
Aan de slag met fysieke belasting! Hoe pak ik het aan?
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Met praktijkervaringen van 

Frans van Eijk, Océ Technologies B.V.



AGENDA

16.00 – 16.30   Aan de slag met fysieke belasting: praktische info en tools:
De Wegwijzer
Tools voor risicobeoordeling
Goede praktijken
Netwerkactiviteiten
Ontwikkelingen en plannen

16.30 – 16.45   Ervaringen van Océ Technologies met 
risicobeoordelingen en maatregelen

16.45 – 17.00 Afronding en wisselen
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http://www.monitorarbeid.tno.nl/cijfers/ne

a-benchmarktool
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RISICO’S ZIJN VAAK WEL BEKEND MAAR…

… het traject stagneert na de RI&E
… de ernst van de risico’s is onvoldoende duidelijk
… het toepassen/ gebruiken van maatregelen:

• ‘kost veel tijd’ (hoge werkdruk) 
• ‘past niet bij routines’ 

Er is behoefte aan ondersteuning bij het proces: wegwijzer
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Beschikbaar op: www.fysiekebelastingbeoordelen.tno.nl
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WEGWIJZER FYSIEKE BELASTING

Stappenplan HOE je concreet en

gestructureerd aan de slag kan gaan

kleine verbeteringen invoeren

complexe situaties met meerdere

knelpunten

implementeren van een nieuwe

werkwijze

Nadruk op het proces
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STAP 1

Welke signalen zijn er?
Vermoeidheid, klachten
Afdelingen of functiegroepen
Beslissen of verdere aanpak
nodig is

Hoe stel je een plan op?
Invulling van de stappen
Zo concreet mogelijk
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STAP 2 WAT ZIJN DE KNELPUNTEN?

Wat doen begint bij

weten wat er speelt!

Hoe beoordeel je de fysieke belasting?
Arbocatalogus, RI&E
Checklist fysieke belasting
Door directeur, preventiemedewerker of 
arbodeskundige

Waarmee moet je beginnen?
Keuzes maken, prioriteren
Situatie als geheel, opschalen indien nodig
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Inventariseren
Checklist fysieke belasting

Localiseren

WHI
HARM
NIOSH/ KIM
Checklist beeldschermwerk
Trillingscalculator
…..

� WerkHoudingen Instrument
� Hand Arm Risicobeoordelings Methode

– …..

TNO INSTRUMENTEN FYSIEKE BELASTING
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Niveau I Niveau II 

                        aspecten in checklist:                 vervolg instrumenten: 

checklist 

fysieke 

belasting 
 

 tillen en dragen  NIOSH (tillen) en KIM (dragen)  

duwen en trekken  KIM duwen/trekken 

hand- arm taken   HARM 

werkhoudingen  WHI 

beeldschermwerk  checklist beeldschermwerk 

trillingen (hand arm en lichaams-)  Trillingscalculator (Engels) 

energetische overbelasting  advies tekst 

energetische onderbelasting  advies tekst 

aanwezige gezondheidsklachten   advies tekst 

SAMENHANG INSTRUMENTEN
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DE INSTRUMENTEN

Gratis en online toegankelijk
Eenvoudig en relatief snel
Voor preventiemedewerkers, 
arbocoördinatoren, P&O-ers, HRM-ers, managers, etc…
Goed geschikt voor MKB 
Inloggen nodig om resultaten te bewaren
Sluit goed aan bij de RI&E (vervangt deze niet!)
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CHECKLIST FYSIEKE BELASTING

TILLEN EN DRAGEN 

DUWEN EN TREKKEN

HAND-ARMTAKEN

WERKHOUDINGEN

BEELDSCHERMWERK

TRILLINGEN

ENERGETISCHE OVERBELASTING

ENERGETISCHE ONDERBELASTING

GEZONDHEIDSKLACHTEN
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RESULTAAT CHECKLIST
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Inzoomen op exacte probleem mbt houding
Wat zijn de risico houdingen?
Is er een gezondheidsrisico?

6 stappen
Meerkeuze vragen

Stoplicht beoordeling (rood/oranje/groen) 
Advies mbt aanpak en voorbeelden

Werkhoudingen Instrument (WHI)
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HAND ARM RISICOBEOORDELINGS METHODE    

(HARM)

Geschikt voor:
Taken waarbij vooral de handen/ armen actief zijn (kan repeterend of statisch zijn) 
Taken die in totaal langer duren dan 1 uur op een dag
Taken met, per hand, een krachtsuitoefening < 60N 
Volwassen medewerkers, alle branches en sectoren 

Niet geschikt voor:
Beeldschermwerk
Taken waarbij met name rug en benen actief zijn (gebogen en geknielde 
houdingen, tillen, dragen etc)

Voorbeelden: (de)montagetaken, kapperstaken, sorteren, inpakken, 
schuren van houtwerk.
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HAND ARM RISICOBEOORDELINGS METHODE 

(HARM)

Inzoomen op hand arm taken
Wat zijn de risico bewegingen?
Is er mogelijk een gezondheidsrisico?

6 stappen
Meerkeuze vragen
Toelichting met foto’s
Stoplicht beoordeling (rood/oranje/groen) 
Advies mbt aanpak en voorbeelden
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HAND ARM RISICOBEOORDELINGS METHODE 

(HARM)

Factoren:
Taak (duur, herhalingen en rust)
Krachtuitoefening
Houdingen
Trillingen
Omgevingsfactoren
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STAP 3

Welke oplossingen zijn voorhanden?
Technisch, organisatorisch, individueel
arbocatalogus
Door directeur, preventiemedewerker of arbodeskundige

Welke oplossingen zijn passend?
Aansluiten op knelpunten en context
Participatieve aanpak

Hoe maak je een keuze?
Nu of op langere termijn
Werkgroep, adviseur, sectororganisatie
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STAP 4 INVOEREN VAN OPLOSSINGEN
Wat ga je doen?

Pilot
Belemmeringen benoemen en wegnemen

Hoe krijg je iedereen mee?
Communicatie
Omgaan met weerstand, gedragsverandering kost tijd

Hoe houd je veranderingen vast?
Feedback
Opnemen in beleid

Hoe deel je successen?
Zicht op ervaringen en voortgang
Informeren medewerkers
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STAP 5 EVALUEREN

Hoe evalueer je de aanpak?
Maatregelen in gebruik?
Doelen gehaald?
Verbeteringen wenselijk/mogelijk?

Hoe borg je de aanpak?
Opnemen in dagelijkse gang van zaken
Onderwerp van gesprek: met leidinggevende maar ook
medewerkers onderling
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VERDER OP DE WEBSITE

Goede voorbeelden uit de praktijk
nadruk op proces (belemmeringen, 
succesfactoren)
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VERDER OP DE WEBSITE

Netwerk Duurzaam Fysiek Werk
Bjieenkomsten voor en door bedrijven
Pay-it-Forward methode
Ervaringen delen, inspiratie opdoen

Nieuwsbrief

Aan de slag met fysieke arbeid: van zwaar naar duurza am werk, 5 november 2015 22



ONTWIKKELINGEN

Update van het Werk Houdingen Instrument
Nieuw: instrument beoordelen van risico’s bij duwen en trekken
Nieuw: Werknemerstool

Gericht op werknemers
Meer zicht op risico’s en eigen invloed

GEZOCHT: enthousiaste bedrijven om in een sessie mee te denken
over de invulling, randvoorwaarden en toepassing
5-8 medewerkers, sessie met TNO (1 uur) 
Geïnteresseerd? Laat een kaartje achter!
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BEDANKT VOOR DE AANDACHT!


