
UITNODIGING 

 

Nascholing 2014  

Datum: 25 September 2014 

Aanvang 17.30 uur stipt 

Locatie: Sabic Innovative Plastics  

Plasticslaan1 4612PX Bergen op Zoom 

 

 

 

Collega's,    

 

Dit is de 3de nascholing van dit jaar bij Sabic te Bergen op Zoom. 

Vergeet je niet tijdig als deelnemer/ster aan te melden bij Ben Versluis: 

ben.versluis@arbounie.nl 

 

 

Titel:  

Emotionele arbeidsbelasting en emotiewerk 

 
Prof. dr. Marc van Veldhoven 

Departement Human Resource Studies 
Tilburg University 

 
 
Gestimuleerd door het feit dat steeds meer mensen werken met mensen, is er 
in de afgelopen decennia steeds meer belangstelling gekomen voor de 
emotionele kanten van arbeid. Onderzoek en theorievorming heeft zich 
gericht op zaken als emotionele werkbelasting, emotiewerk (d.w.z. 
emotieregulatie door werknemers), en de rol van organisatie- en individuele 
factoren hierin. In deze nascholing wordt een overzicht gegeven m.b.t. deze 
onderwerpen, en worden enkele kernbegrippen ook m.b.v. oefeningen 
geïllustreerd. 

 
 

Programma: 
 

17.00 -1730   Inschrijving 
1730 – 18.00   Diner   
18.00 – 18.45 Presentatie over emotionele werkbelasting tegen 

de achtergrond van recent onderzoek/recente 
theorie in de psychologie van arbeid en 
gezondheid 

   
18.45 – 19.30 Presentatie emotiewerk:  uitleg over begrippen, 

onderzoek, en theorie 
19.45- 2045    Oefeningen/illustratie 
2045 - 2100   Discussie en afsluiting 
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Leerdoelen:  
 
Na het volgen van deze nascholing kunt u begrippen en theorie m.b.t. 
emotionele werkbelasting en emotiewerk toepassen. De rol van deze 
fenomenen bij burn-out en functioneren van mensen die met mensen werken 
kunt u na het volgen van deze nascholing herkennen en bespreekbaar 
maken. 
 

 

Inschrijfgeld: 45 euro  op NL29 INGB 0009 4408 96 tnv NVAB kring Zuidwest. 

Zorg dat uw naam bij de betaling vermeld wordt. Alleen bij tijdige betaling bent 

u verzekerd van het nascholingscertificaat. 

 

Vergeet niet om u tijdig, d.w.z. vóór 19 september  aan te melden bij Ben ivm de 

catering. 

 

Accreditatie aangevraagd voor 3 punten. 

Doelgroep domein: bedrijfsgeneeskunde. 

 

Tot ziens bij SABIC in Bergen op Zoom. 

 

Janneke Kalwij  (janneke.kalwij@arbounie.nl) 

 

 

 

NB! 

In verband met extra beveiliging dient u zich bij Sabic te kunnen 

LEGITIMEREN!!! Neem dus paspoort mee. U komt anders niet 

binnen. NB een rijbewijs wordt niet geaccepteerd. 
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