
Online netwerkbijeenkomst ‘Met aandacht (veilig) aan het werk’ 
RIVM – Programma Veiligheid, cultuur en gedrag 

Algemene informatie 
Datum: Vrijdag 18 juni 2021  

Tijd: van 13.30 tot 16.30u 

Thema: Met aandacht (veilig) aan het werk  

Locatie: Digitaal via Airmeet (de link naar de bijeenkomst wordt voorafgaand met de deelnemers 

gedeeld) 

Aanmelden: https://fd23.formdesk.com/rivm/aanmelding_netwerk_juni2021  

 

Programma 

• 13:15u ‘Deuren open’ 

• 13:30u Opening door Heddy de Wijs (Hoofd centrum Veiligheid van het RIVM)  

• 13:45u Lezing door Melvin Redeker (Avontuurlijke gastspreker) 

• 14:25u Pauze  

• 14.30u Verdiepingssessie ronde 1  

• 15.10u Pauze  

• 15.20u Verdiepingssessie ronde 2  

• 16:00u Pauze 

• 16:10u Afsluiting door Heddy de Wijs 

• 16:20u Mogelijkheid tot napraten in de digitale lounge 

Inhoud programma 

Gastspreker 

• Veiligheidslessen van een avonturier 

Door: Melvin Redeker 

Al meer dan 25 jaar lang is Melvin gepassioneerd avonturier. Met kleine teams onderneemt 

hij gewaagde pionierstochten van de Himalaya tot de onderwaterwereld van de diepe zee. 

Met een klein team van perfect op elkaar ingespeelde klimmers, tot op het bot gemotiveerd 

en getraind, beklom hij bergen die zelden of nooit worden bedwongen. Laat je tijdens de 

lezing meeslepen door spectaculaire beelden en Melvin’s bevlogen verhaal vol waardevolle 

inzichten over samenwerken en veiligheid.  

 

Verdiepingssessies 

Als deelnemer aan de netwerkbijeenkomst, kan je zelf bepalen welke verdiepingssessie je volgt. 

Aangezien er twee rondes zijn, kan je twee sessies kiezen uit onderstaande opties: 

• Veilig werken bevorderen door nudging?  

Door: Michelle Zonneveld (wetenschappelijk medewerker Centrum Veiligheid) en Jakko van 

Kampen (Onderzoeker Arbeidsveiligheid) 

Veel arbeidsongevallen ontstaan doordat werkzaamheden op de ‘automatische piloot’ 

worden uitgevoerd. Gewoontegedrag verander je niet gemakkelijk met traditionele 

interventies zoals regels, voorlichting of sancties. Nudges kunnen hier mogelijk effectiever 

zijn. Een nudge geeft een duwtje in de goede richting, zonder mensen in hun vrijheid te 

beperken. In deze verdiepingssessie bespreken we hoe nudging kan worden ingezet om 
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veilig gedrag op de werkvloer te bevorderen. Dit doen we aan de hand van een 

nudgingexperiment dat we hebben uitgevoerd naar veilig werken met heftrucks. We 

eindigen de workshop met inzichten over wanneer nudging interessant kan zijn voor jouw 

organisatie en hoe je dat kunt aanpakken.  

 

• Afleiding, lijdt jij daar ook aan? 

Door: Frank Guldenmund (Onderzoeker TU Delft en Nivine Melssen (onderzoeker 

Arbeidsveiligheid) 

Iedereen is wel eens afgeleid, maar waardoor komt dat? Kun je afleiding voorkomen en waar 

moet je dan op letten? Er zijn verschillende soorten afleiding, maar hoe verhoudt zich dat nu 

tot elkaar? Daar gaan we het in deze sessie over hebben. Onder leiding van Frank 

Guldenmund, onderzoeker aan de Technische Universiteit in Delft gaan we de verschillende 

stappen van het proces van afleiding onder de loep nemen.  

 

• Best Practices van veiligheidsprofessionals 

Door: Marre Lammers (onderzoeker Arbeidsveiligheid), Erwin Heijnsbroek (Verbond Papier & 

Karton) en Peter Tamsma (Stigas) 

Er is veel kennis over veilig werken beschikbaar in Nederland. Het is belangrijk om die kennis 

met elkaar te delen, zodat we van en met elkaar kunnen leren. En dat is precies wat we in 

deze sessie met elkaar gaan doen. Aan de hand van in de praktijk toegepaste interventies, 

proberen we er gezamenlijk achter te komen welke lessen we hiervan kunnen leren.  

 

• Risicoperceptie & gedrag 

Door: Tom Jansen (Onderzoeker risicoperceptie en -communicatie) en Liesbeth Claassen 

(Adviseur risico- en crisiscommunicatie) 

Risicoperceptie is een psychologisch proces dat beschrijft hoe mensen risico’s inschatten. 

Vaak verschilt de risicoperceptie van werknemers van de formele risicobeoordeling. Terwijl 

juist de perceptie van werknemers voornamelijk bepaalt of ze gemotiveerd zijn om veilig te 

werken. Maar hoe werkt dit proces eigenlijk? En hoe kan kennis over de risicoperceptie van 

werknemers bijdragen aan het ontwikkelen van effectievere communicatie en interventies? 

Aan de hand van jullie ervaringen bespreken de rol van risicoperceptie op veilig gedrag. 

Lounge 

Naast de verdiepingssessies bieden we tijdens de pauzes en na afloop de mogelijkheid om in kleine 

groepen met ons in gesprek te gaan over onderstaande onderwerpen. Daarnaast kan je in de lounge 

met mede-deelnemers contact zoeken en met elkaar in gesprek gaan.  

1. Vraag maar raak: waarmee kan het RIVM jou als Arboprofessional helpen?  

Door: Henk Jan Manuel 

2. Hoe weet ik of mijn interventie effectief is? En hoe kan ik mijn ervaringen delen, zodat 

ook andere mensen hier wat aan hebben? 

Door: Evi van Moll en Ingelien Poutsma  

3. Vraag ons het hemd van het lijf over onze lopende onderzoeken, bijvoorbeeld RI&E, 

beroepsziekten en nachtwerk 

Door Jakko van Kampen en Evi van Moll 

4. Gewoon even bijkletsen…  

Door: Viola van Guldener 

 


