
RISICOANALYSE TECHNIEK KIM-
METHODE 

(domein ergonomie) 
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Hoe werkt het? 

◊Key Indicator Method 
• Uniforme uitvoering Europese Richtlijnen  

• Snel, gebruiksvriendelijk 

• Op de werkplek zelf  

• Wetenschappelijk onderbouwd en algemeen aanvaard  
 

 

◊3 methodes :  
•  Tillen, houden, dragen (KIM I) 

•  Trekken en duwen  (KIM II) 

•   Manueel werken, repetitiviteit (KIM III) 

 

Update KIM tools 
mei 2019!! 
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Hoe werkt het? 

◊ Tillen, houden en dragen van lasten 

 

◊4 risicofactoren :  

 

• Frequentie / duur / afstand 

• Gewicht (man / vrouw) 

• Houding 

• Omstandigheden (werkplek / omgeving) 
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Hoe werkt het? 

◊Frequentie  
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Hoe werkt het? 

◊Gewicht  
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Hoe werkt het? 

◊Houding  



7 

Hoe werkt het? 

◊Omstandigheden  
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Hoe werkt het? 

◊Risicobeoordeling / risicoscore 

 

 

 

 

 

◊  Door gerichte specifiek oplossingsgerichte maatregelen risico reduceren  

◊  Tijd is de belangrijkste factor (Key indicator, zie formule) voor de bepaling 
van de risicoscore  jobrotatie  
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Voordelen 

◊Snel  

◊Gebruiksvriendelijk 

◊Algemeen aanvaard  
 

 Richtlijn Coprev (externe diensten) 

 Sobane strategie manueel hanteren van lasten : analyse tool  

 Wetenschappelijke achtergrond (validatie) 

 Toezicht welzijn op het werk 

 Werknemersorganisaties  

 

◊Uitgevoerd op de werkplek zelf door observatie en participatie  
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Nadelen 

◊ Algemene screeningstool i.p.v. analyse? 

 

◊ Interpretatie mogelijk vooral bij houding score 

 

◊ Minder veerkrachtige mensen? Voorlopig enkel gebaseerd op leeftijd… Wat met geslacht, 
lichaamsbouw, fysieke conditie, ervaring, voorgeschiedenis lichamelijke klachten, enz. 

 

◊ Risicoscore voor de algemene populatie        individuele werknemer  

 

◊ Te snel overgaan tot jobrotatie en minder rekening houden met de preventiehiërarchie  
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Valkuilen / opportuniteiten 

◊ Betrokkenheid creëren door participatieve werkwijze te promoten 
 

 Leidinggevenden  

 Medewerkers 

 Alle actoren binnen het bedrijf 

 

◊ Diepgaandere analyse vereist : doorverwijzen naar Preventieadviseur ergonomie  

◊ Technische maatregelen zeker meenemen! 

◊ Tool ter bevordering van jobrotatie (tijdsfactor) 

◊ Bijsturing houding (ergo coaching) 
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Besluit 

◊ Participatieve screeningstool 

◊ Uniform het risico: tillen, houden en dragen beoordelen  

◊ Snel en gebruiksvriendelijk : nodigt uit om zoveel mogelijk medewerkers hierin te 
betrekken op de werkvloer (gedrags- en cultuurverandering)  

◊ Implementeren in een ergonomiebeleid volgens de sobane strategie  

 

 
KIM tool : analyse tool  
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Besluit 

 

 

CASE 

 

 


