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Dé specialist in Duurzaam Fysiek Werk

• Begeleiding Duurzame inzetbaarheid
• Training van medewerkers
• Opleiding van coaches
• Werkplek onderzoeken en advies
• Arbeidsgerichte herstelbegeleiding 
• Professionalisering en vakmanschap
• Leefstijl en vitaliteit
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Duurzaam 
Fysiek Werk?

Tussen je 45ste en 68ste :

• 1 overlijdt aan HVZ / 11% belandt in ziekenhuis

• 20% heeft last van werkstress

• 25% valt regelmatig uit met fysieke klachten

• Veel onrust in privé situatie (overlijden, ziekten)

• Werk gaat drastisch veranderen

• Beleving van het werk… 



Start van een proces waarbij het 
thema duurzaam fysiek werk 

onderwerp van gesprek wordt 
binnen de organisatie
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Visie & Definitie 

Hoe kan ik 
aan de slag 

blijven?

Hoe kan ik 
competent

blijven?

Hoe kan ik 
enthousiast

blijven?

Mentaal
Fysiek

1



Duurzaam Fysiek Werk

Volhouden Bij blijven Enthousiast blijven

Bewustwording creëren – Aandacht geven - Onderwerp van gesprek maken

• Fysieke belasting
• Gezondheid / leefstijl

• Ontwikkelen in je vak
• Scholing

• Samenwerken
• Sfeer op de werkvloer

• Mentale belasting / 
werkdruk

• Werk – Privé balans

• Vakmanschap
• Bredere ontwikkeling

• Energie uit je werk
• Autonomie



Visie & Definitie

- Wat betekent Duurzaam Fysiek Werk 
voor jouw organisatie? 

- Wat wil je graag bereiken op dit thema?

- Welke verantwoordelijkheid pak je zelf 
en wat verwacht je van je medewerkers?

- Hoe ga je er iets gezamenlijks van maken





Communicatie

Prikkel

Gesprek

Prikkel

Gesprek

Prikkel

Gesprek

ResultaatSTART
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Onderzoek: 0-meting3



Uitkomsten 0-meting



Betrek leidinggevenden
Betrek medewerkers

5

6

Leidinggevenden

• Onderwerp van gesprek maken

• Signaleren, mensen (her)kennen

• Follow up na prikkels

• Voorbeeldfunctie

• Ambassadeur

Medewerkers

• Ambassadeurs zoeken

• Betrekken bij alle stappen

• Aansluiten bij wensen van de 
werkvloer

• Leuk en positief

• Niet verplichten, maar keuzes



Bedreigingen bij Fysiek Werk
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Projectmatige 

aanpak

• Fysieke belasting en herstelvermogen?
• Taakgericht, weinig kennis op de vloer
• Begeleiding bij klachten aan het 

Bewegingsapparaat?
• Weinig aandacht voor leefstijl
• Weinig beleving vakmanschap



Oplossen via Arbeidshygiënische strategie



Alledaagse motoriek
• Alledaagse motoriek=belastend
▪ Onbewust
▪ Niet geleerd, maar na-apen
▪ Voorkeur rechts- linkshandig
▪ Veel draaiing
▪ Lang in een houding
▪ Doelgericht, geen bewuste houding

▪ Niet erg, veel afwisseling, vaak   
rustmomenten

filmpjes motoriek/Arbeidsmotoriek in de praktijk.wmv


Alledaagse motoriek in het werk

36 uur 
per week

45 weken 
per jaar

45 jaar
lang?

Repeterend? Duur belasting? Piek belasting?

filmpjes motoriek/Arbeidsmotoriek in de praktijk.wmv


Alledaagse motoriek

Eindstanden in gewrichten Instabiel werken

Voorkeur Rechts/Links

Grote afstanden



Geschoolde motoriek, net als in de sport

1x per week

Voetenstand

Handvatting

Techniek

Amateur

Hobby

Leuk



Trainen van arbeidsmotoriek



Betrek de medewerkers: ambassadeurs



Coach Fysieke Arbeid of ergocoach

TRAININGANALYSE BORGING

•Analyse Werkplek

•Zoeken naar verbetering

•Verandering doorvoeren

•Overdracht motoriek

–Coachmomenten   
verzorgen

–Overdracht technieken

•Inwerken

•Beleid vertalen

•Kwaliteit handhaven

•Bijscholing

•Teamzaken



Resultaat

▪ Lagere fysieke belasting voor de medewerkers
▪ Efficiëntere manier van werken
▪ Betrokken medewerkers, met ideeën
▪ Thema is onderwerp van gesprek
▪ Niet harder maar slimmer werken
▪ Minder uitval met fysieke klachten



Ook hier geldt: visie, lange termijn, communicatie, 
leidinggevenden rol geven, medewerkers betrekken



Aanpak It’sme

•Analyse fysieke belasting

•Training van de medewerkers

•Opleiden van interne coaches

•Werkplekken verbeteren

• Zoeken naar continuïteit 



Aanpak It’sme

• Analyse fysieke belasting
▪Piek / Duur / Frequentie?

▪Verbeteringen:
▪ Motoriek (houding en bewegen)

▪ Tactiek (inrichting werkplek en gebruik hulpmiddelen)

▪ Strategie (werkplek verbeteringen, rouleren, nieuwe 
hulpmiddelen)

• Training van de medewerkers
▪Kennis en inzicht: zelf keuzes maken

▪ Technieken trainen



Aanpak It’sme

•Opleiden van interne coaches
▪ Iedere afdeling 1 of 2 coaches

▪Begeleiden medewerkers op motoriek en tactiek

▪Kies de juiste personen

•Werkplekken verbeteren
▪Samen met coaches en medewerkers

• Zoeken naar continuïteit 



Aanpak It’sme

• Zoeken naar continuïteit 
▪Coaches blijven medewerkers actief begeleiden

▪Maandelijks overleg tussen coaches en 
manager

▪Nieuwe medewerkers worden betrokken

▪Specifieke onderdelen in teams bespreken



Medewerkers als ambassadeurs
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