-17024. 
 

9. Nieuws uit de regio 
In de regio Zuid-West heeft de bijeenkomst Lean in casemanagement plaatsgevonden. Bij deze 
succesvolle bijeenkomst waren 16 leden aanwezig. Ale informatie over dit onderwerp is terug te 
vinden op de website. 
Er zullen dit jaar nog 3 bijeenkomsten georganiseerd worden. 
 

10. Bekendheid BV Nederland 
Op 13 december 2017 heeft er een regiobijeenkomst in Zuid-West plaatsgevonden bij Ondernemend 
Nederland. Dit is een werkgeversvereniging met ongeveer 2000 leden die behoorlijk wat invloed 
nemen in o.a. het ‘polderoverleg’. Maarten de Winter stelt voor dat het bestuur van de BA&O de 
verbinding legt met deze vereniging om een regiobijeenkomst voor de werkgevers te organiseren met 
als thema Duurzame inzetbaarheid. 
Het is de bedoeling dat de ONL met hun vraagstukken terecht kan bij de BA&O en gebruik kan 
maken van onze deskundigheid. Het bestuur is uitgenodigd om kennis te komen maken en samen te 
onderzoeken hoe de BA&O ondersteuning kan bieden. Het bestuur zal hiervoor een afspraak 
inplannen. 
 
In het regulier overleg van de beroepsverenigingen met SZW is het volgende besproken: 
Advies van SZW is dat afzonderlijke beroepsverenigingen op inhoud afzonderlijk contacten aangaan 
en onderhouden. 
Inbreng beroepsverenigingen is dat er ook meerwaarde is om overstijgende thema’s in 
gezamenlijkheid te overleggen. Afspraak is dat we in juni weer bij elkaar komen. 
 
De BA&O is ook nog in gesprek met SZW over de Arbowet en de boeteregeling. 
 
Om de kerndeskundigen in beeld te brengen bij SZW is een animatiefilmpje gemaakt. Irma zal SZW 
vragen deze online beter vindbaar te plaatsen. 
Er komt ook een factsheet van elke kerndeskundige. 
 
SZW staat open voor een gesprek over het actualiseren van de multidisciplinaire richtlijnen. Er zal 
nog een oproep worden gedaan onder de leden om te inventariseren welke richtlijnen hiervoor in 
aanmerking komen. 
 
Er is vanmorgen gesproken met een marketingbureau. Binnenkort zal een besluit genomen worden 
of we gaan samenwerken. Er zal een oproep komen om een werkgroep op te richten voor het 
realiseren van het marketingplan. 
 
Tenslotte worden de leden nogmaals opgeroepen om hun profiel te vullen op de website van de 
BA&O. Er komen mailtjes binnen dat de A&O’ers niet vindbaar zijn. 

 
11. Kennisplatform 

Eind 2018 zullen de BA&O en Young A&O weer een event met een bedrijfsbezoek organiseren. Er 
wordt nog onderzocht bij welk bedrijf dit plaats kan vinden. 
 
In mei 2019 zal er weer een congres plaatsvinden. 
 
Max Vermeij vraagt de leden of er specifieke onderwerpen zijn waarover zij graag een workshop of 
lezing wensen. De leden geven aan dat zij behoefte hebben aan een bijeenkomst omtrent de AVG en 
hoe de A&O’er hier in de praktijk mee om zou kunnen gaan. Max gaat dit organiseren. 
 
Max vraagt de leden om leuke (korte) stukjes te schrijven over werkervaringen / kennisonderwerpen 
en aan te leveren voor de informatiecarrousel op de homepage van onze website. 
 
Koos van der Spek biedt aan om op het congres met de NKDI (november 2018) een 
themabijeenkomst te verzorgen over kanker en werk: ‘Emotie in, op en door het werk’ Hij heeft dit 
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idee ook per mail voorgelegd aan Sophie van Young A&O. Hij gaat dit verder oppakken met het 
kennisplatform en Young A&O. 
 

12. Afsluiting door de voorzitter 
Yolanda bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 
DATA 
Bestuursvergadering:    ALV 
5 maart 2018    23 Maart 
5 sept 2018     14 sept 
12 nov 2018    30 nov 
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    Actielijst 
 

Nr. Datum/actie Wat Wie Deadline Gereed 

      

1 25-11-2016 Verbinding leggen tussen 
Young BA&O en Young OOA. 

Sophie   

2 25-11-2016 Via een postcodecheck leden in 
de regio’s Noord en West 
benaderen om te vragen of zij in 
die regio’s ook bijeenkomsten 
willen organiseren. 

Linda met 
ondersteuning 
van secretariaat 

  

4 17-3-2017 Uitwerken plan om kennis en 
ontwikkelingen te delen i.s.m. 
het Benelux Universitair 
Centrum en de EU-
commissaris.  

Bestuur BA&O   

5 24-11-2017 Kascommissie vereniging op 
agenda volgende 
bestuursvergadering zetten 

Linda 5-3-2018  

8 24-11-2017 Edith Groenendaal en Helger 
Siegert uitnodigen voor ALV 

Yolanda 23-3-2017  

12 24-11-2017 In regio overleg A&O café 
bespreken 

Yolanda/Irma Maart 2018  

13 24-11-2017 Secretariaat vragen ledenlijst 
per regio aan te leveren bij de 
regiomanagers 

Irma 1-2-2018  

14 23-3-2018 Afspraak maken met vorige 
penningmeester en cijfers 2017 
afronden. 

Cyril Z.s.m.  

15 23-3-2018 Begroting 2018 opstellen Cyril Z.s.m.  

16 23-3-2018 Overzicht af- en aanmeldingen 
leden plaatsen in nieuwsbrief 

Irma Vlg 
nieuwsbrief 

 

17 23-3-2018 Met Edith overleggen of het 
mogelijk is dat haar voorstel 
voor het toetsingsschema ook 
aan leden kan worden 
gepresenteerd die willen 
ondersteunen. 

Linda   

18 23-3-2018 Afspraak inplannen met ONL Yolanda   

19 23-3-2018 SZW vragen animatiefilmpje 
kerndeskundige online beter 
vindbaar te plaatsen. 

Irma   

20 23-3-2018 Leden oproepen mee te 
werken aan inventariseren 
welke multidisciplinaire 
richtlijnen voor een opdat in 
aanmerking komen. 

Irma   

21 23-3-2018 Leden oproepen voor 
marketingwerkgroep zodra 
besluit is genomen over 
marketingbureau. 

Irma   

22 23-3-2018 Bijeenkomst omtrent de 
AVG organiseren. 

Max   

 


