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Leden van de adviesraad Human
Met het oprichten van Human Factors NL is de adviesraad HFNL in maart 2015 ingesteld
door het bestuur. De adviesraad bestaat uit dertien leden. De leden vertegenwoordigen
verschillende deelgebieden Human Factors/Ergonomie en verschillende bedrijven en
instellingen die zich bezighouden met het vakgebied. Het doel van de adviesraad is het
bestuur van de vereniging gevraagd en ongevraagd te adviseren over de te volgen koers.
De Adviesraad komt twee keer per jaar bijeen, doet voorstellen en evalueert de uitvoering
van voorgenomen plannen van het bestuur. Onderwerpen die hierbij aan de orde kwamen
zijn onder andere ledenwerving, versterking commissies, communicatie met leden,
onderwijs/opleiding/scholing, borging kwaliteit en certificering, ontwerpbegroting 2016,
organisatie van het congres in 2016, instellen van ergonomieprijzen en het betrekken van
meer mensen en leden bij de activiteiten van de vereniging. Tijdens de laatste Algemene
Ledenvergadering werd terecht de vraag gesteld wie de leden van de adviesraad zijn.
Daarom stellen zij zich hierna aan u voor.
Harry Vissers (voorzitter adviesraad)
Harry Vissers Consultancy
Bestuursadviseur, moderator, mediator en coach
Na mijn opleiding organisatiesociologie (Rijksuniversiteit Groningen) heb ik dertig jaar
ervaring opgedaan in een breed scala van adviseurs- en managementfuncties. Daarna was
ik tien jaar partner bij Rijnconsult en sinds 2013 werk ik als zelfstandig adviseur in
Harry Vissers Consultancy. Ik werk als adviseur van besturen en bestuurders, coach op terrein van werkvraagstukken, mediator bij conflicten tussen organisaties en tussen individuen, ik doe teambegeleiding en -versterking bij gemeenten, gezondheidszorg, universiteiten
en in de politiek en de zakelijke dienstverlening. De meeste opdrachten hebben maatschappelijke relevantie. Zie ook https://nl.linkedin.com/in/harry-vissers-32b2665.

Carin van den Bosch (secretaris Adviesraad)
Evente Ergonomie
Ergonoom
Evente Ergonomie is mijn eigen ergonomisch adviesbureau. Ik heb bewegings
wetenschappen gestudeerd en sinds 2005 ben ik gecertificeerd als Europees Ergonoom.
Mijn specialismen zijn Fysieke Ergonomie, Werkplek(her)
ontwerp en Duurzame
Inzetbaarheid. Na ruim acht jaar in het bestuur van de ReN (register Ergonomen Nederland) te hebben gezeten, ben ik nu secretaris van de Adviesraad.

Sonja Baljeu
CiEP
CiEP-consultant
De afgelopen acht jaar was ik werkzaam bij het CNV en betrokken bij nationale en
internationale ontwikkelingen op het gebied van veilig en gezond werken. Vanuit het
CNV heb ik deelgenomen aan verschillende SER adviestrajecten, heb ik de WerknemersAPK geïntroduceerd en mij ingezet voor meer aandacht voor preventie en de
preventiemedewerker. Dat heeft onder meer geleid tot aanpassingen in de arbowetgeving.
Sinds 1 september 2016 ben ik werkzaam voor CiEP en richt ik me op werkprocessen
binnen kantoororganisaties. Ik wil mensen inspireren en toerusten om regie te nemen en
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waarden te vervullen in hun werk en persoonlijk leven. Met de CiEP-methode komt er
ruimte om anders te denken, anders te communiceren en anders te doen. Door bewustere
keuzes komt er meer ruimte om effectiever (samen) te werken. Dat leidt tot een positief
effect op de bedrijfsresultaten, de werksfeer en het energie niveau van de individuele
medewerker. Naast mijn werk ben ik gemeenteraadslid voor het CDA in de gemeente
Pijnacker-Nootdorp en begeleid ik creatief denksessies voor groepen en bedrijven.
Afgelopen zomer heb ik hiervoor de Masterclass Creatief Denken gevolgd te Marrakech.
Zie verder: https://nl.linkedin.com/pub/sonja-baljeu-veenstra/8/577/526.

Allard van der Beek
VU medisch centrum
Hoogleraar
Als Hoogleraar Epidemiologie van Arbeid en Gezondheid werk ik bij de afdeling Sociale
Geneeskunde van het EMGO+ Instituut (VU medisch centrum). Ik ben betrokken bij studies naar werk gerelateerde klachten aan het bewegingsapparaat en werkstress. Ook
doen we onderzoek naar de effecten van onregelmatig werk en het bevorderen van
gezonde leefstijl bij werknemers, waarbij langdurig zitten in toenemende mate een rol
speelt. Bij veel van onze studies besteden we aandacht aan zaken als werkprestatie en
analyse van kosten en baten. Naast mijn wetenschappelijke werk ben ik parttime actief
als adviseur voor Evalua Nederland B.V., een VUmc spin-off bedrijf waarvan ik aandeelhouder ben. Dit advieswerk concentreert zich rondom een screener (Sante Q vragenlijst) die
informatie geeft over vitaliteit, gezondheid en werkvermogen van werknemers in relatie
tot toekomstig risico op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Marjolein Douwes
TNO
Senior scientist
Met een achtergrond in de bewegingswetenschappen, ben ik als senior scientist werkzaam bij TNO. Daar hou ik me bezig met projecten op het gebied van fysieke belasting en
duurzame inzetbaarheid in het werk, zowel op bedrijfs-, op branche-, als overheidsniveau.
De focus van de afgelopen jaren was de ontwikkeling en implementatie van risk assessment tools om de zelfredzaamheid van bedrijven te bevorderen, in opdracht van het
Ministerie van SZW. Zowel overbelasting (fysiek zwaar werk) als onderbelasting (sedentair gedrag of langdurig zitten) komen daarbij aan bod, alsmede adviezen voor een duurzaam gezonde inzet van mensen in fysiek werk.

Alexandra de Haan
KLM Health Services
Ergonoom
Sinds 1992 ben ik werkzaam als ergonoom, waarvan de laatste zes jaar voor KLM, Transavia en Martinair. Daarvoor werkte ik vanuit KLM Health Services onder andere voor mediabedrijven, zorginstellingen en zakelijke dienstverlening. Nog steeds oefen ik mijn functie
met veel enthousiasme uit. Het creëren van een werkomgeving voor mensen waar zij
gezond, prettig en efficiënt kunnen werken is mijn drijfveer. Mijn focus ligt op bronaanpak. Als ergonoom betreft dit het ontwerp van functies, arbeidsmiddelen en werkplekken. De laatste jaren zijn dit vooral ver- en nieuwbouwprojecten (onder andere balieontwerp gate, ontwerp KLM Lounge, licht vertrekhal) en ergonomisch advies bij de aanschaf
van nieuw equipment. Daarnaast onderzoek ik de arbeidsomstandigheden aan boord van
vliegtuigen, op het platform en op de pieren. Verder ben ik lid van de raad voor registratie
van de Sre (beoordelen van nieuwe aanvragen en verlengingen tot Europees Ergonoom).
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Lottie Kuijt-Evers
De Haagse Hogeschool, Faculteit Gezondheid, Voeding en Sport
Onderzoeker/projectleider/hogeschooldocent
Nadat ik ruim dertien jaar bij TNO heb gewerkt als onderzoeker/projectleider aan zeer
diverse projecten met als gemeenschappelijke deler de interactie tussen mens,
werkomgeving en arbeidsmiddelen, heb ik ruim twee jaar geleden de overstap gemaakt
naar het hoger onderwijs. Met mijn achtergrond als bewegingswetenschapper,
bewegingstechnoloog en kennis van ontwerpen (dankzij mijn promotie aan de TU Delft,
faculteit IO), werd ik projectleider van het project onderwijsvernieuwing van de opleiding
Mens en Techniek | Bewegingstechnologie. Inmiddels ben ik hogeschooldocent bij de
opleiding HBO-Verpleegkunde en daarnaast ben ik onderzoeker/projectleider binnen het
lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving. Hier richt ik mijn onderzoek
op het effect van het ontwerp van de sociale, fysieke en digitale omgeving op het
beweeggedrag van kinderen en jongeren. Daarnaast ben ik hoofdredacteur van het
Tijdschrift voor Human Factors.

Bert Moss
Inspectie SZW
Ergonoom
Sinds 2003 werk ik als ergonoom bij de inspectie SZW (voormalige arbeidsinspectie).
Samen met twee collega-ergonomen maak ik deel uit van het expertisecentrum. Ik
train en ondersteun inspecteurs bij het inspecteren op fysieke belasting bij bedrijven.
Tevens geef ik inspecteurs bij actieve inspectieprojecten (gezondheidskundig en
juridisch haalbare) kaders mee waarlangs zij werkzaamheden kunnen beoordelen. En
daarnaast geef ik gevraagd en ongevraagd advies op ergonomiegebied aan onze
beleidsmakers van het Ministerie van SZW in Den Haag.

Erik Mulder
ErgoS
Ergonoom
Ik ben inmiddels 25 jaar werkzaam bij ErgoS. Door de voortdurende vernieuwing verveelt
dit zeker niet. Het meest fascinerende in dit werk vind ik de menselijke geest. Voor mijn
werk gaat het dan vooral om cognitieve ergonomie. Emotie en gedrag vind ik echter net
zo interessant en zijn belangrijke aspecten voor het functioneren van projectteams en
eindgebruikers. Projecten die ik doe zijn gericht op het ontwerp van mens-machineinteractie, vaak in controlekamers en verkeersleiding, maar ook wel in meer
administratieve toepassingen. Gelukkig heb ik daarbij een brede technische
belangstelling – mijn achtergrond is elektrotechniek en ict – dat vergemakkelijkt het
praten en intermediar zijn in multidisciplinaire projectteams. Een ander deel van mijn
werk komt voort uit het feit dat ik mede-eigenaar/directeur ben van ErgoS.

Matthijs Netten
Technische Universiteit Delft, Faculteit Industrieel Ontwerpen
Research project manager
Binnen de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft ben ik werkzaam in het team
dat dé schakel vormt tussen de buitenwereld en de binnenwereld. Mijn rol richt zich op
coördinatie en ondersteuning van grotere onderzoeksprojecten waarbij externe partners
(zoals bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen) aangehaakt zijn. Onderwerpen
van deze projecten kunnen uiteenlopen, hoewel ik de ambitie heb om binnen het domein
van ‘Design for Healthcare’ verder te groeien. Mijn belangrijkste drijfveren zijn het realiseren van goed en mooi onderzoek met dito resultaten en het opzetten en koesteren van
goede relaties met interessante en excellente partners voor een langere tijd. Daarnaast
ben ik ook werkzaam als projectmanager voor Design United, het samenwerkingsverband tussen de drie technische universiteiten in Nederland.
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Kees Peereboom
vhp human performance
Directeur business development
Ik ben founder van vhp human performance. Ik houd me vooral bezig met projecten op
snijvlakken van bijvoorbeeld: werkprestatie, fysieke belasting, psychosociale arbeidsbelasting, werkplekken, systeemontwerp, logistieke middelen en vitaliteit/duurzame inzetbaarheid. Ik combineer als registerergonoom hierbij mijn achtergrond als fysiotherapeut,
bewegingswetenschapper en A&O-psycholoog. Ik loop vooral warm voor – en ben op mijn
best in – complexe projecten die zich afspelen in een gevoelige (politieke) context met
veel maatschappelijke en/of financiële impact. Ook loop ik warm voor onze aanstormende talenten binnen vhp human performance die ik zie excelleren in mooie projecten.
Ik ben auteur van ongeveer vijftien, veel toegepaste standaardwerken en methoden. Ik
ben voorzitter van de ReN geweest tot aan de oprichting van Human Factors NL en heb
ook zitting gehad in diverse nationale en internationale normcommissies.

Huub Pennock
Ergo-balans
Ergonoom
Ik werk sinds tien jaar bij Ergo-balans. Daarnaast ben ik partner in De Goede Praktijk, een
netwerkorganisatie die zich voor branches en grote organisaties richt op gezond werken.
Mijn aandachtsgebieden zijn organisatorische ergonomie (psychosociale arbeidsbelasting,
werkdruk en werkplezier en ongewenst gedrag), fysieke ergonomie (kantoorergonomie)
en gedragsverandering. Ik houd me daarbij vooral bezig met gezonde productieve
medewerkers die met plezier hun werk doen. Mijn accent ligt daarbij op werkdruk
en werkplezier, kantoorergonomie en gedragsverandering. In 2015 verscheen mijn boek
‘5 sterrenaanpak voor gezonde werkdruk’. Daarnaast ben ik vicevoorzitter van
Human Factors NL.

Erwin Speklé
Arbo Unie
Ergonoom
Sinds 1999 ben ik als ergonoom werkzaam voor Arbo Unie in Haarlem. Daarvoor heb ik
ruim zeven jaar als ergonoom voor diverse arbodiensten in Noorwegen gewerkt, vooral in
de offshore-industrie. Enige jaren geleden ben ik aan de VU Amsterdam gepromoveerd op
onderzoek naar de effectiviteit van een interventieprogramma op arm-, schouder- en
nekklachten bij beeldschermwerkers. De laatste jaren werk ik, naast diverse andere
organisaties, vooral voor het Europees Octrooi Bureau. Tijdens mijn werk richt ik mij op
het zo goed mogelijk creëren van werksituaties waar mensen efficiënt en gezond kunnen
werken. Momenteel ben ik vooral geïnteresseerd in het thema sedentair gedrag, de
(nadelige) effecten van langdurig zitten. Naast het voorzitterschap van Human Factors
NL zit ik ook in het bestuur van de (SRe) en in de raad van de FEES en de IEA.

Melcher Zeilstra
Intergo
Partner/Human factors consultant
Binnen Intergo | Human factors & ergonomie heb ik twee rollen. Enerzijds ben ik human
factors consultant, waarbij ik in grote en/of complexe projecten naast inhoudelijk advies
ook projectmanagement doe. Niet alleen intern projectmanagement, maar ook extern
bij opdrachtgevers. Anderzijds ben ik als partner bij Intergo medeverantwoordelijk voor
marktontwikkeling, kwaliteit en financiën. Inspiratie krijg ik van innovatie: nieuwe ideeën
realiseren, ook al lijken die in eerste instantie niet haalbaar. Samen met de klant streven
naar een tastbaar nieuw resultaat, vanuit de visie en overtuiging dat goed toegepaste
human factors een positieve busniess case oplevert. Verder ben ik lid (geweest) van
diverse normcommissies en ben ik voorzitter van de Stichting Registratie Ergonomen
Nederland (SRe). De SRe biedt kwaliteitsgaranties aan opdrachtgevers en cliënten van
professioneel werkende ergonomen. Belangrijkste pijler is de beroepscertificatie.
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