
SEMINAR 
Reis door mens en werk

donderdag 3 september 2015

 

Routebeschrijving CORPUS
Willem Einthovenstraat 1
2342 BH Oegstgeest

Tip: Gebruik als navigatieadres niet ‘Willem Einthovenstraat’, maar vul 
het volgende adres in: Ingenieur G. Tjalmaweg, Leiden.

Vanaf de A44 vanuit Amsterdam:
Afslag Leiden afrit 8.
Bij de stoplichten rechtsaf richting Katwijk.
De eerste afslag direct daarna is richting CORPUS.

Vanaf de A44 vanuit Den Haag/Wassenaar
Afslag Leiden afrit 8.
Bij de stoplichten linksaf richting Katwijk.
Onder het viaduct door rechtdoor.
De eerste afslag direct na de kruising is richting CORPUS.

Vanaf de N11 vanuit Utrecht/Bodegraven:
Oprit A4 richting Den Haag. Eerste afslag op A4 richting Leiden/ 
Zoeterwoude (afrit 7).
Richting Leiden via de N206 richting Katwijk.
Na ca. 3,5 km onder het viaduct van de A44 door rechtdoor.
De eerste afslag direct na de kruising is richting CORPUS.

Wat:
Waar:
Wanneer:
Hoe laat:
Voor wie:
Kosten:
Aanmelden:

Seminar Reis door mens en werk
CORPUS, Oegstgeest
Donderdag 3 september 2015
13:00 tot 17.30 uur
Directie-leden, HR-manager of senior HR-adviseur
€ 95,- per persoon (exclusief BTW), inclusief lunch en borrel
Uiterlijk 21 augustus 2015 via www.de-arbodienst.nl/aanmelden

Praktische informatie en aanmelden

De Arbodienst
Rigastraat 4

1531 BV WORMER
T. 088 - 700 2000
F. 088 - 700 2020

sales@de-arbodienst.nl

Programma
Aan de inhoud van het programma kunnen geen rechten worden ontleend. Door onvoorziene omstandigheden  
kan het zijn dat het programma tussentijds wordt gewijzigd. Houd de website van De Arbodienst in de gaten voor 
het meest actuele programma: www.de-arbodienst.nl/seminar. 

Persoonlijke uitnodigingen
Alle uitnodigingen zijn strikt persoonlijk verzonden en kunnen niet worden overgedragen aan derden.

Algemene voorwaarden De Arbodienst
Op dit seminar zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de KvK. De algemene 
voorwaarden zijn te downloaden op onze website en worden op verzoek kosteloos toegezonden. 

Kosten
Facturen dienen binnen 30 dagen na ontvangst voldaan te worden.
Klanten van De Arbodienst kunnen zich kosteloos inschrijven voor dit seminar. Een korte introductie van de sprekers tijdens dit seminar:

Victor Kallen
TNO

Victor is klinisch psychofysioloog en doet bij 
TNO hersenonderzoek naar de ontwikkeling 
van stress en trauma’s en hoe psychische 
en lichamelijke klachten kunnen worden 
voorkomen.

Irma Doze
AnalitiQs 

Irma is oprichter van AnalitiQs. ‘Turning data 
into profit’, is zowel de persoonlijke passie van 
Irma, als de missie van haar bedrijf AnalitiQs. 
Irma is co-auteur van het boek ‘HR-analytics, 
waarde creëren met datagedreven HR-beleid’.

Stephan Roelofs
Be-Responsible

Stephan is oprichter van Be-Responsible en 
deskundige op het gebied van interventie, 
preventie en hulp bij verslaving. Zijn eigen 
ervaringsdeskundigheid is een meerwaarde die 
praktijk, theorie en de ervaring op boeiende 
wijze laat samenkomen.

Joop Ventevogel
Subsidievizier, Codex Group
Joop is oprichter van Subsidievizier. Hij heeft 
ruime ervaring op het gebied van subsidies, 
sociale premieregelingen en fiscale afdrachten. 
Zijn overtuiging is dat subsidie aanvragen 
vele malen sneller kan, én met een kleinere 
tijdsinvestering en minder rompslomp voor 
de klant. 

Igor Janssen
Griph law & tax

Igor heeft ruim twintig jaar ervaring als 
advocaat. Hij is werkzaam op het vlak van 
arbeid & medezeggenschap en is expert 
op het gebied van de rechtspositie van 
de arbeidsongeschikte werknemer en diens 
re-integratie.

Toine Al
Publicist, journalist

Toine is jurist en communicatiewetenschapper 
en publiceert sinds 2001 over HRM. Hij 
was hoofdredacteur van IntermediairPW, 
vakblad voor personeelsmanagement, en 
publiceerde als vakjournalist diverse boeken 
over HR-thema’s. 

Dit seminar wordt georganiseerd door De Arbodienst.



 

13:15 - 14:00 Een alcohol- en 
drugsvrije werkvloer

Stephan Roelofs  
Be-Responsible

Alcohol, drugs en werk gaan niet samen. Een “zero 
tolerance” beleid geeft duidelijke richtlijnen en 
handvatten. Het heeft een preventieve werking, 
is de basis voor goede dossieropbouw en het 
voorkomen van ziek uit dienst.

Be-Responsible helpt organisaties bij het 
neerzetten van een alcohol- en drugsvrije 
werkvloer. Het concept is helder en concreet. 
Drugs-of alcoholgebruik op de werkvloer wordt niet 
getolereerd. Ook het daarmee samenhangende 
verminderd functioneren wordt niet getolereerd.

In deze workshop leert u:

1. de noodzakelijke juridische aspecten;
2. hoe te werken met een vroeg signalering tool;
3. het (h)erkennen van problematisch 

middelengebruik en daar beleid op te 
ontwikkelen.

15:30 - 16:30 Aan de slag met 
HR-analytics
HR-analytics levert een bijdrage aan de kwaliteit 
van de besluitvorming, prestatiemanagement, 
talentontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, 
recruitment, klanttevredenheid, enzovoort. Irma 
Doze neemt u mee in de wereld van HR-analytics. 
Wat houdt HR-analytics in? Wat kunt u er als 
HR-manager mee? Welke voordelen levert HR-
analytics op?

Na deze presentatie weet u:

1. hoe u HR-analytics stap voor stap kunt 
toepassen bij het bepalen, uitvoeren en 
monitoren van HR-interventies, -beleid en 
-strategie;

2. hoe u waarde creëert voor uw organisatie 
met behulp van HR-analytics;

3. hoe u een HR-analytics functionaliteit kunt 
inrichten en implementeren.

15:30 - 16:30 Privacy & Bescherming 
persoonsgegevens 
Privacybescherming wordt voor werkgevers steeds 
belangrijker. Goed privacy-beleid draait om het 
maken van duidelijke afspraken, transparantie en 
vertrouwen. Toine Al praat u bij over de nieuwste 
ontwikkelingen op dit gebied. Hoe raakt het 
verwerken van personeelsinformatie aan de 
privacy? Welke HR-data vallen voor de wet 
onder persoonsgegevens? Hoe ver mag je gaan 
in het monitoren van werknemers?

Na deze presentatie weet u:

1. wanneer en tot welk niveau gegevens 
herleidbaar mogen zijn om de privacy van 
werknemers nog voldoende te beschermen;

2. hoe u als werkgever verstandig omgaat met 
het thema privacy en HR-analytics volgens 
de privacy-regels toepast;

3. hoe de Europese privacywetgeving wordt 
en wat er verandert voor werkgevers.

13:15 - 14:00 Werkstress, 
van cure naar care
Waarom is de ene mens gevoeliger voor psychisch 
trauma dan de ander? Kunnen we gevoeligheid 
voor depressieve klachten vroegtijdig detecteren? 
Kunnen we mensen die topprestaties moeten 
leveren, zoals atleten en soldaten, nog beter 
laten presteren?

Volgens Victor Kallen is het antwoord te vinden 
in de holistische benadering van de aanmaak 
van stresshormonen in ons lichaam.

Na deze presentatie weet u:

1. wat de interactie is tussen hormoonaanmaak, 
stress en prestaties;

2. hoe u stressklachten vroegtijdig kunt signaleren;
3. hoe u medewerkers kunt coachen op hun 

stijl van leven.

14:00 - 15:30 Reis door de mens, tijd 
voor netwerken en pauze
In CORPUS wordt u meegenomen door een 
spectaculaire reis ‘door de mens’.  Nergens 
anders krijgt u zo’n bijzonder doorkijkje in het 
functioneren van de mens. U leert hoe het 
lichaam in elkaar zit, hoe het werkt en wat u 
moet doen om het gezond te houden.

13:00 - 13:15 Welkomstwoord 
Het seminar wordt geopend door John Klaver.

12:15 - 13:00 Inloop, aanmelden, 
ontvangst met lunch 

Op één van de meest 
inspirerende locaties van 
Nederland, CORPUS, 
wordt u in een middag 
bijgepraat over relevante 
thema’s en 
ontwikkelingen. 

Dit inhoudelijke seminar 
staat in het teken van 
het delen van kennis, van 
en met elkaar leren en u 
laten inspireren door een  
bijzondere reis ‘door  
de mens’.

16:30 - 17:15 Wegwijs door het woud 
van subsidies
Het overgrote deel van uw sociale kosten en voor 
u beschikbare subsidies komen voort uit wet- en 
regelgeving, cao’s en/of reglementen. Deze zijn 
over het algemeen zeer complex en onderhevig 
aan continue verandering. Daarnaast zijn er veel 
verschillende instanties – zoals de Belastingdienst, 
UWV, pensioenfondsen, verzekeraars en gemeentes 
– betrokken bij de uitvoering van de hieraan 
gerelateerde regelingen. Dit zorgt ervoor dat 
veel organisaties niet voldoende op de hoogte 
zijn van de enorme hoeveelheid mogelijkheden 
en/of juiste toepassing van deze regelingen. Met 
andere woorden: bedrijven laten dikwijls financiële 
voordelen onbenut of betalen gewoonweg 
teveel door fouten van andere partijen.

Na deze presentatie weet u:
1. hoe u sociale premieregelingen, fiscale 

afdrachtsvoordelen en subsidies optimaal 
kunt benutten.

16:30 - 17:15 Wijzigingen in de Arbeids-
omstandighedenwet
De wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet 
beogen de betrokkenheid van werkgevers 
en werknemers bij de arbodienstverlening, de 
preventie in het bedrijf, en de positie van de 
bedrijfsarts te versterken. Deze wetswijziging 
vormt deel van een bredere aanpak waarbij met 
vooral stimulerende maatregelen wordt beoogd 
om de bedrijfsgezondheidszorg en de duurzame 
inzetbaarheid van de beroepsbevolking te 
verbeteren.

Na deze presentatie weet u:

1. hoe de Arbeidsomstandighedenwet gaat 
wijzigen;

2. wat het nut en de noodzaak is van de 
wijzigingen;

3. wat de consequenties zijn voor uw organisatie.

17:15 - 17:30 Plenaire afsluiting 

17:30 - 19:00 Borrel 

John Klaver  
De Arbodienst

Keuze uit één van de volgende parallelsessies: Keuze uit één van de volgende parallelsessies:

Keuze uit één van de volgende parallelsessies:

Victor Kallen
TNO

Toine Al
Publicist, journalist

Irma Doze
AnalitiQs 

Igor Janssen
Griph law & tax

Joop Ventevogel
Subsidievizier

Gedurende dit seminar heeft u veel informatie 
gekregen. Pim Berkhout zet de belangrijke tips 
die tijdens de verschillende sessies naar voren 
zijn gekomen voor u op een rijtje.

Pim Berkhout
De Arbodienst

Onder het genot van een hapje en drankje wordt 
deze bijzondere dag afgesloten.

Programma donderdag 3 september 2015

Wij verwelkomen u met een heerlijke lunch. 
Penthouse 
CORPUS


