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Een vereniging voor- en door leden waarin ruimte is om van- en 
met elkaar te leren.  

 

  

 

De eerste nieuwsbrief vanuit 
het nieuwe bestuur is er! Je 
vindt hierin een korte 
terugblik op wat er is 
gedaan, onze visie in een 
notendop en een kijkje 
vooruit. 
23 juni hebben we elkaar 
onder het genot van een 
hapje en drankje gesproken. 
Wat ons betreft een 
geslaagde bijeenkomst die 
wij willen voortzetten. 

Laagdrempelig, 
gelijkwaardig en verbinding 
vinden wij als bestuur 
belangrijke waarden. 
Daarom organiseren wij 
vanaf september iedere 2 
maanden een ‘digitaal 
inloop uur met het bestuur’. 
Hou de LinkedIn pagina van 
BA&O in de gaten voor de 
data!  

 

Kennismaken   
De afgelopen periode heeft in 
het teken gestaan van kennis 
maken en verkennen wat er te 
doen is. Veel ideeën zijn 
opgeborreld over hoe wij onze 
vereniging en ons vak arbeid- 
en organisatiekunde kunnen 
laten groeien, bloeien en 
ontwikkelen.  
Wij willen ons de komende 
jaren inzetten voor een 
vereniging voor- en door 
leden. Een vereniging waarin 
samenwerking, netwerken, 
delen van kennis en ervaring 
met vakgenoten centraal 
staan.  
Wij nodigen je daarom uit om 
jouw mooie verhalen en 
ervaring te delen, zodat we 
van- en met elkaar kunnen 
leren. 
 

Bijeenkomsten  
De eerste stappen in kennis 
delen en samenwerken zijn 
gezet. Het heeft al hele mooie 
themabijeenkomsten 
opgeleverd, namelijk: 

• ‘Hybride werken en de rol 
van de A&O‘er’ (14 april) 
door  vakgenoten Erwin 
Napjes en Willemien de 
Groot voor ruim 40 collega’s   

• Contactbijeenkomsten met 
beroepsverenigingen NVvA, 
BA&O, NVVK, NVAB, Human 
Factors (22 april en 20 mei) 
met de thema’s  
-‘Covid-19 en (mentale) 
gezondheid’ waarin Desiree 
Plaisier heeft gesproken            
-‘Kijkend naar de toekomst 
zie ik…..’ waaraan Willemien 
de Groot, Arnold Bakker en 
Maarten Jan Stam een 
belangrijke bijdrage hebben 
geleverd.  
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• ‘Playful work design‘ (23 
juni) door Yuri Scharp, 
Arnold Bakker ism Judith 
van Amersfoort, Diederike 
ten Berge en Anya van der 
Vlist 

De volgende bijeenkomst staat 
in september gepland  
• ‘Nachtwerk’ door Sonja 

Smits en Wendy Schmitz  
De exacte datum volgt!  
 

Werkgroepen  
Zoals bekend zijn er diverse 
werkgroepen waarin de BA&O 
vertegenwoordigd is. Een 
overzicht hiervan is te vinden 
op de website. Bij de SER, SZW 
en certificeringswerkgroepen 
zorgt het bestuur of 
kennisplatform voor 
vertegenwoordiging. Bij de 
andere werkgroepen staat 
vertegenwoordiging namens 
de BA&O open voor BA&O 
leden.  
Heb jij kennis en expertise over 
een bepaald thema? Heb je 
zin en tijd om je, vrijwillig maar 
niet vrijblijvend in te zetten voor 
ons vakgebied? Wil jij de BA&O 
vertegenwoordigen en 

ontwikkelingen volgen? 
Meld je bij het 
kennisplatform of het 
bestuur.  
 

Kennisplatform  
Het kennisplatform houdt 
zich bezig met het delen, 
ontwikkelen en vergaren van 
kennis rondom ons brede 
vakgebied arbeids- en 
organisatiekunde. Zij 
organiseren workshops en 
bijeenkomsten, spelen in op 
actualiteiten, onderhouden 
contacten met andere 
(kern)deskundigen bieden 
ondersteuning bij het 
schrijven van artikelen, etc. 
Zij overleggen maandelijks 
met het bestuur waardoor er 
korte lijnen zijn.  
 

ALV 
Een goede gewoonte zetten 
wij voort; 2x per jaar 
organiseren we een ALV in 
combinatie met een 
themabijeenkomst.  

 
 

 
 
 
 
 
 
Certificatieschema 
Arbodeskundige 
Op 23 juni 2021 organiseerde 
Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) een 
informatiebijeenkomst over 
het certificatieschema (op 
basis van ISO 17024). Het 
schema bevat: 
• Het uitvoeren van een 

systeemtoets én het 
uitvoeren van een 
scopetoets op de 
risicogebieden die vallen 
binnen de reikwijdte van de 
arbodeskundige; 

• Elke arbodeskundige kan 
een toets op 
systeemniveau uitvoeren;  

• Het adviseren over 
verbetermaatregelen; 

• Minimaal ingang niveau 
HBO diploma of 
aantoonbaar HBO niveau; 

• Vijf jaar geldigheid 
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