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TrajectPlus Tweet 2014 

@theojanheesen Utrecht 

work, health, workability, prevention,  long distance running, 

NL: werk, gezondheid, inzetbaarheid, preventie, hardlopen 

http://www.trajectplus.nl 

 

 

 

 
19 december: Vandaag op werkbezoek bij RAV IJsseland als voorbereiding op nieuwe 
branche RI&E-instrument @AmbulanceZorg @DeGoedePraktijk. 

 
1 december: Wij arboprof's hebben preventiebeleid infecties zwangere werknemer 
niet voor elkaar blijkt op meeting WIZA@googlegroups.com @arbeidshygiene. 

 
27 november: Q&A werkdruk in RI&E. Enquete nodig? Nee. Getalsmatige overzichten 
nodig? Nee. branche-RIE verplich? Nee. Borgen? Ja http://t.co/o5aXqnFLPB  

 
13 november: Gerrit Rietveld Academie maakt werk van veilig werken met 
kunstenaarsmaterialen #arbo & #art @followrietveld http://t.co/Fl9GZKC4zV  

 
6 november: African Employer Organisation reps appreciated ILO E-learning package 
on OSH http://t.co/TXJEe9JwuV  @ilo http://t.co/XEIqGHjxmi  

 
3 november: At work with African Employer Organisation on mastering ILO E-learning 
modules on OSH http://t.co/TXJEe9JwuV  @ilo http://t.co/8oeIliImAn  

 
9 oktober: Met managers & KAM-coordinatoren betonmortelbranche meetlat 
arbeidsveilgheid uitgewerkt http://t.co/AMmhKat7BJ  @VOBN 
http://t.co/RXSnoLrQMh   
 
3 oktober: #robot #Ascher? Dan ook hierover nadenken? "@HarvardBiz: What sort of 
personality should a robot worker have? http://t.co/BHy0QavFZG”  
 
30 september: Worked with METROgroup H&S country managers investigating 
opportunities of @ilo OSH e-package http://t.co/TXJEe9JwuV  http://t.co/EWp3DrPB86   
 
25 september: Hoe in toekomst grenswaarden vaststellen voor gevaarlijke stoffen op 
werkplek? De spelers weten het niet, blijkt op symposium NVT op @rivm.  

 
23 september: Waar sta jij nu? En waar over 6 maanden? DE vragen op cursus 
preventiemedewerker motorvoertuigen @OOMTnl #arbo http://t.co/N8NAMZDLHF  
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12 september: Hoe toetst ik als toetser de arbo-RI&E? Deze week hebben we als 
collega-toetsers elkaar de maat genomen. Intercollegiale toetsing.  
 
17 juli: Arboprof's maken nieuwe serie arbodossiers http://t.co/WHHw32H6Ug . 
Vanmiddag 1e groep gestart: social media & #arbo http://t.co/TI3YmI9pwI  
 
10 juli: Ervaringen gedeeld over versterken van #werkplezier met zorgbranches in 
relatie tot campagne van Asscher op dit thema @DeGoedePraktijk.  
 
3 juli: A&O-ers doen aan kennisuitwisseling in het café. Was de moeite waard: 
#werkdruk onderzoek bij banken en de politie @baeno_nl.  
 
1 juli: Terug naar de collegebanken: opstellen grenswaarden gevaarlijke stoffen. Cursus 
@arbeidshygiene door @ArboUnie http://t.co/a8bsf8LzMn  
 
26 juni: Vanochtend met @Inholland gespiegeld over arbo & inhuur werkzaamheden. 
Over procedures maar ook professioneel gedrag als inhuurder. 
 
27 mei: De vragen van preventiemedewerkers die vandaag training 'gevorderd' volgden 
bij @Arbo_Rendement. Allemaal besproken. http://t.co/c9ktIY6gXF  
 
26 mei: "Op 3 juni gaan we open en leiden bezoekers rond, hebben we alle 
veiligheidsrisico's in beeld?" vroeg @Domplein. Vandaag gerapporteerd.  
 
23 mei: Campagne @NL_FOP opgemerkt tegen werkstress? http://t.co/NZBh4NOfA8  
@DeGoedePraktijk #werkplezier http://t.co/YLhRvoE2bY  
 
16 mei: Gezonde weerstand deurwaarders in workshop RI&E en agressieprotocol. 
Stevige professionals, eigen visie @KbvGdeurwaarder @DeGoedePraktijk. 

 
24 april: Doe ik het goed als workshopleider? Na afloop komt vraag "maak jij het 
verslag?" Niet helemaal dus. Zelfwerkzaamheid deelnemers beter sturen.  
 
24 april: Met managers verpleeg-&verzorging in 2 uur quickscan BHV-beleid gemaakt. 
Voorbereiding en betrokkenheid: grote opbrengst in beperkte tijd.  
 
15 april: Duurzame inzetbaarheid=borging werk-inkomen-zorg. Analyse participatie 
maatschappij @Ergatis_Arbeid @GezondTranspor1 http://t.co/LbxnCJ9QS8  
 
14 april: Vandaag MR RI&E + Plan van Aanpak laten maken: 30 minuten! MR stem laten 
geven. Fact Check. Uitschrijven. Klaar. http://t.co/j7ng68Aa98  
 
11 april: Vandaag met @SalentijnArbo ons trainingsaanbod onder de loep genomen: 
preventiemedewerker 2.0 staat in de steigers. http://t.co/zBfqBfjFZx  
 
2 april: Spin docter @JackdeVries geeft ons Arboprof's lesje hypes regiseren: werp je 
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op facts & figures en vergeet niet het beeld @arbeidshygiene  
 
22 maart: Faciliteren inbreng burgers: "keep it simple" was vandaag de gouden regel 
#g1000amersfoort.  
 
19 maart: Inspirerend gesprek met @metaalunie over arboservice voor leden, samen 
met mijn @DeGoedePraktijk collega @SalentijnArbo. 

 
12 maart: Ik stop met rol in beheer arbocatalogus ziekenhuizen 
http://t.co/3MIuTFC2HF. Na 4 jaar lever ik geen toegevoegde waarde meer. Goed 
besluit. 
 
10 maart: Vandaag evaluatie van BHV-beleid bij grote zorginstelling afgerond. Peiling 
onder BHV-team leverde veel inzicht op.  
 
4 maart: "De kunst van het niks doen" belangrijkste les van Harm van Dijk voor 
facilitators @G1000Amersfoort 1000 burgers met elkaar in gesprek.  
 
28 februari: Before ending @ITCILO ToT session on OSH participants did a test to get 
ILO-certificate #decp #health #safety http://t.co/kyZI900T0t  
 
27 februari: Asian participants of Training of Trainers session master the @ITCILO E-
package on OSH #safety #health #DECP #Bangkok http://t.co/rQlDrKSDKA   
 
24 februari Met @SalentijnArbo en @aNewSpring mogelijkheden verkent voor 
ontwikkeling Arbo e-learning modules @OOMTnl http://t.co/VR5uwUFOhx  
 
22 januari: Had gesprek over #arbo in beroepsonderwijs motorvoertuigentechniek. Is 
meer aandacht nodig? Leerling en leerwerkplek: wie voedt wie op?  
 
17 februari: Welke vragen heb je als je in een pand werkt waar #asbest is? Vandaag 2 
infosessies gegeven. #Risicocommunicatie http://t.co/nYlPRyhZYH  
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