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Onderstaand een overzicht van de diverse commissies en werkgroepen waarin de BA&O is 
vertegenwoordigd. Mis je zaken of neem je deel aan een groep die niet in de lijst staat geef dat door! 
 
Uitgangspunten voor deelname  

• Alle werkgroepen en commissies worden bemenst namens de BA&O.  

• Bij het SER platform, werkgroepen met SZW en de certificeringswerkgroep vertegenwoordigt 
bestuur of kennisplatform de BA&O.  

• Vertegenwoordiging bij de overige werkgroepen staat open voor alle BA&O leden. Hierdoor 
wordt invulling gegeven aan ‘van-, voor- en door leden. Er ontstaat een verbreding van kennis, 
communicatie en feedback.  

 
Proces  

• Het kennisplatform coördineert de deelnames, stemt af met het bestuur en de actieve leden 
zodat het een overzichtelijk geheel wordt en blijft. 

• Degene die de BA&O vertegenwoordigt haalt vooraf informatie op bij het kennisplatform zodat 
ideeën, kennis en kunde worden meegenomen wanneer er een bijeenkomst is. 

• De bevindingen en resultaten van de bijeenkomsten worden teruggekoppeld aan het 
bestuur/kennisplatform. 

• De vertegenwoordiger kan tijdens de ALV de leden informeren  
 

Werkgroep/ 
commissie  

Vertegenwoordiger vanuit de 
BA&O 

Doel/ rol BAENO 

SER platform 
arbodeskundigenoverleg 

KP:  
Stefan Adriaansen 
  

Platform bestaande uit NVVK, 
NVVA, SER en stichting van de 
arbeid. Doel is om ontwikkelingen 
te delen en elkaar te versterken/ 
samen te werken. 
Initiatiefnemer: SER 
 

ISZW, werkgroep 
arbeidsdiscriminatie 
 
 
 

Leden:  
José van Lieshout coördineert, 
diverse leden zijn betrokken (o.a. 
Marjo Berendsen, Edo Houwing 
en Mirjam Meertens) 
 

Gezamenlijk initiatief van 
Inspectie SZW en de 
beroepsverenigingen om meer 
aandacht te vestigen op 
arbeidsdiscriminatie en 
vervolgaanpak te bepalen  

Arbokennisnet, update 
kennisdossiers Pesten 
en Seksuele Intimidatie 

Leden:  
Max Vermeij, Monique van Limpt 
 

Doel is herschrijven/ updaten van 
kennisdossiers. Initiatiefnemer is 
stichting PPM (Yolanda Kuis is 
secretaris) 
 

SZW, route naar RI&E en 
naleving RI&E 

Bestuur:  
Cecile de Roos 
 
Mirjam van der Kooij heeft een 
bijdrage geleverd. 

O.a. TNO en andere 
beroepsverenigingen zijn 
aangesloten. Doel is om meer 
bekendheid te geven aan de RI&E 
en de kwaliteit van de RI&E 
omhoog te brengen 
 



 
 
 
 
 
 
  

LCB (Landelijke Contact 
Bijeenkomst) 
beroepsverenigingen 
 

Leden: 
Desiree Plaisier 

Samenwerking met 
beroepsverenigingen   

Redactieoverleg KNB 
Covid-19 

Leden: 
Max Vermeij en Judith van 
Amersfoort  

Periodieke publicatie van 
gezamenlijke nieuwsbrief vanuit 
de beroepsverenigingen rondom 
Covid-19 o.l.v. NVAB  
 

Certificering A&O /cie 
Wilders 
 

Bestuur en KP: 
Andre Verbeek en Guus Craanen 
(op persoonlijke titel) 
 

Onafhankelijke input  


