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Sectorcijfers fysieke belasting

Aanpak fysieke belasting 

• (verdiepende) RI&E

• Bronaanpak

TNO Onderzoek in Coronatijd

Campagne fysieke belasting
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Te weinig bewegen, zoals 

bij lang zitten, leidt tot een 

verhoogd risico op hart-

en vaatziekten, obesitas, 

diabetes en depressie

Hoge krachten, repeterend 

werk en/of lang in 

ongunstige houdingen 

werken, leiden tot een 

verhoogd risico op 

bewegingsapparaat 

klachten

FYSIEKE BELASTING



NEA 2019 (TNO/CBS): https://www.monitorarbeid.tno.nl/cijfers/nea-benchmarktool
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FYSIEKE OVER- EN ONDERBELASTING IN DE SECTOR

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ongemakkelijke werkhoudingen

trillende voertuigen of gereedschap

veel kracht zetten

herhalende bewegingen maken

langdurig zitten (> 6 uur)

beeldschermwerk (> 6 uur)

Aantal werknemers dat regelmatig te maken heeft met:

alle sectoren transport en logistiek

NEA 2019 (TNO/CBS)
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WWW.FYSIEKEBELASTING.TNO.NL



TNO ONDERZOEK MET DE HOW AM I APP

WERKEN TIJDENS DE CORONA CRISIS



DE HOW AM I APP
WERKEN TIJDENS DE CORONA CRISIS

Wat 

onderzoeken 

we?

Mentale

gezondheid

Energieniveau

StemmingWerkplek

Ontspanning

Stress

800+

deelnemers 

begonnen

meerdere 

vragenlijsten 

per week

https://www.monitorarbeid.tno.nl/coronacrisis



ONZE IMPACT
WERKEN TIJDENS DE CORONA 

CRISIS

Eerste resultaten: 

- we zijn heel veerkrachtig: na een eerste dipje kunnen we ook in 

de nieuwe situatie heel productief werken, misschien wel 

productiever dan vroeger. 

- nu de scholen en kinderdagverblijven weer open zijn gaat dat nog 

beter: we werken weer meer uur per dag, onze stemming is beter

en we hebben meer energie over. 

- maar we hebben ook wensen: mensen vinden thuiswerken soms 

lastig, ze weten niet goed wat ze moeten doen. Daarom gaven we 

leidinggevenden tips over leidinggeven op afstand. 

op basis van de resultaten

formuleren we adviezen

deze delen we met werknemers én 

werkgevers om samen zo goed mogelijk 

te blijven functioneren tijdens deze crisis

Hiervoor wordt wekelijks een blog

geschreven, die allemaal terug te 

vinden zijn op www.monitorarbeid.nl



CAMPAGNE FYSIEKE BELASTING

 Ministerie SZW / Europa (EU OSHA)

 2020 + 2021

 Inhoud: 

 Urgentie/ bewustwording

 Risico inventarisatie & evaluatie

 Bronaanpak stimuleren

 Vroegsignalering

 Gedragsverandering

Extra aandacht vanuit Inspectie SZW 



VRAGEN/ MEER WETEN?

Webinar: 18 juni 2020

Over: Bronaanpak bij fysiek 
belastend werk! 

Meer info, aanmelden of terugkijken 
webinar: 

www.fysiekebelasting.tno.nl

Of: Marjolein.douwes@tno.nl

http://www.fysiekebelasting.tno.nl/
mailto:Marjolein.douwes@tno.nl


WELKE ONDERSOEKSVRAGEN WILLEN WE 

WERKNEMERS IN DE TRANSPORT SECTOR 

VRAGEN?

Bijvoorbeeld:

Heeft u in de afgelopen periode meer of minder klachten gehad aan uw armen, nek en/of 

schouders dan voor de Coronatijd?

Is uw werk lichamelijk zwaarder geworden als gevolg van de Corona maatregelen? 

…………….?

…………….?


