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TIJD & TAKEN OPDRACHTGEVER ARBO ON STAGE

8 tot 6 weken voor de voorstelling

Definitieve datum vaststellen
• • 

Locatie vastleggen
• •

Uitnodiging versturen naar de desbetreffende medewerkers •

6 tot 4 weken voor de voorstelling

Inhoud/opzet van de voorstelling bepalen • •

Scènes worden afgestemd door de acteurs met de opdrachtgever • •

Start voorbereiding eigen inhoudelijk gedeelte van de voorstelling •

4 tot 2 weken voor de voorstelling

Bepalen wie het welkomst- en slotwoord doet •

Afstemmen bedrijfsbezoek door acteurs (optie) •

Benodigde foto’s van het bedrijf voor de presentatie versturen •

Afspraken afstemmen met evt. externe locatie voor op- en afbouw •

2 weken tot datum voorstelling

Inhoud van eigen inhoudelijk gedeelte bepaald • •

Inhoud van welkomst- en slotwoord bepaald •

Draaiboek wordt opgesteld en verstuurd
•

Projectvoorbereiding en organisatie
•

Eventuele lunches en/of diners voor crew worden geregeld •

Op de dag van de voorstelling

Op- en afbouw van mobiel theater
•

Soundcheck en doorloop met acteurs en sprekers
•

Bloemen voor de acteurs bij de afsluiting •

Na de voorstelling

Schriftelijke evaluatie van de voorstelling bij deelnemers •

Mondelinge evaluatie Arbo On Stage met opdrachtgever • •



Een theater heeft vaak iets magisch en een voorstelling kun je mooi, 
komisch, serieus, inspirerend of emotioneel vinden. Meestal raakt het 
je persoonlijk en dat is precies wat wij met Arbo On Stage beogen. Ons 
doel is voorstellingen en trainingen met onderwerpen rondom Duurzame 
Inzetbaarheid op een inspirerende wijze op de planken te brengen voor 
leidinggevenden en/of medewerkers. 

We worden namelijk met z’n allen steeds gezonder ouder en 

werken straks langer door. En wat ‘moeten’ we in het dagelijkse 

leven toch veel. Zowel op privé als zakelijk vlak. Of je nu 

medewerker, werkgever, directielid of eigenaar bent in een 

organisatie, de lat ligt vaak hoog en daarbij hoort in de meeste 

gevallen ook een behoorlijke werkdruk. Hetgeen vervolgens weer 

ten koste gaat van zowel het werkplezier als de efficiency.

In onze ogen wordt het tijd dat we in de toekomst meer gaan 

‘ont-moeten’. Ervoor zorgen dat iedereen langer, met plezier en 

minder werkstress duurzaam inzetbaar is!

In het verleden lag de focus binnen organisaties met 

name op het verzuim. Met de vraag bij ziekte; ‘wat zijn je 

klachten en wanneer ga je weer werken?’. Maar wat zegt een 

verzuimpercentage van 5% eigenlijk over de inzetbaarheid en 

de motivatie van de overige 95% van de medewerkers? 

Voorwoord

Wat is exact het percentage ‘grijs’ verzuim? Naar onze mening 

is het belangrijker om je te focussen op deze groep (nog) 

niet-verzuimende medewerkers. Wat leeft er precies binnen 

de organisaties en wat zijn de risico’s die van invloed kunnen 

zijn op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 

Bedrijven wordt geadviseerd om preventieve maatregelingen 

te nemen om in de toekomst verzuim te voorkomen en de 

inzetbaarheid te verhogen. Interessant, maar lastig om hier in 

de praktijk concreet mee aan de slag te gaan. Er moet in veel 

gevallen een cultuurverandering plaatsvinden om mensen te 

laten ‘omdenken’ en hier ook nog eens naar te handelen. Nieuwe 

beleidsregels worden vaak niet zomaar geaccepteerd of omarmd 

wanneer het van hogerhand wordt opgelegd.

Het is dus zaak om binnen organisaties op alle niveaus, maar 

vooral samen hierover na te denken en gevoelige onderwerpen 

bespreekbaar te maken die spelen op de werkvloer. Hoe 

ga je bijvoorbeeld om met verzuim, leg je de focus op de 

‘klacht’ of juist op ‘kracht’, denken in mogelijkheden in plaats 

van onmogelijkheden? Hoe zet je ‘onzichtbare risico’s’ op de 

werkvloer, zoals pesten, op de kaart? We hebben het al gehad 

over werkstress, maar wat zijn nu de do’s en don’ts voor zowel de 

leidinggevende als medewerker om dit te voorkomen?

De trainingen en voorstellingen in theatervorm van Arbo On Stage 

zijn interactief, inhoudelijk sterk en worden met een flinke dosis 

cabaret en humor gebracht. In verschillende trainingsvormen 

brengen acteurs scènes op de planken, met de opdracht aan het 

publiek om als groep interactief deel te nemen aan de voorstelling, 

veilig vanuit de eigen stoel. Op deze manier kom je samen tot 

ideeën die met elkaar worden gedragen en de volgende dag al in 

de praktijk kunnen worden gebracht. 

Of wij nu voorstellingen spelen binnen een groot theater of in 

een in-company theatersetting, we creëren samen met bedrijven 

een unieke belevenis met voor iedere organisatie een eigen 

doelstelling. Hoe dit nu precies in de praktijk in zijn werk gaat 

leest u in deze Spotlight terug; wat zijn mogelijke onderwerpen, 

type voorstellingen, achtergrond van de acteurs en wat zijn 

ervaringen van bedrijven uit de praktijk. Wij hopen u bij één van 

onze voorstellingen te mogen ‘ont-moeten’!  

Team Arbo On Stage, Johan & Monique Spierings

Arbo On Stage  |  5 
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2010-2017»
Terug in de tijd

De Bedrijfspoli arbodienst, het 

oorspronkelijke moederbedrijf van Arbo 

On Stage, organiseert voor de eerste keer 

voor haar klanten en relaties het event 

'Arbo meets Legal' in het Goffert stadion 

van NEC i.s.m. Van den Wildenberg 

& Van Halder Advocaten voor ca. 40 

deelnemers. Een bijeenkomst waar 

de bedrijfsartsen en de juristen elkaar 

opzochten om de discussie rondom het 

thema 'Arbeidsconflict' aan te gaan.

Naar aanleiding van een bezoek aan 

'Arbo meets Legal' kwam de vraag vanuit 

bedrijven om deze voorstelling ook 

in-company op te voeren voor eigen 

leidinggevenden. Dit betekende het begin 

van Arbo On Stage! 

Om een ultieme theatersetting en sfeer 

binnen een bedrijf te creëren werd hard 

gewerkt aan een compleet mobiel theater 

dat makkelijk kon worden opgebouwd in 

een kantine of zaal. 

De première van de eerste Regietheater 

vond plaats bij het bedrijf Wasco in Twello, 

waarin twee groepen leidinggevenden 

aan de slag gingen met de thema’s 

Communicatie en Inzetbaarheid. Maar 

ook de Nijmeegse bedrijven Breed en Dar 

zijn in dit jaar voor één dag omgetoverd 

tot theater.

Daarnaast stond Arbo On Stage voor het 

eerst buiten Nijmegen op de planken 

met Banning Advocaten om samen in de 

Verkadefabriek een show te verzorgen 

voor hun 350 klanten en relaties in de 

regio Den Bosch.

Wat zijn actuele issues die 

binnen bedrijven leven en hoe 

kunnen we deze onderwerpen 

met Arbo On Stage op een 

inhoudelijke en inspirerende 

manier op de kaart brengen? 

Of het nu gaat om werkstress, 

pesten op het werk, financiële 

problemen bij medewerkers, 

veiligheidsmaatregelen, duurzame 

inzetbaarheid, etc. Arbo On 

Stage blijft de inhoud van haar 

voorstellingen en shows continu 

vernieuwen en ontwikkelen om zo 

voor ieder bedrijf het juiste format 

op maat te kunnen bieden.

In de loop van de jaren 

waren veel professionals en 

ervaringsdeskundigen te gast bij 

voorstellingen van Arbo On Stage, 

zoals arbeidsdeskundigen van 

UWV, psychiater, bedrijfsarts, 

ex-radio DJ van NPO3 met 

burn-out ervaring en zelfs een 

echte rechter, hetgeen leuke en 

interessante discussies tijdens de 

voorstellingen onderling teweeg 

bracht,.

Voorstellingen vinden plaats 

voor allerlei type organisaties; 

van zorg, overheid, industrie 

tot onderwijs. Zo vond er een 

grote productie gericht op 

communicatie en wetgeving 

plaats bij het ROC in Ede en 

vond bij Kemkens de eerste 

show plaats die vervolgens 

jaarlijks zou terugkeren met 

ieder jaar een ander onderwerp. 

En de voorstellingen voor 

WsW instellingen waren het 

bewijs dat het format voor alle 

medewerkers ongeacht het 

opleidingsniveau toepasbaar is.

De Bedrijfspoli bestond 10 jaar en 

verhuisde naar een nieuw pand 

met eigen theaterzaal. In dit kader 

was het thema van 'Arbo meets 

Legal' dit jaar ‘The Revival’. Tijdens 

deze voorstelling met diner in 

een kleine setting passeerden alle 

onderwerpen van de afgelopen 

jaren de revue. 

In opdracht van het ACE Netwerk 

werd dit jaar ook een speciale 

productie gemaakt voor de Dag van 

de Mobiliteit in het Cardo Theater in 

Groesbeek met als thema Preventie 

& Mobiliteit.

De eerste Arbo On Stage 

Regietheatershows, waren 

voornamelijk gericht op 

leidinggevenden. Het effect 

hiervan was een cultuur 

- en gedragsverandering 

binnen deze groep gericht op 

(duurzame) inzetbaarheid en de 

hierbij behorende manier van 

communiceren. Er ontstond 

hierdoor een vraag naar een show 

voor medewerkers om ook deze 

doelgroep mee te nemen in deze 

gedrags- en cultuurverandering. 

Het idee van de Grote Duurzame 

Inzetbaarheidsshow was geboren. 

De eerste serie shows vonden 

plaats voor alle medewerkers voor 

de Gemeente Barneveld In het 

Schaffelaar Theater te Barneveld. 

Na het eerste succes vond de tweede 

editie van 'Arbo meets Legal' plaats 

in De Lindenberg, huis voor de 

kunsten in Nijmegen en werd het 

publiek (ca. 90 deelnemers) in de 

kleine theaterzaal getrakteerd op 

een interactieve en inspirerende 

voorstelling met trainingsacteurs die 

scènes op de planken brachten rondom 

het thema ‘Preventie’. Hoe voer je als 

leidinggevende bijvoorbeeld het ideale 

‘inzetbaarheidsgesprek’?

Na 5 succesvolle edities 'Arbo 

meets Legal' heeft Arbo On Stage 

het stokje overgenomen en 

heeft de eerste Grote Duurzame 

Inzetbaarheidsshow volledig in 

eigen regie georganiseerd in 

opdracht van de sponsoren 

De Bedrijfspoli, Ciran, Van den 

Wildenberg & Van Halder advocaten 

en het Inclusief Ondernemers 

Netwerk met als actueel thema 

‘Werkstress’. Tijdens deze show 

maakten ook het muzikale duo Bart 

& Alex hun debuut. Bart bracht 

zijn levensverhaal in combinatie 

met zijn eigen liedjes over het 

zoeken naar balans in werk & 

privé op zijn eigen persoonlijke 

wijze over de bühne. 

Na de shows met diverse 

onderwerpen voor leiding-

gevenden en medewerkers 

heeft Arbo On Stage gewerkt 

aan een vervolgtraining; 'De 

Werkconferentie' in theatervorm. Dit 

is een game in theatercafé opstelling, 

ontwikkeld op verzoek van en in 

samenwerking met Pantein. 

Daarnaast stond er een serie 

specifieke shows (maatwerk) 

op het programma rondom het 

actuele thema " Schoner werken" 

(veiligheid en preventie) binnen 

de Brandweer, in opdracht van de 

Veiligheidsregio Gelderland Zuid. In 

totaal zijn 850 brandweermannen 

geïnformeerd, maar met name 

geïnspireerd om het nieuwe beleid 

toe te passen en de nieuwe regels 

na te leven in de praktijk. 

2010

2013 2017
2014 2015

2011 2016HISTORIE | SPOTLIGHT



WAT IS ARBO ON STAGE ?

Theatervoorstellingen met hoog leereffect 
voor organisaties en bedrijven
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Bewustwording, educatie, opfriscursus, intervisie of ‘gewoon’ een leuke 
middag met een hoog leereffect; Arbo On Stage kan worden ingezet. 
Menigeen is overtuigd: hier kan geen folder, notitie of toespraak tegenop. 
Op luchtige wijze wordt er op het toneel een boodschap naar het publiek 
overgebracht. De dialoog komt op gang... 

Arbo On Stage organiseert Regietheater & trainingen waarin 

acteurs op het toneel herkenbare, actuele en op het bedrijf 

toegespitste scènes spelen. We worden met z’n allen steeds 

ouder en zullen er dus voor moeten zorgen dat we ‘gezond’ 

en met plezier aan het werk blijven. Belangrijk blijft het om uw 

medewerkers te blijven motiveren. Maar hoe doet u dat? Hoe 

geeft u leidinggevenden en medewerkers concrete handvatten 

en maakt u belangrijke gevoelige onderwerpen binnen uw 

bedrijf bespreekbaar?

Oplossingsgericht

De voorstellingen van Arbo On Stage zijn hiervoor de oplossing. 

Verschillende shows met verschillende uitgangspunten en voor 

verschillende doelgroepen. Deelnemers worden tijdens de 

voorstelling actief betrokken en kunnen vanuit de zaal hun mening 

veilig inbrengen. De acteurs improviseren op basis van deze input 

en beelden op een ludieke wijze de gewenste (verander) doelen 

uit, zodat er een gezamenlijke consensus en mindset ontstaat. 

Op deze manier wordt er op een doelgerichte, praktische en 

humoristische manier getraind.

Voorstelling op maat

Ieder bedrijf heeft z’n eigen bedrijfscultuur en eigen uitdagingen. 

Daarom kunnen we een show op maat samenstellen met 

verschillende onderwerpen die voor uw bedrijf van toepassing zijn. 

Door samen de ervaring en beleving van Arbo On Stage aan te gaan in 

een theatersetting, creëren we een optimaal draagvlak en leereffect.

Op de planken 

De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

• Verzuim & re-integratie

• Wat kunnen oorzaken zijn van ‘frequent verzuim’? 

• Duurzame Inzetbaarheid

• Werkstress

• Pesten en roddelen op de werkvloer

• Een gezonde leefstijl

Voor wie?

Afhankelijk van de bedrijfsgrootte en doelstellingen, hebben 

wij voorstellingen voor leidinggevenden en voor medewerkers. 

Door samen deze beleving aan te gaan ontstaat er een optimaal 

draagvlak voor het te creëren beleid en de gewenste gedrags/

cultuurverandering rondom verzuim, preventie en duurzame 

inzetbaarheid. 

SPOTLIGHT | INLEIDING



HET ARBO ON STAGE-THEATER ,
STARRING:

In het Arbo On Stage-Theater spelen de acteurs 
Corrie Broks en Ruud van de Wouw de sterren 
van de hemel. Een carrière op het witte doek of 
‘aan het grote toneel’ hebben ze beiden nooit 
geambieerd. Corrie en Ruud zijn zelfstandigen-
zonder-personeel en lijken voor de producties van 
Arbo On Stage voor elkaar gemaakt te zijn. Een 
dubbelinterview.  

fotografie : Edwin Smits 

Corrie 
Broks 

& 
Ruud 

van de Wouw

CORRIE BROKS 
Geboren: 25 juli 1958 te Breda | Opleiding: Toneelschool Antwerpen Carrière: gezondheidszorg (Z-verpleegkundige)

RUUD VAN DE WOUW 
Geboren: 23 september 1962 te Oisterwijk | Opleiding: 
Toneelschool Maastricht | Carrière: docent, theatermaker, regisseur

WAT WILDE JE VROEGER WORDEN?
Heel beslist: “Schooljuffrouw!” Eh, ja, ik eigenlijk ook, schoolmeester. Is er later wel uitgekomen, ik ben begonnen als docent.

WAAROM IS HET ACTEUR GEWORDEN EN OOK NOG ACTEUR IN HET REGIETHEATER?Heb altijd een voorkeur gehad voor het ondersteunen van mensen die ergens mee worstelen en een fascinatie gehad voor wat mensen beweegt en drijft. In deze vorm van theater maken komen die idealen wel goed samen. 

Het verder brengen van mensen komt, als ik terugblik, steeds terug in mijn leven. Eerst als docent, later als theatermaker en regisseur en nu dus als acteur in de producties van Arbo On Stage.

ARBO ON STAGE
Dynamisch, anders, laagdrempelig en bijzonder innovatief! Een ‘jonge honden’-organisatie. Creatief. En een idee blijft nooit alleen een idee, een club dus met veel daadkracht.

SPORT?
Ja, vaak, fitness en hardlopen. Te weinig, helaas. Wandelen, dat doe ik graag.

WAAR HEB JE EEN HEKEL AAN? 
Opschepperij en arrogantie. Aan mensen die minachting hebben voor hun medewerkers. Vaak denk ik: ietsje meer respect mag wel!

WAT IS DE ESSENTIE VAN ARBO ON STAGE? 
Soms vraag je je wel eens af hoe het mogelijk is dat sommige mensen zo met hun collega’s omgaan. Die minachting, waar Ruud het over heeft, komt in veel varianten voor. Het leuke van ons vak is nu juist dat we met het soort spiegeltheater dat wij maken, vaak de ogen openen van die managers en leidinggevenden. Door het duidelijk en vaak aangedikt voor ze neer te zetten, herkennen ze maar al te goed wat er eigenlijk fout gaat. Dan scoren we, héérlijk, doel bereikt!   

We spelen praktijksituaties waar ‘de groep’ in meer of mindere mate moeite mee heeft. Het gesprek over verzuim bijvoorbeeld. Komt dat door ziekte? Of is er meer aan de hand? En hoe reageer je dan? In de spiegel die wij de mensen voorhouden, lijkt de één meer op het gespeelde voorbeeld dan de ander. Maar herkenning is er altijd wel. En als we op die manier een verbinding tot stand kunnen brengen en wederzijds begrip in een organisatie kunnen vergroten. Dan is dat top!

CABARET OF BLOEDSERIEUS? 
Cabaret is heel iets anders. Humor is natuurlijk wel een belangrijk aspect in ons spel. We brengen een lach en tegelijkertijd moeten we de inhoud overeind houden. Aan wat we daar op dat podium brengen, zit altijd een boodschap verbonden. 

We proberen vooral op interactieve wijze het gesprek op gang te brengen. En ja, dat is vaak met humor. Maar in de dagelijkse praktijk, op de werkvloer, doen zich toch ook lachwekkende situaties voor, als je het goed bekijkt. Okay, we dikken het wat aan, maar dan komt de boodschap ook goed over. En echt hoor, we lachen wat af, waarbij we er wel voor zorgen om op tijd terug te gaan naar de inhoud. 

FAVORIETE STAD? 
Rio de Janeiro

Antwerpen

CULINAIR? 
Jáááháá, lekker eten, gezellig, verbindend, de Indiase keuken is favoriet. Ga veel uit eten, maar kook ook graag. Geen voorkeur voor een keuken, ’t is vaak genieten all over the place. 

REGIETHEATER: VOORBEREIDEN OF ROUTINEWERK?
Zeker voorbereiden. Op het perfectionistische af. Soms loop ik een dag mee in een bedrijf. In alle gevallen gesprekken en interviews vooraf. Met bazen én met medewerkers. Als dat niet kan, begin ik er niet eens aan. ’Wiens brood men eet, diens woord men spreekt’, daar zijn we niet van. Openheid móet. 

Altijd vinden er gesprekken vooraf plaats. Arbo On Stage brieft ons uitgebreid. Afhankelijk van wat de opdrachtgever wil, werken we met standaardsituaties of maken we theater op maat. In dat laatste geval, graven we dieper en willen we met meer mensen spreken. En wat Corrie zegt, geldt voor ons beiden: we doen niets tegen onze principes of dingen waar we ons niet lekker bij voelen.  
Arbo On Stage  |  11 10  |  Arbo On Stage
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ALLE 1.500 MEDEWERKERS VAN STMR TIEL BEZOEKEN DE THEATERSHOW

‘Verknocht aan hun werk’

“Het is eenvoudig verklaarbaar”, zegt 

casemanager Herman Wegerif van 

STMR, “Van onze 1.500 medewerkers 

werkt het grootste deel in de thuiszorg. 

Zo’n 98 procent daarvan is vrouw 

en daar weer 40 procent van is 

ouder dan 45 jaar. Gezien hun leeftijd 

neemt de belastbaarheid af. Door de 

veranderingen in de gezondheidszorg, 

zeker in de thuiszorg, neemt de belasting toe, het werk wordt 

er heus niet lichter op. Daar komt nog bij dat er twee jaar langer 

doorgewerkt moet worden voordat het pensioen wordt bereikt.  

En als je het daarover met deze collega’s hebt, vinden ze het 

allemaal heel normaal, zo verknocht zijn ze aan hun werk!”

 

Anders denken

Zo komt Wegerif uit bij het eigenlijke probleem: “In de praktijk 

zien we dat deze mensen soms te lang door gaan ten opzichte 

van hun eigen gezondheid. Dat werkt ziekteverzuim in de hand, 

onbewust gebeurt dat. Doel is dus dat ze anders moeten gaan 

denken over hun inzetbaarheid en de duurzaamheid daarvan.” 

Leidinggevenden van STMR en uitvoerenden die een rol 

spelen in de verzuimbegeleiding van hun collega’s, hebben de 

theatershow van Arbo On Stage inmiddels gezien en zijn zonder 

uitzondering enthousiast. 

 

Bewustwording

Humorvol, maar tegelijkertijd serieus. De interactie tijdens de 

shows brengt de bewustwording op gang, het heeft duidelijk 

effect.” Het besluit om alle medewerkers van STMR voor een 

theaterbezoek in aanmerking te laten komen, was dan ook snel 

genomen. “STMR is actief op het gebied van thuiszorg, maar 

ook op terreinen als verpleeghuiszorg, maatschappelijk werk en 

jeugdgezondheidszorg”, legt Herman Wegerif uit. Het werkgebied 

is ontzagwekkend groot, het loopt van Arnhem-zuid in het noorden 

via Gent in het oosten door de Betuwe, het Land van Maas en Waal 

(ten westen van Beneden Leeuwen) en de Bommelerwaard tot aan 

Gorinchem in het westen. 

De loyaliteit van het merendeel van de 1.500 medewerkers van de Stichting Thuiszorg & Maatschappelijk werk Rivierenland (STMR, Tiel)

 is tegelijkertijd hun achilleshiel. Om hen daar bewust van te maken neemt STMR theatershows op maat af van Arbo On Stage. 

Herman Wegerif, 
casemanager STMR

Arbo On Stage  |  13 
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ARBO ON STAGE

Thema’s voorstellingen

1. VERZUIMTRAININGEN

Ligt de focus binnen uw bedrijf op ‘kracht’ in plaats van 

‘klacht’? Denken leidinggevenden en medewerkers in 

‘mogelijkheden’ i.p.v. ‘onmogelijkheden’? Zijn er kansen en 

mogelijkheden om binnen een andere afdeling binnen uw 

bedrijf (tijdelijk) aan de slag te gaan? In deze training met als 

thema ‘verzuim’ komen de volgende zaken aan de orde:

• Wetgeving

• Visie op verzuim vs. inzetbaarheid 

• Communicatie rondom verzuim

• Visie op Duurzame Inzetbaarheid

• Mobiliteit 

2. COMMUNICATIETRAININGEN

C'est le ton qui fait la musique (Frans, letterlijk 'het is de toon 

die de muziek maakt') 

De manier waarop iets wordt gezegd, is net zo belangrijk als 

de inhoud van wat er gezegd wordt. Een gezegde dat past 

bij gesprekken die u als leidinggevenden zal voeren. Acteurs 

spelen scènes waarin gesprekstechnieken en -tactieken aan 

bod komen die deelnemers in de zaal zelf kunnen regisseren, 

waardoor ‘valkuilen’ boven tafel komen. 

 

• Inzetbaarheidsgesprek,

• Functioneringsgesprek, 

• Sollicitatiegesprek, 

• Beoordelingsgesprek, 

• Vitaliteitsgesprek 

• Feedback geven en feedback nemen

• Frequent verzuimgesprek etc. 

3. CULTUURVERANDERING

Gewoonten die er in de loop van 

de jaren binnen de organisatie zijn 

ingeslopen, maar die niet wenselijk 

zijn… Komt dat in uw bedrijf voor? 

Tijd voor een frisse wind met 

een nieuw of herzien beleid en 

protocollen. Maar hoe zorgt u 

ervoor dat dit beleid niet top-down 

gecommuniceerd wordt, maar wordt 

gedragen door de medewerkers in de 

organisatie? Laat mensen d.m.v. de 

juiste scènes gespeeld door de acteurs 

de achterliggende gedachten van deze 

veranderingen inzien, probeer hen 

inhoudelijk en met een dosis humor 

mee te nemen in het proces. 

 

• ‘Omdenken’ van verzuim naar 

(duurzame) inzetbaarheid

• Implementatie van nieuwe 

werkwijzen

• Implementatie van nieuwe 

protocollen

• Implementatie van nieuwe 

diensten / producten

4. MOTIVATIE EN TEAMBUILDING

De beste resultaten binnen een 

organisatie worden bereikt wanneer 

medewerkers gemotiveerd zijn, 

doelstellingen en verwachtingen op 

een reële manier op elkaar afgestemd 

zijn; dat men een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voelt en de sfeer 

binnen het bedrijf goed is. Belangrijk 

is dat men met een glimlach naar het 

werk toe gaat en met een glimlach ook 

weer naar huis vertrekt.

• Motiverend coachen

• Bespreken en bepalen van 

gezamenlijke doelstellingen

• Herkennen en voorkomen van 

werkdruk/ stress en PSA

• Pesten op het werk 

5. BIJZONDERE THEMA’S

Heeft uw bedrijf een bijzonder 

onderwerp dat op de kaart moet 

worden gezet? Arbo On Stage kan 

voorstellingen op maat samenstellen 

met diverse sprekersmogelijkheden, 

vanuit de eigen organisatie of extern 

ingezet.

• Veiligheid op het werk/ 

gebruik van PBM (persoonlijke 

beschermingsmiddelen)

• Fysieke onderwerpen (o.a. 

medisch specialistisch, 

veiligheidskundig,  

ergonomisch etc.)

• Psychische onderwerpen (o.a. 

PSA/ werkstress, burn-out)

• Preventie van werkstress en 

burn-out

• Pesten op het werk

• Mix & Match van doelgroepen

• Hospitality

SPOTLIGHT | THEMA'S
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Positief ervaren

Het Regietheater van Arbo On Stage heeft aan de door Elsen geschilderde 

tevredenheid een belangrijke bijdrage geleverd, erkent hij. "We hebben zo’n 

voorstelling speciaal voor veertig man leidinggevenden en middenkader van 

Kemkens gehad. Dat is heel positief ervaren, zelfs zo positief dat we die actie 

herhaald hebben, waarbij Arbo On Stage ons ook een kijkje in de keukens van 

de theorie heeft gegund. Die theatervoorstellingen leren je de materie ook 

eens door een andere bril te bekijken. Dat maakt het begrip voor wijze van 

denken en maatregelen groter en dat komt de samenwerking natuurlijk ten 

goede. Niet overbodig, want de hele discussie over zorg in dit land is groot 

en vaak afstandelijk.”

Gezellige borrel

Uit de vraag naar aanvullende theatervoorstellingen blijkt dat Henri Elsen 

voor zijn Kemkens en de mensen die er werken graag kiest voor het model 

‘teamwork’. “In de toekomst hoop ik Arbo On Stage nog eens te bewegen 

voor een workshop waarin zowel onze mensen als die van Arbo On Stage 

samen actief zijn. Voorwaarde is dat zo’n treffen wordt afgesloten met een 

supergezellige nazit, waardoor er onderling informeel contact gelegd kan 

worden. Gewoon afsluiten met een gezellige borrel, daar bereik je namelijk 

heel veel mee, is mijn heilige overtuiging.” 

BIJ KEMKENS INSTALLATIEBEDRIJF ZIJN ZE GEK  
OP HET REGIETHEATER VAN ARBO ON STAGE  

‘Maatwerk dat  
we zochten’
Directeur Henri Elsen van Kemkens 
Installatiebedrijf in Oss is een man van weinig 
woorden. Desondanks weet hij haarfijn uit te 
leggen waar de voordelen van het werken met 
Arbo On Stage in schuilen. “Het contact is tot 
stand gekomen tijdens een bijeenkomst van de 
Industriële Kring Oss. Ik kreeg een visitekaartje 
van Johan Spierings en ben het gesprek 
aangegaan onder het motto ‘Wat kunnen we 
verliezen, slechter kan het niet worden’. Al snel 
was ik er van overtuigd dat zij het maatwerk 
konden bieden dat wij zochten.”

HET REGIETHEATER VAN ARBO 
ON STAGE LEERT ‘BEZOEKERS’ DE 

MATERIE DOOR EEN ANDERE BRIL TE 
BEKIJKEN. “NIET OVERBODIG, WANT 

DE HELE DISCUSSIE OVER ZORG 
IN DIT LAND IS GROOT EN VAAK 

AFSTANDELIJK”, ZEGT DIRECTEUR 
HENRI ELSEN

Johan Spierings (Arbo On Stage)
Henri Elsen, 

directeur Kemkens16  |  Arbo On Stage
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Hoe voorkom ik een 
conflict met mijn 
leidinggevende of 

medewerker? 
Arbeidsconflict?!?!

Ik kan helaas niet 
komen werken...

Vervelend voor je. 
Ik kan tijdelijk wel 
zittend werk voor je 

regelen! 

Een zweepslag opgelopen tijdens een tenniswedstrijd 
in het weekend... Samen kijken naar mogelijkheden i.p.v. 

beperkingen: Oog voor kracht in plaats van focus op klacht.

Je werk mee 
naar huis nemen...

Doe je nog wel het werk waarvoor je bent aangenomen? Past dit nog bij jou als persoon? Hoe is je werk-privé balans?

Wat zijn de rechten en plichten van een 
werkgever en werknemer?

Alcohol op het werk, 
mag dat?

EN... (INTER) ACTIE!

Op de planken: 
De dagelijkse praktijk 
in theatervorm

Arbo On Stage  |  19 18  |  Arbo On Stage
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Eerste ziektedag:
hoe meld ik mij ziek?

Wat mag mijn 
leidinggevende wel/

niet vragen? 

Goede 
voornemens?

Nu moet jij eens 
goed naar mij 
luisteren, baas!

Is ontslag op staande 
voet mogelijk? 

Communicatieve vaardigheden rondom 
verzuim voor leidinggevenden

Spreek je je collega’s aan op 
hun ‘ongezonde’ levensstijl die 
ten koste gaat van het werk?

Agressie op de werkvloer, 
veiligheid in gevaar?



Hoe ben je bij Arbo On Stage terecht gekomen?

Een collega draaide een tijd de voorstellingen voor Arbo On Stage. 

Toen hij aan een andere baan begon ging dat niet meer samen en 

kreeg ik een telefoontje.

Hoe was de kennismaking met het team van Arbo On Stage?

Vooral heel vroeg. Om 06.00 stonden we de bus in te laden om 

naar Dordrecht te gaan. Een tijd die voor mij vaker het einde dan het 

begin van een werkdag is. Eenmaal op locatie, in de kapel van een 

verzorgingstehuis, bleek ik met een gemotiveerde club op pad te zijn.

En het vervolg?

Het vervolg is dat Arbo On Stage nog steeds enorm in ontwikkeling 

is en er genoeg ruimte voor verbetering is. De korte lijnen en het 

ontbreken van een vergadercultuur vind ik erg prettig. Op die manier 

kunnen we snel stappen vooruit maken. 

Kun je 3 dingen noemen die je leuk vindt aan je werk?

Afwisseling, afwisseling en afwisseling. Met mensen werken die 

hart voor de zaak hebben en plezier in hun werk. De ongebruikelijke 

plekken waar ik terecht kom.

Wil je dat laatste toelichten?

In de twintig jaar dat ik op podia werk, zag ik veel bijzondere plekken. 

Meestal waren dat theaters en concertzalen, maar ook boerderijen en 

verlaten fabrieken. Zelden bedrijfshallen waar nog gewerkt wordt en 

aula's met een altaar. Onderweg met Arbo On Stage zie ik die wel. 

Iedere keer is het weer een verrassing. Gaan we de ene week naar 

een theater, staan we de week erna op de vloer van een zorginstelling.

Hoe is het theater-technische voor jou begonnen?

Op een kamp in Zuid Frankrijk. Een paar vriendinnen hadden een 

voorstelling gemaakt en gingen die 's avonds spelen. Ik vroeg ze 

hoe ze dan zichtbaar zouden zijn, want het was al vroeg donker. 

“Daar hebben we jou toch voor?” was het antwoord. Met accu’s, 

autolampen, fakkels en zaklampen heb ik ze in het licht gezet. Niet 

gehinderd door kennis of ervaring er het beste van gemaakt.

Wat vergeet je nooit meer?

Bij aanvang van een voorstelling die ik draaide bleek ik de 

horizonverlichting niet mee geprogrammeerd te hebben. Het 

toneel was opeens veel donkerder dan normaal. Dan zweet ik wel 

even. Ik moest alle zeilen bijzetten om, zonder dat het publiek het 

merkte, dat te corrigeren tijdens de voorstelling.

Je fotografeert ook he?

Ja, met veel plezier. Ergens bedacht ik me dat ik niet tot mijn 

zeventigste midden in nacht in het theater vrachtwagens kon gaan 

laden. Ik fotografeerde al wel wat als hobby en besloot om daar 

werk van te gaan maken. Met een tweedehands camera en tips van 

het internet ging ik aan de slag. Ook ik denk dus na hoe ik op een 

gezonde manier aan het werk kan blijven tot aan mijn pensioen.

Wat vind je het leukst om te fotograferen?

Op dit moment zijn dat dieren. Zowel in het wild als in dierentuinen.

Ik lig geen uren in een schuilhut te wachten, maar kom met flitser 

en camera heel dicht bij. Een kudde Konikpaarden in de Ooij heb 

ik op die manier goed leren kennen. Leuke dieren in een prachtige 

omgeving. Als fotograaf kom ik op plekken en ontmoet ik mensen 

die ik anders nooit zou zien. Dat is voor mij de grootste bonus.

Wil je zelf nog iets toevoegen?

Het is nog wel aardig om te vermelden dat ik ook voorzitter van een 

Broodfonds ben. Een groep waarmee we verantwoordelijkheid 

nemen voor elkaars gezondheid en inzetbaarheid. Zonder dure 

arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgen we samen, dat als een 

van de deelnemende ondernemers ziek wordt, hij of zij toch een 

inkomen heeft. In de basis is ook dit terug te voeren op het thema 

'duurzame inzetbaarheid'. 

Naam: Edwin Smits

Geboren: 2 januari 1972 te Oss

Opleiding: HAVO

Carrière: Freelance theatertechnicus 
 en fotograaf

ARBO ON STAGE ACHTER DE SCHERMEN, 
STARRING: EDWIN SMITS

'Daar hebben we jou 
toch voor?”

In het Arbo On Stage Theater gebeurt er minstens zoveel achter de schermen als voor op het toneel. Een interview. 
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ONZE PRODUCTEN

Een aangedragen werksituatie wordt op ludieke wijze gechargeerd 

nagespeeld, waardoor direct zichtbaar wordt wat het probleem 

is. Daarna wordt dezelfde scène opnieuw gespeeld, maar kan nu 

worden bijgestuurd door medewerkers uit het publiek. Zij geven 

in deze ronde de acteurs praktische aanwijzingen hoe wél om te 

gaan met de nagespeelde problematiek. De scène wordt tenslotte 

nogmaals gespeeld om te kijken wat het effect is van de nieuwe 

handelingen. Doordat het publiek zelf oplossingen aandraagt voor

de gespeelde scènes, wordt er onder leiding van onze trainingsacteurs 

automatisch actief nagedacht over de betreffende problematiek.

Doelgroep

Leidinggevenden, directieleden en overige bij verzuim / duurzame 

inzetbaarheid betrokkenen. 

Denk hierbij bijv. aan rolverantwoordelijken binnen zelfsturende c.q. 

organiserende teams.

 

Voor de organisatie

Waarom kiezen voor Regietheater?

Omdat u op luchtige wijze de vinger op de zere plek in uw bedrijf wilt 

leggen en openlijk een discussie wilt starten waarbij iedereen wordt 

betrokken. Of u wilt een bewustwordingsproces creëren m.b.t. het 

individuele- en/of groepsfunctioneren. Of omdat u een discussie 

wilt aanwakkeren waarbij meningen open worden uitgewisseld; 

om de betrokkenheid bij de betreffende problematiek te vergroten. 

Regietheater is breed inzetbaar: van een select gezelschap tot de 

hele organisatie.

Opzet

Regietheater kan plaats vinden vanaf 20 deelnemers in 

theateropstelling. Acteurs spelen de scènes op het toneel en lokken 

de dialogen met de deelnemers uit. Arbo On Stage is van mening 

dat naast feedback, humor een belangrijk element is om draagvlak 

te creëren voor beladen thema’s. Hoe moeilijk het onderwerp ook is, 

uw mensen lopen met een positief gevoel naar buiten. Ook is er een 

combi-Regietheater mogelijk, waarbij 2 uur theater voor de pauze 

gecombineerd wordt met 2 uur communicatietraining na de pauze. 

Hiervoor geldt een maximale groepsgrootte van 20 deelnemers. 

MEEGEVEN VAN INSPIRERENDE INZICHTEN

REGIETHEATER: 
Leidinggevenden worden deskundig op weg geholpen

SPOTLIGHT | PRODUCT

In Regietheater spelen de deelnemers 
interactieve scènes met acteurs. Het 
verloop van de scènes wordt bepaald 
door de inbreng van de deelnemers 
zelf. Regietheater voor leidinggevenden 
heeft als doel problematiek, valkuilen of 
dilemma’s op de werkvloer inzichtelijk 
en bespreekbaar te maken.
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ALTIJD AL WILLEN WETEN HOE MEDEWERKERS – VAN MANAGER TOT MONTEUR, VAN INPAKKER TOT INGENIEUR – LANGER, BETER, PLEZIERIGER EN 
MET MEER BETROKKENHEID, DUS EFFICIËNTER INZETBAAR ZIJN? DE ACHTERGRONDEN VAN DUURZAME INZETBAARHEID, WANT DAAR HEBBEN 
WE HET OVER, BRENGT ARBO ON STAGE AAN HET LICHT IN DE GROTE EN KLEINE DUURZAME INZETBAARHEIDSSHOW.

DE DUURZAME INZETBAARHEIDSSHOW: 
Gastvrij onthaal voor alle medewerkers 
binnen uw organisatie

De Duurzame Inzetbaarheidsshow gaat al een poosje mee met 

Arbo On Stage. Organisaties zetten deze voorstelling in om 

specifieke thema’s voor het voetlicht te brengen. Plenair, met een 

toefje dialoog met de zaal zorgt De Duurzame Inzetbaarheidsshow 

er voor dat er openheid ontstaat binnen het bedrijf over beladen 

onderwerpen en cultuurveranderingen.

Doelgroep

Werkgevers en werknemers

Voor de organisatie

Bij wie moet u zich bijvoorbeeld als medewerker ‘ziekmelden’ 

of beter, welke rol heeft uw leidinggevende hierin? Hebben 

we het over verzuim of over inzetbaarheid? Hoe voert u als 

leidinggevende dit soort gesprekken en welke rol mag u 

van de werknemer verwachten? U heeft de regie over uw 

eigen leven. Hoe kunt u tot uw pensioen gezond en gelukkig 

aan het werk blijven? Is er binnen de organisatie voldoende 

bewustwording over het aspect arbeidshygiëne? Wat zijn de 

consequenties voor uw en uw collega’s gezondheid als er 

niet schoon genoeg gewerkt wordt? Houdt u het werk dat u 

nu doet lichamelijk vol of moet u toch alvast na gaan denken 

over de toekomst? En welke rol kan uw leidinggevende spelen 

om u hierbij te ondersteunen? Hoe herkent u de signalen van 

werkstress en wat zijn preventieve maatregelen die u zelf of 

uw leidinggevende kunt nemen om uitval en evt. een burn-out 

te voorkomen? De onderlinge sfeer binnen een organisatie kan 

een belangrijke factor zijn om niet lekker in uw vel te zitten en 

hierdoor niet optimaal inzetbaar te zijn. Wat zijn de gevolgen 

hiervan en hoe kunt u als organisatie dit soort gevoelige 

onderwerpen in de openbaarheid brengen?

Opzet

De Grote of Kleine Duurzame Inzetbaarheidsshow vindt plaats op 

eigen locatie of in een theaterzaal naar keuze. Aantal deelnemers 

kan variëren van 25 tot 2000 personen. De voorstelling is na 

gedegen en veelvuldig overleg ontworpen door werkgever en 

Arbo On Stage en hoewel er interactie is tussen de zaal en het 

podium, heeft het publiek het gevoel om rustig achterover te 

kunnen leunen en de voorstelling op zich af te laten komen. 

Een wervelende theatershow waarin met muziek, 
trainingsacteurs en veel cabaret de do’s & don’ts 
van het fenomeen duurzame inzetbaarheid op 
pakkende wijze aanschouwelijk worden gemaakt. 
De Duurzame Inzetbaarheidsshow laat zien dat 
dat er in elke organisatie veel meer is dan alleen 
het dagelijkse werk tussen negen en vijf. Ontdek 
met vooral een lach en wellicht met een traan   hoe 
mensen goed in hun vel op welke werkvloer dan 
ook met plezier topprestaties kunnen leveren.
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De try-out vond dit jaar voor het eerst plaats met een enthousiaste 

groep leidinggevenden van Pantein Thuiszorg. De reacties waren 

lovend. Reden genoeg voor Arbo On Stage om deze werkvorm 

regulier te gaan aanbieden en door te ontwikkelen voor bedrijven.

 

Doelgroep

Leidinggevenden, directieleden en overige bij verzuim / duurzame 

inzetbaarheid betrokkenen. Denk hierbij bv aan rolverantwoordelijken 

binnen zelfsturende c.q. organiserende teams.

 

Voor de organisatie

Deze bijzondere trainings/teambuildingsvorm 

vindt plaats in theatercafé-sfeer en opstelling. 

De tijdsduur is ongeveer ca 3-4 uur (afhankelijk van het aantal 

deskundigen, lees: deelnemers). Informeel, met hapje en drankje 

zodat deelnemers ontspannen en open kunnen en durven zijn. 

Belangrijk is dat de beleving samen wordt gedeeld. Deelnemers 

worden opgedeeld in 4-5 groepen van max 6-8 personen per groep.  

Deze trainingsvorm wordt gedaan in de vorm van een ‘game’; er is 

aan het einde dan ook een winnaar. Het winnende team is het team 

dat de casus, die na de conferentie wordt gepresenteerd, op de 

meest creatieve en doortastende manier heeft opgelost.

 

Opzet

De trainingsvorm bestaat uit drie onderdelen, of beter gezegd drie 

‘theaterbedrijven’:

INTERVISIE AAN DE HAND VAN ARBO ON STAGE ‘WERKCONFERENTIE IN THEATER-CAFÉ-VORM’

WERKCONFERENTIE IN THEATERVORM: 
Plezier, interactie en bovendien veel informatie

Wat houdt het in: 
De Arbo On Stage Werkconferentie is er vooralsnog als follow-up en opfrismoment in het kader van eerdere gegeven shows voor leidinggevenden (Arbo Ons Stage 
Regietheater) en werknemers (De Duurzame Inzetbaarheidsshow). Interactie, teambuilding, afstemming en gezelligheid zijn de ingrediënten voor een middag 
met een hoog leereffect door de belevingsfactor van het ‘samen meemaken’ in bijzonder sfeer!

Deel 1: De deelnemers ontvangen een opdracht in de vorm van een 

casus. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een medewerker die een 

alcoholverslaving heeft. Wat zijn enerzijds de rechten en plichten 

waar je als organisatie wettelijk gezien aan moet voldoen en hoe ga 

je anderzijds op persoonlijke wijze met deze medewerker om. 

Vervolgens spelen de trainingsacteurs de beginfase van 

deze casus op het toneel die de problematiek op hoofdlijnen 

weergeeft maar waarbij het vervolg nog niet bekend is. Daarbij 

geven deskundigen aanvullende informatie die de deelnemers 

nodig hebben om hun opdracht uit te kunnen werken. Te denken 

valt hierbij aan een aanwezige bedrijfsarts, arbeidsdeskundige 

(interne) casemanager, een specialist vanuit het UWV en 

eventueel andere externe deskundigen. 

Deel 2: De groepen gaan uiteen en zoeken een plek op in het 

theatercafé. Tijdens een aantal rondes van elk 20-30 minuten sluit 

telkens een andere deskundige per groep aan om hen te voorzien 

van aanvullende informatie en feedback. In de slotronde zal iedere 

groep op basis van alle verzamelde informatie rondom de casus een 

definitief ‘plan van aanpak’ opstellen. 

 

Deel 3: Iedere groep presenteert (max. 5 min) zijn ‘plan van 

aanpak’ aan de rest van de deelnemers. De deskundigen gaan 

na afloop van de presentaties in beraad over de uitkomst van de 

game en geven de groepen de ideale uitkomst van de casus. Tot 

slot spelen de acteurs dé eindscène op basis van alle input en 

presentaties en wordt de middag afgesloten met de prijsuitreiking 
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NA 10 SHOWS VAN ARBO ON STAGE IS HET VOOR DE MEDEWERKERS VAN KALORAMA WEL DUIDELIJK:

Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid?
Met tien shows van Arbo on Stage is voor de meer dan 650 medewerkers van Kalorama – verpleeg- en verzorgingshuizen in Beek – Berg en Dal en Nijmegen  een 
fundament gelegd voor een verandering van verzuim naar duurzame inzetbaarheid. Gedeelde verantwoordelijkheid, brede dialoog en zelforganiserende teams 
zijn daarbij de sleutelbegrippen. 

Zet bovenstaande introductiezinnen in een notitie van de Raad 

van Bestuur, en twee derde van de mensen waar het om gaat, 

haakt af. Vervat de achterliggende gedachtenlijn  in alledaagse 

praktijkgevallen en breng ze, met de nodige humor doorspekt, 

op de planken, en het kwartje valt bij 99% van de doelgroep. 

“De shows van Arbo On Stage zijn een doorslaand succes 

geweest”, concludeert verzuimcoördinator Annita Opdam 

van Kalorama. “Iedere show werd door zo’n 60 à 70 collega’s 

bezocht. In iedere show ontstond een geweldige interactie en 

juist dat heeft veel positieve reacties opgeleverd. Deze manier 

van communiceren is tien keer effectiever dan de boodschap in 

een brochure of brief verpakken.”

Shows op maat

Aan de shows voor Kalorama is een stevige voorbereiding vooraf 

gegaan. “De normale show van Arbo On Stage duurt drie uur. Dat 

vonden we bij voorbaat te lang. Dus heeft Johan Spierings, samen 

met ons en samen met zijn acteurs, er shows op maat van gemaakt. 

Steeds niet langer dan anderhalf uur. In ieder geval voldoende 

om de boodschap over te brengen. Vooraf hebben we natuurlijk 

terdege gesproken over de situaties die niet standaard zijn, maar 

wel in Kalorama gangbaar. En wat we daar goed aan vinden en wat 

niet. Dus vooral: wat mag er veranderen”, aldus Annita.

Ze vervolgt: “We zouden graag naar die duurzame inzetbaarheid 

toe willen, zodat medewerkers langer op een goede wijze door 

kunnen werken. Als iemand iets heeft, wil dat niet zeggen dat hij 

of zij helemaal niet inzetbaar is. Vervangende werkzaamheden, 

tijdelijk of niet, kunnen enorm bijdragen aan het goed  functioneren 

van een medewerker en daardoor aan een hele afdeling.”

Staande ovatie

De uitvoeringen van Arbo On Stage bij Kalorama is binnen een 

maand wel een bliksemactie geweest. Annita Opdam, die zelf 

alle tien de shows bijwoonde: “Tien shows, waarvan acht in twee 

dagen, dat was veel, vooral voor de acteurs. Een staande ovatie is 

voor hen wel op z’n plaats. Geweldig zoals zij zich deze toch lastige 

materie bij een grote organisatie als de onze, eigen hebben gemaakt 

en hebben weten te vertalen in begrijpelijk interactief theater. 

De locatiemanagers hebben de acteurs gelukkig goed kunnen 

informeren, waardoor het ook allemaal zeer herkenbaar was.” 
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Om dat nieuwe parool tussen de oren te 

krijgen, kun je brochures schrijven, presentaties 

houden, instructies geven of folders uitdelen. De 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft gekozen 

voor de inzet van Arbo On Stage om de boodschap 

over te brengen door middel van theatershows. In 

De Lindenberg, huis voor de kunsten in Nijmegen en 

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof in Tiel hebben in totaal 

850 manschappen de show bezocht waarmee de aandacht op 

schoon werken is gevestigd. Voor de Brandweer een volstrekt 

unieke vorm van informatieoverdracht!

Stoerheid

De brandweermannen moeten van vuil en stoer naar schoon en 

veilig. Een proces waar de Brandweer het komende decennium 

mee aan de slag zal gaan. Van een brandweerman die na een 

blusklus onder het roet zit en in een vuil brandpak en met 

besmeurde helm rondloopt, kun je zien dat hij zijn werk heeft 

gedaan. Daar ontleent de brandweerman of –vrouw in zekere 

mate een stoerheid aan die status geeft. Maar de onderzoeken in 

het buitenland hebben aangetoond dat ook het meedragen van 

brandvuil tot verhoogde risico’s leidt. Conclusie: schoner werken. 

Niet alleen persoonlijke hygiëne is van belang, ook het wassen van 

brandweerkleding na eenmalig gebruik, het ontsmetten van helm, 

handschoenen en laarzen, het gedegen poetsen van materiaal en 

brandweervoertuigen, het hoort er allemaal bij. 

Bewustwording & discussie

Dit jaar is bij de landelijke Brandweer het nieuwe beleid met 

betrekking tot arbeidshygiëne geïntroduceerd. De eerste fase 

beoogt dat de brandweerlieden zich (meer) bewust worden van de 

persoonlijke risico’s waaraan men blootgesteld kan worden tijdens 

het werk. Ook de gevolgen van deze risico’s worden uiteengezet.  

• Arie van Dooijeweert, projectleider arbeidshygiëne binnen 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, spreekt tijdens de 

‘Brandweershow’ over de achtergrond van de nieuw te 

volgen regels op het gebied van arbeidshygiëne en licht de 

visie ten aanzien van het nieuwe beleid toe. > 

GEZONDHEIDSRISICO’S DWINGEN BRANDWEER TOT MENTALE EN FYSIEKE OMWENTELING 

Van vuil en stoer naar schoon en veilig

Arie van Dooijeweert, projectleider arbeidshygiëne binnen 

Veiligheidsregio Gelderland Zuid:

“Kenmerkend was de samenwerking tussen de brandweer en 

Arbo On Stage. Er ontstond een bepaalde chemie die ook bij 

incidenten aanwezig is; creatief, coöperatief en resultaatgericht. 

Dit alles maakte het eindresultaat tot een succes!”

Onderzoek in de Verenigde Staten en Zweden heeft tot de alarmerende conclusies geleid dat brandweerlieden bij ‘normale’ bluswerkzaamheden verhoogd 
risico lopen als gevolg van het verblijf in rook en daarbij vrijkomende gassen en dampen die de huid doordringen. Bepaalde kankersoorten, hart- en vaatziekten 
en longproblemen komen meer dan gemiddeld voor bij de spuitgasten. Om die risico’s terug te dringen luidt het parool ook bij de Nederlandse Brandweer 
voortaan: ‘schoner werken’!
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• Frans van der Veen, KAM-coördinator (Kwaliteit, 

Arbeidsomstandigheden en Milieu) geeft tijdens Arbo On 

Stage een indrukwekkende presentatie over arbeidshygiëne 

binnen de Brandweer vanuit zijn eigen ervaring. Frans is zelf 

ziek geweest en heeft in het verleden tijdens zijn werk bij de 

Brandweer vaak onnodige risico’s gelopen. Risico’s die hij 

met zijn huidige kennis niet meer zou nemen.

• Bedrijfsartsen Marieke Jacobs en Rik Menting beantwoorden 

vragen vanuit de zaal m.b.t. ziekten en gezondheidsrisico’s.

De Duurzame Inzetbaarheidsshow is een begin. De toon is gezet; 

nu óp naar het vervolg!

Beroeps en vrijwilligers

Bij de Brandweer in Veiligheidsregio Gelderland-Zuid werken 850 

brandweerweerlieden, mannen en vrouwen. Het brandweerkorps in de 

stad Nijmegen bestaat bijna geheel uit beroeps, de korpsen in de overige 

gemeenten bestaan voornamelijk uit vrijwillige brandweerlieden, die 

door beroepsbrandweer worden ondersteund.  

“HET WAS LEUK, INTERESSANT…
IK GA ER TOCH WAT MEE DOEN”.

“BINNEN DE KADERS MOETEN 
MEDEWERKERS ZELF DE VRIJHEID 

HEBBEN DAAR VERANTWOORDELIJK 
MEE OM TE GAAN”.

“IK VIND HET BELANGRIJK 
DAT JE GEZOND VAN JE WERK 

TERUG KUNT KEREN”.

“NU MAG JE ELKAAR AANSPREKEN OP 
VERANTWOORDELIJKHEDEN”.

FRANS VAN DER VEEN: 
VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR BRANDWEER 

GOOI EN VECHTSTREEK
“Wij kunnen niet 100% beschermen. 

Wij kunnen er voor zorgen 
dat we schoner werken”.

ARIE VAN DOOIJEWEERT: 
PROJECTLEIDER VEILIGHEIDSREGIO 

GELDERLAND-ZUID 
“Het is een beladen onderwerp…

Iedereen vindt er wat van!”

“MET ELKAAR IN DISCUSSIE, 
DAT DEDEN WE EERST NOOIT”.
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Waar hebben we het over met Arbo On Stage? Inspelen op visie, het vertrouwen versterken tussen werknemer en werkgever, gezondheidsbeleid, inzetbaarheid 
bespreekbaar maken, niet alleen maar denken in regels en beperkingen maar in duurzame mogelijkheden voor mens en organisatie en last but not least, 
veranderende houding t.o.v. verzuim.

ARBO ON STAGE: EXTERNE SPREKERS NAAR KEUZE OM HET (THEATER) BEDRIJF COMPLEET TE MAKEN 

Voeg toe: themagerichte en 
gespecialiseerde kennisinput

Dit is nog maar een kleine greep uit alle onderwerpen die leven in 

het 'werkende leven'. Tijdens de voorstellingen van De Duurzame 

Inzetbaarheidsshow kunnen er ‘kennistroeven’ worden ingezet om 

de boodschap nog transparanter over te brengen.

Waar kunt u aan denken: 

• Psycholoog/psychiater

• Veiligheidskundige /arbeidshygiënist

• Bedrijfsarts

• UWV deskundige

• Specialisten ziekenhuis

• Advocaat/jurist

• Casemanager

• Fysiotherapeut

• Ergonoom

34  |  Arbo On Stage Arbo On Stage  |  35 

OPTIES | SPOTLIGHT

Tijdsplanning en checklist voor opdrachtgevers
WAT KOMT ER NU ALLEMAAL KIJKEN BIJ HET VOORBEREIDEN VAN EEN REGIETHEATER VOORSTELLING OF EEN 
DUURZAME INZETBAARHEIDSSHOW VAN ARBO ON STAGE? ARBO ON STAGE NEEMT HEEL WAT ZORGEN BIJ U WEG OMTRENT 
DE ORGANISATIE. WANNEER DE DATUM EN TIJDSTIP IN EEN VROEG STADIUM MET DE ACTEURS EN SPREKERS IS AFGESTEMD, 
MOET U ALS ORGANISATIE/OPDRACHTGEVER MET DE VOLGENDE PUNTEN IN HET PROCES REKENING HOUDEN.

TIJD & TAKEN OPDRACHTGEVER ARBO ON STAGE

8 tot 6 weken voor de voorstelling

Definitieve datum vaststellen
• • 

Locatie vastleggen
• •

Uitnodiging versturen naar de desbetreffende medewerkers •

6 tot 4 weken voor de voorstelling

Inhoud/opzet van de voorstelling bepalen • •

Scènes worden afgestemd door de acteurs met de opdrachtgever • •

Start voorbereiding eigen inhoudelijk gedeelte van de voorstelling •

4 tot 2 weken voor de voorstelling

Bepalen wie het welkomst- en slotwoord doet •

Afstemmen bedrijfsbezoek door acteurs (optie) •

Benodigde foto’s van het bedrijf voor de presentatie versturen •

Afspraken afstemmen met evt. externe locatie voor op- en afbouw •

2 weken tot datum voorstelling

Inhoud van eigen inhoudelijk gedeelte bepaald • •

Inhoud van welkomst- en slotwoord bepaald •

Draaiboek wordt opgesteld en verstuurd
•

Projectvoorbereiding en organisatie
•

Eventuele lunches en/of diners voor crew worden geregeld •

Op de dag van de voorstelling

Op- en afbouw van mobiel theater
•

Soundcheck en doorloop met acteurs en sprekers
•

Bloemen voor de acteurs bij de afsluiting •

Na de voorstelling

Schriftelijke evaluatie van de voorstelling bij deelnemers •

Mondelinge evaluatie Arbo On Stage met opdrachtgever • •

SPOTLIGHT | VOORBEREIDING



sub·si·die | Subsidie is een tijdelijke 
bijdrage van de overheid of een 
non-commerciële organisatie ten behoeve 
van het starten, dan wel een permanente 
bijdrage voor het uitvoeren van een 
activiteit waarvan het economische belang 
niet direct voor de hand ligt.

Onderzoek samen met uw casemanager of er een relevante 
subsidieaanvraag gedaan kan worden om Arbo On Stage binnen uw 
organisatie te realiseren!

Er kunnen nog meer ingrediënten worden gebruikt om tot het 
gewenste eindeffect te komen en uw medewerkers de belevenis te 
geven die ze verdienen.

ARBO ON STAGE: AANKLEDING EN FOLLOW-UP 

Extra opties

• Muzikale ondersteuning (DJ of band)

• Fotograaf

• Video

• Catering

• Organisatie van het Arbo On Stage-event

• Uitnodigingen

• Gadgets/premiums

• Communicatie

• Locatie
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NIVEAU’S ZEGGEN NIETS OVER ‘MEER’ OF ‘MINDER’ MAAR OVER ‘ANDERS’/ANDERE ROUTES

‘In m’n werk ben ik ontwikkelingsgericht’
Inge Klaassen is bijna 2 jaar verantwoordelijk voor financiën, P&O en kwaliteit binnen het Montessori College in Nijmegen. De leidinggevenden volgden 
als eerst de Regietheater voorstelling en vervolgens hebben alle medewerkers van het Montessori College de Grote Duurzame Inzetbaarheidsshow 
bijgewoond. De leidinggevenden en geïnteresseerden uit de organisatie volgen over een half jaar nog een afsluitende training.

Zakelijke benadering

Warm zakelijk, daar ga ik voor! Het zo organiseren dat het geld 

ingezet wordt waarvoor het bedoeld is: goed onderwijs voor onze 

leerlingen.

Subsidie

Het team van Arbo On Stage heeft veel zaken uit handen genomen, 

zodat ik me als P&O-er kon blijven focussen op het proces. Zelfs 

aan de subsidieaanvraag heb ik bijna geen werk gehad, omdat 

daarbij de hulp werd geboden vanuit Arbo On Stage.

Kracht

Verbinden is mijn kracht wordt me vaak verteld, en daar kan 

ik me in vinden. Synergie bereiken, eilandjes verbinden en 

ontwikkelingsgericht denken zijn voor mij belangrijke termen. Ik 

ben blij als iedereen in de organisatie tot z’n recht komt en vind dat 

je happy na je werk weer naar huis moet kunnen gaan.

Arbo On Stage

In het concept heel mooi! Het gaat over verantwoordelijkheid. 

Ik heb het door schade en schande geleerd: heel veel kun je zelf 

regelen. Neem en houdt zelf de regie. Als je dingen uitspreekt is 

er vaak veel meer mogelijk dan je had kunnen bedenken. Dus niet 

in je hoofd gaan ‘doodredeneren’ en het gesprek niet aangaan. Dit 

bewustwordingsproces wordt op gang gebracht met Arbo On Stage.

Koffiezetapparaat

De Arbo On Stage scènes roepen emotie op bij het publiek. 

Mensen herkennen zich tijdens een rollenspel in bijvoorbeeld 

‘Frits’ of ‘Annie’. Problemen die spelen worden vaak niet besproken 

met de mensen die er iets mee kunnen of moeten. Gemiste kans 

denk ik. Ik wil graag werken aan een gezonde feedbackcultuur 

waarin we in gesprek gaan met elkaar om naar oplossingen te 

zoeken, ieder vanuit zijn of haar verantwoordelijkheid.

Bart & Alex

Het zangduo ‘Bart & Alex’ heeft het muzikale intermezzo verzorgd 

tijdens onze Grote Duurzame Inzetbaarheidsshow. Alex is een 

collega docent op onze school dus een leuke ervaring om hem nu 

tijdens ‘onze’ voorstelling op de planken te zien staan.

Paplepel

Mijn vader, vroeger zelf werkzaam in het onderwijs, heeft me altijd 

voorgehouden dat niveau’s niets zeggen over meer of minder. Dat is 

voor mij altijd een belangrijke en gekoesterde boodschap geweest.

Pijlen

Teveel om op te noemen. In ieder geval zijn het komende half jaar 

mijn pijlen gericht op het welkom heten van de nieuwe rector/

bestuurder en de samenwerking met het MT te begeleiden. En 

over een half jaar hebben we nog een sessie met Arbo On Stage 

waarbij we zelf in werkconferentievorm kunnen oefenen. Genoeg 

mensen willen hieraan deelnemen dus dat zegt genoeg: positief 

over Arbo On Stage!  >

Inge Klaassen 

verantwoordelijk voor financiën, 

P&O en kwaliteit binnen 

het Montessori College
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ROC NIJMEGEN OVER ARBO ON STAGE WERKCONFERENTIE IN THEATERCAFÉ

‘Ludiek, leuk en leerzaam!'
De werkconferentie van Arbo On Stage blijkt ook voor managers van ROC Nijmegen een uitstekend hulpmiddel te zijn om kennis en ervaring op het gebied 
van verzuimbegeleiding bij te spijkeren. In een kleine ‘café-setting’ met managers die met elkaar in intervisievorm aan de slag gaan onder begeleiding van 
specialisten en acteurs wordt een bepaald aandachtsgebied aan de kaak gesteld.“Ludiek, leuk en leerzaam”, oordeelt Dorrie Geurts, senior HRM-adviseur en 
mobiliteitscoördinator van ROC Nijmegen. “Onze mensen zijn enthousiast over deze vorm, het schudt de boel weer even op.” 

Gezonde school

Doelstelling van ROC Nijmegen is een gezonde school te zijn. “Voor 

zowel onze 1.000 medewerkers, als voor de ongeveer 10.000 

studenten”, legt Dorrie Geurts uit. Update trainingen in het kader 

van inzetbaarheid zijn dan ook allerminst nieuw. “Het was nu ook 

weer tijd om de puntjes op de i te zetten.” 

Bij de Zuid-Gelderse onderwijsinstelling voor beroepsonderwijs, 

met twee grote campuslocaties in Nijmegen en drie kleinere 

locaties in Nijmegen en Boxmeer, hebben ze al vaker met acteurs 

gewerkt als het gaat om (bij)scholing van medewerkers. Maar 

kennisoverdracht door middel van echte theatershows, dat was 

nog niet eerder aan de orde. 

Inzetbaarheid

Dorrie Geurts: “In het algemeen waren we toe aan nieuwe impulsen. 

In 2005 hadden we het nog over verzuim met de focus op 

wat kun je niet. Sinds een aantal jaren spreken we over 

inzetbaarheid. Dat geeft aan dat er veel veranderd is op dit 

terrein. Daarin gaat het ROC mee. Inmiddels hebben zo’n 30 

managers de eerste show bijgewoond. Mensen die al langer 

zitten, vonden het een welkome aanvulling op de vaardigheden 

en ervaring die ze al hadden. En voor relatieve nieuwkomers 

was het natuurlijk al helemaal een eyeopener.” Ze gaat verder: 

“Verzuim wordt vaker niet alleen op louter medische gronden 

veroorzaakt, er komt vaak meer bij kijken. Voor de manager is 

het lang niet altijd even makkelijk juist op die dieper liggende 

omstandigheden in te gaan. Constateren dat iemand iets 

mankeert, dat gaat natuurlijk wel. Maar om in gesprekken met 

je medewerker te bespreken en te bepalen wat hij of zij nog 

wél kan, dat gaat wel wat verder. 

Maar het is wel wat we willen. Iedereen kan ziek worden, maar 

dat wil niet automatisch zeggen dat hij of zij helemaal niet zou 

kunnen werken. Er is altijd wel wat te doen in een team.”

 

In eigen hand

Wat Dorrie Geurts vooral hoopt dat de theaterbezoekers zullen 

opsteken van Arbo On Stage is dat mensen nu veel meer zelf de 

regie in eigen hand kunnen nemen dan voorheen het geval was. Toen 

was er voor leidinggevenden in organisaties meer sprake van een 

zorg’plicht’ als er verzuim was. “Dat ligt tegenwoordig wel wat anders. 

Het gaat er nu om in samenspraak naar oplossingen te zoeken, waarbij 

de vraag wat iemand wél nog kan zo goed mogelijk ingevuld moet 

worden.” Bij ROC Nijmegen slagen ze daar redelijk in, mede dankzij 

de andere aanpak van managers en de inzet van Arbo On Stage. 

“Hoewel daar niet alles aan opgehangen kan worden, is het toch fijn te 

kunnen melden dat ons ziekteverzuimpercentage onder het landelijk 

gemiddelde in het middelbaar beroepsonderwijs ligt.” 

Ruud van de Wouw (acteur) en Dorrie Geurts (ROC) 
tijdend 'Arbo meets Legal' 2013

ROC show in theaterzaal De Bedrijfspoli
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DE ARBODIENST
DIE HET ANDERS DOET

Onze referenties
   Verhelderend, bewustwording, herkenbaar,  
   interactief, leuk en leerzaam!

         Ogen openend voor zowel de 
      leidinggevende als de medewerker.

 Geweldige acteurs!

     Ik heb veel handvatten gekregen!

  Een goede en leerzame vorm om een lastig onderwerp 
  bespreekbaar te maken en te leren van elkaar.

          Uniek, realistisch geschetste praktijkvoorbeelden.

    Een ‘eyeopener’ en herkenbaar hoe lastig het is       
   om gesprekken te voeren soms is.

   Op komische wijze de verdieping opgezocht 
   van delicate onderwerpen.

  Fris, prikkelend, leerzaam, confronterend, 
  positief en herkenbaar, maar vooral humoristisch.

                Goede kwaliteit!
        Geweldig, Ik wil er eigenlijk nog een stuk of 3!

   Prima, luchtig bij complexe onderwerpen

            Inspirerend, ontspannend, leerzaam en 
       vermakelijk! Super gedaan!

   Een spiegel, top!
          Onderwerpen blijven zo wel ‘hangen’!

Reacties van onze deelnemers:
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Optioneel: Scènes op maat | Inzet Fotograaf | Video Opnamen | Inzet DJ na afloop | Saxofonist bij DJ | Extern Theater

* Externe locatiekosten zoals bij een theater zijn geen onderdeel van de afgegeven prijzen in een offerte.

** Deze huur en dit horeca-arrangement zijn alleen inclusief bij gebruikmaking van de theaterzaal van Arbo On Stage. Bij andere   
 externe locaties op aanvraag bij desbetreffende locatie. Alle prijzen vernoemd in offertes van Arbo On Stage zijn altijd excl. BTW 
 en onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Voor tarieven zie bijgevoegde tarievenkaart. Tijdens een persoonlijk gesprek informeren wij u graag over onze shows op maat. 

REGIETHEATER COMBI-REGIE THEATER
Regietheater + Communicatie training

DE KLEINE DUURZAME  
INZETBAARHEIDSSHOW

DE GROTE DUURZAME  
INZETBAARHEIDSSHOW WERKCONFERENTIE COMMUNICATIE TRAINING OVERIGE TRAININGEN  

& WORKSHOPS

DOELGROEP Leidinggevenden Leidinggevenden Werknemers & Leidinggevenden Werknemers & Leidinggevenden Leidinggevenden Leidinggevenden Leidinggevenden

TIJDSDUUR Ca. 3 uur Ca. 4 uur Ca. 1,5 uur Ca. 3 uur Ca. 3 tot 4 uur Ca. 2 uur Ca. 2 uur

LOCATIE *
theater Arbo On 

Stage of  
externe locatie

In-company
theater Arbo On 

Stage of  
externe locatie

In-company theater In-company theater In-company
theater Arbo On 

Stage of  
externe locatie

In-company
theater Arbo On 

Stage of  
externe locatie

In-company
theater Arbo On 

Stage of  
externe locatie

In-company

VOORBEREIDING EN  
INZET TWEE ACTEURS • • • • • • • • • • • • • •
INZET HOST /  
FLOORMANAGER • • • • • • • • • • • •
INZET SPREKER /  
DESKUNDIGE • • • • • •
HUUR THEATERZAAL  
ARBO ON STAGE ** • • • • •
HORECA ARRANGEMENT  
ARBO ON STAGE ** • • • • •
COMPLETE SET INCL. GELUID  
(BIJ > 30 PERSONEN) • • • •
COMPLETE SET EXCL. GELUID  
(BIJ < 30 PERSONEN) • • • • • •

OVERZICHT MOGELIJKHEDEN  

Arbo On Stage 
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