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Doel van deze workshop

Hoe kun je impact creëren om samen met je medewerkers aan de slag te gaan

Praktische handvatten en tips



Vragen?

Gebruik chatfunctie 



Even voorstellen…

Ewout Brehm Femke van Diemen



Wist je dat….

• Twee op de vijf (!!) 
werknemers in Nederland te 
maken hebben met lichamelijk 
belastend werk?

• In totaal lijden 460.000 
werknemers daardoor aan een 
beroepsziekte aan hun rug, arm, 
nek, schouder, knie of heup?



Programma preventie beroepsziekten

Drie sporen beleid:

1. AMBITIE. Niet meer ziek door fysieke 
belasting (en gevaarlijke stoffen),

2. MISSIE. Groeiend netwerk 
risicobewustzijn en 
handelingsperspectief,

3. STRATEGIE. Via communicatie, 
interventies en kennis en innovatie



BRONNEN: NEA, TNO|CBS 2020
HTTPS://FYSIEKEBELASTING.TNO.NL/NL/ACTUALITIES/FACTSHEET-FYSIEKE-ARBEIDSBELASTING 
2021/#:~:TEXT=BIJNA%20VIER%20OP%20DE%20TIEN,%2C%20PEZEN%2C%20BANDEN%20EN%20GEWRICHTEN. 

Hoeveel werknemers hebben te maken met 
hoge fysieke belasting? 

https://fysiekebelasting.tno.nl/nl/actualities/factsheet-fysieke-arbeidsbelasting-2021/#:~:text=Bijna%20vier%20op%20de%20tien,%2C%20pezen%2C%20banden%20en%20gewrichten


BRON: NEA, TNO|CBS 2019 / 2020

Gevolgen voor verzuim, beroepsziekten en kosten



TNO Voorstudie Fysieke belasting

Conclusies (o.a.):
• Geen urgentie op het thema.

• Koppeling met bestaande thema’s mist (denk aan 
duurzame inzetbaarheid, krapte op de 
arbeidsmarkt, efficiency, nieuwe technologieën, 
vitaliteit).

Advies (o.a.):
• Stimuleer werkgevers tot een goed 

preventiebeleid(!!).

• Maak werknemers bewust van de risico’s.



De TOP strategie 



Creëer de juiste cultuur

Van eenmalige actie tot fysieke belasting duurzaam op de agenda…

Best Practise Kepser



Een integrale 
aanpak werkt!

Basis op orde – interventies

- Uitvoeren RI&E / Quickscan fysieke belasting 
- Concreet en werkbaar Plan van Aanpak obv TOP strategie met accent op gezond gedrag
- Opleiden en instructies tav fysieke belasting en gezond gedrag aan TOPteam en mdws
- Treffen van maatregelen directe gevaren
- Ondersteunen bij aanleren nieuwe routines (internaliseren van gedrag)
- Afspraken vastleggen over nieuwe manier van werken
- Werkomgeving en processen aanpassen waar nodig.



Hoe stimuleer je blijvende verandering?

Verandermodel van John Kotter

Creëer urgentiebesef

Vorm een leidend team

Ontwikkel en communiceer de 

visie en strategie (PvA)

Creëer breed draagvlak

Verwijder drempels

Realiseer korte termijn 

successen

Consolideer en ga door

Verankeren

Creëer een 

klimaat van 

succes

Betrek mensen 

en breng de 

organisatie op 

gang

Doorgaan met 

implementeren 

en 

ondersteunen



Best Practise Kepser



Een integrale 
aanpak werkt!

Basis op orde – interventies

- Uitvoeren RI&E / Quickscan fysieke belasting 
- Concreet en werkbaar Plan van Aanpak obv TOP strategie met accent op gezond gedrag
- Opleiden en instructies tav fysieke belasting en gezond gedrag aan TOPteam en mdws
- Treffen van maatregelen directe gevaren
- Ondersteunen bij aanleren nieuwe routines (internaliseren van gedrag)
- Afspraken vastleggen over nieuwe manier van werken
- Werkomgeving en processen aanpassen waar nodig.



Aanpak TOPcoach Kepser

TOPteam samenstellen

• Interne aanjager (s) die zijn tanden op dit thema zet

• Meerdere afdelingen

• Affiniteit en gemotiveerd

• Kartrekkers 

• Tijd krijgen en nemen.



Kick off met TOPteam Ambitie en doelen

Ambitie op duurzaam inzetbaarheid medewerkers 

• Zorg dragen dat medewerkers zo gezond en goed mogelijk tot hun pensioen kunnen 
werken 

• Voorkomen van klachten door fysieke overbelasting 

Specifieke doelen fysieke belasting in het TOPcoach project

• Daadwerkelijk gaan gebruiken van bestaande en aanwezige hulpmiddelen om 
fysieke belasting te verlagen

• Bewustwording vergroten bij medewerkers voor de risico’s van fysieke belasting 
door slim te werken 



QUICKSCAN Fysieke belasting
Topteam en fysieke belasting expert vhp samen op de werkvloer:

• Hotspots fysieke belasting in kaart brengen 

• Medewerkers bevragen over mogelijke risico’s en de cultuur 

• Samen nadenken over verbetermogelijkheden



Aan de slag in de praktijk met TOPteam

Sessie 1 

• Interne deskundigheid fysieke belasting verhogen 

• Oog voor risico: leren inschatten risico’s 

Sessie 2

• Achtergrond over gedrag beinvloeden

• Het goede gesprek voeren over gezond werken



Aan de slag in de praktijk 
met medewerkers 
• Bewustwording op fysiek belastend werk en risico’s 

• Slim omgaan met fysiek belasting
→ Gebruik maken van aanwezige hulpmiddelen

→ Tips en tricks 

→ Bijvangst: inzicht in elkaars werkzaamheden

• Samen maatregelen bedenken om het werk lichter 
te maken   



Hoe stimuleer je blijvende verandering?

Het verandermodel van John Kotter

Creëer urgentiebesef

Vorm een leidend team

Ontwikkel en communiceer de 

visie en strategie (PvA)

Creëer breed draagvlak

Verwijder drempels

Realiseer korte termijn 

successen

Consolideer en ga door

Verankeren

Creëer een 

klimaat van 

succes

Betrek mensen 

en breng de 

organisatie op 

gang

Doorgaan met 

implementeren 

en 

ondersteunen



Van eenmalige actie tot duurzaam op de agenda…

Leidend team mét aanjager(s) 

Interne deskundigheid 

Samen aan de slag 

Tijd, aandacht & middelen 

Urgentie + visie+ commitment DT/MT



Best practise Schneider Electric

Duurzaam aan de slag met fysieke belasting



Schneider Electric

• Wereldwijde speler op gebied van energiemanagement en 
automatisering

• 2021: samenvoeging 3 logistieke centra tot 1 locatie in Helmond
• Introductie van Autostore systeem
• Veel aandacht voor mensen en ergonomie



Nieuwe werkplekken, nieuwe risico’s

• Voorheen soms 15 km lopen 
• Nieuwe situatie: producten komen naar medewerkers toe
• Nieuwe werkplekken: Aanvullen bakken, orderpickstations, qualitycheck



Opstart Embrace Ergonomics

• Opstart met project team: Warehousemanager, QHSE, Maintenance, trainers
• Ergonomie assessments op alle nieuwe werkplekken
• Cultuur creëren door Ambassadeurs / Coaches op de werkvloer
• Aandacht voor operatie en office



Assessments nieuwe werkplekken



Training Embrace Ergonomics Coaches

• Samen met de trainers van Schneider workshop Embrace Ergonomics
• Coaching op de eigen werkplek in arbeidsmotoriek
• Coachingsvaardigheden aanleren
• Iedere afdeling krijgt een eigen coach



Alledaagse en geschoolde motoriek



Borging
• Belangrijk onderdeel van SPS > audit

• Interne trainers die ook nieuwe medewerkers opleiden

• Coaches op de werkvloer die door het jaar heen 
medewerkers coachen

• Aandacht voor ergonomie en gezondheid in dagstart

• Her evaluatie assessments op verbeteringen

• Belonen van ideeën en verbeteringen



Kritische succesfactoren

• Begin bij de basis > wat speelt er op de verschillende werkplekken

• Medewerkers betrekken > geef ze zelf kennis en vaardigheid

• Ambassadeurs creëren (bv. coaches) > zo zet je in op de langere termijn

• Zorg voor borging in je organisatie



Arboportaal: veel informatie beschikbaar
Fysieke overbelasting: Hoe TOP werk jij? Fysieke onderbelasting: Zet ook de stap!

https://www.arboportaal.nl/campagnes/hoe-top-werk-jij https://www.arboportaal.nl/campagnes/hoe-top-werk-jij

https://www.arboportaal.nl/campagnes/hoe-top-werk-jij
https://www.arboportaal.nl/campagnes/hoe-top-werk-jij


Vragen?

Wilt u ook aan de slag met fysieke belasting,

en heeft u vragen of wilt u weten hoe te beginnen?

Neem dan gerust contact op met André de Ruijter 

TOPcoach bij evofenedex

a.ruijter@evofenedex.nl tel. 06 – 2534 38 77

Of vrijblijvend contact met ons.

ebrehm@bvfa.nl tel. 06 4167 19 52

jeaninefrunt@vhp.nl tel. 06 1700 25 30

mailto:a.ruijter@evofenedex.nl
mailto:ebrehm@bvfa.nl
mailto:Jeaninefrunt@vhp.nl


Dank voor uw aandacht!
Ewout Brehm en Jeanine Frunt


