
Van Mopperen naar Meedenken



• Corné Bulkmans
• 48 jaar  
• Woonachtig in Rucphen
• Arbeidshygiënist � 25 jaar
• 2005 Muopo opgericht
• Sinds 2011 betrokken bij PHOV
• Sinds 1 jan 2021 Algemeen Directeur PHOV (0,5 fte)

– Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde 
– > 30 jaar actief als opleidingsinstituut
– Opgericht door

• Tno, Haagse Hogeschool, Hogeschool Zuyd, he Hogeschool Utrecht. 

Even voorstellen 



MOET DE ARBOPROFESSIONAL
BEDRIJFSBELANGEN MEEWEGEN
BIJ VEILIGHEID EN GEZONDHEID



Welke belangen dan ? 



Juridisch 

Wetgever streeft naar 
optimalisatie en niet naar 

maximalisatie

tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden 
gevergd organiseert de werkgever de arbeid 

zodanig dat …….





Economisch

The avoidance of loss not the 
maximisation of profit ! 
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Wat is the first order of Business ? 
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Wat is uw grootst mogelijke 
verliespost ?



• Hoeveel arbeidsongevallen zijn er per jaar 
in Nederland ? 
– Hoeveel gaan er richting de eerste hulp?  

• Hoeveel ziekenhuis opnamen en hoeveel 
doden denkt u ? 

• Hoeveel mensen overlijden doordat ze ziek 
worden van hun werk ? 
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Feiten ? 



Doden

Beroepsziekten

Klachten

4.500

35.000

350.000

Ziek door werk



Wat kost 
verzuim ? 

Bron
https://www.verzuimkosten.nl/

https://www.verzuimkosten.nl/
https://www.verzuimkosten.nl/


Sociaal



MOET DE ARBOPROFESSIONAL
BEDRIJFSBELANGEN MEEWEGEN
BIJ VEILIGHEID EN GEZONDHEID



Maar



Maar ? 



Maar ? 



Hoe Dan ? 



Geschiedenis (1)



Geschiedenis (2)



Verleden ?

• Bewaker 
• Vangnet 
• Wetten 
• Compliance



Toekomst ? 
• Ziet alles 
• Kent alles 
• Praat alle talen 
• Is geloofwaardig 
• Voorkomt alle onheil in de organisatie



Context bij Veiligheid en gezondheid

• Alles beoordelen in de RI&E
• Juridische noodzaak 
• Technisch inzicht
• Economische haalbaarheid
• Optimaliseren van 

performance
• Cultuur en gedrag 



Tips en Tricks (1) 

– Stop met lijstjes van > 100 aandachtspunten
– Analyseer op hoofdlijnen 
– Return on invest (ROI)  bij maatregelen
– Gebruik van data
– Prioritaire risico’s 
– Thema’s 



Tips en Tricks (2) 

• Sluit aan bij lopende management strategieën

• Veiligheid en Gezondheid als KPI 



Tips en Tricks (3) 

• Learn from excellence

• Organisaties worden meer project 
gericht. 
– Arboprofessional sluit aan of haakt af



Tips en Tricks (4) 

• Zelfsturende organisaties / 
afdelingen 

• Continue leermodel



Tot slot 



Academy 


