
Gezond en Veilig werken in een 1,5 meter magazijn
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Foto: Warehouse Totaal



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
• E-learning
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Fysieke belasting in 
het magazijn



Poll

De fysieke belasting voor 
de medewerkers is nu 
hoger dan voor uitbraak 
van Covid-19

A. Ja, dit is hoger

B. Nee, dit is gelijk 
gebleven

C. Nee, dit is 
minder 
geworden

CBL: ‘Hamsterwoede duurt voort, logistiek blijft overuren draaien’
17 maart, logisiek.nl



Oorzaken van fysieke belasting
• Hoge frequentie

• Duurbelasting

• Piek belasting

• Trillingen

• Omstandigheden / hulpmiddelen

• Slim werken

• Eigen motoriek / uitvoering
Foto: Swiss Sense

Foto: Itsme Operations



Wat verandert er door Covid-19

•Pieken door extra drukte:
supermarkten, tuin meubilair, woning en doe het zelf zaken, 

e-commerce…

Veel extra werk zorgt voor extra inzet en dus belasting 
voor de medewerkers. 



Wat verandert er door Covid-19
• Pieken door verminderde omzet:

 Food service, belevering horeca, sportkantines, scholen

De flexibele schil bij deze bedrijven is gestopt. Stap voor stap 
komen er weer meer leveringen. 

Nog geen extra mensen aannemen
Meer druk op een kleinere groep
Gesplitste ploegen, verschoven werktijden 
 Extra taken door desinfectie scanners, heftrucks, headsets
 Straks zorgen voor goede onboarding



Effect op de vloer

•Tillen van zware producten > 23 kg. 

•Nieuwe werkafspraken en procedures. 
Foto: Leen Bakker Foto: Intralox



Wat kun je doen: tilhulpmiddelen

•Gebruik de hulpmiddelen die er al zijn.

•Duurzame aanschaf voor de langere termijn. Moet wel 
passend zijn.

Foto: tiller.nl

Foto: Warehouse Totaal / Still.nl Foto: Ekron.nl Foto: Warehouse totaal/ Laevo



Wat kun je doen: roulatie 

•Roulatie 

•Afwisseling

Dit zorgt altijd voor een betere verdeling van de 
belasting over het lichaam



Wat kun je doen: trainen medewerkers

•Routines zijn dominant

• Juist nu inzetten op het trainen van goede technieken om 
belasting te verlagen. Dit kan blijvend toegepast worden. 

Foto’s: Lekkerland en Sligro Food Group



Wat kun je doen: doorlopende communicatie

Foto: Bidfood Foto: Warehouse Totaal, Scalabor

•Blijvend aandacht hebben

•Actieve rol leidinggevende: bespreekbaar maken 



Poll

Welke actie(s) heb je ingezet om Gezond en Veilig te kunnen werken

A. Nieuwe werkafspraken of procedures

B. Aanschaf nieuwe hulpmiddelen

C. Roulatie en afwisseling werkzaamheden

D. Medewerkers trainen in Arbeidsmotoriek

E. Continue communicatie gericht op 1,5 meter

(meerdere antwoorden mogelijk)



Netwerk Duurzaam Fysiek Werk

 750 abonnees

 PIF-bijeenkomsten en landelijke dag

 Organisaties delen kennis en ervaringen  

 inspiratie opdoen van andere bedrijven 

 over sectoren heen



Ewout Brehm

06 41 67 19 52

ebrehm@bvfa.nl

Borchmolendijk 19  5492 AJ Stint Oedenrode

0413 477703 I info@bvfa.nl I www.bvfa.nl 

Scan voor e-learning Fit en Gezond 
thuiswerken in Coronatijd


