
 

 

Bijlage 16 CV’s projectmedewerkers 

Naam Rol Kort CV 

 
Maaike Weyers 

 

Projectleider 

Maaike Weyers (MSc) studeerde communicatiewetenschap in 

Amsterdam. Maaike werkt sinds 2004 bij TNO. Sinds 2015 is zij 

teamcoördinator binnen de afdeling Work, Health Technology. 

Daarnaast is zij programmamanager van het Maatschappelijk 

Programma Arbeidsomstandigheden. Als projectleider is zij be-

trokken geweest bij zeer uiteenlopende nationale en internatio-

nale projecten op het gebied van Arbeid en Gezondheid. In deze 

projecten speelt communicatie en gedragsverandering altijd een 

prominente rol. Maaike heeft in 2008 het IPMA-C examen be-

haald.  

 
Maartje Bakhuys 
Roozeboom 

 

Onderzoeker 

Maartje Bakhuys Roozeboom is in 2004 afgestudeerd in de soci-

ale psychologie. In 2006 behaalde zij aanvullend een master in 

de sociologie. Het voorspellen van menselijk gedrag vormde een 

centraal thema in haar afstudeerscripties. Na haar studie werkte 

zij een jaar bij Bureau Beroepsziekten FNV, waar zij potentiële 

beroepsziekten schadeclaims beoordeelde op de relatie tussen 

arbeidsomstandigheden en beroepsziekten. Sinds 2007 werkt 

Maartje bij TNO als onderzoeker op het gebied van gezondheid 

en werkomstandigheden waar zij zich bezighoudt met het uitvoe-

ren van (beleids)onderzoek, interventie ontwikkeling, implemen-

tatie en evaluatie. Ze heeft ruime ervaring met zowel kwantitatieve 

als kwalitatieve onderzoeksmethoden. 

 

 
Roos Schelvis 

 

Onderzoeker 

Roos Schelvis (MSc) studeerde in 2010 cum laude af in de Ge-

zondheidspsychologie. Sindsdien werkt zij als onderzoeker bij 

TNO binnen de afdeling Work, Health Technology aan uiteenlo-

pende projecten. Van de ontwikkeling van een serious game voor 

managers, tot opleidingsdagen voor schoolleiders en het collec-

tief regelen van de arbozorg voor dierenartsen. Roos combineert 

deze baan met het uitvoeren van promotieonderzoek naar het 

voorkomen van gezondheidsproblemen bij docenten. In dit pro-

motieonderzoek heeft Roos veel ervaring opgedaan met diverse 

vormen van kwalitatief onderzoek: documentenstudie, observa-

ties, interviews en focusgroepen. 

 
Laurie Hermans 

 

Onderzoeker 

Laurie Hermans (1988) is cultureel antropologe en politicologe. 

Zij werkt sinds 2015 als kwalitatief onderzoekster en consultant 

bij TNO binnen de afdeling Work, Health Technology aan diverse 

projecten op het gebied van gedragsverandering en gezond en 

veilig werken. Voor TNO heeft ze in internationale context gewerkt 

bij de Nederlandse ambassade in Madrid en bij EU-OSHA in 

Brussel. 



 

 

 

 
Lotte Schuilenborg 

 

 

Onderzoeker 

Lotte Schuilenborg (MSc) is in 2016 afgestudeerd aan de UvA in 

arbeids- en organisatie psychologie en psychologische methode-

leer, met een focus op team werkbevlogenheid. Als onderzoeks-

assistent bij UvAminds heeft ze tijdens haar studie ervaring opge-

daan met kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Hier deed ze on-

derzoek naar de effecten van mindfulness op werkstress. Na haar 

master is ze bij TNO begonnen binnen de afdeling Work, Health 

Technology. Als onderzoeker houdt zij zich bezig met projecten 

met onderzoeksvragen op het gebied van werkdruk en duurzame 

gedragsveranderingen.  

 
Bernice Schaddelee 
Scholten 

 

Onderzoeker 

Bernice Schaddelee (MSc) studeerde toxicologie in Wageningen, 

en heeft sindsdien werkervaring opgedaan met gevaar- en risico 

beoordelingen van chemische stoffen. Voor TNO werkt zij binnen 

de afdeling RAPID (Risk Analysis for Products in Development) 

aan verschillende onderwerpen gerelateerd aan blootstelling aan 

stoffen. 

 

Wouter Fransman 

 

Onderzoeker 

Dr. Wouter Fransman is senior onderzoeker binnen de afdeling 

RAPID (Risk Analysis for Products in Development) bij TNO. Zijn 

belangrijkste aandachtsgebieden zijn beoordeling van de bloot-

stelling aan gevaarlijke stoffen voor epidemiologische onderzoek, 

risicobeoordeling en risicobeheersing. Hij heeft uitgebreide ken-

nis op het gebied van meten en beoordelen van (beroepsmatige) 

blootstelling en statistische modellen, en is betrokken bij een 

breed scala aan projecten over modelleren van blootstellingsvari-

abiliteit. Hij coördineert studies op het gebied van meten van 

blootstelling in verschillende (werk) situaties en het ontwerpen 

van blootstelling / risicobeoordeling modellen op basis van deze 

meetgegevens. Hij heeft > 70 publicaties op zijn naam staan op 

het gebied van risico-evaluatie, beroepsmatige beoordeling van 

blootstelling en epidemiologie. 

 

 
Julie Huibregtsen 

 

Adviseur 

Sociale 

Marketing 

Julie D.M. Huibregtsen (MSc) studeerde beleid en Management 

Gezondheidszorg (EUR) en Sociale Marketing (University of 

Brighton) en heeft in de publieke gezondheidszorg gewerkt als 

beleidsadviseur en programmamanager (o.m. GGD Rotterdam). 

Als adviseur Sociale Marketing werkt zij samen met professionals 

in instituten, universiteiten, overheidsorganisaties en bedrijfsle-

ven aan gedragsverandering en marketing (recent met Red Cross 

Red Crescent, Gemeente Rotterdam (Energietransitie), Veilig-

heidNL (Valpreventie), het RIVM (Promotie Sociale Marketing in 

Nederland), Pharos Instituut (Sociale Marketing voor gemeen-

ten), SWP uitgeverij (Buurtpreventie en Gezondheidspreventie). 

Ze is bestuurslid van de European Social Marketing Association 

(ESMA).  



 

 

 
Anita Venema 

Technisch PL Anita Venema heeft psychologie gestudeerd en is 17 jaar werk-

zaam bij TNO. Eerst als onderzoeker, de laatste 7 jaar als senior 

onderzoeker en projectmanager. 

Zij was betrokken bij vele kwalitatieve en kwantitatieve onder-

zoeken op het gebied van arbeidsveiligheid en -gezondheid. 

Naast diverse internationale projecten is ze als projectleider vanaf 

het begin betrokken bij MAPA. Ze is IPMA C gediplomeerd pro-

jectmanager. 

 



 

 

In Nederland wordt het aantal werknemers dat een door een arts vastgestelde beroepsziekte 

heeft, geschat op bijna 750.000 (11%). De maatschappelijke kosten van verzuim als gevolg 

van gezondheidsproblemen door het werk worden geschat op zo’n 8 miljard euro per jaar 

(Arbobalans 2016). Voorkomen van beroepsziekten levert zowel werkgevers en werknemers 

als de maatschappij veel op: beperking van verzuimkosten en arbeidsongeschiktheid, betere 

inzetbaarheid en participatie, tevreden werknemers en het behoud van een goede gezond-

heid. Preventie van beroepsziekten is om die reden een belangrijke pijler van het overheids-

beleid omtrent gezond en veilig werken. 

 

Naast de vaststelling dat beroepsziekten een groot maatschappelijk en economisch probleem 

zijn, valt op dat ziekten als gevolg van blootstelling aan stoffen hierin een aanzienlijk aandeel 

hebben. Van de 4.100 doden die in Nederland jaarlijks door beroepsziekten vallen, zijn er naar 

schatting 2.700 het gevolg van werkgerelateerde kanker, waarbij blootstelling aan stoffen een 

grote risicofactor is (Arbobalans 2016). 

 

Het onderzoek dat TNO in dit rapport presenteert, vormt onderdeel van de verkenningen die 

het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft laten uitvoeren ter voor-

bereiding van een meerjarenprogramma rond het voorkomen van beroepsziekten (in eerste 

instantie gericht op stoffen: ‘Beter aan de slag met stoffen’). 
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