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OPLEIDINGEN ERGONOMIE IN MAATWERKBEDRIJVEN: 
UITDAGINGEN VOOR WERKNEMER ÉN WERKGEVER

Veerle Hermans
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INHOUD

• Opstart VIVO samenwerking

• Ergonomische audit sociale werkplaatsen

• Opleidingen voor werknemers

• Opleidingen voor werkgevers

• Vervolgprojecten
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OPSTART SAMENWERKING

• Opleidingsbeschrijving

• Brochure

• 15  30 aanvragen

• 2 HD

o Dag 1: bezoek: rondleiding, overzicht belangrijkste activiteiten, verzamelen
van fotomateriaal, herwerking opleiding

2006
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OPSTART SAMENWERKING

• Opleidingsbeschrijving

• Brochure

• 15  30 aanvragen

• 2 HD

o Dag 1: bezoek: rondleiding, overzicht belangrijkste activiteiten, verzamelen
van fotomateriaal, herwerking opleiding

o Dag 2: opleiding
- - introductie over de bouw en de functie van de rug; 

- - voorlichting over de gevolgen van rugbelasting; 

- - spierversterkende oefeningen en stretching; 

- - aanleren van eenvoudige en efficiënte tiltechnieken en werkmethoden; 

- - zoeken naar oplossingen om fysiek belastende werkzaamheden te reduceren. 

2006
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ERGONOMISCHE AUDIT (ERVARINGSFONDS)
2008, TYPE WERKPLAATSEN
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ERGONOMISCHE AUDIT
2008, RISICO’S, VB. MANUEEL HANTEREN VAN LASTEN

• Worden er gedurende 1 uur ononderbroken of cumulatief
gedurende 2 uur per dag, zonder efficiënte hulpmiddelen, lasten
van meer dan 5 kg gemanipuleerd?

• Moet men lasten van meer dan 25 kg tillen?
• Moet men geregeld meer dan 5 tilhandelingen/minuut

uitvoeren?
• …

(zie ook: www.co-prev.be, consensusteksten, praktische gids
manueel hanteren van lasten, 2014)

http://www.co-prev.be


7

ERGONOMISCHE AUDIT

• Variatie aan werkplekken

• Variatie aan risico’s

• Combinatie van technische uitrusting als uitvoering

• Aanbevelingen per type werkplaats

o Vb. Sorteren klein materiaal
- Materiaalbakken ophogen

- Limiethoogtes opleggen

- Karretjes gebruiken (verplaatsen ipv tillen)

- …

2008, CONCLUSIES
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OPLEIDINGEN WNS

• Basis: wetenschappelijke bevindingen

2012

“There is no evidence to support use of 
advice or training in working techniques 
with or without lifting equipment for 
preventing back pain or consequent 
disability. The findings challenge current 
widespread practice of advising workers 
on correct lifting technique.”
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OPLEIDINGEN WNS

• Herhaaldelijke opleidingen

• Quick wins: wat kan ik doen?

2012

Participatory ergonomic interventions have a 
positive impact on: musculoskeletal 
symptoms, reducing injuries and workers' 
compensation claims, and a reduction in 
lost days from work or sickness absence.
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1. EVALUEER DE BELASTING
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2. OPTIMALISEER 

DE ERGONOMISCHE OMSTANDIGHEDEN

3. OPTIMALISEER JE EIGEN HANDELEN
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OPLEIDINGEN WGS

• Quick wins WNS: oké, MAAR …

• 2 HD opleiding voor WG/LG

o Opstart ergonomisch beleid

2014
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OPLEIDINGEN WGS

• Quick wins WNS: oké, MAAR …

• 2 HD opleiding voor WG/LG

o Opstart ergonomisch beleid

o Ergonomische risico’s

o (Optimaliseer je eigen handelen)

o Optimaliseer ergonomische omstandigheden

2014

BELASTING
fysiek

mentaal

BELASTBAARHEID
fysiek

mentaal
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Hoofdkantoor

Interleuvenlaan 58

3001 Heverlee

Tel.: +32 16 39 04 11

Email | Website

info@idewe.be | www.idewe.be

info@ibeve.be | www.ibeve.be

Veerle Hermans
Verantw. Discipline Ergonomie

veerle.hermans@idewe.be
Telefoon 016 390 411


