
De redactieraad van Arbokennisnet zoekt deskundige leden 
 
Arbokennisnet is tot stand gekomen door multidisciplinaire samenwerking tussen de 
beroepsverenigingen van arbeids- en organisatiedeskundigen (BA&O), bedrijfsartsen 
(NVAB), arbeidshygiënisten (NVvA) en veiligheidskundigen (NVVK). Dit kennisplatform is 
mede mogelijk gemaakt en gestimuleerd door het ministerie van SZW. 

Op onze website ontsluiten we informatie voor alle arbodeskundigen en andere 
geïnteresseerden. Door de bundeling van onze kennis over vele uiteenlopende arbo-
onderwerpen hebben we voor arboprofessionals een relevant platform op het gebied van het 
ontsluiten van arbokennis gerealiseerd. 

Om te zorgen dat de inhoud van onze kennisdossiers aansluit op de actualiteiten en de laatste 
stand der wetenschap zoeken we leden voor de redactieraad. Deze raad besluit zelfstandig over 
het opstellen en publiceren van de arbokennisdossiers. 

Wat verwachten we van de leden van de redactieraad van Arbokennisnet? 
 

- Je levert inhoudelijke input voor het opstellen van nieuwe kennisdossiers. 
- Je levert inhoudelijke input voor het updaten van bestaande kennisdossiers 
- Je doet reviews op opgeleverde kennisdossiers en geeft daarover feedback aan de 

betrokken auteurs via de webredacteur. 
- Je hebt affiniteit, en liefst ook ervaring, met het schrijven van (wetenschappelijke) 

artikelen en je beschikt over relevante expertise in je eigen vakgebied 
- Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van Arbokennisnet. 

 
Hoeveel tijd kost dit? 

- We schatten in dat je gemiddeld 2 uur per maand actief bent, al zal dit kunnen 
fluctueren. 

- Twee keer per jaar komt de redactieraad (fysiek of online) bijeen om de jaarplanning 
te bespreken, onder leiding van de webredacteur.  
 

Hoe word je ondersteund? 
- De redactieraad wordt organisatorisch ondersteund door de webredacteur van 

Arbokennisnet. 
- De redactieraad ontvangt alleen een onkostenvergoeding voor out-of-pocket en 

reiskosten. De functie is verder op vrijwillige basis. 
 
Bij wie kan ik terecht voor meer info? 
Voor info overleg met: 

- BA&O, Yolanda Kuis, yolanda.kuis@arbokennisnet.nl 
- NVvA, Joost van Rooij, voorzitter.nvva@arbeidshygiene.nl 
- NVVK, Ronald Frencken, ronald.frencken@arbokennisnet.nl 
- NVAB, Ernst Jurgens, bedrijfsarts.jurgens@gmail.com 
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