
 

De BA&O zoekt 5 inspirerende bestuursleden 

Dat de BA&O een beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen is wist je vast al. Weet 

je ook dat we veel gevraagd zijn om samen te werken met Sociale Zaken en Werkgelegenheid? Dit 

doen wij op meer dan 20 manieren, zoals  

o Input leveren voor de kennisdossiers voor arbokennisnet.nl 

o Meedenken over werkdruk, arbeidsmarktdiscriminatie of psychosociale arbeidsbelasting 

o Participeren in klankbordgroepen van SZW om bij te dragen aan de kwaliteit van de RI&E 

De BA&O laat graag zien dat ze trots is op nieuwkomers in het vak. Zo organiseren we scriptieprijzen, 

boekenawards of promoten we artikelen via online media.  

Jij kan, door je beschikbaar te stellen als bestuurslid, zorgen dat de BA&O door kan gaan met deze 

activiteiten en bij kan dragen aan het verder brengen van ons mooie vak. 

Een belangrijke taak voor het nieuwe bestuur is faciliteren dat: 

o Leden elkaar inspireren in hun werk 

o Leden geïnspireerd worden door andere deskundigen 

o De vereniging een voedingsbodem is voor kennis en ontwikkeling 

o BA&O een inspirerende en toonaangevende vereniging is voor werkend Nederland 

Drie redenen waarom dit iets of niets voor jou is? 

 Omdat jij, net als wij, houdt van het 
A&O vak en je wil dit uitdragen in de 
praktijk 

 Omdat je het belangrijk vindt om een 
bestuurlijke rol te krijgen 

 Omdat je blij wordt om nieuwkomers in 
het vak een podium te gunnen 

 Omdat je vies bent van lastige 
gesprekken en promotie van het vak 

 Omdat je al een tijdje meedraait in het 
A&O vak 

 Omdat je denkt dat je eigen klanten 
kunt werven via een rol in het bestuur 

 

 

Wij zoeken kandidaten die: 

o Open zijn en interesse tonen naar anderen 

o Anderen enthousiast weten te maken over een idee of plan 

o Lid zijn van de BA&O en bij voorkeur gecertificeerd als A&O-deskundige 

o Gemotiveerd zijn om energie te steken in het ontwikkelen van de vereniging. 

 
Als bestuurslid ben je bereid om: 

o Een eigen rol te vervullen in het bestuur en actief bij te dragen aan de teamontwikkeling; het 

eigen belang weet je daaraan ondergeschikt te maken 

o Namens de vereniging contacten met interne en externe partijen te onderhouden en 

hierover te communiceren 

o Onbezoldigd de functie te vervullen tegen onkostenvergoeding 

o Voor een periode van minimaal 3 jaar tijd te besteden aan de vereniging (indicatie: 1 dag per 

maand -in het begin waarschijnlijk meer-, voorzitter: 1 dag per week, penningmeester: 2 

dagen per maand). 



Procedure: 

Geïnteresseerden kunnen informatie inwinnen bij de huidige bestuursleden en/of een oud-voorzitter 

van de vereniging en/of voorzitter van het kennisplatform, hun gegevens staan hieronder. 

Kandidaten kunnen hun belangstelling kenbaar maken bij de het bestuur van de BA&O door een mail 

met motivatie en eventuele voorkeur voor het voorzitterschap of penningmeesterschap uiterlijk 24 

februari 2021 te sturen naar info@baeno.nl. De lijst van de kandidaten wordt 25 februari 2021 

bekend gemaakt. Daarna start de wervingscampagne. Ter voorbereiding hierop vragen we alle 

kandidaten om een wervende tekst van maximaal 200 woorden en een foto of een filmpje te sturen 

naar info@baeno.nl voor 1 maart 2021. Deze worden op de website van de BA&O geplaatst en 

middels een nieuwsbrief onder de aandacht gebracht van de leden van de BA&O. Op 26 maart 2021 

om 13 uur is de online ALV, waarin de leden hun stem zullen uitbrengen op de kandidaten en het 

nieuwe bestuur zullen kiezen. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en 

penningmeester.  

Voor nadere informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met: 

Interim-bestuursleden 

Marjo Berendsen (marjo@casework.nl  06 26780377) 

José van Lieshout (jvlieshout@stlwerkt.nl 06 44618210) 

Ben Arkenbout (info@asanda.nl 06 38312840) 

Oud voorzitter 

Harry Tweehuysen (harry@tweehuysenadvies.nl 06 10 293 977)  

Voorzitter kennisplatform 

Renske Krispijn (info@aenconsultancy.nl, 06 10436275) 

 

 

Achtergrondinformatie: 
 

Het doel van de BA&O wordt in de statuten omschreven als: 
a. het ontwikkelen en bevorderen van de kennis en de deskundigheid op het - gebied van arbeid 

en organisatie, teneinde zorg te dragen voor een veilige en gezonde werksituatie voor 
werknemers 

b. het stimuleren van alles wat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of -bevorderlijk kan zijn 
voor het vakgebied arbeid en organisatie, alles in de -- ruimste zin des woord; 

c. het dienen van de beroepsbelangen van de arbeids- en organisatiedeskundigen. 
Hier vind je de statuten en het huishoudelijk reglement. 
 
De vereniging laat zich voor de uitvoering van de taken bijstaan door een verenigingsbureau. 
Sinds 20 november 2020 bestaat het interim-bestuur uit 3 leden, die alle drie niet verkiesbaar zijn 
voor het volgende bestuur. Om die reden worden er 5 nieuwe bestuursleden geworven. 
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