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STEVIGE BEDRIJFSKUNDIGE ONDERGROND
VOOR ARBOPROFESSIONALS
Wat kunnen veiligheid, gezondheid en welzijn bijdragen aan het primaire doel van de organisatie? 
Tijdens deze collegereeks reiken experts en topsprekers uit wetenschap en bedrijfsleven u de kennis en 
inzichten om u te ontwikkelen tot dé businesspartner met een stevig bedrijfskundig inzicht. Dat vraagt 
om overtuigingskracht, bedrijfskundige kennis en persoonlijke vaardigheden om die kennis uit te dragen. 

Wat levert deze collegereeks u op?
	  U voegt met uw arbobeleid meer economische waarde toe aan de organisatie
	 U weet bedrijfskundige doelstellingen om te zetten naar arbodoelstellingen
	 U weet meer draagvlak te creëren door uw arbobeleid aan bedrijfsresultaten te koppelen

Voor wie?
Deze collegereeks richt zich op arboprofessionals, arbeidsdeskundigen, KAM-managers, 
preventiemanagers, arbo-consultants en arboadviseurs die zich verder willen ontwikkelen 
tot businesspartner.

Uw investering
€ 1.995,- per persoon (excl. btw) | € 1.895,-  voor leden NVvK en BA&O

Dagvoorzitter prof. dr. Willem van Rhenen
Hoogleraar Engagement & Productivity aan Nyenrode Business Universiteit. Tevens is hij Chief 
Health Offi cer en bedrijfsarts bij Arbo Unie.
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  College 1 | 2 nov Financieel management voor Arbo

Hoe kun je met arbobeleid economische waarde aan het bedrijf toevoegen?

	  Vertaalslag naar de verwachtingen van investeerders ten aanzien van arbobeleid
	  Het kijken naar ondernemingen vanuit een investeerdersperspectief
	  Hoe creëer en behoud ik economische waarde met het arbobeleid van mijn bedrijf

Prof. dr. ir. Herbert Rijken | Hoogleraar Ondernemingsfinanciering 
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 

  College 2 | 9 nov Leiderschap als complex samenspel binnen de organisatie

	Wat is leiderschap?
	Welke rol kunt u hierin als arboprofessional nemen?
	 De rol van de context
	 De rol van de medewerkers: zonder volgers geen leiders
	 Hoe zitten mensen in elkaar: de rol van persoonlijkheid en die van motivatie
	 Burnout en leiderschap

Prof. dr. Jaap van Muijen | Hoogleraar in de psychologie, i.h.b. persoonlijke  
en leiderschapsontwikkeling aan de Nyenrode Business Universiteit

  College 3 | 16 nov Interventies om bevlogenheid te bevorderen: wie neemt de leiding?

	  Hoe kunnen dagelijkse werkgedragingen (energiemanagment, job crafting,  
playful work design) van invloed zijn op taakeisen en hulpbronnen? 

	  Hoe kunt u als arboprofessional  indirect bepalen hoe werknemers zich voelen  
en presenteren op hun werk? 

	  Hoe kunt u als arboprofessional bevlogenheid bevorderen en burnout bij  
werknemers voorkomen?

Prof. dr. Arnold Bakker | Hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
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  College 4 | 23 nov Vijf bepalende factoren van een succesvol verandertraject

	 	Doordacht werken aan verandering. We gaan verkennen wat op basis van 
wetenschappelijk onderzoek de vijf factoren zijn die het succes van een 
verandering bepalen.

	 	Populaire managementaannames getoetst. Welke aannames blijven overeind 
als we ze toetsen aan wetenschappelijk onderzoek?

	 	Ingrediënten van een positieve praktijkcase  
We gaan verdiepen op één managementaanname; zelfsturing

 
Joris Kuppens | Heeft een achtergrond in Human Resources en Organisatie- 
wetenschappen en is gespecialiseerd in verandertrajecten in diverse sectoren

  College 5 | 30 nov De bijdrage van arbo aan de vernieuwingskracht in de organisatie

	 	Hoe zorgt u als arboprofessional voor draagvlak binnen de organisatie voor  
benodigde innovaties?

	 	Hoe kunt u uw motivatie vertalen naar de economische motivatie van het bedrijf?
	 	Hoe zorgt u ervoor dat u bij investeringen van het bedrijf gezien wordt als  

businesspartner waardoor de beslisser zich laat adviseren? 

Prof. dr. ir. Jan Dul | Hoogleraar technology and Human Factors aan de Rotterdam 
School of Management van de Erasmus Universiteit

  College 6 | 7 dec Future-proofing Arbo

	  Wat is de toegevoegde waarde van arbo in de komende jaren? 
	Welke rol kunt en wilt u daarbinnen zelf vervullen? 
	 	Hoe kunt u veranderingen monitoren? 
	 	Hoe vertaalt u relevante veranderingen naar aanpassingen binnen uw organisatie?  

Welke werkwijzen en organisatorische context passen daarbij?  
	 En hoe zit het eigenlijk met uw eigen toekomstbestendigheid?

Drs. Mike Hoogveld | Expert op het toekomstbestendig maken van organisaties,  
verricht hierover wetenschappelijk onderzoek en doceert aan universiteiten en  
business schools


