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“ Wie is uw gids?”
Hartelijk welkom! Leuk dat u onze  
gids ‘Duurzaam Fysiek Werk’ heeft  
opengeslagen. 

Al 35 jaar begeleiden wij organisaties die 
vraagstukken hebben over fysiek werk  
en hoe ze daar het beste mee kunnen 
omgaan. De vragen zijn divers en gaan  
over werkplekken, trainingen en verzuim.  
De laatste jaren is daar een vraag bij 
gekomen: Hoe kunnen we als bedrijf positief 
bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid 
van medewerkers? 

Door ontwikkelingen zoals vergrijzing en het verhogen van de 
pensioenleeftijd is dat een logische vraag. Het antwoord is niet 
eenvoudig. Duurzame inzetbaarheid is een complex vraagstuk 
met vele aspecten. Traditioneel bespreekt duurzame inzetbaar-
heid drie thema’s: werkvermogen, employability en vitaliteit.  
Wij houden het simpel en hebben dit vertaald in drie vragen: 

Hoe zorg je dat medewerkers het mentaal en fysiek 
volhouden?

Hoe zorg je dat medewerkers bijblijven en zich blijven 
ontwikkelen?

Hoe zorg je dat medewerkers het werk leuk en uitdagend 
blijven vinden?

Als organisatie kun je veel doen om duurzame inzetbaarheid te 
bevorderen. In deze gids leest u op welke manier u dat aanpakt. 
Ons concept ‘Duurzaam Fysiek Werk’ is specifiek gericht op duur-
zame inzetbaarheid van mede werkers die fysiek werk doen. 
Dat vraagt een bijzondere aanpak. Het bijzondere heeft vooral 
te maken met het karakter van het werk en de doelgroep die 
het werk uitvoert. De balans tussen de fysieke belasting en de 
belastbaarheid van medewerkers is cruciaal. In onze aanpak en 
benadering is dat het aangrijpingspunt om aan de slag te gaan 
met verbeteringen. In deze gids leest u op welke manier we dat 
doen.

De gids ‘Duurzaam Fysiek Werk’ is niet alleen een uitleg en  
presentatie van onze aanpak. U leest ook recensies en bijdragen 
van onze klanten. Daar zijn we bijzonder trots op en het maakt 
de gids compleet. Zij hebben het pad immers al gelopen en er is 
geen betere gids dan de ervaringsdeskundige.

We wensen iedereen veel leesplezier en hopen dat deze gids u 
inspireert om ook de route naar ‘Duurzaam Fysiek Werk’ met ons 
te onderzoeken.

Marc, Piet-Jan en Ewout
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Sinds een aantal jaren is duurzame 
inzetbaarheid niet meer weg te denken 
binnen de bedrijven die wij begeleiden. 
Thema’s als vergrijzing, de verhoging 
van de pensioenleeftijd, de krapte op de 
arbeidsmarkt en het aantrekkelijk willen  
zijn als werkgever spelen hierbij een rol. 

Met ons concept ‘Duurzaam Fysiek Werk’ bieden wij bedrijven op 
verschillende manieren ondersteuning bij het duurzaam inzet-
baar houden van medewerkers. We inspireren en ondersteunen 
bedrijfsorganisaties om hun medewerkers goed te begeleiden 
zodat zij op een prettige en gezonde manier richting hun 
pensioen kunnen werken. 

Bijzondere aanpak
Duurzame inzetbaarheid vraagt voor fysiek werk een bijzondere 
aanpak. Het bijzondere in de aanpak heeft vooral te maken met 
twee aspecten: het karakter van het werk en de doelgroep die het 
werk uitvoert. 
 
Ten eerste zorgt het fysieke karakter van het werk ervoor dat 
het lichaam belast wordt. De gewrichten, gewrichtsbanden 
en spieren ondervinden veel krachten tijdens het werk. Dit zou 
kunnen leiden tot overbelasting. Een blessure betekent meestal 
dat er een beperking ontstaat om het werk uit te voeren en leidt 
vaak tot verzuim. 

Het tweede aspect betreft de doelgroep die het fysieke werk 
uitvoert. Dit zijn vaak praktisch opgeleide medewerkers. Het is  
bekend dat deze groep zich minder bewust is van een gezonde  
leefstijl en een goede houding op het werk. Daarnaast is bekend 
dat deze medewerkers lang verbonden blijven met het fysieke 
werk. Het is namelijk moeilijk om naar minder fysieke beroepen 
over te stappen.

De combinatie van deze twee factoren geeft meteen het belang 
aan om te investeren in duurzame inzetbaarheid. Dat is niet alleen 
in het belang van de medewerker, maar ook voor de werkgever 
levert dat veel op. De kosten die gemoeid zijn met verzuim en 
uitval zijn enorm. Een zieke werknemer kost de werkgever gemid-
deld 250 tot wel 300 euro per dag door directe kosten (o.a. de 
verplichte doorbetaling van het loon) en indirecte kosten (kosten 
voor vervangend personeel, verlies van productie of dienst-
verlening). Daarnaast is bekend dat gemotiveerde en betrokken 
medewerkers beter presteren op het werk. 

Zes aandachtsgebieden

Duurzaam Fysiek 
Werk is een integrale 
aanpak. We benaderen 
de problematiek vanuit 
verschillende invalshoeken 
en richten ons op zes 
aandachtsgebieden die 
heel specifiek zijn en op 
een specialistische manier 
moeten worden benaderd. 
De zes aandachtsgebieden 
vullen elkaar aan, maar 
kunnen ook onafhankelijk 
van elkaar ingezet worden. 

 
Het verminderen van de fysieke belasting (1, 2 en 3). 

Tijdens het werk is er altijd een bepaalde mate van fysieke 
belasting. Er zijn verschillende manieren om fysieke belas-
ting te verminderen. Ten eerste kan dat door aandacht te 
hebben voor de inrichting en organisatie van de werkplek. 
Ook helpt het om medewerkers die het fysieke werk doen 
goed voor te lichten en te trainen in de uitvoering van 
de fysieke handelingen. Coaching op de werkvloer is het  
derde aandachtsgebied. Coaches zorgen namelijk voor de 
overdracht van een effectieve manier van werken.

De begeleiding bij verzuim (4).
In fysiek werk zijn blessures niet te voorkomen. Voor 
medewerkers met klachten aan het bewegingsapparaat 
is het nodig om in het herstelproces veel meer aandacht 
te hebben voor de werkzaamheden. Dat geldt voor zowel 
de dosering van de werkbelasting tijdens het herstel als 
de mogelijke oorzaak van de klachten. De speciale aanpak 
die in fysiek werk nodig is noemen wij arbeidsgerichte 
herstelbegeleiding.

Aandacht voor het vakmanschap (5). 
Veel vormen van fysiek werk kennen een ongeschoold 
karakter. Dit is onterecht want er wordt onbewust veel 
kennis en ervaring gevraagd. Helaas wordt dit niet altijd als 
zodanig beleefd. Door extra aandacht aan het vakmanschap 
te schenken ontstaat meer waardering, trots, betrokkenheid 
en een betere prestatie. 

Aandacht voor de leefstijl (6). 
In combinatie met fysieke belasting is het herstelvermogen 
van het lichaam van groot belang. Dit herstelvermogen  
is direct gekoppeld aan leefstijl. De doelgroep die fysiek 
werk verricht scoort helaas beneden gemiddeld op dit 
onderwerp. Een goede reden om hier extra aandacht aan 
te geven.

Scan de QR-code om het e-boek 
‘Duurzaam Fysiek Werk’ aan te vragen.

“ Ons concept 
Duurzaam 

 Fysiek Werk”
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21 Training van  
arbeidsmotoriek

We trainen medewerkers op de 
werkvloer om het werk met een 
lage fysieke belasting uit te kunnen 
voeren en het lichaam efficiënter te 
gebruiken. 

Onze manier van trainen lijkt op de training zoals we in 
een sportomgeving kennen. In de training zitten diverse 
vormen van uitleg, voorbeelden, oefeningen en feed-
back. De inhoud van de training is geheel afgestemd 
op de praktijk van de medewerkers. De vaardigheden 
worden getraind met als doel om de juiste technieken 
aan te leren en te automatiseren tot professionele 
arbeidsmotoriek.

5
3Coaching 

We leiden coaches op die verstand 
hebben van fysieke belasting, hun 
collega’s kunnen begeleiden en 
daar naast werkplekken kunnen 
verbeteren.

Om aandacht voor fysieke belasting te blijven houden 
in de organisatie speelt de intern opgeleide coach een 
belangrijke rol. Deze coaches hebben verstand van 
fysieke belasting en kunnen daardoor werkplekken 
en -processen optimaliseren. Daarnaast kunnen ze 
(nieuwe) medewerkers coachen tijdens het werk zodat 
zij het werk efficiënt kunnen uitvoeren en het werk met 
zo min mogelijk fysieke belasting kunnen doen.

4
Van werk een 
vak maken

We ontwikkelen samen met 
bedrijven opleidingstrajecten voor 
medewerkers die gericht zijn op het 
verbeteren van het vakmanschap. 
Het vak in kaart brengen, opleiden 
en borgen staat hierin centraal.

Vakkundigheid in het werk wordt hoog gewaardeerd. 
Het vak ontwikkelt zich en duurzaam inzetbaar zijn 
betekent ‘een leven lang leren’. 
Wij analyseren het werk en brengen het werk overzich-
telijk in kaart. Dit overzicht is de basis voor onboarding, 
inwerken, training, coaching en borging.
Medewerkers krijgen de juiste kennis van hun werk en 
kunnen die slim gebruiken om te voldoen aan de eisen 
die gesteld worden. 

6Leefstijl
We verzorgen trainingen voor 
medewerkers over leefstijl. We delen 
essentiële kennis over leefstijl en 
zetten medewerkers aan om na te 
denken over keuzes die ze dagelijks 
maken op het gebied van gezondheid.

Leefstijl heeft veel invloed op het herstel van het 
lichaam. Dit herstel is belangrijk want het zorgt ervoor 
dat de fysieke belasting in balans blijft met de belast-
baarheid. Een onbalans kan leiden tot overbelasting 
en uiteindelijk tot blessures. Leefstijlverandering is  
niet eenvoudig. Het vereist kennis van o.a. voeding, 
beweging, ontspanning en slaap, en de wijze waarop 
deze leefstijlfactoren elkaar beïnvloeden.

Begeleiding bij 
verzuim

We begeleiden medewerkers met 
klachten aan het bewegingsapparaat  
en helpen bij het inrichten en 
uitvoeren van een optimaal herstel-
proces zodat de medewerker weer  
in het eigen werk kan terugkeren.

Medewerkers met fysieke klachten begeleiden we op  
de eigen werkplek. Met een gedoseerde opbouw van 
werk en verbeteringen in de manier van werken onder-
steunen we het herstelproces op maat. 
Voor een goed herstel is het belangrijk om in elke 
fase van het herstelproces op het juiste moment de 
juiste activiteiten te doen, zowel op het werk als thuis.  
We helpen bij het doseren van deze belasting en  
brengen de balans tussen belasting en belastbaarheid in 
ca. zes begeleidingen weer terug.

Werkplek en  
organisatie

We analyseren het werkproces, 
de werkwijze en de handelingen 
die verricht worden. Op basis van 
deze analyse adviseren we over de 
verbetermogelijkheden.

Werkplekken zijn er in alle soorten en maten. De werk- 
zaamheden zijn overal anders en de beschikbare hulp-
middelen ook. Mogelijkheden om werkplekken of 
processen te verbeteren zijn er ook altijd.
Een grondig onderzoek naar de fysieke belasting levert 
veel verbetermogelijkheden op. Het onderzoek kan 
eventueel ook gebruikt kan worden voor de RI&E. We 
maken een heldere rapportage waarin de bevindingen 
zijn beschreven en adviezen worden voorgedragen om 
verbeteringen door te voeren.
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Om het maken van keuzes over duur-
zame inzetbaarheid makkelijker te maken 
hebben wij een route uitgezet. De route 
heeft een start- en eindpunt en loopt langs 
een aantal succesfactoren die wij hebben 
gedefinieerd op basis van literatuur en 
ervaringen die we hebben opgedaan in 
onze projecten.

De route
De route naar ‘Duurzaam Fysiek Werk’ 
wordt gelopen met verschillende betrok-
kenen in de organisatie. Het management 
is betrokken, maar ook leidinggevenden 
en medewerkers worden op de route 
meegenomen. Het gaat er namelijk om dat 
iedereen begrijpt wat ‘Duurzaam Fysiek 
Werk’ is, wat het oplevert en op welke 
manier je invulling geeft aan ‘Duurzaam 
Fysiek Werk’.

1. De start
Het beginpunt van de route is het 
bepalen van een duidelijke visie met 
betrekking tot het thema ‘duurzaame 
inzetbaarheid’. Iedereen heeft zijn 
eigen invulling van het begrip en om 
spraakverwarring te voorkomen is een 
heldere en breed gedragen definitie 
belangrijk. Wat verstaan we onder 
‘Duurzaam Fysiek Werk’? Welke acti-

viteiten horen erbij? Hoe verhoudt 
het thema zich met andere reeds 
bekende beleidsonderdelen zoals 
verzuimbeleid?

Vanuit de visie worden de doelen 
geformuleerd: waarom is dit thema 
belangrijk en wat willen we ermee 
bereiken? Door goede doelen te 
formuleren is het tijdens het traject 
makkelijker om anderen mee te 
nemen en onderweg geen verras-
singen tegen te komen..
 
Het derde onderdeel bij de start is een 
uitspraak over de verantwoordelijk-
heid. Het is belangrijk om dit in de 
visie op te nemen. Wie is uiteindelijk 
verantwoordelijk voor de duurzame 
inzetbaarheid en wie speelt welke rol? 
Gaat het om het faciliteren, stimuleren, 
coachen of is het een verplichting? 
Waar ligt de grens en wat wordt er 
verwacht?

2. Onderweg
De betrokkenheid van medewerkers 
voor het ontwikkelen van beleid is 
cruciaal. Daarom worden er verschil-
lende werkgroepen samengesteld 
om de route naar Duurzaam Fysiek 

Werk te verkennen. Elke groep heeft 
een andere rol. De groep leiding-
gevenden speelt een belangrijke 
rol bij het ‘in gesprek raken’ met de 
medewerkers over hun inzetbaarheid. 
Uiteraard krijgen de medewerkers  
ook een rol. Het gaat namelijk 
vooral over deze groep. Door met 
verschillende groepen te werken en 
uitwisseling te creëren wordt ook 
gestalte gegeven aan het idee van de 
gedeelde ver antwoordelijkheid voor 
de duurzame inzetbaarheid. 
 
Er wordt tijdens het traject veel uit ge-
zocht en vastgelegd. Er worden keuzes 
gemaakt en beslissingen genomen. 
Een goed opgezet communicatie-
plan is dan vereist. De visie die is 
geformuleerd zal gedeeld moeten 
worden met iedereen die betrokken 
is en invloed heeft. Het kan helpen 
om tijdens de invoering het project 
een pakkende naam te geven en 
eventueel een logo te ontwerpen.  
Dit vergroot de herkenbaarheid. 
 
Om inzicht te krijgen in de behoeften 
en wensen van medewerkers is  
het zinvol om een breed opgezet 
onderzoek te doen naar wat er leeft 

“ Uw route naar  
Duurzaam Fysiek Werk”

De meeste organisaties beseffen dat 
duurzame inzetbaarheid belangrijk is. 
Het is een wezenlijk onderdeel van een 
toekomstbestendige organisatie en daarom 
staat het thema op de agenda. Toch lukt  
het vaak niet om de eerste stappen te maken 
en duurt het lang voordat er garen op de 
klos komt. 

Deze vertraging heeft vooral te maken met 
de complexiteit van het thema. Er komt 
namelijk veel bij kijken. Je wilt het in één 
keer goed opzetten, niks vergeten en niet 
verdwalen in de hoeveelheid aan informatie 
en ideeën die inmiddels voorhanden is. 
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Mertens Bouwbedrijf is een innovatief bouwbedrijf 
met passie voor bouwen. Werken in de bouw is vaak 
een fysiek beroep, maar ook het mentale aspect van 
de diverse functies moet zeker niet vergeten worden. 
“Daarbij wordt er vaak in het hier en nu gewerkt. 
Projecten zijn altijd leidend”, aldus Sandy Engels, 
P&O Adviseur van Mertens Bouwedrijf. “We waren 
minder met de toekomst van onze medewerkers 
bezig. En met een grote groep medewerkers die lange 
dienstverbanden hebben zit daar ook een risico aan.”

Samen met Buro voor Fysieke Arbeid is Mertens Bouwbedrijf een 
bewustwordingstraject gestart, zodat de medewerkers het werk 
op een fijne en fitte manier kunnen volhouden. “En bij ons gaat 
zoiets niet van bovenaf, maar altijd van binnenuit”, zegt Sandy.  
“We hebben hiervoor onze werknemerscommissie dan ook bena-
derd om dit project mee op te tuigen. Zij waren een heel jaar lang 
eigenaar van het project.”

In de werknemerscommissie is nagedacht over wat het thema 
duurzame inzetbaarheid concreet voor Mertens betekent. Het 
gaat nu over drie pijlers: volhouden (fysiek en mentaal), bijblijven 
en enthousiast blijven. Ook is er een communicatieplan gemaakt, 
met als slogan: Voor elkaar!

“Na dat jaar konden we ‘Voor Elkaar’ verder in de organisatie 
gaan inbedden en stap voor stap breiden we het uit”, gaat  
Sandy verder. “Onze eigen striphelden Ken en Jeu komen in de 

communicatie steeds terug, zelfs in corona-
tijd. Maar ook hele concrete zaken zoals onze  
menukaart met interventies (de ‘Mertens Bouw-
stenen’), de zwaar-werk-regeling vanuit de CAO, 
een verbetering van de Mertens PAGO/Dia, 
teambuildingsactiviteiten, samenwerking met  
de zorgverzekeraar op gebied van preventie, 
sportregelingen en ons vernieuwde kleding-
pakket is allemaal toegevoegd. 

We merken dat iedereen meer bewust wordt van wat er nodig is 
om fit, gezond en met plezier aan het werk te blijven. Het thema 
is niet alleen van ons als werkgever, maar we moeten het samen 
doen. Bij problemen komen medewerkers eerder naar ons toe 
en wordt er samen gezocht naar oplossingen. Leidinggevenden 
signaleren zaken eerder en pakken het ook op. Er is meer dialoog 
dan we gewend waren. Maar het onderwerp blijft een uitdaging 
dus gaan we door met aandacht hieraan te geven. Gelukkig 
hebben we erg weinig verloop en een superlaag verzuim.”

“Weinig verloop en laag verzuim”

op de werkvloer. Welke duurzame 
inzetbaarheid thema’s hebben een 
interventie nodig en welke juist een 
aanpak gericht op bewustwording? 
We noemen dit de nulmeting. Het 
geeft inzicht in de status aan het 
begin van het traject en kan gebruikt 
worden om te zien welke stappen er 
nodig zijn.

Belangrijk is dat in de nulmeting de 
pijlers werkvermogen, employability 
en vitaliteit aandacht krijgen en dat de 
medewerkers zoveel mogelijk worden 
betrokken. Een preventief medisch 
onderzoek is een veel gebruikt instru-
ment voor een nulmeting, maar er 
zijn ook andere vragenlijsten zoals de 
DIX (Duurzame Inzetbaarheid indeX) 
beschikbaar die kunnen worden 
toegepast. Een aantal goed opge-
zette rondetafelgesprekken met de 
medewerkers kan ook veel informatie 
verschaffen. 

3. Het eindpunt
Het eindpunt van deze route is ook 
meteen het startpunt voor het vervolg. 
Alle betrokkenen hebben informatie 
opgehaald en er kan gewerkt worden 
aan het plan van aanpak. Hierin 
worden de interventies die bijdragen 
aan de duurzame inzetbaarheid 
beschreven. In het plan van aanpak 
worden ook de prioritering van de 
interventies en de verantwoordelijk-
heid voor de uitvoering beschreven. 

De volgorde waarmee de interven-
ties worden ingezet kan veel effect 
hebben op de impact en acceptatie 
ervan op de werkvloer. Een project-
matige opzet van de interventies, met 
meetbare doelstellingen, een goed 
doordachte planning en evaluatie zijn 
van groot belang. 

M

Onze producten

Uw route naar  
‘Duurzaam Fysiek Werk’

In dit proces doorlopen we het 
hele traject zoals het hiernaast 
beschreven is. We starten het hele 
proces op. We beginnen bij wat er 
is en komen uit op een plan voor de 
toekomst. In het plan aanpak staan 
de interventies die gezamenlijk 
bedacht zijn en die daarna worden 
uitgevoerd. 

Inspiratiesessie  
‘Duurzaam Fysiek Werk’

Tijdens de inspiratiesessie door-
lopen we op verkorte wijze de 
route op een interactieve wijze.  
De nadruk ligt op de deelnemers 
inspireren en het beleven van de 
route en dat betekent dat er naast 
informatie vooral veel gedaan 
wordt. De groep gaat actief aan de 
slag met discussies, stellingen en 
opdrachten. Ten slotte eindigen we 
met een verkort plan van aanpak.

A
B

Voor elkaar
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Ilya Hermans, warehouse
manager bij TerbergBenschop, 
kwam in 2019 binnen in het 
bedrijf. Daar heerste een cultuur 
van ‘mouwen opstropen en aan 
de slag’ waardoor soms voorbij 
werd gegaan aan het fysieke 
aspect van het werk. Wel waren 
in het nieuwe magazijn diverse 
hulpmiddelen beschikbaar 
gesteld zoals hefmagneten, goede 
werktafels en transportmiddelen.

“Wanneer je alleen maar kijkt naar ‘getting 
things done’ en er geen serieuze aandacht 
is voor de lichamelijke belasting van de 
medewerkers, brengt dit op termijn risico’s 
met zich mee”, legt Ilya uit.

Om inzicht te krijgen in de fysieke belas-
ting liet Ilya een werkplekonderzoek 
uitvoeren. Ilya: “De trainer heeft op één 
dag alle werkzaamheden op de afde-
lingen inbound, outbound en spareparts 
en heftruck gezien en heeft medewerkers 
geïnterviewd over hun fysieke belasting. 
Er is een verslag geschreven waarin helder 
staat op welke vlakken we het al goed 
doen en waar we nog kunnen verbeteren. 

De bevindingen zijn ook gepresenteerd 
aan alle leidinggevenden in ons bedrijf. 
Mooi om te zien dat het dan meteen gaat 
leven voor hen.”

“Na dit onderzoek was duidelijk dat de 
meeste winst te behalen viel door ons te 
richten op de medewerkers. Zij hebben 
vaak zelf allerlei ideeën om het werk te 
verlichten en daarin moeten ze gehoord 
worden. ‘Top down’ werkt niet, daar zijn 
onze medewerkers nogal wars van. De 
mede werkers hebben een belangrijke rol 
in de verbetering van de fysieke belas-
ting. In de workshops ontdekken ze wat 
nu precies belastend is en ook wat je 

eraan kunt doen. Alleen maar een keertje 
zeggen: ‘Dit gaat er niet goed’, dat werkt 
natuurlijk niet. Je moet mensen echt 
bewust maken”, zegt Ilya.

De reacties van de medewerkers zijn goed. 
Volgens Ilya waren veel medewerkers 
aangenaam verbaasd over de getrainde 
bewegingstechnieken, net als hijzelf:  
“Je denkt dat je het wel goed doet, maar 
ik heb nooit geweten dat maar vijf centi-
meter dichterbij staan zoveel effect heeft 
op de belasting van je rug.”

Consense Arbo is een organisatie die werkgevers 
ondersteunt bij reintegratie van werknemers, 
ziekteverzuim en preventie. Als arbodienst speelt 
zij een prominente rol bij de preventie van fysieke 
klachten bij medewerkers. 

Consense Arbo vraagt regelmatig werkplekonderzoeken of 
arbeidsgerichte herstelbegeleiding aan voor haar klanten.  
Sander van Dijk, arbeidsdeskundige, is zeer content over de 
inmiddels tien jaar durende samenwerking met Buro voor Fysieke 
Arbeid. 

“Buro voor Fysieke Arbeid is voor ons een betrouwbare en 
stabiele partner. Of het nu gaat om een werkplekonderzoek  
of herstelbegeleiding, ze zorgen altijd voor resultaat. En de  
zelfstandige bedrijfsartsen waar wij als arbodienst mee werken, 
zijn ook tevreden. 

De verslaglegging van het werkplekonderzoek met foto’s van 
werksituaties maakt voor de bedrijfsarts tastbaar wat er bij de 
medewerker speelt op de werkvloer. Vroeger adviseerden wij 
een tilcursus, maar daar had de klant nagenoeg niets aan omdat 
het erg moeilijk was voor medewerkers om dit te gebruiken in 
het eigen werk. Nu worden medewerkers tijdens een werkplek-
onderzoek of herstelbegeleiding geanalyseerd en getraind op de 
eigen werkplek. Hierdoor is de medewerker beter in staat regie te 
nemen over zijn of haar situatie. Dat is voor ons als arbodienst erg 
belangrijk.”

I

“Regie nemen over  
eigen situatie”

Meteen duidelijk waar  
de meeste winst te halen was

Concrete acties  
op de eigen werkplek C

“Vijf centimeter
dichterbij staan
heeft veel effect”
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Mensen hechten veel waarde aan de 
omgeving waarin ze werken. Als je prettig 
en gezond kunt werken helpt dat bij het 
leveren van goede prestaties en verhoogt 
dat de inzetbaarheid. De werkgever en de 
werknemer zijn samen verantwoordelijk voor 
een prettige werkomgeving. De medewerker 
kan dikwijls zelf veel doen, maar ook de 
werkgever kan vaak zaken verbeteren.

Tijdens het werkplekonderzoek brengen we de aspecten van 
werkplek en organisatie in kaart. We gaan daarbij uit van de 
dagelijkse praktijk. We analyseren de manier waarop medewer-
kers werken en gebruik maken van de ruimte en hulpmiddelen. 
Daarnaast interviewen we medewerkers en leidinggevenden  
over de organisatie van het werk. Op deze manier kunnen we 
aanbevelingen doen over mogelijke verbeteringen. Deze richten 
zich op drie vlakken: technische, organisatorische en persoons-
gebonden maatregelen om lichamelijke (over-)belasting te 
voorkomen.

Met name de analyse van de manier waarop medewerkers 
bewegen tijdens het werk geeft veel informatie over mogelijke 
verbeteringen. Het bewegingspatroon van medewerkers op 
de werkplek legt vaak al knelpunten bloot. Bijvoorbeeld omdat 
medewerkers veel moeten reiken, hoog moeten heffen of laag 
moeten bukken. Maar ook omdat ze onnodig veel moeten lopen 
of hulpmiddelen niet gebruiken. Door rekening te houden met 
ergonomische principes kunnen veel belastende situaties op de 
werkplek op een eenvoudige manier verbeterd worden.

Het betrekken van medewerkers bij het analyseren van het werk, 
de werkplek en de werkwijze is essentieel. Zij hebben immers de 
kennis van het werk. Zo komen er vaak allerlei ideeën los die een 
aanzienlijke vermindering van de belasting teweegbrengen.

“ Werkplek  
en organisatie”

In het najaar van 2020 heeft het 
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid de campagne 
‘Hoe TOP werk jij?  Pak fysieke 
belasting aan!’ gelanceerd.  
Deze campagne loopt de komende 
twee jaar en heeft als doel 
bedrijven te inspireren om  
samen met medewerkers aan de 
slag te gaan met het verminderen 
van fysieke belasting. 

Aanleiding is het hoge verzuim met 
fysieke klachten, maar zeker ook de vele 
medewerkers die aangeven last te hebben 
van het bewegingsapparaat, maar nu nog 
niet verzuimen. De campagne zet in op  
de zogenoemde TOP-strategie.
 
Om fysieke belasting te verminderen zijn 
er twee fases te benoemen. Allereerst 
het in kaart brengen van de risico’s. 
Nadat de risico’s duidelijk zijn, kunnen er 
maatregelen getroffen worden om deze 
te minimaliseren. Onderzoek of je de 
oorzaak van de lichamelijke overbelas-
ting kunt wegnemen en volg daarbij de 
TOP-strategie. 

Technische maatregelen:
Kijk eerst met welke technische maat-
regelen de bron van lichamelijke over -
belasting kan worden weggenomen, 
zodat werknemers gezonder kunnen 
werken. Denk aan machines of hulp-
middelen om het werk lichter te 
maken, zoals een tillift in de zorg of 
een heftafel in de logistiek.

Organisatorische maatregelen:
Overweeg vervolgens of een aanpas-
sing van het werkproces mogelijk 
is. Onderzoek daarnaast of werkne-
mers zware met minder zware taken 
kunnen afwisselen of meer pauzes 
kunnen nemen.

Persoonsgebonden maatregelen:
Als de fysieke belasting nog niet 
voldoende is gereduceerd ga je op 
zoek naar maatwerkoplossingen. 
Hieronder verstaan we individuele 
adviezen voor uitvoering van taken, 
individuele aanpassingen in de functie 
van de werknemer en training. 
Training en voorlichting zorgen 
ervoor dat werknemers de risico’s 
herkennen en weten wat de maatre-
gelen hen opleveren. Pas voorlichting 
en training altijd toe in combinatie 
met technische en/of organisatori-
sche maatregelen. Het toepassen en 
opvolgen van de maatregelen is een 
gedeelde verantwoordelijkheid van 
de werkgever en werknemers.

C

1Onze producten

QuickScan Duurzaam Fysiek Werk

QuickScan Fysieke Belasting

Werkplekonderzoek voor individuele 
medewerkers

Werkplekonderzoek op een afdeling

Training Fysieke Belasting voor 
preventiemedewerkers 

I
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De manier waarop mensen 
doorgaans bewegen is 
onbewust. Bij het stofzuigen 
van de woonkamer of het 
inladen van boodschappen 
in de auto denken mensen 
niet na. Het gaat vanzelf. 
We noemen deze manier 
van bewegen ‘alledaagse 
motoriek’. Een kenmerk 
van deze motoriek is dat 
het niet is afgestemd op 
‘hoe je beweegt’, maar 
vooral op ‘dat het lukt’. 
Als je goed kijkt zie je dat 
het lichaam onnodig belast 
wordt. 

De alledaagse motoriek is niet geschikt 
om fysiek werk te doen. Tijdens het werk 
variëren de houdingen te weinig en kan 
er gemakkelijk een bewegingspatroon 
ontstaan dat bestaat uit ongunstige 
houdingen en belastende bewegingen. 
Door dat patroon dagelijks uit te voeren 
kunnen delen van het lichaam overbelast 
raken en kunnen blessures ontstaan.

Voor fysiek werk is professionele arbeids-
motoriek nodig. Dit is de manier van 
bewegen die aansluit bij het werk en als 
doel heeft om het werk efficiënt en vlot 
uit te kunnen voeren mét zo min mogelijk 
fysieke belasting. De technieken zijn geba-
seerd op alle principes die zorgen voor een 
zo laag mogelijke fysieke belasting, met 
minder risico’s op blessures. Professionele 
motoriek kun je leren door te trainen. 

Het leerproces om de professionele 
arbeidsmotoriek onder de knie te krijgen 
is vergelijkbaar met het trainen van de 
forehand, borstcrawl of wreeftrap. Veel 
mensen trainen wekelijks met plezier 
en gedrevenheid om de bewegings- 
technieken van hun sport te perfectio-
neren. In het werk is het minder gewoon, 
maar werkt het precies hetzelfde. Het gaat 
dan ook om zaken als goed voetenwerk, 
goede handvatting en een slimme aanpak. 

In de arbowet staat dat medewerkers 
die fysiek werk uitvoeren ‘doeltreffend 
onderricht’ moet krijgen. Maar wat is dit  
precies? Voor ons betekent ‘doeltreffend’ 

dat medewerkers na de training de juiste  
arbeidsmotoriek laten zien in het dagelijkse  
werk. Een éénmalige tilcursus of instructie 
is helaas niet toereikend omdat het niet 
zorgt voor een blijvende verandering. 

Bij onze klanten hebben we arbeids-
motoriek ontwikkeld waarin belastende 
elementen en patronen zoveel mogelijk 
zijn verminderd. We ontwikkelen deze 
motoriek altijd samen met de mede-
werkers zelf. Zij zijn immers specialist  
in het werk en de juiste mensen om de 
technieken en vaardigheden uit te testen. 
Met behulp van een goed ingericht leer-
proces zullen er nieuwe automatismen 
ontstaan in de motoriek. Op deze manier 
is scholing van arbeidsmotoriek een effec-
tieve methode om fysieke belasting te 
verminderen en daarom ook een essentieel  
onderdeel van een verantwoorde omgang 
met fysiek werk!

Op Voorsprong is een coachingstraject dat samen 
met IBN is ontwikkeld. Het is speciaal voor mensen 
in een reintegratietraject die in de nieuwe baan met 
fysieke werkzaamheden te maken krijgen. Marcel 
van Ras, accountmanager bij IBN, is de schakel tussen 
de werkzoekende, de werkgever en ondersteunende 
instanties om het traject de meeste kans van slagen 
te geven. ”We hebben extra ondersteuning gevraagd 
aan Buro voor Fysieke Arbeid. We willen niet dat 
het lichaam in de beginfase verkeerd belast wordt. 
Voorkomen is beter dan genezen.”

Marjo heeft deze coaching ook gehad. “In het verleden heb ik 
ook inpakwerk gedaan. Op een gegeven moment heb ik veel 
fysieke klachten gekregen, waardoor ik het werk toen niet kon 
behouden”, vertelt ze. “Ik heb veel nieuwe dingen geleerd nu. 
Bij de enveloppen   machine hebben we de werkplek iets anders 
ingericht zodat ik overal makkelijker bij kan. Ik sta recht voor het 
werk en ik stap nu veel meer bij in plaats van mijn rug te draaien. 
Dat verschil merkte ik meteen. Veel dingen doe ik nu thuis ook al 
tijdens het huishouden”, lacht Marjo. 

“Met deze specialistische en persoonlijke ondersteuning is Marjo 
letterlijk op voorsprong gekomen”, zegt Marcel. “Ze kreeg een 
betere start in haar nieuwe baan. Ze weet hoe om te gaan met 
haar mogelijkheden en beperkingen. Risico’s zijn afgenomen en 
de kansen op een duurzaam vervolg zijn fors vergroot. Dat is wat 
we willen: zorgen voor werkgeluk en duurzaamheid én voor slim 
werken.”

O
Op Voorsprong

“Een betere start  
in een nieuwe baan”

2
Onze producten

Workshop Fit & Gezond

Opleiding Professionele 
Arbeidsmotoriek

Floorwalking

Op Voorsprong

Code 95 - U20 Fysieke Belasting

Beeldschermwerk

“ Training van 
 arbeidsmotoriek”
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Aan de Maas in Rotterdam staat 
de maalderij van Dossche Mills. 
Hier worden verschillende 
soorten graan verwerkt tot 
bakkerijgrondstoffen. Veel werk  
wordt door machines gedaan, 
maar er wordt op sommige 
werkplekken ook behoorlijk 
fysiek werk gedaan. 

“Bij de productielijnen en in de zakgoed-
loods, waar de meelbalen voor de 
klanten worden verzameld, worden onze 
medewerkers het meest belast”, vertelt 
preventiemedewerker John Roos. 

In 2018 is op deze twee afdelingen door 
Buro voor Fysieke Arbeid een workshop 
verzorgd. De medewerkers leerden hoe 

zij fysieke belasting in hun werk kunnen 
herkennen. Ze oefenden op het juist 
inrichten van hun werkplek en leren hoe  
zij hun werk met behulp van hulpmidde- 
len en het gebruik van bewegingstech-
nieken minder zwaar kunnen maken. In 
2019 werden een aantal coaches fysieke 
belasting opgeleid die de medewerkers 
kunnen helpen hun belasting te verlagen. 
“Zo is er, bijna twee jaar na de eerste work-
shops, nog steeds aandacht voor fysieke 
belasting”, geeft John aan.

Kurtagic Cemal is één van de medewerkers  
die de workshop destijds gevolgd heeft. 
“Ik heb geleerd om niet met de zakken om 
de pallet heen te lopen, maar ze al direct 
op de pallet neer te leggen en dan door 
te schuiven.” Het aanleren van de andere 
manier van werken ging hem gemakkelijk  
af. “Al na een week oefenen merkte ik dat 
er dingen vanzelf gingen”. Nu weet en 
doet hij niet anders meer. Op een minder 
belastende manier tillen, draaien en van 
de heftruck afstappen zijn een automa-
tisme geworden.

Beaphar B.V. in Raalte is een 
Nederlandse fabrikant van een 
uitgebreid assortiment van 
genees en verzorgingsproducten 
voor huisdieren. Daarnaast 
maken ze ook voeding voor 
vogels, konijnen en knaagdieren. 

Om goed voorbereid te zijn op de 
toekomst is Beaphar gestart met een 
interne werkgroep die zich bezighoudt 
met duurzame inzetbaarheid. 
“In de werkgroep Fit@Beaphar zitten 
medewerkers uit alle geledingen van 
het bedrijf”, vertelt Rosemarie Haarman, 

HR Adviseur. “De werkgroep maakt alle 
keuzes binnen het thema duurzame inzet-
baarheid en fysieke belasting is als eerste 
gekozen. Onze medewerkers hebben nu 
eenmaal fysiek belastend werk en omdat 
we zien dat klachten toenemen is het een 
belangrijk aandachtspunt. We willen dat 
onze medewerkers gezond aan het werk 
kunnen en blijven.”

Op dit moment worden interne coaches 
opgeleid die de collega’s op de vloer 
gaan coachen. De interne coaches heb- 
ben gesolliciteerd voor de rol als coach. 
“Hierdoor hebben we medewerkers kun- 

nen selecteren met de juiste motivatie.  
De coaches krijgen in het project een 
centrale rol, dus dat is belangrijk. En we 
zien dat het werkt.” 

In deze fase zijn de coaches bezig om de 
werkplekken in kaart te brengen. Er zijn  
proefopstellingen gemaakt om te testen 
of dat minder fysieke belasting geeft.  
“De trainer van Buro voor Fysieke Arbeid 
helpt ons om de juiste stappen te nemen 
in het proces”, vult Rosemarie aan. “Zij is 
praktisch ingesteld en alle kennis wordt 
vertaald naar de werkvloer. Heel fijn om te 
zien dat onze coaches zo enthousiast zijn.” 

Dingen gaan 
nu vanzelf

Alle kennis wordt vertaald 
naar de werkvloer

A
“Het gebruik van  

bewegingstechnieken”

“Medewerkers die 
interesse hebben laten 
solliciteren op de rol 

als coach”

B
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Woningcorporatie Mitros beheert en onderhoudt 
30.000 woningen in Utrecht en Nieuwegein.  
Het onderhoud wordt voor het grootste deel door  
de eigen vakmannen uitgevoerd. 

“Het werk van onze vakmannen is fysiek zwaar werk”, vertelt 
manager huuronderhoud Jos Bulter. “Het is een trouwe groep 
medewerkers en dus stijgt de gemiddelde leeftijd van deze groep. 
We zien dan ook dat de uitval met klachten aan schouders, rug of 
knieën de laatste jaren is toegenomen. Wij willen samen met onze 
vakmannen nadenken over hoe ze gezond naar hun pensioen 
kunnen toewerken, zodat ze er daarna ook nog van kunnen 
genieten. Begin 2020 zijn we daarom met Buro voor Fysieke 
Arbeid het project ‘Mitros Beweegt Beter’ gestart. 

Jos is daar enthousiast over: ”Het mooie van hun aanpak is dat ze 
kijken naar alle aspecten van het werk. Soms hoor je dat een bedrijf 
start met een tilcursus. Maar het werk is veel meer dan alleen 
tillen. Het gaat bijvoorbeeld ook om het in- en uitstappen van 
de bus, het dragen van de gereedschapskoffer en het vervangen 
van een raam. We richten ons samen met de vakmannen heel 
breed op het zoeken naar verbeteringen. Zij hebben geleerd 
hoe ze het best hun werkplek kunnen inrichten en hoe ze in de 
juiste houding kunnen werken. Mijn collega’s en ik denken na 

over hoe we het werk kunnen verlichten met hulpmiddelen of 
afwisseling”. Nadat de vakmannen de training hebben gehad is 
er nagedacht over borging. “Vier vakmannen hebben een extra 
opleiding gehad en kijken over de schouder van de collega’s mee. 
Dat was in het begin best spannend voor ze, omdat ze ineens hun 
collega’s moesten gaan vertellen hoe het werk ook anders kan. 
Het coachen is echt een ander vak. Maar ze groeien langzaam in 
hun rol”, vertelt Manoeke van Keken, teammanager repareren en 
onderhouden.

Jos is nog voorzichtig over de resultaten. “We zien al wel een daling 
terug in de verzuimcijfers, maar het is nog te vroeg om conclusies  
te trekken. Volgend jaar gaan we inzetten op borging en dan 
weten we meer.” Manoeke voegt nog toe: ”We merken echt dat 
de vakmannen er bewust mee bezig zijn. Het zit ’m in kleine  
voorbeeldjes. Ik hoor bijvoorbeeld dat ze hun gereedschaps-
kist vaker op een krukje zetten of dat ze veel bewuster op beide 
benen gaan staan. Het gaat stapje voor stapje, maar met hulp van 
de coaches zal het gedrag inslijten.”

Vakmanschap is een begrip 
binnen Technische Unie. Al ruim 
20 jaar wordt daar de opleiding 
‘Technische Unie Professional’ 
verzorgd. De trainingen worden 
verzorgd door instructeurs van 
Technische Unie zelf. Ze zijn door 
Buro voor Fysieke Arbeid opgeleid 
om ook les te kunnen geven over 
fysieke belasting. Ton Herremans 
en Edwin van Velthoven zijn beide 
instructeur en beleven er veel 
plezier aan. 

Ze staan elke dag in de praktijk. “Wij 
bereiken met de instructies veel mede-
werkers. Als iedere collega elke keer één 
tip meeneemt dan is er al veel gewonnen. 
Daardoor kunnen wij bijdragen aan meer 
werkplezier en de kans op blessures 
verminderen.”

Instructeur Ton: 
“Ik haal veel voldoening uit het geven van 
trainingen. Ik daag mezelf elke dag uit om 
medewerkers te prikkelen. Bewustwording 
is daarbij de eerste stap, maar ik wil ook 
snel door naar de werkvloer. Deze mensen 
zijn namelijk praktisch ingesteld.
Ik ben zelf chauffeur geweest en weet 
daarom heel goed wat het werk inhoudt. 
Net als alle andere hulpmiddelen in het  
werk, moet je ook jouw lichaam goed 
onderhouden. Ik zeg altijd: “Wat je op 
oliedruk kan doen, moet je niet op bloed-
druk doen. Laatst gaf ik instructie aan een 
medewerker die werkt met een elektri-
sche pompwagen. Hij reed achteruit en 
had z’n nek maximaal gedraaid. Dan ga ik 
daar direct op in met een opmerking: ‘Sta 
je lekker?’ Ik vind dat de manier waarop 
je je spieren en gewrichten gebruikt niet 
losstaat van het werk dat je doet. Blessures 
zijn vaak een optelsom zijn van alle belas-
tende momenten in het werk.” 

Instructeur Edwin:
“Ik vind het belangrijk dat medewerkers  
geen trucje leren van mij, maar echt 
begrijpen waarom een andere manier 
minder belastend is en wat het hen kan 
opleveren.
Ik heb in het verleden in de bouw gewerkt. 
Daar zeiden ze tegen mij: ‘Hé jongen, doe 
niet zo gek. Je hebt maar één rug’. Maar 
ik kon de wereld aan. Ik kwam er pas 
vele jaren later achter dat ik ongelijk had. 
Het is de uitdaging om ook jongeren te 
motiveren om nu al zuinig te zijn op hun 
lichaam. Het lichaam blijft niet zoals het 
nu is.
Een tijdje geleden vroeg een medewerker 
mij advies over de tilhulpen. Ik zag dat hij 
bij het gebruik daarvan zijn knie telkens 
onnodig belastte. We hebben zijn voeten-
werk tijdens het omdraaien veranderd.  
Hij geeft dit nu door aan zijn collega’s op 
die werkplek.”

“Elke keer één tip 
meegeven is al winst”

“We zien al een daling in 
verzuimcijfers”

V

W

Vakmanschap  
is een begrip

Alle aspecten van het 
werk komen aan bod
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Coaching-on-the-job is de 
meest effectieve manier om 
anderen in een werksituatie 
vaardigheden aan te leren. 
Als je als organisatie 
dus meer wilt betekenen 
voor de medewerkers en 
hun omgang met fysieke 
belasting wilt verbeteren is 
een coach op de werkvloer 
de juiste persoon. 

De coach begeleidt medewerkers, denkt 
mee over de inrichting van werkplekken 
en speelt een rol in het verbeteren van het 
vakmanschap. Door het opleiden van een 
interne coach blijft expertise in de organi-
satie. De coach is de spil tussen de theorie 
en de praktijk en zorgt voor continuïteit 
van de aandacht voor fysieke belasting en 
vakmanschap.

Een eigen visie
Wij hebben een eigen visie op de rol van 
de coach. Voor ons is de coach een soort 
sportcoach. De essentie van coaching zit 
in het overdragen van arbeidsmotoriek, 
net zoals dat geldt voor de tennisleraar of 
voetbaltrainer die bewegingen en vaardig-
heden overdraagt (forehand, wreeftrap). 
Dit is anders dan instructie geven of losse 
tips aanbieden. De coach is namelijk bezig 
met het bereiken van gedragsverandering 
door medewerkers echt te trainen en te 
coachen tijdens het werk. 

 
In de opleiding tot coach leren instructeurs, 
teamleiders, meewerkend voormannen 
en andere direct leidinggevenden hoe 
ze collega’s kunnen ondersteunen bij het 
aanleren van de juiste arbeidsmotoriek 
en eventueel vakinhoudelijke aspecten 
van het werk. De ondersteuning die de 
coaches aan de medewerkers geven is 
gericht op drie elementen:

De coach draagt kennis en vaardig-
heid over naar de medewerker. 
De coach geeft uitleg en voorbeelden. 
De medewerker krijgt feedback op 
de uitvoering en samen trainen ze de 
benodigde vaardigheden.

De coach helpt de medewerker bij 
de transfer van de theorie naar de 
dagelijkse praktijk. 
De werkplek, de situatie tijdens het 
werk en de omstandigheden zijn tel- 
kens net een beetje anders. De coach  
helpt de medewerker goede keuzes 
te maken en de werkwijze te automa-
tiseren. Dit betekent geen gekunsteld 
trucje, maar echte vaardigheid.

De coach begeleidt het leerproces 
van de medewerker. 
Leren is vooral een mentaal proces  
en het gaat niet altijd even makkelijk.  
De coach helpt de medewerker bij alle 
leerervaringen in het leerproces.

 

Naast trainingsvaardigheden en het 
verzorgen van een coachmoment leren de 
coaches ook op de juiste manier feedback 
te geven, werken met doelstellingen, het 
gebruiken van een passende toonzetting 
en leren ze gesprekstechnieken. 
 
Coaches worden in bedrijven op verschil-
lende manieren ingezet. We hebben 
diverse modules, zodat coaches zich 
kunnen specialiseren op een bepaald vak- 
gebied, zoals beeldschermwerk, verzuim-
begeleiding en vakmanschap. Tevens is er 
een module ‘training geven over fysieke 
belasting’ voor bestaande trainers en 
instructeurs.

“ Coaching”

Elke dag gaat er bij de medewerkers van Deli Home  
ca. 7.000 kilo aan houten woonproducten en 
bouwmaterialen door hun handen. Reken maar  
eens uit hoeveel dit per jaar is! En tot aan je pensioen! 

Om dit vol te houden is het belangrijk om op de juiste manier 
te werken. Je wilt ook de volgende dag en de dag erna nog de 
energie en kracht hebben om te presteren én te genieten van 
je vrije tijd. Daarom worden bij Deli Home medewerkers op de  
werkvloer opgeleid tot ergocoach. Zij helpen hun collega’s met 
slimme tips om met minder lichamelijke belasting te werken.

Duco Krikke, KAM manager van Deli Home, is positief over de 
rol die de ergocoaches nu spelen in de organisatie: “Ze vinden 
het leuk om iemand iets te leren waar je echt wat aan hebt.  
Dat maakt het coachen ook gemakkelijker. Ze zien nu direct 
wanneer iemand niet goed tilt of een werkplek niet goed is 
opgesteld. Ook worden de coaches ingezet bij de inrichting 
van nieuwe werkplekken in het bedrijf. Er zijn aanpassingen 
gedaan aan machines en er zijn met afdelingen onderling goede 
afspraken gemaakt over de hoogte van aan te leveren pallets.  
Het gaat uiteindelijk om de gezondheid van de medewerkers!”

“Je wilt ook 
de volgende 
dag genoeg 

energie 
en kracht 
hebben”

Leuk om iemand  
iets te leren E

3Onze producten

Coach Fysieke Arbeid / Ergocoach

 - Onboarden / inwerken

 - Professionele Arbeidsmotoriek

 - Beeldschermwerk

 - Vakmanschap

 - Werkplekanalyse

 - Verzuimbegeleiding

Trainer Fysieke Belasting

Teamcoaching
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Stigas helpt agrarische ondernemers en werknemers 
om veilig, gezond en vitaal te werken. Productief en  
met plezier aan het werk zijn én blijven, dat is de grote  
uitdaging voor de toekomst. Medewerkers met klachten  
aan het bewegingsapparaat die reintegreren in hun 
eigen werk worden door Buro voor Fysieke Arbeid 
begeleid. 

De ervaringen van Stigas zijn positief, vertelt Marceline Schnitzler, 
interventieadviseur bij Stigas: “Door de arbeidsgerichte herstel-
begeleiding gaat de re-integratie zonder vertraging. Er zijn 
duidelijke resultaten die de schadelast verminderen voor de  
werkgever en de verzekeraar. Voor Stigas is de herstelbegeleiding 
een passende oplossing voor medewerkers die praktisch aan 
het werk zijn, met als groot voordeel dat het plaatsvindt op de  
werkplek van die medewerker”.

Marilous Chaillet, medisch adviseur/bedrijfsarts bij Stigas geeft 
aan dat medewerkers de begeleiding op de werkvloer inderdaad 
prettig vinden: “De medewerkers zijn enthousiast over de training. 
Ze leren een betere houding en beweging aan op de werkplek 
en in de werkzaamheden. Kortom, een goede toevoeging aan de 
verzuimbegeleiding die heel goed past bij de sector.”

Elke dag zetten duizenden Hagomedewerkers zich in 
om een bijdrage te leveren aan een schoon Nederland. 
Ook bij Hago NL is langer fit en productief doorwerken 
een actueel vraagstuk. 

“En we willen de waardevolle kennis en ervaring vasthouden 
zodat er voldoende gekwalificeerd personeel is”, vertelt Joyce 
Kolen, P&O manager bij Hago NL. “Om dat te bereiken zetten we 
in op betekenisvol werk. Dit maakt voor de medewerkers echt het 
verschil. Uiteraard verwachten we ook van de medewerkers dat ze 
in zichzelf blijven investeren”.

Voor het vlak van verzuim en fysieke belasting is er speciale 
aandacht binnen Hago NL. ”Samen met Buro voor Fysieke 
Arbeid hebben we gezocht naar een passende training voor 
onze leidinggevenden,” vertelt Joyce. “De standaard ergocoach 
opleiding is uitgebreid met extra aandacht voor de coaching 
van collega’s met beginnende fysieke klachten. We hebben de 
opleiding ‘Beweegcoach schoonmaak’ gecreëerd. Dit maatwerk 
past goed bij onze praktisch geschoolde medewerkers. Hierdoor 
kunnen onze medewerkers makkelijker regie nemen in de eigen 
duurzame inzetbaarheid. We verschuiven zo langzaam de focus 
van verzuim naar preventie”. 

Naast deze preventieve inzet wordt er momenteel ook gebruik 
gemaakt van arbeidsgerichte herstelbegeleiding. “We hebben  
onwijs veel succes met het inzetten van herstelbegeleiding”, 
aldus Joyce. “En zelfs wanneer medewerkers niet terugkeren in 
hun eigen werk geeft het ons handvatten om in gesprek te gaan 
met de medewerker over omscholing of eventueel duurzaam 
uitstromen. Dus echt positief”.

Schadelast  
verminderen

Extra aandacht voor  
fysieke klachten

S
“Arbeidsgerichte 

herstelbegeleiding is 
praktische oplossing voor 

medewerkers”

“We hebben onwijs veel succes”

E
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“ Begeleiding bij verzuim”

ZuidZorg is een thuiszorg
organisatie in ZuidoostBrabant. 
De medewerkers leveren zorg  
en verpleging bij cliënten thuis.  
Carmen van HoutRoest, 
team coach wijkzorg en 
preventiemedewerker, geeft  
aan dat de werkzaamheden 
fysiek zwaar zijn. 

“We hebben al veel hulpmiddelen ingezet 
en we hebben ergocoaches in de wijk 
die medewerkers kunnen ondersteunen.  
De meeste medewerkers zijn al iets ouder 
en langdurig in dienst. Ze hebben over 
het algemeen een hoge verzuimdrempel 
dus als ze dan verzuimen, is er ook echt 
iets aan de hand. Wij willen hen dan goed 
kunnen begeleiden bij de re-integratie.” 
ZuidZorg schakelt daarvoor al drie jaar 
Buro voor Fysieke Arbeid in. “De medewer-
kers zijn enthousiast over die begeleiding”, 

zegt Carmen. ”De intake vindt plaats in het 
wijkgebouw. De hersteltrainer geeft dan 
uitleg over de klacht, de relatie met het 
werk en over de balans tussen belasting 
en herstelvermogen. Zo weet zowel de 
medewerker als wij hoelang het herstel 
ongeveer gaat duren en begrijpt de mede-
werker wat er nodig is om te herstellen”.

Na de intake worden afspraken gemaakt 
voor een aantal begeleidingsmomenten 
waarbij de medewerker wordt gecoacht 
tijdens de werkzaamheden bij een cliënt 
thuis. Om te voorkomen dat iemand na 

ziekmelding weer in de oude gewoonte 
terugvalt, geeft de hersteltrainer tips om 
de werkzaamheden makkelijker en met 
minder fysieke belasting uit te voeren.  
Die tips worden ook bewust ingetraind 
met de medewerker. 

Carmen: “Door deze begeleiding duurt  
het verzuim minder lang en wordt de 
kans op herhaling van de klachten kleiner.  
Op deze manier kunnen we op een goede 
manier voor ons personeel zorgen. Wij 
willen dat onze mensen ontzorgd worden 
en herstelbegeleiding past daarbij!”

Voorkomen is beter dan 
genezen. Toch zetten we 
niet alleen in op preventie, 
maar begeleiden we ook  
medewerkers die klachten  
hebben aan hun bewegings-
apparaat. Bij het uitvoeren 
van fysiek werk zijn de 
risico’s op blessures en 
overbelasting namelijk 
vergroot. Een blessure  
aan het bewegingsapparaat 
beperkt het uitvoeren 
van het werk direct 
en dat betekent dat de 
medewerker het eigen werk 
niet of slechts gedeeltelijk 
kan uitvoeren.

Onze hersteltrainers werken volgens de 
methodiek van ‘arbeidsgerichte herstel-
begeleiding’. Deze methodiek is afgeleid 
van de herstelbegeleiding die succesvol 
in de topsport wordt toegepast. Sporters 
met blessures krijgen direct een onder-
zoek, een plan van aanpak en een 
aangepast trainingsschema om weer 
wedstrijdfit te worden. Onze methodiek  
 

werkt hetzelfde. De begeleiding is indivi-
dueel, direct, geprogrammeerd en vindt 
plaats op de werkvloer. We begeleiden 
totdat de medewerker het werk weer 
volledig kan uitvoeren. De herstelbegelei-
ding baseert zich op drie pijlers:

De medewerker goede  
voorlichting geven. 
Het verstrekken van informatie over 
de klacht en het te verwachten 
herstelproces. 

De belasting van de medewerker 
goed doseren. 
Dat betekent dat de belasting tijdens 
het herstelproces niet te hoog is, maar 
vooral ook niet te laag. 

Onnodige fysieke belasting in het 
werk proberen weg te nemen of te 
verminderen. 
Dit doen we door de medewerker te 
coachen in het werk en een minder 
belastende manier van bewegen en 
werken aan te leren.

Het bijzondere aan de begeleiding is dat  
de regie van het herstel in de basis bij 
de medewerker zelf ligt. In de begelei-
ding wordt kennis en ondersteuning 
gegeven door de hersteltrainer om het 
herstel zo optimaal mogelijk te laten 
verlopen. Deze zelfregie past goed in 
een actief verzuimbeleid. De herstelbe-
geleiding kan in elke fase van het herstel 
of de klacht starten. Bijvoorbeeld als 
iemand thuis is en sterk belemmerd is  
in het functioneren. Maar ook preventief als 
de medewerker aangeeft dat er klachten 
aan het ontstaan zijn.

Z “Verzuim 
duurt 

minder 
lang”

Coachen in de 
thuiszorg

4Onze producten

Arbeidsgerichte Herstelbegeleiding 
voor medewerkers met blessures

Training Actief Verzuimbeleid

Trainingsgroep Fit op het Werk
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Werk maakt een belangrijk 
deel uit van ons leven. 
Mensen ervaren een goed 
gevoel als ze dingen doen 
waar ze trots op zijn en een 
bijdrage kunnen leveren 
aan een gezamenlijk 
bedrijfsdoel. Vooral het 
gevoel dat je weet wat je 
doet en je de kneepjes van 
het vak beheerst geeft een 
gevoel van vakmanschap.

Helaas is in veel fysieke beroepen het 
gevoel van vakmanschap te weinig 
aanwezig. En dat terwijl er vaak enorm 
veel komt kijken bij de uitoefening van 
het werk. Door meer accent te leggen op 
de uitvoering van het werk en de bijdrage 
en prestatie die de medewerker levert 
worden de beleving van het werk en de 
geleverde resultaten direct verbeterd.  
Dat levert ook voor de organisatie allerlei 
voordelen op: betere kwaliteit, efficiëntie 
en meer betrokkenheid.

Het gevoel van vakmanschap is er niet 
zomaar. Om dit te bereiken is een profes-
sionaliseringstraject nodig dat bestaat uit 
een aantal fases. 

Profileren van het werk
Het beschrijven van het werk en de 
benodigde vaardigheden

Opleiden
Het opleiden van interne coaches en 
medewerkers

Borgen
Het inrichten van een borgings- 
pro gramma

Ook bij het inrichten van een onboar-
dingsprogramma kunnen deze stappen 
doorlopen worden, zodat nieuwe mede-
werkers snel en effectief worden opgeleid 
tot vakkundige collega’s.
In alle opleidingstrajecten die gericht zijn 
op het verbeteren van het vakmanschap 

zullen effecten te zien zijn op inhoudelijk 
en organisatorisch vlak en in de werkbe-
leving. Inhoudelijk wordt de medewerker 
gewoonweg beter in de uitvoering 
van zijn werk. In de organisatie van het 
werk ontstaat een betere afstemming 
en samenwerking tussen medewerkers, 
teams en afdelingen. Het effect op de 
werkbeleving is misschien wel het belang-
rijkste in het kader van “Duurzaam Fysiek 
Werk’. Door van het werk een vak te maken 
ontstaat bij medewerkers het gevoel van 
vakmanschap en gepaste trots, zodat 
ze het werk langer en met meer plezier 
kunnen volhouden.

Jan Krediet verzorgt de opslag en het transport van 
meubels voor veel internationale top merken. Slogan 
van Jan Krediet is ‘… the extra mile’, wat betekent dat 
geen wens van de klant te gek is. Er wordt dus ook echt 
vakmanschap van de medewerkers verwacht. 

“En dat was best wel moeilijk”, vertelt Fiona Huisman, HR adviseur.  
“We hadden namelijk een hoog verloop onder de uitzend-
medewerkers. Door de hectiek in de operatie hadden we ook 
niet echt de tijd om nieuwe medewerkers goed in te werken. 
Ze kwamen bij wijze van spreken binnen, we vroegen naar hun 
naam en ze konden aan de slag. Dat was natuurlijk niet echt 
toekomstbestendig.” 

Dit jaar heeft Jan Krediet samen met Buro voor Fysieke Arbeid 
een goede stap gezet. “We wilden het onboarden professio-
neel aanpakken en met voldoende draagvlak aan de slag”, zegt 
Fiona. “Het werken met een groep vaste coaches is de basis.  
Samen hebben we in kaart gebracht welke werkzaamheden 
elke medewerker moet kunnen en hoe we dat programmatisch 
kunnen overdragen. Ook hebben we nagedacht wat we als  
Jan Krediet willen uitdragen en wat er nodig is om je thuis te 
voelen bij ons. In een paar sessies hebben we dat helder gekregen.”

Nu staat er een duidelijk onboardingprogramma. Er is een 
instructie op papier, een uitgewerkt examen en een groep  
opgeleide coaches. “Het resultaat is er echt”, geeft Fiona aan.  
”We zien dat we medewerkers nu in twee weken allround  
kunnen inzetten. Dat was voorheen echt niet het geval. En ik denk 
zelfs dat er minder fouten gemaakt worden.” 

Over de coaches is Fiona zeer tevreden: ”De coaches zijn echt top. 
De nieuwe medewerkers geven aan prettig te worden ontvangen 
en dat door het opleiden het werk ook leuker is. Ook het uitzend-
bureau geeft aan dat de medewerkers goed worden opgevangen 
en ingewerkt. We willen mensen graag enthousiast maken om 
voor Jan Krediet te werken en ze zo langer binden. Dat is natuurlijk  
goede reclame!”

“ Van werk  
een vak maken”

J
Inwerken is ook een vak

“Wat is er nodig  
om je thuis te voelen”

5Onze producten

Onboardingprogramma 

Professionaliseren -  
Van werk een vak maken 

Training van vakinhoudelijke  
aspecten

Toolbox-instructies
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Afgelopen jaar is Leen Bakker gestart met een eigen 
bezorgservice. “En als we dat doen, dan doen we het 
goed“, aldus Bob de Nijs, Directeur Operations van 
Kwantum Leen Bakker. “We willen voor onze klanten 
geen standaard service. We zijn voor de klant de  
Last Smile.”

Onder de naam ‘Last Smile’ is er een 
custom made traject opgestart binnen 
Leen Bakker. “Vooral het opleiden van onze 
eigen bezorgers vonden we belangrijk”, 
zegt Bob. “We zien het werk van bezorger 
echt als een vak. Er komt meer bij kijken 
dan je denkt en dat moet je echt trainen. 
Na hun opleiding zijn het professionals die hun vak goed verstaan. 
Ze weten vanuit welke visie we werken, kennen alle procedures, 
en weten hoe ze goed om moeten gaan met de klanten. Ook het 
omgaan met de juiste technieken om de zware banken, kastdelen 
en tafelbladen te tillen is een belangrijk onderdeel van de training. 
Als je een vak leert en je krijgt daar de waardering voor dan straal 
je dat ook uit naar de klant.”

Het opleidingsprogramma is door Buro voor Fysieke Arbeid 
samen met Leen Bakker ingericht. Daar zijn de eigen trainers  
en de praktijkcoaches heel belangrijk in. Na de eerste twee  
trainingsdagen gaan de coaches mee met de nieuwe bezorgers. 
Die leren ze vervolgens de kneepjes van het vak. “De aanpak 
van Buro voor Fysieke Arbeid is gewoon lekker praktisch”, voegt  
Bob toe. ”Ze sluiten goed aan bij de doelgroep en het is helder  
en duidelijk. Dat spreekt de bezorgers aan.“

Bob is blij met de resultaten: “We hebben nu echt een club 
professionele bezorgers. Ze voelen de waardering en zijn dan 
ook betrokken. We krijgen veel waardevolle feedback van de 
bezorgers en je merkt dat het verloop en het verzuim erg laag is, 
ondanks dat het werk fysiek zwaar is. En bovenal is de NPS nu al  
15 punten hoger. Dat heeft echt alleen met de bezorgers te 
maken, want de rest van het proces is gelijk gebleven.”

Het werk van de bezorgchauffeur 
is in de laatste jaren veeleisender 
is geworden. “Klanten stellen 
hogere eisen, het is drukker in 
het verkeer en er zijn nieuwe 
technieken geïntroduceerd.  
Het werk van de bezorgchauffeur 
is geen ‘van A naar B werk’”, 
zegt Martino Schoenmakers, 
operations manager transport 
van Sligro Food Group. 

Vanwege het belang van de professiona-
liteit van de bezorgchauffeur ontwikkelde 
Sligro een specifieke training over klant-
gericht werken voor chauffeurs die voor 
Sligro bezorgen bij klanten. De chauffeurs 
van Nabuurs (eveneens klant van Buro 
voor Fysieke Arbeid) deden hier ook aan 
mee. Martino en Koen Tissen, junior site 
manager van Nabuurs, zijn enthousiast. 
“De bezorgers komen bij de klanten van 
Sligro vaak door de voordeur naar binnen 
en de bedrijven waar de bezorgers komen 
verschillen enorm”, geeft Martino aan.  
“De ene keer is het een plaatselijk café 
en de volgende klant kan een restaurant 

met een Michelinster zijn. De klant ervaart 
professionaliteit direct. Op het moment 
dat er minder klantgericht gewerkt wordt 
missen ze het namelijk. Het gaat over 
de uitstraling en de manier waarop de 
bezorger omgaat met allerlei situaties 
tijdens het werk. De omgang met klanten 
is dus cruciaal.”

Koen Tissen begeleidt het proces in Venray 
en heeft aan één van de trainingen deel-
genomen. “We willen namens Nabuurs 
natuurlijk een goede indruk achterlaten 
bij klanten en relaties van Sligro, want 
dat kan het verschil maken”, zegt Koen. 
“Het meeste gaat gelukkig goed, maar 
niet altijd alles. We willen niet dat die ene 
negatieve ervaring op de dag de beleving 
van de chauffeur verpest. Dat zou jammer 
zijn, want dat heeft ook invloed op de 
klantbeleving. Daarom is het fijn dat de 
bezorgchauffeurs elkaar in deze training, 
waarin volop aandacht is voor praktijk-
situaties, kunnen adviseren en helpen.  
In de training worden elkaars voorbeelden 
uit de praktijk gebruikt om reacties uit 
te lokken en te bespreken waarom er 

bepaalde keuzes gemaakt worden. Je hoort  
ze zelfs zeggen: ‘oh, zo kan het dus ook’.” 

“Een training prikkelt telkens weer het 
bewustzijn. We willen het belang van klant-
gericht werken blijven benadrukken, want 
we zijn overtuigd van de kracht van de 
herhaling”, aldus Martino Schoenmakers.

Onze bezorgservice  
is de ‘Last Smile’ 

Blije chauffeurs zorgen  
voor blije klanten

“Oh, zo kan  
het dus ook?”

A
S

“We willen het echt goed doen”
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Sligro Food Group is bezig 
met het inrichten van ‘Lekker 
werken bij Sligro’. Dat is een 
breed programma waarbij de 
duurzame inzetbaarheid van de 
medewerkers centraal staat.  
Met het traject ‘Bewust leven, 
lekker werken’ wil Sligro op 
een positieve manier aandacht 
besteden aan de leefstijl van  
hun medewerkers.

Mirjam Janssens, manager 
vitaliteit, vertelt dat het 
traject gestart is met drie  
groepen: de zelfbedie-
ningsgroothandel, de be - 
zorgservice en de binnen-
dienst. “We wilden kijken 
of de training over leefstijl 
aansluit bij deze verschil-
lende doelgroepen. En dat 
is gelukt. De medewerkers 
waren heel positief en zijn 
aan de slag gegaan met 
de doelen die ze wilden 
bereiken. Bij sommigen 
heeft het ook echt een 
gedragsverandering tot 
gevolg gehad en dat is 
natuurlijk wat telt! “

Mirjam heeft verschillende voorbeelden 
gehoord: ‘Ik heb meer rust in mijn hoofd, 
ik ga vaker wandelen, ik slaap beter, en ik 
maak de eetporties kleiner’. Een leuke die 
ik ook hoorde was: ‘Onze eetmomenten 
aan tafel zijn leuker nu we het avondeten 
anders opdienen’. Dat zijn dus waarde-
volle veranderingen die je meteen kunt 
toepassen. Wat ik ook mooi vind is dat er 
iemand een afspraak heeft gemaakt met 
een diëtiste. Deze persoon neemt nu de 
regie in eigen handen en dat was ook een 
doelstelling van dit traject.”

“Het was een geslaagde pilot”, vervolgt 
Mirjam. ”Medewerkers hebben nieuwe 
dingen gehoord in de workshop. De 
meesten kennen natuurlijk wel hun eigen 
valkuilen, maar door elkaars valkuilen te 
delen voelen ze toch dat steuntje in de 
rug. Dan maken mensen opeens wél de 
keuze om ergens mee aan de slag te gaan.”

Persoonlijk verhaal
Mark de Jong was één van de deelnemers 
aan Sligro’s traject ‘Bewust leven, Lekker 
werken’. Aan het begin van de workshop  
gaf Mark aan dat hij al wel wist dat zijn 
leefstijl niet de meest optimale was.  
De workshop heeft hem opnieuw aan het 
denken gezet.

Mark: ”Het was een prima bijeenkomst 
waarin dingen besproken zijn die deels 
al wel bekend waren. Ik ben als gevolg 
van de workshop zeker bewuster na gaan 
denken over mijn leefstijl. Op een bepaald 
moment was ik er zo klaar mee, dat ik de 

spreekwoordelijke ’knop’ heb omgezet.” 
Het boek ’puur figuur’ gaf hem en zijn 
vrouw handvatten om hun levensstijl  
om te gooien. “Met een 5-wekelijks dieet-
patroon eet je geen dag hetzelfde en niets 
meer uit pakjes en mixen. Enkel verse 
producten”, zegt Mark. Hierdoor heeft hij 
meer energie gekregen, veel meer zin om 
te bewegen en slaapt hij beter.

Mark: “Natuurlijk is het niet altijd makke-
lijk, maar mijn vrouw en ik doen dit 
samen en we helpen elkaar bij de moei-
lijke momenten. Ik had als doel om onder 
de 100 kilo te geraken. Dit doel heb ik al 
bereikt. Mijn nieuwe doel is 90 kilo, omdat 
we het zo naar ons zin hebben met deze 
nieuwe stijl en het relatief weinig moeite 
kost!”

Merchandisers van Niftrik Bloemen & Planten zijn 
verantwoordelijk voor het etaleren, presenteren en 
bevoorraden van de bloemen en plantenafdeling 
in supermarkten. Ze zijn veel onderweg met de 
vrachtwagen en dienen de verplichte nascholing  
te volgen om hun vakbekwaamheid te verlengen  
(code 95). Deze keer viel de keuze op de training 
‘leefstijl’. Via evofenedex werd Buro voor Fysieke 
Arbeid ingeschakeld.

“Een gezonde en goede leefstijl is natuurlijk heel belangrijk en 
dat willen wij onze werknemers ook meegeven. Dan is het nuttig 
om voor deze training te kiezen als er toch punten gehaald 
moeten worden voor code 95”, zegt Leon Doeleman, teamcoach 
merchandisers. 

De training is goed ontvangen, vertelt Leon: “Van de deelnemers 
heb ik eigenlijk alleen maar positieve reacties gehad, zowel over 
de inhoud van de training als over degene die de cursus gaf.  
De trainster deed het echt leuk en nam er goed de tijd voor.  

Ze gaf ook veel mondelinge en visuele voorbeelden waardoor wij 
soms wel met de neus op de feiten werden gedrukt.”

Dat de training veel impact heeft gehad blijkt uit de resultaten.  
“Ik heb van verschillende werknemers begrepen dat er kleine 
dingen veranderd zijn in hun leefstijl. Bijvoorbeeld dat ze kwark 
eten in de ochtend in plaats van niet ontbijten, of in de avond een 
stukje gaan wandelen in plaats van direct op de bank te ploffen.  
Er is zelfs een collega gestopt met roken. Voor hem was de  
training het laatste duwtje. Fijn dat we daaraan hebben kunnen 
bijdragen”, aldus Leon.

Kleine dingen  
veranderen

M

“Spreekwoordelijke  
knop omgezet”

Bewust leven,  
lekker werken

S

“Training 
als laatste 
duwtje”
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Orsima is het samenwerkings
verband van werkgevers 
en werknemers in de sector 
van industriële reiniging, 
milieuonderhoud, scheeps en  
containeronderhoud, haven
services en ondersteunende 
diensten. Medewerkers in deze 
branche doen zwaar fysiek werk: 
staan, trekken, veel tillen en 
bijvoorbeeld hijsen.

Orsima vindt het belangrijk dat werk-
nemers aan het werk kunnen blijven tot 
hun pensioen. De bedrijven investeren in 
innovaties om het werk veiliger en fysiek 
minder zwaar te maken. Maar ook van de 
werknemers wordt inzet gevraagd: hoe 
kun je je lichaam beter gebruiken zodat je 
het minder belast? En hoe kun je je leefstijl 
verbeteren zodat je je fitter voelt?

Voor medewerkers is er recent een work-
shop georganiseerd en deze heet ‘Fit en 
Sterk aan het werk!’ Hierin is veel aandacht 

besteed aan het belang van een goede 
gezondheid en voldoende energie: wat 
is het effect van slapen, voeding, sport en 
beweging. 
De deelnemers hebben veel geleerd in de 
work shop. “Ik voel wel dat ik minder moet 
gaan eten. En meer sporten”, “Belangrijkste 
dat ik heb geleerd is dat ik misschien mijn 
ontbijt weer op moet pakken.” 

Er is ook discussie over eten bij overwerk.  
“Dan wordt er voor de hele groep gehaald. 
Dat is het vaak ongezond eten zoals 
shoarma, patat of chinees. Andere opties 
worden niet overwogen en er is geen 
bekendheid met ‘gezonde’ catering. Ik denk 
dat we daar ook over na moeten denken.” 

Fit en sterk aan het werk

O

“ Leefstijl”
Gezondheid is voor iedereen een belangrijk 
onderwerp en speelt bij elke vorm van 
arbeid een rol. Het is dan ook een 
standaard thema in het kader van duurzame 
inzetbaarheid. Ook benadrukken wij het  
in ons concept ‘Duurzaam Fysiek Werk’  
als een specifiek aandachtsgebied.

Bij fysiek werk is er namelijk een spanningsveld tussen het 
uitvoeren van fysiek zwaar werk en het onderhouden van de 
gezondheid. Dat komt door de volgende aspecten: 

Fysiek werk vraagt veel van het lichaam en het herstelver-
mogen van het menselijk lichaam wordt extra aangesproken.

De belastbaarheid van het lichaam wordt minder naarmate 
we ouder worden en dat houdt in dat we niet met dezelfde 
inspanningen dezelfde hoeveelheid werk kunnen doen.

Uit onderzoek blijkt dat praktisch geschoolde medewerkers 
die veelal fysiek werk uitvoeren, minder bewust bezig zijn met 
gezondheid en ongezondere keuzes maken op het gebied 
van leefstijl. Dat houdt in dat ze meer inzicht nodig hebben 
wat de invloed van leefstijl is op gezondheid en duurzame 
inzetbaarheid. 

 
De leefstijl van mensen is in de afgelopen 100 jaar enorm veran-
derd. Het is tegenwoordig niet eenvoudig om verleidingen 
te weerstaan. We maken op het gebied van gezondheid veel 
ongezonde keuzes. We nemen de lift, een roltrap of de auto 
waardoor we weinig beweging krijgen. We eten een snelle hap, 
kant-en-klaar maaltijden en veel bewerkte producten uit pakjes. 
En we hebben het heel erg druk met van alles. We hebben tijd 
tekort om alles wat we graag willen doen te doen en er is te 
weinig tijd om te ontspannen. Alle gemakken en verleidingen 
zijn dichtbij. Zelfs sociale contacten kunnen we liggend op 
de bank onderhouden via whatsapp, instagram en facebook.  
Stress is momenteel de grootste arbeidsgerelateerde risicofactor 
voor ziekte. Fysieke belasting staat op nummer twee. 

Hoe waardevol kun je dus als bedrijf zijn als jij die ondersteu-
ning kunt geven en de aanleiding kunt zijn voor medewerkers  
om aan hun gezondheid, leefstijl en herstel van de balans te 
werken. Voorlichting en informatie zorgen voor bewustwording 
en mogelijk later een gedragsverandering.

Gezondheid en leefstijl
In de training bespreken we de zogenaamde BRAVO-onder-
werpen: Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. 
De factoren beïnvloeden elkaar sterk en het gaat er vooral om 
de juiste balans te vinden tussen de verschillende factoren.  
De concrete vragen die we met medewerkers in de training 
proberen te beantwoorden zijn: 

Op welke manier ben jij bezig met gezondheid?

Besteed je aandacht aan alle vijf bravo-thema’s?

Hoe is in jouw leven de balans? 

Welke stappen zou je kunnen nemen om meer balans  
te krijgen?

Wat zou een betere balans opleveren voor jou en je 
omgeving?

Wat heb je nodig om te werken aan een betere balans?

Hoe wil je het aanpakken?

6Onze producten

Workshop Leefstijl

Code 95 - U19  
Leefstijl voor chauffeurs

FIT-programma Leefstijl
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Bij Coöperatie DELA staat veilig en gezond werken 
hoog in het vaandel. Er is een actieve werkgroep 
‘Veilig & Gezond werken’ en deze werkgroep 
inventariseert, bespreekt en initieert acties om 
veilig en gezond werken te stimuleren op alle 
locaties in het land. In de afgelopen drie jaar zijn  
er 65 ergocoaches opgeleid. 

Jeroen Pessers, manager uitvaartdiensten, is apetrots op de ergo-
coaches die zich inzetten om collega’s te helpen met tips over 
ergonomisch werken: “Ergocoaches zijn enthousiast over het 
programma en hun rol als coach. Van collega’s horen we vaak 
positieve geluiden over de adviezen die ze hebben gehad of 
omdat er iets op de werkplek is aangepast.”

Met ondersteuning van Buro voor Fysieke Arbeid introduceert 
Coöperatie DELA nu een digitaal platform waarop coaches een 
aantal e-learningmodules kunnen maken. Daarmee kunnen de 
coaches zich verder verdiepen in fysieke belasting bij verschil-
lende werksituaties. “We willen hier graag mee doorgaan en de 
coaching verder ontwikkelen”, vertelt Jeroen. “De modules zijn 
bedoeld om coaches te inspireren om met nog meer impact te 
coachen. Hierdoor maken we weer een nieuwe stap om de werk-
omstandigheden te verbeteren. Dat is in het kader van duurzame 
inzetbaarheid heel belangrijk.”

Hago Zorg is al ruim 50 jaar dé schoonmaker in de 
Zorg. “Naast vakkundigheid staat bij ons gezond en 
met plezier werken hoog in het vaandel”, vertelt Ingrid 
Kornips, manager kwaliteit van Hago Zorg. “Om die 
reden hebben we voor onze schoonmaakmedewerkers 
samen met Buro voor Fysieke Arbeid al een aantal jaar 
veel geregeld en georganiseerd.“

Ingrid vervolgt: “Maar we mogen onze collega’s die beeldscherm-
werk doen zeker niet uit het oog verliezen. Dat besef kwam 
extra binnen toen we in maart 2020 te maken kregen met de 
COVID-19 maatregelen en iedereen thuis ging werken. We wisten

gewoon dat als we niets zouden doen, de kans groot zou zijn dat 
medewerkers op termijn fysieke klachten zouden krijgen.”

“Voor nieuwe medewerkers hebben we een introductiepro-
gramma via een app. Daarin wordt ook informatie aangeboden 
over vitaal werken achter je beeldscherm”, aldus Corina Vos,  
HR adviseur opleiding en ontwikkeling. “Maar we wilden ook  
de huidige beeldschermwerkers bewust maken en voorlichten. 
Dát in combinatie met het thuiswerken heeft ervoor gezorgd dat 
we gekozen hebben voor het aanbieden van de e-learning ‘Fit en 
Gezond Thuiswerken’ aan al onze 180 beeldschermwerkers.”

Het resultaat van de e-learning was goed te merken. “De lijst 
met medewerkers die vanaf kantoor een stoel of beeldscherm 
mee naar huis hebben genomen is lang. Dat is een goede zaak”,  
zegt Ingrid. ”En ik heb ook al regelmatig gehoord van collega’s 
dat ze staand overleggen of een stapel boeken onder de laptop 
hebben liggen. Mét een losse muis en toetsenbord erbij natuur-
lijk”, vult Corina aan.

Het Scheepvaart en Transport 
College (STC) is een grote opleider 
voor de regio Rotterdam. Ruim 
6000 jongeren leren daar voor 
een loopbaan in de scheepvaart, 
havenindustrie of logistiek en 
transport. Om deze jonge mensen 
goed voor te bereiden op hun 
latere beroepspraktijk is lesstof 
ontwikkeld over fysieke belasting. 
De lesstof wordt onder andere 
aangeboden binnen het keuzedeel 
‘Verdieping blijvend fit, veilig en 
gezond werken’, bij VCA en tijdens 
een projectweek ‘Veiligheid’. 

“Voor ons als logistieke opleider is fysieke 
belasting een essentieel thema in de 
lessen”, vertellen Daphne Boerma, onder-
wijsmanager bij STC en Anouk Vermeulen, 
projectmanager bij STC. “Helaas konden 
door COVID-19 de geplande groeps-
trainingen van Buro voor Fysieke Arbeid 
niet doorgaan. We hebben samen snel 
geschakeld en zijn overgestapt naar een 
e-learning waarbij studenten ook zelf 
aan de slag moesten met dozen in hun 
eigen huiskamer. De filmpjes en foto’s in 
de e-learning spraken de studenten aan.  
Zo zagen ze meteen hoe belangrijk aan-
dacht voor fysieke belasting is in hun 
latere stage en werkomgeving! Ideaal om 
in de toekomst in te blijven zetten tijdens 
lessen en bij onderwijs op afstand!”

Coachen met meer  
impact

B
“Digitaal 
platform  

als nieuwe 
stap”

H
Voorbereiden op 
beroepspraktijk 

“Ideaal in te zetten 
voor lessen op afstand”

H
“Gezond en met plezier werken”

Vaker staand overleggen
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Vaker staand overleggen

De laatste jaren heeft er 
een enorme verschuiving 
plaatsgevonden op het 
gebied van leren.  
Voorheen werden 
opleidingen geheel  
verzorgd in het opleidings-
lokaal of op de werkvloer. 
Tegenwoordig is het ook 
mogelijk om online en 
digitaal te leren en dat 
biedt ons veel nieuwe 
mogelijkheden.

We hebben sinds voorjaar 2020 de 
beschikking over een eigen Learning 
Management System (LMS). Dit is een 
platform waarop medewerkers kunnen 
inloggen en leermodules kunnen maken. 
Het platform is toegankelijk via laptop, 
tablet of smartphone. Het online leren is 
een aanvulling op het face-to-face leren 
zoals we dat al lang doen.

Online en digitaal leren bieden veel 
voordelen:

Er is veel tijdswinst door minder  
reisbewegingen van deelnemers. 

Er is een lagere drempel om een 
e-learning te volgen ten opzichte  
van leren uit een leerboek.

Een e-learning kan op elk gewenst 
moment worden gevolgd.

Wat doen we al?
Het is niet makkelijk, en vaak zelfs onmo-
gelijk, om onze trainingen online of digitaal 
te maken. Bij het trainen van motorische 
vaardigheden willen we dat deelnemers 
die bewegingstechnieken ook daadwer-
kelijk in de praktijk gaan toepassen. Golfen 
of zwemmen leer je immers ook niet 
online. De kennisaspecten die de basis 

vormen van de vaardigheden kunnen we 
wél online aanbieden.
Op het gebied van digitaal leren hebben 
we momenteel 30 e-learning modules 
ontwikkeld waar medewerkers en coaches 
van meerdere klanten druk mee aan de 
slag zijn. En dat aantal modules zal de 
komende tijd alleen maar groeien.

STILL is een aanbieder van interne transportmiddelen 
en diensten voor de intralogistiek. Ze hebben ruim 
100 servicemonteurs in dienst die werkzaam zijn in 
het hele land. De monteurs worden aangestuurd door 
zeven leidinggevenden die op dit moment opgeleid 
worden tot ‘coach fysieke arbeid’.

“De keuze voor online en digitaal leren is ons in feite over-
komen”, aldus Arthur Musters, directeur STILL Nederland. STILL 
had net besloten om aan de slag te gaan met het trainen van 
monteurs in het verminderen van fysieke belasting en het 
opleiden van hun leidinggevenden tot coach fysieke arbeid 
toen COVID-19 kwam. “Opeens moesten wij onszelf de vraag 
stellen of en hoe wij ambities op het gebied van fysieke 
belasting konden verwezenlijken zonder in te boeten op de 
kwaliteit en het effect op de lange termijn. Samen met Buro 
voor Fysieke Arbeid hebben we snel kunnen schakelen en  
is het gelukt om een goed programma te maken.”

Alex van Hengel, HSE manager Benelux, geeft aan dat aandacht 
voor fysieke belasting zeer belangrijk is voor hun service - 
monteurs: “Het werk dat onze monteurs doen is zeer divers en 
fysiek zwaar. Het doel van het gehele programma is om ze te  
laten ervaren dat je met de juiste aandacht en training ervoor  
kunt zorgen dat het belangrijkste gereedschap, hun lichaam, de 
belasting beter en langer aankan.”

Op dit moment maken we, in samenwerking met de leidingge-
venden van de monteurs, een e-learning over het verminderen 
van fysieke belasting op maat voor de STILL-monteurs. “De kracht 
van het digitale lesmateriaal is dat het dicht bij de monteurs 
staat. Ze zien de machines waar ze zelf dagelijks mee werken en 
ze zien hun eigen collega’s terug op foto- en filmbeelden,” zegt 
Alex. Als de monteurs straks de e-learning gaan volgen zullen 
ze daarna regelmatig in de praktijk bezocht worden door hun 
leidinggevende in de rol van coach fysieke arbeid. “Zo kunnen de 
leidinggevenden op de langere termijn samen met de monteurs 
in de dagelijkse praktijk de noodzakelijke aandacht voor fysieke 
belasting vast blijven houden, en daar draait het om,” aldus Alex.

”We zitten nu midden in het opleidingstraject voor de coaches 
en het ontwikkelen van e-learning modules voor onze 
monteurs”, voegt Arthur toe. “Ik ben ervan overtuigd dat we een  
goede balans hebben gevonden tussen fysiek leren enerzijds en 
online en digi taal leren anderzijds, die juist daardoor uitnodigt  
en uitdaagt om deel te nemen.”

S
Goede balans tussen  

online en fysiek leren

+Onze producten

Opleiding Coach Fysieke Arbeid

Fysieke Belasting

Beeldschermwerk voor thuiswerken 
en op kantoor

Werkplekonderzoek 
Beeldschermwerk

“ E-learning”

“Het is gelukt om een goed 
programma te maken”
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Veel mensen verrichten fysiek werk. Ze doen dit met plezier en 
ontlenen aan het werk hun identiteit. Maar het fysiek werk heeft 
ook risico’s omdat het lichaam regelmatig belast wordt. Een goede 
omgang met de fysieke aspecten vermindert de belasting direct. 
Een goede omgang is beschreven in ons concept ‘Duurzaam 
Fysiek Werk’ waarin zes aandachtsgebieden worden benoemd.

De expertise die we hebben ontwikkeld binnen deze zes 
aandachtsgebieden zetten we in om betekenisvol te zijn voor 
medewerkers die fysiek werk doen. Dat doen we door bij te 
dragen aan de ontwikkeling van hun werk om zo fit, gezond 
en met plezier te kunnen werken. In de begeleiding die we de 
mensen geven staat onze samenwerking met werkgever en 
medewerker voorop. Vertrouwen, verbinding en samen werken 
aan verbeteringen in het werk zijn de belangrijkste ingrediënten. 
In de trajecten die we uitvoeren ligt de focus op het ontwikkelen 
van vakkundigheid en toepassen van de ergonomische principes. 
We leren medewerkers het werk slimmer uit te voeren en advi-
seren over aanpassingen. Daardoor verhogen we het rendement, 
de werkvoldoening en de kans op een duurzame werkrelatie. 
 
Onze visie 
We houden van een praktische aanpak. Niet te veel theorie en 
rapportages. We werken het liefst op de werkvloer; daar waar het 
werk wordt uitgevoerd. We gaan samen met de medewerkers en 
eventueel direct leidinggevenden aan de slag om zaken meteen 
beet te kunnen pakken. Het verminderen van fysieke belasting 
doe je namelijk niet vanuit een leerboek, brochure of vanaf een 
poster die waarschuwt voor verkeerd tillen. Het verminderen van 
fysieke belasting doe je door te werken, goed te voelen, te trainen 
en te oefenen, net als in de sport- en muziekwereld.

Onze werkwijze
We gaan altijd uit van de dagelijkse praktijk. We analyseren  
de manier van werken, maken een plan van aanpak en gaan 
vervolgens samen met alle betrokkenen aan de slag. In onze 
werkwijze staan de volgende aspecten centraal: 

Samen ontwikkelen en delen 

Kennis en inzichten in de organisatie brengen 

Borging in de organisatie implementeren 

Vergroten van zelfkennis en zelfbewustzijn 

Leren maken we leuk en altijd op maat 

Coaching in de praktijk

Unieke aanpak 
Onze unieke aanpak zetten we in om de duurzame inzetbaarheid 
te verhogen. Met de aangeboden kennis en inzichten zetten we 
de organisatie aan om oplossingen te vinden voor knelpunten. 
Ook adviseren we om een vorm van borging te implementeren 
om aandacht voor verbeteringen in het werkproces vast te 
houden. Dit resulteert naast een verbetering van duurzame inzet-
baarheid en minder risico’s op blessures en verzuim in:

Persoonlijke groei van medewerkers 

Kostenreductie (zowel preventief als curatief ) 

Verbeterde kwaliteit en efficiëntie in de uitvoering 

Meer betrokkenheid van medewerkers 

Cultuur waarin fysieke belasting en vakmanschap  
centraal staan

“ Hier staan wij voor”

Buro voor Fysieke Arbeid biedt bedrijven 
op verschillende manieren ondersteuning 
bij het duurzaam inzetbaar houden van 
medewerkers. Zoals onze bedrijfsnaam 
al zegt zijn we gespecialiseerd in fysiek 
werk. We inspireren en ondersteunen 
bedrijfsorganisaties zodat hun medewerkers 
op een prettige, vakkundige en gezonde 
manier kunnen blijven werken.
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Instellen armleuningen
Beeldschermwerk

Ken van Rengs

Openen zeil
Vrachtwagenchauffeurs

Ewout Brehm

Doos dicht tapen
Logistiek

Berlinda Rook-Reinhoudt

Uitstappen reachtruck
Logistiek

Hanneke Timmers

Arm-ondersteuning
Autorijden

Tess van Gemert

Scharnieren
Laag werken

Piet-Jan Alferink

Schoonmaken grote tafel of bureau
Schoonmaak

Niobe Mijnders

Werken met pallets
Logistiek

Marc de Vries

Schoonmaken stoelpoten
Schoonmaak

José Tijsen-Agema

Schoonmaken handcontactpunten deur
Schoonmaak

Tamara Rietvink - Snaar

“ Onze trainers”Netwerk Duurzaam Fysiek Werk 
Fysieke belasting is naast psychosociale 
arbeidsbelasting de belangrijkste oorzaak 
van beroepsziekten en verzuim. Fysieke 
overbelasting treedt bijvoorbeeld op  
bij te zwaar tillen of duwen, dagelijks 
gebruik van trillend handgereedschap 
of langdurig voorovergebogen werken. 
Maar ook fysieke onderbelasting is een 
risico. Dit komt o.a. voor bij langdurig 
zittend werk zonder daarbij regelmatig 
van de werkplek af te komen. Samen met 
TNO en het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid hebben we in 2014 
het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk opge-
richt. Binnen het netwerk passen we het 
‘Pay-it-Forward’-principe toe. Dat betekent 
dat bedrijven met ervaring op het thema 
kosteloos hun kennis en ervaring delen 
met andere bedrijven. 

Links, publicaties en een nieuwsbrief
Het netwerk deelt regelmatig verschil-
lende factsheets, best practices en 
publicaties. Er is een nieuwsbrief met acti-
viteiten en goede voorbeelden.

Bijeenkomsten en webinars
Vanuit het netwerk worden regelmatig 
bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens 
deze bijeenkomsten nemen we een 
kijkje in de keuken van het organiserende 
bedrijf en wordt kennis gedeeld in groeps-
gesprekken en presentaties. 

Scan de QR-code voor meer 
informatie over het netwerk 
Duurzaam Fysiek Werk

Social Media
We gebruiken LinkedIn en YouTube om 
onze volgers en andere geïnteresseerden 
op de hoogte te houden van de ontwikke-
lingen op het gebied van fysieke belasting. 

Op onze LinkedIn-pagina posten we regel-
matig berichten. Dat zijn berichten over 
campagnes, subsidiemogelijkheden, onze 
eigen activiteiten bij klanten en nieuws 
over ontwikkelingen op het gebied van 
fysieke belasting, ergonomie of duurzame 
inzetbaarheid. 

Op ons YouTube-kanaal posten we instruc-
tievideo’s. Dit doen we in het kader van 
de nieuwe campagne “Hoe TOP werk JIJ?  
Pak fysieke belasting aan!” De video’s 
bevatten tips om handelingen minder 
belastend uit te voeren. Iedere week 
plaatsen we een nieuwe praktijktip uit 
verschillende sectoren. Deze video’s zijn te 
gebruiken voor medewerkers en coaches 
om direct de lichamelijke belasting in de 
praktijk te verlagen.

Scan de QR-code en 
abonneer je op ons 
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1 Werkplek en organisatie

QuickScan Duurzaam Fysiek Werk

QuickScan Fysieke Belasting

Werkplekonderzoek voor individuele 
medewerkers

Werkplekonderzoek op een afdeling 
Verdieping voor RI&E, normering of 
optimalisering van werksituaties

Training Fysieke Belasting voor 
preventiemedewerkers 

2 Trainen van professionele
 arbeidsmotoriek

Workshop ‘Fit & Gezond’ 
Interactieve workshop voor  
allerlei fysieke werkzaamheden,  
incl. beeldschermwerk

Opleiding ‘Professionele 
Arbeidsmotoriek’

Workshop en individuele coaching 
tijdens het werk

Floorwalking 
Korte instructies aan medewerkers op 
de werkplek

Op Voorsprong 
Coaching op de werkvloer bij 
re-integratie 

Code 95 - U20 Fysieke Belasting

3 Coaching op de werkvloer

Coach Fysieke Belasting - 
Professionele Arbeidsmotoriek 

Ook extra modules voor: 
Beeldschermwerk, Vakmanschap, 
Werkplekanalyse, Verzuimbegeleiding

Coach Onboarding / inwerken

Trainer Fysieke Belasting 
Voor bedrijfstrainers/instructeurs 

Teamcoaching 
Coachen van teamleden en teamrollen

4 Begeleiding bij verzuim

Arbeidsgerichte Herstelbegeleiding 
voor medewerkers met blessures

Training Actief Verzuimbeleid

Trainingsgroep Fit op het Werk 
Samen trainen op kracht, coördinatie 
en balans

5 Van werk een vak maken 

Onboardingprogramma 
Ontwikkelen en implementeren van 
een passend inwerkprogramma 

Professionaliseren -  
Van werk een vak maken 

Ontwikkelen en borgen van 
vakmanschap

Training van vakinhoudelijke aspecten 
Training op gebied van bijvoorbeeld 
klantgericht werken, (voedsel)veilig 
werken en communicatie

Toolbox-instructies 
Totaalpakket voor toolboxmeeting 
op maat 

6 Leefstijl

Workshop Leefstijl 
Eventueel met follow-up

Code 95 - U19 Leefstijl voor chauffeurs

FIT-programma Leefstijl 
Programma gericht op vitaliteit  
in het bedrijf

+E-learning

Opleiding Coach Fysieke Arbeid

Fysieke Belasting

Beeldschermwerk voor thuiswerken 
en op kantoor

Werkplekonderzoek Beeldschermwerk

“ Producten en diensten”

A
B

Ons concept  
‘Duurzaam Fysiek Werk’

Uw route 
Volgens een vast programma alle  
relevante stappen doorlopen op de 
route richting Duurzaam Fysiek Werk

Inspiratiesessie 
Op interactieve wijze inspiratie 
opdoen met de OR, het MT of een 
interne werkgroep

Borchmolendijk 19
5492 AJ Sint Oedenrode
0413 477 703
info@bvfa.nl
www.bvfa.nl

Buro voor Fysieke Arbeid 
biedt een groot aantal 
producten en diensten aan.  
We richten ons vooral op 
fysiek werk en beeldscherm-
werk. We werken altijd op 
maat en ontwikkelen de 
producten altijd samen met  
de opdrachtgever. Zo zorgen 
we samen voor relevante 
inhoud en verhogen we de 
acceptatie van de deelnemers 
en het effect op de werkvloer. 

Hiernaast is ons basis-
assortiment weergegeven. 
Dit is de basis voor alle 
workshops, trainingen, 
opleidingen, coach trajecten  
en onderzoeken.


