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Wat levert een aanpak fysieke belasting op?

Hoe gaan jullie om met niet (directe) financiële baten?

Zijn er tools beschikbaar die me helpen een KOBA te maken?

Hebben jullie en worksheet format voor KoBa?

Wat is relatie met de Duurzame inzetbaarheids KoBa tool (KoBa DI)

WEL: Beschrijving van het proces, aandachtpunten en praktijk voorbeelden

NIET: diep in gaan op berekeningen en kwantificeren van kosten en baten.

WELKE VRAGEN SPELEN ER ROND 
KOSTEN-BATEN ANALYSE



Samen overtuigd zijn dat (los van het geld) de aanpak fysieke 

belasting doeltreffend is

Dit een (participatief) traject op zichzelf ➔ cultuurverandering

Een kosten-baten analyse is een schakel in een verbeterproces

Wegwijzer Fysieke belasting

TOP-strategie

EEN EFFECTIEVE AANPAK FYSIEKE 
BELASTING IS DE START



De literatuur is duidelijk: investeren in verbeterde ergonomie-OSH loont.

De Looze et al. (2010) “Cost‐effectiveness of ergonomic interventions in production”

Goggins et al. (2008) “Estimating the effectiveness of ergonomics interventions through case studies: 

Implications for predictive cost-benefit analysis”

EU-OSHA (2017) “Investing in occupational safety and health for successful and sustainable businesses”

WAT ZEGT DE ERVARING EN LITERATUUR



Kernvraag: Is het effect van de aanpak fysieke belasting 

de hoogte van de investering waard?

Het antwoord zal voor elk bedrijf en elke context verschillend zijn

Kosten-baten-analyse als middel om tot overeenstemming te komen

Volledig afdekken van investering met berekenbare baten = effecten 

van de aanpak fysieke belasting te kort doen

WAAROM EEN KOBA



Natuurlijk zal een aanpak fysieke belasting effect hebben 

op verzuim MAAR …

Het effect op productiviteit is potentieel veel sterker.

elke dag profijt van!

positief verhaal

VERZUIM VS PRODUCTIVITEIT
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VERZUIM VS PRODUCTIVITEIT



PRAKTIJKVOORBEELD PRODUCTIVITEIT



Achterhaal de kernwaarde van de klant/bedrijf 

Haakjes voor een ‘positieve’ business case

Productiviteit

Doorlooptijd

Leverbetrouwbaarheid

Kwaliteit

Flexibiliteit

Werknemerstevredenheid 

Personeelsverloop

Imago

CORE BUSINESS VALUES / KPI'S





Eénmalige kosten (afschrijf-termijn)

Investering

Uren personeel

Trainingen

Periodieke kosten

Onderhoud

Herhaal training

Licenties

KOSTEN



Efficiëntere werkprocessen (hogere arbeidsproductiviteit), door:

Efficiëntere bewegingen (maakindustrie e.d.) 

Minder vermoeidheid 

Hogere leverbetrouwbaarheid 

Makkelijker te maken producten 

Minder faalkosten (minder fouten, in één keer goed)

Grotere flexibiliteit van productie, inzet van mensen

BATEN

Kosten zijn vaak helder,

baten vaak meer verborgen

Reken alle baten terug naar één eenheid: euro’s/jaar



Efficiëntere werkprocessen (hogere arbeidsproductiviteit), door:

Efficiëntere bewegingen (maakindustrie e.d.) 

Minder vermoeidheid Hogere leverbetrouwbaarheid 

Makkelijker te maken producten 

Minder faalkosten (minder fouten, in één keer goed)

Grotere flexibiliteit van productie, van inzet van mensen

Minder uitzendkrachten

Minder verloop

Minder verzuimdagen

Minder gevallen van arbeidsongeschiktheid 

Drempelloze en vlotte terugkeer van zieken

Lagere kosten begeleiding zieken

BATEN



Individuele verbeteringen

Makkelijk productiviteitswinsten toe te wijzen, maar voor 

andere baten complex

Onderdeel van bedrijfsfilosofie

Ook meer indirecte baten beter te koppelen aan 

interventie

HOEVEEL KAN IK TOEKENNEN AAN DE AANPAK

▪ Berekening moet traceerbaar zijn, logisch, relevant

▪ Betrouwbaarheid is niet het hoogste doel (als je het samen doet)



Huidige situatie Aanpak FB

Investeringen

Subsidies!

Exploitatiekosten

Arbeidsparticipatie

Gezondheid

Veiligheid

Prestatie

Kwaliteit van leven

Aansprakelijkheid

Normen en waarden

Financieel (kwantitatief): factoren die redelijkerwijs in euro’s zijn uit te drukken

Niet-financieel (kwalitatief): factoren waar niet direct euro’s aan te ‘hangen’ zijn

HET VERSCHIL TELT

MAAK EEN OVERZICHT

▪ Management kiest op 

meerdere gronden



Afschrijfperiode & restwaarde

Kosteneffectiviteit (cashflow 

per jaar)

Terugverdienperiode (TVP)

Netto contante waarde (NCW)

KOSTEN-BATEN-BEREKENING

baten

kosten

Contante 

waarde



Werk aan een cultuur waarbij de omgang met fysieke belasting 

vanzelfsprekend is, voor een blijvend effect!

Werk met een intern team met verantwoordelijkheid voor FB

Haal zelf kennis in huis (train je coaches / engineers / technische dienst)

Betrek medewerkers van de vloer - geef ze kennis over fysieke belasting

Door training werken medewerkers efficiënter en met een lagere belasting

Borg de aandacht in je eigen structuren (overleg, verbeterprocessen, 

coaching) 

WAT NIET DIRECT IN GELD IS UIT TE DRUKKEN



VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK



VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK



VERBETERINGEN VANUIT DE WERKVLOER

Haakje = krat stut 



VERBETERINGEN VANUIT DE WERKVLOER



VERBETERINGEN VANUIT DE WERKVLOER



VERBETERINGEN VANUIT DE WERKVLOER



TNO fysieke belasting website

In de wegwijzer zit een uitgebreide uitleg 

kosten-baten-analyse

Uitgebreide lijst met kosten-baten (ruwe 

berekeningen)

Op de site staan ook goed voorbeelden van 

aanpakken fysieke belasting met 

uitgewerkte kosten-baten-analyses

(rekenvoorbeelden)

TOOLS DIE JE KUNNEN 
HELPEN



Het start bij een effectieve aanpak van fysieke belasting

Doe het samen! met het bedrijf en andere stakeholders

Verken wat het bedrijf belangrijk vindt (KPI’s)

Maak een overzicht van kosten en baten

Reken zoveel mogelijk factoren naar euro’s per jaar

Ook niet-monetaire kosten-baten spelen een belangrijke rol

Begin simpel en maak complex als nodig

Kleine investeringen: quick scan, gedeeltelijk op basis van schattingen

Grote investeringen: zorgvuldige analyse, zo nodig met metingen

SAMENVATTING KOSTEN-BATEN PROCES



BEDANKT VOOR
UW AANDACHT


