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 Onthaal door Kurt Pauwels, zaakvoerder van Dieto projectinrichting 

  

Dieto is een bedrijf gevestigd te Ooigem, dat kantoorinrichting doet. Naast kantoorinrichting doen 
deze mensen ook de inrichting van ontvangstruimtes van bedrijven, restaurants en dergelijke … 
Misschien zit jij wel in een kantoor met een Dieto-touch?  



Tijdens dit studiemoment opende Dieto zijn deuren voor een 30-tal preventieadviseurs. We werden 
er hartelijk ontvangen met lekkere broodjes. Kurt stelde kort zijn bedrijf voor.   

Spreker 1: RA Ergonomie door Christophe Vermaete, 
zaakvoerder van GO4Safety BVBA 
Deze spreker neemt ons mee naar de oertijd en naar 
onze oergewoontes nl jagen. Hiervoor is ons lichaam 
gemaakt. Deze actieve houding van toen gaat 
helemaal in tegen de passieve houding van deze tijd. 
Wat is ons grootste gevaar momenteel?  nl. sedentair 
gedrag. We zitten meest van onze tijd in de auto, 
achter PC, voor TV en achter tablet ... Wat zijn 
hiervan de gevolgen:  
1. Ogen nl gezichtsverlies 
2.Lage rugpijn 
3.Nek- en rugpijn 
4. Klachten aan elleboog, polsen & vingers 
Deze spreker stelt voor om in plaats van een 
papieren RA te maken, een stappenplan op te stellen 
rond: 

• Hoe stel ik mijn bureaustoel correct in: zithoogte, zitdiepte, rugleuning en armleuning. 
Bureaustoel vastzetten of los?  
Werkhoogte en ellebogen moeten op gelijke hoogte zijn; De ooghoogte dient overeen te 
komen met de bovenkant van het scherm en in een kijkhoek van 20 graden. Wat met 
mensen die brillen?  

• Hoe deel ik mijn bureau correct in,  
• Waarop let ik qua verlichting, afhankelijk van de leeftijd … human centric lighting 
• Vermijd storende omgevingsfactoren 
• Luchtvochtigheid 
• Pauzesoftware 

Misschien kan dit iets zijn dat tijdens onthaal of in een onthaalbrochure kan opgenomen worden? 

 Deze spreker gaf ons de tip dat een pak papier de beste investering is binnen een bedrijf… Stof tot 
nadenken! 
 

Spreker 2: Tips om sedentair gedrag tegen 
te gaan door Kevin Vansteenkiste, 
zaakvoerder van Move Clever  
De essentie is BEWEGEN. Dit is wat we 
vooral onthouden hebben! En dat het 
vooral in the brain zit, hiervoor mochten de 
deelnemers een testje doen waar we allen 
verbaast van stonden.  

Ons lichaam kan driedimensionaal 
bewegen. Verschillende schakelpunten in 
ons lichaam hebben een verschillende 
beweeglijkheid nl.  



Voeten: grote mobiliteit (27 gewrichten) 
Knie: minder  
Heup: veel mobiliteit  
Rug: weinig mobiliteit 
Borst: veel mobiliteit 
Nek: weinig mobiliteit (stabiliseren)  
 
Vochtflow in het lichaam is cruciaal. 

Naast een stukje theorie waren er ook vele praktische doe-
voorbeelden van hoe je vanachter je bureau je beweeglijkheid kan bevorderen.  
 

 Spreker 3: Een RA ergonomie, ook in een productieomgeving door Lieve Vantieghem, 
preventieadviseur bij Daikin 
 
Deze spreekster opent haar betoog met de vraag: Is ergonomie belangrijk? Natuurlijk, op de dag van 
vandaag wil men mensen zo lang mogelijk aan het werk te houden.  

Er bestaan verschillende methodieken om 
ergonomische risico’s te analyseren.  Probleem is 
dat niet alle aspecten van ergonomie verweven 
zijn in 1 methode. Lieve heeft bij Daikin een eigen 
tool ontwikkeld waar alle aspecten worden 
meegenomen. Alle werkposten werden op die 
manier geanalyseerd. Op basis van de scores 
worden dan prioriteiten bepaald. Er werden heel 
wat praktijkvoorbeelden getoond, van 
eenvoudige oplossingen tot grote investeringen. 

Om te kunnen starten met dergelijk project is 
uiteraard de goedkeuring van het management 
cruciaal. 

Het slagen van dergelijk project staat of valt met de medewerking van de mensen. Bij Daikin werd 
ook daar heel veel aandacht aan geschonken. Communicatie en acties spelen hier een belangrijke 
rol. Bij Daikin werd bv een “wedstrijd” georganiseerd waarbij men een gratis “optreden” kon winnen 

op de werkvloer! Ambiance verzekerd J 

De spreekbeurten werden afgesloten door een praktische 
uiteenzetting van Christ Vandenbussche. Hij heeft ook een 
ergonomieproject opgezet en gaf zijn ervaringen mee. Wat werkt, 
wat zijn de valkuilen ... Doelstelling vastleggen, medewerking van 
management bekomen, betrokkenheid creëren bij de mensen en 
heel veel goesting en doorzettingsvermogen zijn de sleutels om 
dergelijk project te doen slagen! 

 



Na afloop konden deelnemers nog mogelijke onderwerpen voor komende studiemomenten 
aanbrengen.  
 

 

 

 

Achteraf werden alle sprekers bedankt voor hun mooie uiteenzettingen 
en werden de deelnemers op hun beurt bedankt met een goodybag!  

 


