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Inhoud

◊ B2B  Rond de tafel

◊ Wat verstaan we onder Ergonomie?

◊ Waarom is Ergonomie belangrijk?

◊ Wetgeving & de rol van de interne 
preventieadviseur

◊ Hoe aanpakken?

◊ Gerrit Pollentier – Ergonoom Mensura



B2B  Rond De tafel
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BTB  Rond de tafel
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Wat verstaan we onder 
Ergonomie?



8

Wat verstaan we onder Ergonomie?

◊ Terminologie uit de jaren 50

◊ Samentrekking uit Oud-Grieks: ἔργον 
(érgon, “werk”) en νόμος (nómos, “wet”);

◊ Studie van de mens in relatie met zijn 
omgeving

◊ Aanpassen van de omgeving aan de mens 
(product of werkplek)

◊ In een arbeidssituatie:
 Het werk aanpassen aan de mens, 

niet andersom!
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Wat verstaan we onder Ergonomie?
◊ Onderdeel van Welzijn op het werk

◊ Welzijn op het werk = Geheel van factoren met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden 
waarin het werk wordt uitgevoerd

◊ 1 van de 7 welzijnsdomeinen

Veiligheid op 
het werk

Bescherming 
van de 

gezondheid van 
de werknemers

Psychosociale 
aspecten van 

het werk

Ergonomie Arbeidshygiëne Verfraaiing van 
de werkplaatsen

Milieu
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Wat verstaan we onder Ergonomie?
◊ Enkel heffen en tillen van lasten?



Waarom is Ergonomie belangrijk?
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Waarom is Ergonomie belangrijk?
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Waarom is Ergonomie belangrijk?



Waarom is Ergonomie belangrijk?
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Waarom is Ergonomie belangrijk?
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Waarom is Ergonomie belangrijk?
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Waarom is Ergonomie belangrijk?

Directe en indirecte gevolgen

Werkgever:
• Loonkost door afwezigheid
• Vervanging 

personeel/personeelsverloop
• Opleiding nieuw personeel
• …

Werknemer:
• Verlies focus en productiviteit 

(werk en privé)
• Medische kosten
• Vervangingsinkomen (loonverlies)
• Psychosociale belasting
• …



Wetgeving & rol van de interne 
preventieadviseur
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Wetgeving & rol van de interne preventieadviseur

• Codex Boek I – Titel 2 – Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid
• Art.I.2-2: WG is verantwoordelijk voor structurele planmatige aanpak van het DRIBSYS
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Wetgeving & rol van de interne preventieadviseur

• Codex Boek I – Titel 2 – Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid
• Art.I.2-6: De risicoanalyse gebeurt op het niveau van:

• De organisatie in zijn geheel
• Elke groep van werkposten
• Het individu

RIE Preventieve 
maatregelen

Actieplan 
(GPP/JAP)
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Wetgeving & rol van de interne preventieadviseur

• Codex Boek II – Titel 1 – De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
• Art.II.1-4:
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Wetgeving & rol van de interne preventieadviseur

• Codex Boek II – Titel 1 – De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
• Art.II.1-4:
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Wetgeving & rol van de interne preventieadviseur

• Codex Boek II – Titel 1 – De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
• Art.II.1-11:

IDPBW EDPBW



Hoe aanpakken?
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Hoe aanpakken?

• Plan van aanpak op te delen in 5 fases:
1. Aftasten
2. RIE
3. Actieplan opmaken
4. Actieplan uitwerken
5. Actieplan evalueren
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Hoe aanpakken?

1. Aftasten:
• Beleidsmatige aanpak vereist om ergonomie en preventie MSA

te integreren in de organisatie
• Checklist Ergonomie en MSA voor de interne preventieadviseur (FOD

WASO) 
• Wat moet aanwezig zijn binnen de organisatie om een draagvlak te creëren 

en om een ergonomiebeleid te verankeren binnen de organisatie?

• Stap 1: Bewustmaking en draagvlak creëren
• Opleiding/infosessie
• Participatief (aankoopdienst, facility, HR, hiërarchische lijn)

• Stap 2: Richt een werkgroep op
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Hoe aanpakken?

2. Risico inventarisatie & evaluatie:
• Oplijsten taken/werkposten die een risico vormen voor MSA

• Heffen en tillen
• Repetitieve handelingen
• Staand/zittend werk
• Beeldschermwerk
• …

• Participatief!
• Observatie
• Bevraging
• Al werknemers met MSA binnen de organisatie?
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Hoe aanpakken?

2. Risico inventarisatie & evaluatie:
• Tools

• Heffen en tillen: KIM, NIOSH
• Trekken en duwen: KIM, Snook
• Repetitief werken: KIM, OCRA
• Houding: KIM, RULA
• Verplaatsing personen: Tilthermometer
• Beeldschermwerk: Welzijnsbevraging
• …

www.ergonomiesite.be
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Hoe aanpakken?

3. Actieplan opmaken 
• Resultaten RIE bespreken binnen werkgroep
• Preventiemaatregelen bepalen om risico’s weg te nemen of te 

herleiden naar een aanvaardbaar niveau 
• Preventiemaatregelen opnemen in actieplan 
• Actieplan verwerken in GPP en JAP (vastleggen 

verantwoordelijkheden, budget en planning)
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Hoe aanpakken?

3. Actieplan opmaken
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Hoe aanpakken?

4. Actieplan uitwerken
• Voer de acties uit volgens het actieplan
• Betrek de nodige partijen
• Communiceer over de acties die worden genomen
• Volg periodiek de status van het actieplan op
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Hoe aanpakken?

5. Actieplan evalueren
• Evalueer het effect van de genomen acties op het risico
• Bespreek en communiceer
• Neem indien nodige bijkomende maatregelen om het risico 

weg te nemen of te herleiden naar een aanvaardbaar niveau

Hoog risico Preventieve 
maatregel(en)

Aanvaardbaar 
risico




