
 
historische vereniging voor arbeid & gezondheid 

 

Studiedag ELMA: het begin van de interdisciplinaire samenwerking 
 

Vrijdag 25 november 2022 

Locatie: Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland, Foksdiep 4, 8321 MK Urk. 

Toelichting 
 
Op 22 juni 2022 is er een bijeenkomst geweest van professionals, afkomstig uit diverse disciplines in 
het veld van arbeid en gezondheid, die  belangstelling hebben voor de geschiedenis van hun 
vakgebied. Daar is besloten dat we gaan werken aan een historische vereniging voor arbeid en 
gezondheid, onder de naam ELMA. Met deze vereniging willen we bijdragen aan de studie van de  
geschiedenis van arbeid en gezondheid. Om goed van start te gaan en ook om de 
beroepsverenigingen arbeid en gezondheid zoveel mogelijk bij dit initiatief te betrekken, organiseert 
het voorlopige bestuur een studiedag op 25 november a.s.  
 
We starten met een raadgevende vergadering voor alle belangstellenden. Hier komen een aantal 
belangrijke zaken aan de orde, zoals het lidmaatschap, de vorming van een bestuur, en de 
vaststelling van de contributie. We denken ook aan het organiseren van twee studiedagen per jaar, 
waartoe je als lid van ELMA gratis toegang hebt.  
 
Vervolgens is er een inhoudelijk deel in de vorm van een minsymposium. Het thema is: ‘het begin van 
de interdisciplinaire samenwerking’. Dat past goed bij het streven van ELMA om de historische 
vereniging te worden voor alle disciplines. Het wordt een historische dag, dus mis hem niet! U kunt 
zich aanmelden via info@elma.nu. 

 

PROGRAMMA  
12:30 – 13:30 Deelname aan de lunch  

13:30 – 14:30 Raadgevende vergadering ELMA 

Wat zijn onze ambities en hoe gaan we die 

realiseren? 
 

Voorzitter: Hans Dam 

 
 

14:45 – 16:00 Minisymposium met als uitgangsvraag: 

Hoe is de interdisciplinaire samenwerking in 

de arbozorg tot stand gekomen? 

Korte inleidingen door: 

• Jaap Bruins Slot: BGD Zwolle 

• Jacques van der Vliet: Philips 

• André Weel: internationaal 

16:30 – 17:15 Afsluiting met een drankje  

 

Bijdrage in de kosten 
In tegenstelling tot eerdere berichten zijn aan deelname aan deze studiedag geen kosten verbonden. 

Een vrijwillige bijdrage voor ELMA is altijd welkom. 
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