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Goede Praktijken 2007:
Vertil je niet!
HET EUROPEES AGENTSCHAP VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK
ORGANISEERT JAARLIJKS EEN EUROPESE WEEK RONDOM EEN CENTRAAL ACTUEEL
THEMA. DIT JAAR IS DAT DE STRIJD TEGEN FYSIEKE OVERBELASTING. ‘VERTIL JE NIET’
(LIGHTEN THE LOAD) IS DE TITEL VAN DE EUROPESE CAMPAGNE GEDURENDE 2007.
DE CAMPAGNE, DIE IN IEDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE VAN 22 OKTOBER

De jury in beraad: v.l.n.r.: Jos de Lange, Mirjam Engelen, juryvoorzitter Mario van

T/M 26 OKTOBER 2007 WORDT GEHOUDEN, STREEFT NAAR MEER VEILIGHEID EN

Mierlo, Marjolein Douwes, Paul Schuurmann en Erna Heerschop.

GEZONDHEID OP DE WERKPLAATS EN BETREKT DAARBIJ ALLE BELANGHEBBENDEN.

H

et Agentschap, waarin overheid,
werkgevers én werknemers
vertegenwoordigd zijn, heeft de
taak om arbeidsplaatsen in heel Europa
veiliger, gezonder en productiever te
maken. Om dat te bereiken werkt het
Agentschap samen met de nationale
Focal Points aan het opbouwen van een
actueel bestand van kennis op het gebied
van arbo-maatregelen en -beleid. Het
meest concreet krijgen die vorm in een
verzameling van Goede Praktijken. Dat
zijn in de dagelijkse praktijk toegepaste
en eﬀectief bewezen methodes om
arbeidsplaatsen veiliger en gezonder te
maken. Door die praktijken te verzamelen
en voor iedereen beschikbaar te stellen
kan de arbeidsveiligheid en -gezondheid
op meer plaatsen eﬀectief worden verbeterd. In Nederland ligt de organisatie
van de Europese Week in handen van het

Nederlands Focal Point voor Veiligheid en
Gezondheid op het Werk. Dit Nederlands
Focal Point wordt gevormd door MKBNederland, CNV, Vakcentrale MHP en
het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. De uitvoering van de
dagelijkse werkzaamheden is neergelegd
bij TNO Kwaliteit van Leven.

en lichaamstrillingen. Het risico van deze
aandoeningen kan toenemen naarmate
het werktempo stijgt, de werknemer of
werkgever minder plezier heeft in zijn werk,
de functie hogere eisen stelt en het werk
met meer stress gepaard gaat. Veel reden
dus om aandacht te besteden aan dit
onderwerp in Europa.

Waarom een Europese Week
over fysieke overbelasting?

Good Practice Award 2007

Fysieke overbelasting vormt in Europa het
meest voorkomende arbeidsgerelateerde
gezondheidsprobleem. Miljoenen werknemers worden erdoor getroﬀen; 25% van
de werknemers in de EU-lidstaten klaagt
over rugpijn en 23% meldt last te hebben
van spierpijnen. Hoofdzakelijk wordt
fysieke overbelasting veroorzaakt door het
manueel hanteren van lasten, herhaaldelijk
buigen en draaien, zwaar lichamelijk werk

Net als eerdere jaren werden organisaties
in de EU-landen opgeroepen mee te
doen aan de Goede Praktijken Competitie.
De Nederlandse winnaar gaat met 2.500
euro naar huis. Daarnaast worden twee
praktijken uitgezonden om Nederland te
vertegenwoordigen bij de Europese Good
Practice Awards.
In ons land ontving het Nederlands Focal
Point maar liefst 33 inzendingen. Van
de 33 inzendingen zijn 18 Nederlandse

Goede Praktijken Europese Week 2007
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Goede Praktijken in dit Magazine geplaatst.
De overige Goede Praktijken kunt u terugvinden op de website van het Nederlands
Focal Point, http://nl.osha.europa.eu/.
De Goede Praktijken zijn beoordeeld
door een deskundige jury bestaande
uit voorzitter Mario van Mierlo (MKBNederland), Mirjam Engelen (Research voor
Beleid), Marjolein Douwes (TNO Kwaliteit
van Leven), Paul Schuurmann (Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid),
Erna Heerschop (Vakcentrale MHP) en
Jos de Lange (Nederlands Focal Point).
De jury heeft daarbij speciﬁek op een
aantal punten gelet. De ingezonden
Goede Praktijken moeten recent zijn,
leiden tot reële, duurzame verbetering
van de arbeidsveiligheid of -gezondheid
van werknemers, en ook toepasbaar zijn in
andere organisaties. De Goede Praktijken

moeten goede doeltreﬀende voorbeelden
zijn, en betrokkenheid tonen van en samenwerking met de werknemers. Tot slot vond
de jury het belangrijk dat er sprake was
van een aanpak aan de bron, dus vooral
preventiegericht.
De winnaars van de Nederlandse
competitie zijn op 22 oktober 2007 tijdens
de conferentie ‘Vertil je niet’ bekendgemaakt. Alle Europese lidstaten hebben
éen of meerdere Goede Praktijken voor de
Europese competitie genomineerd. Op 26
februari 2008 wordt tijdens de Europese
Top ‘Lighten the load’ in Bilbao, Spanje, uit
deze selectie een aantal Europese winnaars
bekendgemaakt.

Laat u inspireren!
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TIP: Reageer snel als er
klachten zijn. Communiceer
direct met je medewerkers.

Plasticon The Netherlands B.V.
houdt medewerkers op hun plek
door een goed gesprek

passeren dan de revue. Fysieke belasting
hoort daar bij.

Aandacht,
en nog eens aandacht

Betrokken

VIER JAAR GELEDEN BEDROEG HET ZIEKTEVERZUIM BIJ PLASTICON THE NETHERLANDS B.V.
15 PROCENT. DAT IS SPECTACULAIR GEDAALD NAAR 2,5 PROCENT IN 2006.
HET TOVERWOORD? PERSOONLIJKE AANDACHT.

E

en successtory, noemt HR-manager
Belinda Wessel de verzuimafname. En zo
mag het inderdaad heten. In vier jaar tijd
van 15 naar 2,5 procent verzuim gaan en daar
op blijven. Dat hoor je niet vaak.

Dodelijk

Ambachtelijk

Aan het einde van de jaren negentig kon het
bedrijf vanwege de afnemende vraag, het hoofd
nauwelijks boven water houden. Medewerkers
werkten desondanks hard. De uitval vanwege
pijn aan schouders en rug was extreem hoog.
‘Dat was dodelijk voor het bedrijf’, zegt Wessel.
‘Wij kunnen niet zomaar nieuwe mensen
inzetten. Je moet het vak beheersen.’ Het roer
moest dus om.

Plasticon produceert glasvezelversterkte
tanks, apparaten en leidingsystemen op maat.
Wessel: ‘Wij produceren op een ambachtelijke
manier.’ De klantspeciﬁeke producten worden
grotendeels met de hand vervaardigd. Dat
vergt vakmanschap en ervaring. Het bedrijf kent
weinig verloop. De gemiddelde leeftijd is 43 jaar.

TIP: Laat medewerkers merken
dat ze onmisbaar zijn.

NedCar

‘Je kunt bij ons niet
onzichtbaar ziek zijn.’

Het werk is fysiek zwaar. Wessel: ‘Bijvoorbeeld het
handlamineren, waarbij laag voor laag glasvezel
en polyesterhars wordt aangebracht, vereist veel
repeterende schouderbewegingen.’

Sindsdien weten de bedrijfsarts, de arbocoördinator en de HR-manager precies wat er
loos is. Eenvoudigweg door met medewerkers
te praten. ‘Vroeger heerste hier een meer
hiërarchische cultuur. Medewerkers vonden
het best griezelig om klachten te melden.’ Dat is
veranderd. ‘Iedereen kan nu overal met klachten
terecht, bij de leidinggevende, bij de bedrijfsarts,
bij mij.’ De bedrijfsarts heeft eens in de zoveel
weken een spreekuur op locatie. Daarnaast
loopt hij regelmatig langs de werkplekken en
vraagt aan medewerkers hoe het gaat. Het
managementteam houdt kantinebesprekingen
tijdens de lunch. Allerlei actuele onderwerpen

Plasticon besloot zelf uit te zoeken waar de
knelpunten zaten. ‘Dat weten wij zelf ook het
beste. In de vijftig jaar dat we bestaan is het
productieproces niet veranderd.’
Goede Praktijken Europese Week 2007
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Waarom...
heeft uw organisatie
zich voor de Goede
Praktijken competitie
ingeschreven?
We vonden vooral dat
we een bijzondere PAGO
hebben laten uitvoeren.

Eigenlijk is alles erop gericht om de medewerkers betrokken te laten blijven bij het
productieproces. ‘We kunnen niemand missen,
en dat laten we merken. Iedereen is hier
belangrijk, iedereen hoort erbij. Je kunt bij ons
niet onzichtbaar ziek zijn. ’ Volgens Wessel werpt
dit beleid zijn vruchten af. Medewerkers zien
dat het belangrijk is dat ze gezond blijven. Voor
zichzelf, maar ook voor het bedrijf.

zou nu juist uw
product de Goede
Praktijken competitie
moeten winnen?
Omdat we niet alleen
terug zijn gekomen van
15 naar 2,5 procent
verzuim, maar ook op
dat percentage blijven.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit de opkomst voor
de PAGO die het bedrijf in juni organiseerde.
Plasticon vulde dit onderzoek geheel anders in
dan gangbaar is. Naast het werkgerelateerde
onderzoek werden de medewerkers getest op
levensstijl en ﬁtheid. In een sportschool moesten
ze ﬁetsen, kregen ze een hartﬁlmpje en werd
hun Body Mass Index gemeten. Het onderzoek
was vrijwillig, maar 108 van de 120 werknemers
deden er aan mee. De uitkomst is er nog
niet, maar eenmaal daar wil het bedrijf deze
gebruiken om nog gerichter preventief aan de
slag te gaan. Daarnaast blijft het cruciaal om de
aandacht niet te laten verslappen, weet Wessel.
En dat betekent in praktijk: aandacht, aandacht
en nog eens aandacht.

is de Europese Week
een goed initiatief?
Het is goed om op
Europees niveau
verschillen weg te
nemen en eenduidige
richtlijnen te hebben
als het gaat om gezond
werken.

Plasticon

GOEDE
PRAKTIJK
2

Arbo Unie

St. Franciscus
Gasthuis

Hogeschool
van Hall
Larenstein

Dycore

Nike

Corus
IJmuiden

Woningcorporatie
Vestia

Gardien

Ver. Hoveniers
en Groenvoorzieners

Universitair
Medische
Centra

Sociaal
Fonds Taxi

Arbouw

ARBO UNIE

HOME

TIP: Zorg voor draagvlak bij het management. Als de manager
het niet wil, dan houdt
het op.

Arbo Unie maakt fysieke belasting zichtbaar
met een videoﬁlm

De kracht van het beeld
VERZORGENDEN GEBRUIKEN DE TILLIFT VAAK NIET OP DE JUISTE WIJZE.
EEN VIDEOFILM MAAKT ZICHTBAAR WAT VERKEERD TREKKEN EN DUWEN
VEROORZAAKT.

I

belasting, zo bleek uit een analyse.
Vooral pijn aan schouders en rug
noopte werknemers thuis te blijven.

Geen direct effect
Petra Beurskens is arbeidshygiënist bij
Arbo Unie en vanuit haar functie bij
het zorgcentrum betrokken. ‘Gedrag

is bijzonder moeilijk te beïnvloeden’,
weet ze uit ervaring. De redenen
liggen voor de hand. ‘Er is geen
direct negatief eﬀect van verkeerd
tillen, trekken of duwen. Als je geen

TIP: Gebruik beeldmateriaal. Dat zegt
meer dan woorden en is
herkenbaarder.

FOTO: ARBO UNIE

n het Limburgse zorgcentrum De
Wietel was van alles geprobeerd:
hulpmiddelen, gebruiksboekjes,
protocollen, trainingen en de inzet
van ergocoaches. Desondanks bleven
werknemers gezondheidsklachten
houden. Ongeveer de helft van het
ziekteverzuim kwam door fysieke

NedCar

Videoﬁlm
Arbo Unie ging op zoek naar een
middel dat dit gedrag zou veranderen.
De organisatie vond het in PIMEX, wat
staat voor Picture Mix Exposure. Dit
instrument is ontworpen in Zweden
en wordt in Nederland al jaren
ingezet in ruimtes waar werknemers
blootstaan aan gevaarlijke stoﬀen.
Met PIMEX kun je op een video laten
zien hoeveel giftige stoﬀen je nu
werkelijk inademt.
Arbo Unie onderzocht of PIMEX ook
toepasbaar was in situaties waar het
gaat om fysieke belasting. Wat blijkt: je
kunt er prima mee in beeld brengen
hoe hoog de fysieke belasting is
bij bijvoorbeeld het trekken van
een tillift. Op een videoﬁlm zie je
een persoon trekken aan de lift.
Tegelijkertijd verschijnt een rood
balkje, waarmee de gebruikte kracht
wordt aangegeven. Bij een dwarse
stand van de wieltjes schiet het
balkje omhoog. Een veel lagere piek
verschijnt als de wielen wel in de
goede stand staan.

‘Eén beeld zegt meer dan duizend woorden.’

Goede Praktijken Europese Week 2007

klachten hebt, sta je er niet bij stil.’
De werkdruk is bovendien hoog.
‘Waardoor werknemers snel in oude
werkwijzen vervallen.’
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Arbo Unie probeerde het instrument
uit in De Wietel. De verzorgenden
van het zorgcentrum bekeken een
ﬁlmpje waarin een acteur de lift trok.
‘De reacties waren bijzonder goed’,
aldus Gerard Dirven, arbocoördinator
van De Wietel. De verzorgenden
waren onder de indruk, zo bleek uit
een rondvraag. ‘De beelden zijn erg
duidelijk en overtuigen ons van het
eﬀect van een goede werkwijze’,
meldde de een. Een collega vond
dat ‘er meer PIMEX-ﬁlmpjes zouden
moeten komen, ook van andere fysiek
belastende taken’.

Revolutie
Harde cijfers zijn er in de zorgsector
vooralsnog niet. Maar uit de ervaring
die is opgedaan in de mengvoederbedrijven blijkt dat het gedrag daadwerkelijk verandert, zegt Beurskens.
De ﬁlmpjes gaan nu gebruikt worden
bij alle periodieke trainingen in de
centra van Zorggroep Noord-Limburg,
regio Helden. Het zou Beurskens niet
verbazen als dit slechts de opmaat
is voor een ware revolutie. ‘Het is
bijzonder krachtig voorlichtingsmateriaal. Één beeld zegt immers
meer dan duizend woorden.’

TIP: Ga in gesprek
met werknemers.

St. Elisabeth
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Waarom...
heeft uw organisatie
zich voor de Goede
Praktijken competitie
ingeschreven?
Vanwege het innovatieve karakter. Wij (Zorggroep Noord-Limburg
en Arbo Unie) zijn de
eerste in de wereld die
de koppeling tussen het
verkeerde gebruik van
hulpmiddelen en fysieke
belasting zichtbaar
maken.

zou nu juist uw
product de Goede
Praktijken competitie
moeten winnen?
Omdat het een krachtig
instrument is voor
gedragsverandering
en goed en eenvoudig
gebruikt kan worden
door anderen.

is de Europese Week
een goed initiatief?
Zo kun je ervaringen
uitwisselen. PIMEX
bijvoorbeeld kan in alle
landen ingezet worden.
Je zet een andere taal
onder het ﬁlmpje en
klaar.
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heeft uw organisatie
zich voor de Goede
Praktijken competitie
ingeschreven?
Het is goed als anderen
onze praktijk zien. Het
scheelt toch heel wat
uurtjes in uitval.

Gym in de keuken
China

DAM DOET DAGELIJKS GYMNASTIEKOEFENINGEN OP DE WERKVLOER. HET

Burnet is naast eerste medewerker
ook ergocoach. Hij waakt over de
gezondheid van zijn medewerkers.
‘Ik sport zelf veel’, zegt hij. ‘En ik voel
me daar goed bij.’ Burnet raakte
geïnspireerd door de Aziatische
manier van werken. In veel fabrieken
in China en Korea doet het personeel
gymnastiekoefeningen voor en
tijdens het werk om actief en
soepel te blijven. Waarom kan dat in
Nederland niet?, vroeg Burnet zich
af. Samen met de arboadviseur en
fysiotherapeut van het ziekenhuis
ontwikkelde hij verschillende rek – en
stretchoefeningen.

ZIEKTEVERZUIM LIJKT TE ZIJN GEDAALD.

W

ie om zeven uur
‘s morgens de keuken
van het Sint Franciscus
Gasthuis binnenkomt, treft daar iets
unieks. Het personeel doet er, in witte
werkkleding, rek- en strekoefeningen.
Op de werkvloer, tussen de lopende
band, langs de opgestapelde borden
en pannen.

TIP: Blijf volharden.
Laat constant zien
dat het doen van
oefeningen nut heeft.

Monotone bewegingen
Het personeel van de portioneer
– en productiekeuken verzorgt
dagelijks 1200 maaltijden. Dat is
ﬂink aanpoten. Drie uur per dag
portioneren de medewerkers aan

de lopende band warme en koude
maaltijden. Daarnaast vinden
portioneerwerkzaamheden plaats
in de productiekeuken. Pannen
tillen, soep en pap inschenken.
‘Allemaal monotone en repeterende
bewegingen’, zegt Peter Burnet, die
leiding geeft aan de keukens. De
medewerkers staan in een relatief
koude omgeving van circa 12 graden
Celsius. Ze dragen een thermobroek
en jas, maar dan nog is de omgeving
niet bevorderlijk voor soepele spieren.
Zekere niet als het gaat om de oudere
werknemer. Burnet: ‘We hebben hier
behoorlijk wat collega’s van boven de
veertig en vijftig.’
Tot voor kort klaagde het personeel
over pijn aan de armen, nek en
schouders. Ze meldden zich
regelmatig ziek, met als gevolg dat de
werkdruk voor hun collega’s toenam.
Want die 1200 maaltijden moeten er
komen.

Cooling-down
Sinds drie jaar starten de keukenmedewerkers met een warming-up
van tien minuten voordat ze aan het
werk gaan. Na de werkzaamheden is
er een cooling-down van vijf minuten.
Als het tijdschema het toelaat gebeurt
dit drie maal per dag.
De resultaten zijn verrassend. In drie
jaar tijd is het ziekteverzuim afgenomen van 4,65 in 2005 tot 3,3 procent
in 2007. De directe link met de oefenin-
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Waarom...

Keukenpersoneel pakt fysieke klachten aan
met rek- en strekoefeningen

HET KEUKENPERSONEEL VAN HET SINT FRANCISCUS GASTHUIS IN ROTTER-

St. Elisabeth

zou nu juist uw
product de Goede
Praktijken competitie
moeten winnen?
Omdat het origineel is,
leuk en resultaten geeft.

‘We lachen veel tijdens
het doen van de oefeningen.’

TIP: Zorg ervoor dat
je draagvlak hebt onder
de werknemers.

gen is niet te leggen, erkent Burnet.
Maar het zou hem niet verbazen als
het een met het ander te maken heeft.
De medewerkers zijn erg enthousiast.
‘Sommige doen de oefeningen zelfs
thuis.’
Dat enthousiasme was er bij aanvang
niet, herinnert Burnet zich. ‘In eerste
instantie keek het personeel raar op.
‘Je hoorde ze mompelen: “Wat heeft ie
nu weer bedacht”. Er is er nog steeds
een die nooit meedoet. Burnet: ‘Dat
mag. Het is niet verplicht.’ Maar het

VERTIL JE NIET!

is wel jammer, meent Burnet. Want
naast goed voor het lichaam, is het
ook erg gezellig. ‘We lachen veel
tijdens het doen van de oefeningen.’

is de Europese Week
een goed initiatief?
Het uitwisselen van
gedachten en ideeën is
altijd goed.

Zaak is om het vlammetje brandend
te houden. Dat lukt alleen, weet
Burnet, als de medewerkers inzien dat
zij er zelf beter van worden. ‘Er zijn er
altijd bij die denken dat ze het voor
mij doen.’ Met zo’n instelling houd je
het niet vol. ‘Ze moeten het echt voor
zichzelf doen.’

TIP: Vraag deskundige hulp erbij. Ga niet zelf
aanmodderen, dan doe je misschien verkeerde
oefeningen.
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HOGESCHOOL VAN HALL LARENSTEIN

Studenten in de paardensector
leren na te denken
over hun eigen gezondheid

Levend gewicht
WERKNEMERS IN DE PAARDENSECTOR HEBBEN TE MAKEN MET LEVEND GEWICHT VAN CIRCA 600 KILO. STUDENTEN VAN DE OPLEIDING EQUINE, LEISURE
AND SPORTS VERZINNEN OPLOSSINGEN OM DE BELASTING TE VERKLEINEN.

T

illen, duwen, trekken. Het is
in de paardenbranche de
normaalste zaak van de wereld,
zegt Martine van Tilburg van de
Hogeschool Van Hall Larenstein in
Wageningen. Van Tilburg coördineert
er de opleidingen gericht op paarden.
Ze legt uit waarom werknemers in
de sector recreatie en paardensport
veel last hebben van slijtage aan
hun onderrug, knieën en enkels. ‘Om
hoeven uit te krabben moet je het
been van het paard optillen. Jij bent
dan eigenlijk zijn vierde been, waar

TIP: Maak mensen
bewust van hun nietigheid ten opzichte van
dat grote paard zonder
ze bang te maken.

het paard met zijn halve gewicht op
steunt. Werknemers maken lange
werkdagen, waarbij je als stalhulp
8 tot 10 paarden moet zadelen. De
gemiddelde schofthoogte is 1 meter
70. En daar moet je een zadel van zo’n
8 kilo optillen.’ Ze zucht. ‘En zo kan ik
wel even doorgaan.’

Stoer
Toch toont de sector bar weinig
initiatief om die zware fysieke
belasting aan te pakken, meent ze.
Het gros van de stalhulpen zijn jonge
meiden. Die beginnen hun carrière
bijzonder slecht als ze niet denken
aan hun lijf. Toch is de houding
van de meeste werknemers: niet
zeuren, doorwerken. Van Tilburg. ‘De
meeste ruiters zijn jonger dan 21
jaar. Ze vinden het stoer om niet aan
veiligheid of gezondheid te denken.’
Hun werkgever staat er vaak niet bij

NedCar

HOME

TIP: Goed doen doet
goed volgen. Als jij een
hulpmiddel gebruikt,
doet je leerling het ook.

Tilburg. Zo vonden de studenten een
mestvork uit die een signaal afgeeft
wanneer er teveel mest op de vork
ligt. De producten werden door
bedrijven in de sector beoordeeld
op praktische toepasbaarheid. Van
Tilburg: ‘Het bedrijfsleven reageert

enthousiast. Sommige gaven al
aan producten te willen kopen.’
Ze ziet tevens een verschuiving in
de houding van de studenten. ‘In
hun stageverslagen wijden ze nu
hoofdstukken aan fysieke belasting,
terwijl dat niet verplicht is.’

stil. Van Tilburg: ‘In de paardenbranche
heerst een soort van acceptatie.
Zwaar werk, dat hoort er nu eenmaal
bij.’ Helaas, meent Van Tilburg. Want
met hulpmiddelen kun je de belasting
ﬂink verlichten. ‘En zorgen dat je op je
38e niet bent opgebrand.’

Vorig jaar werd de module voor het
eerst gegeven. Maar de resultaten
zijn nu al opmerkelijk, meent Van
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Waarom...
heeft uw organisatie
zich voor de Goede
Praktijken competitie
ingeschreven?
Deze praktijk bevordert
bewustwording over
belasting en veiligheid
in de paardenbranche.

zou nu juist uw
product de Goede
Praktijken competitie
moeten winnen?
Dan komt er aandacht
voor een onderwerp dat
onderbelicht is in een
sport die heel populair
is bij zeker een miljoen
Nederlanders.

Ander gedrag
De internationale Hbo-opleiding
Equine Leisure and Sports geeft een
aanzet tot een andere houding. De
studie leidt op tot een baan in de
recreatie of paardensport. Er studeren
zeventig studenten uit verschillende
landen, voornamelijk meiden tussen
de 17 en 21 jaar. Als voorbereiding
op hun stage bij een paardenbedrijf
ontwikkelen ze in hun eerste jaar een
‘innovatief product’ dat de veiligheid
verhoogt en de fysieke belasting
verlaagt. Doel van de module is om
de discussie op gang te brengen.
‘Hopelijk gaan de meiden hun
brains gebruiken om op een andere
manier om te gaan met het paard
of het materiaal. Zodat als ze later
zelf manager zijn, ze hun personeel
kunnen wijzen op de risico’s en hoe je
die kunt minimaliseren.’

St. Elisabeth

is de Europese Week
een goed initiatief?
De paardensector
is bij uitstek een
internationale sector.
Het is goed als de
discussie in Europees
verband op gang komt.

‘In de paardenbranche heerst een soort
van acceptatie. Zwaar werk, dat hoort er nu
eenmaal bij.’
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Holblokken de deur uit
DYCORE IN LELYSTAD JARENLANG LOODZWARE ‘HOLBLOKKEN’. MAAR HET TILLEN
ERVAN BLEEK FUNEST VOOR DE RUGGEN VAN DE MEDEWERKERS BUITENDIENST.
NA WAT BRAINSTORMEN KONDEN DE BLOKKEN WEG.

H

et bedrijf Dycore B.V. in Lelystad
ontwikkelt, produceert en levert
betonnen systeemvloeren voor
allerlei gebouwen. De ribbenvloer is
bedoeld om er begane vloeren mee aan
te leggen en bestaat uit EPS (piepschuim),
staaldraad en zelfverdichtend beton. Ze
zijn dus ﬂink zwaar. Om ze te kunnen
transporteren legden de medewerkers
van Dycore ze jarenlang op zogenaamde
holblokken, houten hulpmiddelen, waar
de lepels van een heftruck in geschoven
kunnen worden. Maar die holblokken zelf
waren eerder een last dan een hulpmiddel.
Vaak zit er ijzer in en dan wegen ze al snel
zo’n 28 kilo. Als het geregend heeft, zuigt
het hout van de blokken het water op en
kunnen ze zelfs 35 kilo wegen.

Hels karwei
Voor transport van de betonnen elementen
plaatsten de buitendienstmedewerkers van

Dycore B.V. de holblokken onder het eerste
vloerelement. Dat moest met de hand.
Evenals het stapelen van de soms loodzware
holblokken nadat de klus op de bouwplaats
was geklaard. Een hels karwei waarbij medewerkers ﬂink hun rug belasten. Niet in de
laatste plaats omdat holblokken door hun
vorm ook nog eens lastig vast te pakken zijn.
Vorig jaar liet het bedrijf een inventarisatie
fysieke belasting uitvoeren door een
externe ergonoom. Deze nam alle knelpunten door. Heel veel waren er niet te
vinden, vertelt manager Rob van Tilburg.
‘Alweer een tijd geleden zijn we aan de

TIP: Betrek je medewerkers bij het vinden van
oplossingen.
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Dycore B.V. bedacht een
simpele structurele oplossing voor
een groot probleem

OM EEN BETONNEN RIBBENVLOER TE TRANSPORTEREN GEBRUIKTE HET BEDRIJF

Gardien

Universitair
Medische
Centra

Sociaal
Fonds Taxi

Arbouw
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St. Elisabeth

VOORWOORD

gang gegaan met het verbeteren van de
arbeidsomstandigheden. Zo kregen de
“holblokkenleggers” genoeg tijd om te
rusten. Ook het verzuim is in ons bedrijf
niet zorgwekkend hoog’. Toch bleven de
holblokken een obstakel vormen. Van
Tilburg: ‘In het verleden waren een paar
mensen door het tillen ervan door hun rug
gegaan.’ Ook de ergonoom kwaliﬁceerde
het tillen en dragen van de holblokken
als ‘zeer risicovol’. Actie bleek absoluut
noodzakelijk.

Brainstormen
Van Tilburg: ‘Toen hebben we met de hele
buitendienst er eens naar gekeken en
gebrainstormd.’ In eerste instantie wilden
we de holblokken van ander materiaal
laten maken. Plastic was ideaal, maar veel
te duur.’ Het bedrijf keek naar mechanische
hulpmiddelen om de blokken te tillen en te
transporteren. Toch boden ook die niet de
juiste oplossing. Bij teveel situaties konden
ze niet ingezet worden, bijvoorbeeld
doordat de blokken op een plek lagen waar
een kraanwagen niet bij kan. Van Tilburg:
‘Duidelijk was dat de holblokken zelf de
deur uit moesten.’
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‘Het hele productieproces moest anders ingedeeld,
bestuurd en dus opnieuw beschreven worden.’
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DYCORE

De manager en zijn medewerkers gingen er
eens goed voor zitten en namen het product
zelf, de ribbenvloer, kritisch onder de loep. En al
snel zagen ze dat daarin het antwoord lag. In de
piepschuim (EPS) onderlaag van de ribbenvloer
zijn inkepingen aangebracht voor staalkabels die
in elk gebouw over de vloer lopen. Misschien
was die sparing hoog genoeg om de lepels
van de heftruck in te schuiven. Dat bleek niet
het geval, maar een grotere groef in de EPS
onderlaag was wel mogelijk.

Onverwacht
Het was het ei van Columbus. Toch had de
uitwerking ervan onverwacht veel voeten in
de aarde. Had zo’n uitsparing geen nadelige
gevolgen voor de kwaliteit van het betonnen
element, zou het daardoor bijvoorbeeld minder
goed isoleren? En zouden de elementen tijdens
transport heel blijven? Testen namen die twijfels
weg. Door een extra piepschuim strook in het
EPS-holblok te schuiven, bleef de isolatiewaarde
optimaal. En zelfs met een uitzonderlijk hoge
belasting vertoonden de betonnen elementen
tijdens transport geen scheurtje.
Daarmee was het bedrijf er niet. Was de
leverancier van de EPS-elementen bereid om
de inkepingen te maken? Die voorzag geen
moeilijkheden. Een groter probleem was het
productiesysteem van de fabriek. Dycore was
genoodzaakt om dat helemaal om te gooien.
De betonnen elementen van de ribbenvloer
worden gestort in productietafels die circuleren
in een carrouselsysteem. In dit systeem zijn alle
handelingen, zowel van machines als medewerkers op elkaar afgestemd. De nieuwe vondst
vereiste een extra handeling per productietafel,
namelijk het plaatsen van twee EPS-holblokken. Maar verderop in het – geautomatiseerde
– systeem diende er eveneens rekening mee te

NedCar

HOME

St. Elisabeth

VOORWOORD

Waarom...
Juryoordeel

heeft uw organisatie
zich voor de Goede
Praktijken competitie
ingeschreven?
Misschien zet dit
voorbeeld collegabedrijven in de
betonsector aan om na
te denken over betere
werkomstandigheden.

De jury vindt bronaanpak waardoor het risico weggenomen
wordt, het meest gewenst. Dycore B.V. geeft hier een
uitmuntend voorbeeld van. Er is niet gekozen voor een
ander type holblok, het product zélf is aangepast. Het risico
is daarmee volledig weggenomen. Beter kan niet. Het
ziekteverzuim is teruggedrongen. Er hoeven geen holblokken
meer gemaakt te worden. Dat is tevens een economisch
voordeel. De medewerkers zelf bedachten de oplossing, wat

zou nu juist uw
product de Goede
Praktijken competitie
moeten winnen?
We zijn niet de enige die
zo werkten. Anderen
kunnen ons voorbeeld
volgen.

illustreert dat er in het bedrijf een goede basis is voor veilig
en gezond werken. Hopelijk stimuleert dit voorbeeld de
productinnovatie in andere sectoren.
De jury besloot de Goede Praktijk Van Dycore B.V. de
Nederlandse prijs van b 2500,- toe te kennen. De praktijk is

‘In plaats van 22 kilo of

als tweede Nederlandse inzending genomineerd voor de

meer tillen medewerkers

Europese Good Practice Award.

nu slechts 1,3 kilo.’

Besparing

worden houden. Kortom: het hele productieproces moest anders ingedeeld, bestuurd en dus
opnieuw beschreven worden. Dus kwam ook de
ICT-afdeling eraan te pas.

In de zomer van 2006 begon Dycore B.V.
met testen, afgelopen september rolden pas
de eerste ribbenvloeren met ingebouwde
EPS-holblokken van de productieband. Toch
zou Van Tilburg het zo weer doen. ‘Het levert
heel veel op. In plaats van 22 kilo of meer
tillen medewerkers nu slechts 1,3 kilo. Dat
betekent een enorme vermindering van de
fysieke belasting van onze medewerkers.
We hebben ook drie mensen minder nodig
in de buitendienst, zo blijkt. Al met al gaan

TIP: Kijk niet alleen naar de
kosten om een idee door te
voeren. Denk aan de winst op
lange termijn.
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we er ﬁnancieel zeker niet op achteruit. We
besparen zelfs jaarlijks 96.000 euro.’ Maar het
belangrijkste is dat medewerkers en chauﬀeurs
beduidend minder klagen over rugpijn. Ze zijn
zeer tevreden, meent Van Tilburg: ‘Ze zeggen
allemaal: “Dat hadden we tien jaar geleden
moeten doen”.’

is de Europese Week
een goed initiatief?
In Nederland houden
we te vaak zaken voor
onszelf. Dit is een goed
initiatief om ervaringen
en ideeën met andere
landen te delen.
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Nike integreert ergonomie
in de alledaagse praktijk

‘De workshop is niet verplicht’, zegt
Young. ‘Toch nam 85 procent van
onze werknemers er aan deel.’

Healthy, Happy and Here
MEDEWERKERS VAN NIKE KRIJGEN EEN WORKSHOP WERKHOUDING EN EEN
WERKPLEKONDERZOEK. DAARNAAST KUNNEN ZE HEEL VEEL SPORTEN.

N

bij te wonen. Een speciale ergonomieadviseur vertelt daar over werkhouding en werkgerelateerde pijn.

TIP: Probeer ergonomie te integreren
in het werkleven van
alledag, niet in een
project dat na aﬂoop
weer wordt vergeten.

Maar daarmee houdt het niet op.
Een groot modern sportcentrum
maakt deel uit van Nike’s Campus.
Medewerkers van Nike kunnen er
gratis van zeven uur ’s morgens tot
acht uur ’s avonds terecht om te
ﬁtnessen, basketballen, spinnen of
zich om te kleden voor een rondje
hardlopen. ‘In principe kun je trainen
wanneer je maar wilt’, legt Roodzant
uit. ‘Zolang het werk waarvoor je bent
aangenomen niet in het gedrang
komt.’ Dus zit het centrum regelmatig
vol met sportende medewerkers.
‘Al is de piektijd rond de lunch’, zegt
Roodzant.

Workshop
Nike begon in eerste instantie met
een eindig project om ergonomie te
integreren in de alledaagse praktijk.
‘Maar nu is dat een proces geworden’,
zegt Hans Roodzant, die Young
recentelijk opvolgde. Elke nieuwe
medewerker – ook de uitzendkracht
– die bij Nike binnenkomt krijgt
de kans om een workshop van
90 minuten over gezond werken

Vervolgens is de werkomgeving
aan de beurt. Elke werknemer krijgt
desgewenst een beoordeling van zijn
of haar bureau, stoel, beeldscherm
en accessoires. De ergonoom geeft
tips hoe de werkplek het beste is in
te richten. Voor de werknemers die
wel tillen en duwen, in Hilversum gaat
het daarbij vooral om het sjouwen
van grote kartonnen dozen, zijn er
handleidingen met adviezen over
de juiste houding tijdens het tillen
en dragen. Het personeel kan alles
nalezen op de intranet website.

Sportcentrum

FOTO: NIKE

ike’s European Headquarters
in Hilversum heeft zo’n 1800
man personeel in dienst.
‘Minstens 1790 daarvan werken
op kantoor’, zegt Rachel Young,
voormalig coördinator Gezondheid
en Veiligheid. Ze werken hard en
intensief, in de avonduren, maar ook
in het weekend. RSI, rug, nek- en
schouderklachten liggen dan ook
constant op de loer. Young: ‘De mens
is niet gemaakt om acht uur per dag
achter de computer te zitten. Het
bloed moet circuleren.’

NedCar

‘De mens is niet gemaakt om acht uur
per dag achter de computer te zitten.

Interne fysiotherapeuten

Het bloed moet circuleren.’

Bovenop dit alles heeft Nike drie
fysiotherapeuten in huis. Werknemers
kunnen gratis gebruik maken van hun

Goede Praktijken Europese Week 2007
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St. Elisabeth

VOORWOORD

Waarom...
TIP: Probeer niet
te kwantiﬁceren. Het
welzijn van mensen is
moeilijk meetbaar.

diensten. Roodzant: ‘Je hoeft niet weg
voor een afspraak met een externe
fysiotherapeut. Dat scheelt weer tijd.’
De fysiotherapeuten behandelen
overigens regelmatig sportblessures.
‘Er werken hier nu eenmaal veel
mensen die graag sporten.’ En mochten er ondanks al deze stimulerende maatregelen toch nog fysieke
problemen zijn, dan staat een
multidisciplinair team van managers,
fysiotherapeuten, de ergonomisch
adviseur en de bedrijfsarts klaar om
bij te springen.
Kortom: Nike doet er alles aan
om de werknemer werkplezier te
verschaﬀen, gezond te houden en
misschien nog wel het belangrijkste:
op de werkplek te houden. Vertaald
in Niketaal: Happy, Healthy and Here.
Het verzuim ligt 20 procent lager dan
in andere bedrijven van de sector. De
uitval bedraagt er jaarlijks gemiddeld
3 procent. Bij Nike is dat 2,4 procent.
Maar die cijfers zeggen niet zoveel,
meent Roodzant. ‘Het werkplezier
van mensen is moeilijk meetbaar.’
En met dat werkplezier, menen
Young en Roodzant, zit het bij Nike
wel goed.

heeft uw organisatie
zich voor de Goede
Praktijken competitie
ingeschreven?
We zijn er erg trots op
dat dit ergonomische
programma volledig is
geïntegreerd in Nike’s
day-to-day business.

zou nu juist uw
product de Goede
Praktijken competitie
moeten winnen?
Bij Nike is ergonomie
geen eenmalig project
maar een proces.

is de Europese Week
een goed initiatief?
Ergonomie beperkt zich
niet tot de Nederlandse
grens, dus hoe meer
zielen, hoe meer vreugd.
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Corus IJmuiden schafte
vier vacuümliften aan

een kwart door problemen aan
het bewegingsapparaat. Financieel
leverde dit meer dan 165.000 euro op.

Enige dwang

Door de zure appel
heen bijten

Toch zijn niet alle medewerkers
enthousiast. De machocultuur
overheerst nog ﬂink. Kriek: ‘Voor
sommige hoeft het allemaal niet. “Ik
kan het wel met de hand”, zeggen
ze dan.’ De leiding van de afdeling
merkte dat er enige dwang achter
moest zitten om het apparaat door

BIJ DE OVENBOUWKUNDIGE DIENST VAN CORUS IJMUIDEN KWAM EIND
2003 EEN VACUÜMLIFT TE STAAN OM ZWARE STENEN TE TILLEN. HET

TIP: Zorg dat het
management voor 100
procent achter je staat.

VERZUIM DAALDE, MAAR NIET IEDERE MEDEWERKER WAS BLIJ MET HET
APPARAAT.

’H

et is wel een beetje een
machocultuur’, zegt arbocoördinator Ronald Kriek over
de werkcultuur op zijn afdeling, de
ovenbouwkundige dienst van Corus
IJmuiden. De medewerkers van deze
afdeling brengen vuurvaste stenen
aan in hoogovens, ruwijzerpannen,
staalpannen en gloeiovens. De
stenen zijn zwaar. Veertien kilogram
is geen uitzondering. Toch legden de
medewerkers ze jarenlang met de
hand.

TIP: Mensen klagen
niet snel. Ga daarom
altijd zelf kijken op de
werkvloer.

Geen geklaag
Klagen deden de mannen zelden.
Kriek: ‘Dat hoort bij de werkcultuur.
Zelfs als ze pijn hadden, gingen deze
mannen door tot het echt niet meer
kon.’ En zo leek het alsof er weinig aan
de hand was. Totdat de bedrijfsarts
de oorzaken van het ziekteverzuim
rubriceerde. Toen bleek dat het
gewicht van de stenen en de draaiende beweging die de werknemers
moesten maken om ze neer te leggen,
een grote fysieke belasting veroorzaakten. Van het totale verzuim van
10,6 procent in 2000 meldde maar
liefst 55,7 procent zich ziek wegens
problemen aan het bewegingsapparaat. Bovenaan de lijst stond
slijtage aan onderrug en schouders,
zeker bij de oudere werknemers.
En dat waren er niet weinig. ‘Circa

‘Voor sommige hoeft het allemaal niet.’

de helft van de medewerkers – 78
in totaal – is boven de veertig’, zegt
Kriek. Het gaf de nodige problemen.
‘We proberen zoveel mogelijk mensen
op andere plekken te zetten, maar
dat is in praktijk steeds moeilijker
geworden. ’ Werknemers zaten vaker
langdurig thuis.
Een werkgroep zocht samen met
een paar werknemers naar een

Goede Praktijken Europese Week 2007
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oplossing. Die kwam er eind 2003:
een vacuümlift die de steen als het
ware opzuigt en optilt. De liften
kosten circa 50.000 euro per werkplek.
Kriek: ‘Maar het management vond
dat vanzelfsprekend als dat de
problemen zou oplossen.’ De lift staat
nu bij vier van de zes werkplekken
en de resultaten zijn goed. Van
de oorzaken voor lang verzuim
– 3,83 procent – komt nog maar

VERTIL JE NIET!

iedereen te laten gebruiken. ‘Anders
willen ze er niet aan. ’ Toch houdt
Kriek voet bij stuk. ‘We proberen de
mannen bewust te maken van de
voordelen op lange termijn. We wijzen
ze erop dat ze nog dertig jaar mee
moeten en dat als ze iets mankeren,
het steeds moeilijker is om werk te
vinden.’ Af en toe regeert de angst
voor verandering. ‘Maar werknemers
die langer met de vacuümlift werken,
zijn tevreden. Het is even door de zure
appel heen bijten. ’ Voor de groep die
wel verandering wilde, is de komst
van de lift een overwinning, meent
Kriek. ‘Het toont dat je wel degelijk
wat voor elkaar kunt krijgen.’

St. Elisabeth

VOORWOORD

Waarom...
heeft uw organisatie
zich voor de Goede
Praktijken competitie
ingeschreven?
We hebben veel kunnen
verbeteren en dat willen
we laten zien.

zou nu juist uw
product de Goede
Praktijken competitie
moeten winnen?
Winnen was niet de
insteek om in te zenden,
al zou het leuk zijn.

is de Europese Week
een goed initiatief?
Het is goed inzicht te
krijgen in wat andere
bedrijven doen.
Misschien kun je het
zelf toepassen. Of
andersom.
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Samen rond de tafel

Te smal

HET VERZUIM WAS HOOG. TOTDAT EEN STRATENMAKER OP BEZOEK GING BIJ HET

De werkgroep keek eveneens naar de
logistieke organisatie van de werkzaamheden. En daaruit kwam verbluﬀend
nieuws. Volgens de gangbare arborichtlijnen mogen alleen tegels die lichter
zijn dan 9,5 kilo en stenen lichter dan
4 kilogram met de hand getild worden.
Zijn stenen en tegels zwaarder dan
moeten stratenmakers een hulpmiddel
gebruiken. In dit geval was dat echter
niet mogelijk. Want de straten
waarin de stratenmakers
werkten, waren veel te
smal voor bijvoorbeeld
een kraan of een
andere tilmachine. De
vakmannen waren
dus gedwongen om
de zware en soms erg
onhandig vast te houden
stenen en tegels met de hand
te sjouwen.

INGENIEURSBUREAU DAT DE WIJK HAD ONTWORPEN.

Skidster
Want dat verzuim was aanzienlijk. Eind
jaren negentig lag het rond de 10 procent.
Het beroep van stratenmaker is een fysiek
zwaar beroep. Tillen van - zware - stenen
en tegels, veel op de knieën zitten op een

TIP: Betrek de
medewerkers bij wat je
doet, vanaf het begin tot
het einde. Zij zijn tenslotte
ervaringsdeskundigen.

NedCar

harde grond. De klachten over pijn aan rug
en knieën was hoog. De gemeente Delft
wilde daar wat aan doen.
Gardien ging te werk volgens een voor
hem inmiddels beproefde aanpak. Hij
keek allereerst, samen met een arbodeskundige van de gemeente, naar de
hulpmiddelen die de stratenmakers
gebruikten of juist nodig hadden.
Verlaagden ze de fysieke belasting voldoende? Waren er aanpassingen nodig
of nieuwe hulpmiddelen? Gardien legde
de gesignaleerde knelpunten vast op
beeld. Vervolgens gaf hij voorlichting aan
een werkgroep die bestond uit leidinggevenden en medewerkers over de
richtlijnen plus de risico’s van lichamelijke
belasting. De medewerkers kregen het
beeldmateriaal te zien en konden zelf
oplossingen aandragen.
In praktijk bleek een tegelzuigapparaat
veel te onhandig. Je moest allerlei extra
handelingen doen om dat ding goed te

St. Elisabeth

VOORWOORD

gebruiken en daar zaten de stratenmakers
niet op te wachten. De oplossing bleek
een skidster, een mechanische kruiwagen.
Gardien: ‘Een soort kleine shovel, waarbij
de medewerker niet zit maar staat.’ Andere
nieuwe vondsten waren een bandentang
op maat en machines om nieuw straatwerk
machinaal te vlijen. De gemeente Delft
kocht niet lang na de bijeenkomst alle
nieuwe hulpmiddelen in.

DE STRATENMAKERS VAN DELFT KAMPTEN MET FORSE LICHAMELIJKE KLACHTEN.

’G

Arbouw

HOME

In Delft spraken stratenmakers
met architecten over knelpunten

emakkelijk was het zeker niet.’
Leon Gardien kan zich zijn
opdracht voor de gemeente
Delft nog precies herinneren. Gardien
is zelfstandig bedrijfsfysiotherapeut. De
gemeente Delft vroeg hem een plan te
bedenken om het verzuim onder de veertig
stratenmakers en servicemedewerkers van
de sector Stadsbeheer omlaag te krijgen.

Sociaal
Fonds Taxi

•••
EUROPEES
GENOMINEERD
•••

Duidelijke taal
Gardien besloot de oplossing van het
probleem te zoeken bij de bron van
deze ongemakken: het ontwerp van
de wijk. Immers, de architecten die de
wijk ontwierpen hadden duidelijk geen

Goede Praktijken Europese Week 2007
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‘Architecten kijken naar het totaalplaatje. Die houden zich
niet bezig met de mensen die de wijk bouwen.’
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Waarom...
Juryoordeel
De jury vindt dit een prachtige en excellente Goede Praktijk.
Het betreft een aanpak bij de bron en daarmee worden risico’s
weggenomen. De fysieke belasting is door deze aanpak
daadwerkelijk verminderd. De oplossingen kwamen tot stand in

TIP: Communiceer! Niet
alleen met de ontwerpers van
de wijk, maar ook bijvoorbeeld
met groenvoorziening. Zodat
hinderende boomwortels of
overhangende bosjes op tijd
weggehaald worden.

goed overleg tussen medewerkers en werkgever. De stratenmakers
voelden zich serieus genomen en de architecten van de wijk
leerden wat een ontwerp kan betekenen voor de fysieke belasting
van stratenmakers. Het gesprek leidde bovendien tot standaard
ontwerpafspraken. Een gedeeld probleem los je vaak op door een
gezamenlijke aanpak.

‘De gemeente Delft
heeft laten zien dat ze
de medewerkers serieus
neemt.’

rekening gehouden met de hindernissen die
stratenmakers mogelijk tegen konden komen.
Gardien is er niet verbaasd over. ‘Architecten
kijken naar het totaalplaatje. Die houden zich
bezig met hoe zo’n buurt eruit komt te zien. Niet
met de mensen die de wijk bouwen.’
Hij riep de stratenmakers bij elkaar en vroeg
hen of ze mee wilden gaan naar het architectenbureau om daar life verslag te doen van de
problemen die ze tegenkwamen. ‘Daar was
aanvankelijk niet veel animo voor’, zegt Gardien.
‘Stratenmakers zien architecten toch een beetje

Deze Goede Praktijk leent zich erg goed voor toepassing in andere

talen weten te spreken.’
Afgesproken werd dat de knelpunten in de
toekomst niet meer zouden terugkomen. De
gemeente Delft besloot de afspraken op te
nemen in een nieuw handboek openbare
ruimte, het gemeentelijke normboek met
richtlijnen waaraan architecten zich moeten
houden. Gardien: ‘Die richtlijnen zijn verplicht.’

sectoren én landen. De praktijk van Gardien B.V. en de gemeente

Machocultuur

Delft is daarom de eerste Nederlandse nominatie voor de Europese

De resultaten van de aanpak zijn opzienbarend.
In de periode 2003 tot 2005 daalde het verzuim
met 3,9 procent. Voor de start van het project
hield de gemeente Delft een enquête onder het
personeel over fysieke belasting. Twee jaar erna
hield ze dezelfde enquête weer. Daaruit bleek
dat de stratenmakers vonden dat ze lichamelijk
minder belast werden.

Good Practice Award 2007.

als de vijand en daar ga je niet mee om de tafel
zitten.’ Het kostte nogal wat overredingskracht
om de mannen ervan te overtuigen dat het hen
zou helpen. Uiteindelijk ging een stratenmaker
mee.

TIP: Zorg dat je goed
inventariseert en weet waar de
knelpunten zitten voordat je
begint.

Tijdens de bijeenkomst gaf Gardien voorlichting
over de arborichtlijnen en liet hij beelden van
de knelpunten zien. De stratenmaker vulde
hem aan. Gardien: ‘Deze man vertelde hoe
vervelend het voor hem en zijn collega’s was dat
ze geen hulpmiddelen konden gebruiken.’ De
architecten, 15 in totaal, begrepen het probleem
Goede Praktijken Europese Week 2007

onmiddellijk. ‘Ze vonden het erg logisch en al
snel kwamen ze zelf met initiatieven om het
werk te verlichten.’ Overigens denkt Gardien
wel dat zijn aanwezigheid noodzakelijk was. ‘Dit
zijn twee verschillende werelden.’ Op stroeve
momenten moest hij bijspringen. ‘Je moet beide
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Niet in cijfers uit te drukken is een ander gevolg,
dat volgens Gardien minstens zo belangrijk is.
‘De gemeente Delft heeft laten zien dat ze de
medewerkers serieus neemt. In het stratenmakerswereldje heerst een machocultuur.
Deze mannen zullen niet snel toegeven dat ze
klachten of pijn hebben en al zeker niet daarover
met buitenstaanders praten. Als ze dat wel doen
moet je daar goed mee omgaan. En dat is hier
gebeurd.’

heeft uw organisatie
zich voor de Goede
Praktijken competitie
ingeschreven?
We hebben goede
resultaten geboekt
door al in een vrij
vroeg stadium te
interveniëren.

zou nu juist uw
product de Goede
Praktijken competitie
moeten winnen?
Omdat het een
voorbeeld is van echte
bronaanpak en dat is
redelijk uniek.

is de Europese Week
een goed initiatief?
Met Europese richtlijnen
ondervang je valse
concurrentie. Het lijkt
me een goed idee dat de
normen in alle Europese
landen gelijk getrokken
wordt. Bovendien kun je
veel van elkaar leren.
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Woningcorporatie Vestia
investeert fors in aanpassingen op de werkvloer

Investeren loont
AAN HET AANPASSEN VAN DE WERKOMGEVING HANGT EEN PRIJSKAARTJE.
MAAR WONINGCORPORATIE VESTIA MERKTE DAT DE INVESTERINGEN ZICH
DUBBEL EN DWARS UITBETAALDEN.

fysieke belasting. Geen sinecure,
want bij de achttien vestigingen van
Vestia werkt een bonte groep buitendienstmedewerkers: loodgieters,
huismeesters, onderhoudsmonteurs.
Voor al die mensen moest een plan
komen. Op maat.
Er werden twee pilotprojecten opgezet. Werknemers kregen een training
om hun werkhouding te verbeteren.
Een ergonoom analyseerde met
behulp van de medewerkers de
knelpunten in de werkruimte. Daarna
bracht hij - wederom samen met de
medewerkers - oplossingen in kaart.

Zo hadden veel huismeesters van
ﬂatcomplexen schouderklachten. Van
der Mark: ‘Ze moesten dagelijks zware
rolcontainers naar buiten rijden en allerlei capriolen uithalen om de wielen
ervan over de stoep te tillen. ’ Vestia
liet drempels aanleggen. Ook aan het
gesjouw met deuren kwam een eind.
Die gaan nu in een lift. Medewerkers
kregen daarnaast een “tipkaart”. Via
foto’s, waarop de medewerkers zelf te
zien waren, werd uitgelegd wat een
verkeerde werkwijze en wat een juiste
werkwijze is.

TIP: Doe wat je
beloofd. Als je
onderzoek doet, moet
je je daarna niet
terugtrekken vanwege
de kosten. Daar verlies
je draagvlak mee.

’E

igenlijk was het een hilarische
situatie.’ Pascal van der Mark,
arbocoördinator bij Woningcorporatie Vestia is nog steeds
verbaasd. In een magazijn van de
corporatie was de opslagplaats voor
deuren door ruimtegebrek slechts te
bereiken via een trap. Al jaren sjouwden magazijnmedewerkers tientallen
deuren de trappen op en af.

Bakﬁets

Op maat
Vestia is al even bezig met het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.
Zo kregen 700 mensen een training
gezond beeldschermwerk. ´We maakten een ﬂinke slag in het verzuim. Van
10 naar circa 4 procent. ’ Toch liepen
er onder de 300 buitendienstmedewerkers nog teveel mensen rond
met rug, schouder en knieklachten.
Ergonomisch adviesbureau VHP ergonomie begon een verbeterproject

NedCar

‘Je rijdt niet op een bakﬁets de Tour de France.’

Goede Praktijken Europese Week 2007
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Om iedereen warm te krijgen voor het
project werd een metafoor gebruikt:
de Tour de France. De wielerploeg
stond symbool voor de organisatie,
de wielrijder voor de medewerker
en de ﬁets voor diens uitrusting. De
reden om deze stijlﬁguur te gebruiken
is simpel, legt Van der Mark uit. ‘Het
zijn bekende beelden. Managers en
medewerkers, alle partijen pakken het
op.’ Daarnaast kun je er duidelijk mee
uitleggen dat een verbetering van
de gezondheid en dus prestaties van

VERTIL JE NIET!

TIP: Onderbouw
je plan met overtuigend
cijfermateriaal.

medewerkers vraagt om de aanschaf
van goede spullen. Van der Mark: ‘Je
rijdt niet op een bakﬁets de Tour de
France.’

St. Elisabeth

VOORWOORD

Waarom...
heeft uw organisatie
zich voor de Goede
Praktijken competitie
ingeschreven?
De zorg voor je
medewerkers hoort
bij maatschappelijk
verantwoord
ondernemen en dat
vindt Vestia belangrijk.

Prijskaartje
Aan de aanpassingen hangt wel een
prijskaartje, weet Van der Mark. Een
lift kost al snel 20.000 euro. En ook
het inzetten van een deskundige ergonoom kost een lieve duit. Maar het
betaalt zich dubbel en dwars uit. ‘We
zien minder verzuim en nu al minder
instroom in de WIA, de wet Werk en
Inkomen naar Arbeidsvermogen, die
de WAO verving.’
Het project gaat binnenkort lopen in
andere vestigingen. Daarnaast is een
rug en tiltraining ontwikkeld voor
medewerkers in de bouw, om extra
te letten op de werkhouding. En voor
de bouw van nieuwe containerruimten is een programma van eisen
samengesteld. De drempels voor
rolcontainers bijvoorbeeld, daar wil
Vestia in de toekomst niet meer
tegenaan lopen.

TIP: Kijk naar de
speciﬁeke klachten per
functie.

zou nu juist uw
product de Goede
Praktijken competitie
moeten winnen?
Uit dit voorbeeld
blijkt dat eenvoudige
investeringen duidelijke
eﬀecten hebben.

is de Europese Week
een goed initiatief?
Grenzen vervagen, er
komt in de toekomst
meer instroom van
jong personeel uit
andere landen. Dan
is het voor alle landen
belangrijk om te
investeren in goede
werkomstandigheden.
Dit initiatief helpt
daarbij.
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VERENIGING VAN HOVENIERS EN GROENVOORZIENERS

HOME

De Vereniging van Hoveniers en
Groenvoorzieners schreef een handboek
voor verschillende niveaus

TOM

Schoﬀelen met beleid
ONDANKS DE ONTWIKKELING VAN BETERE ERGONOMISCHE HULPMIDDELEN BLIJFT HET VAK VAN
HOVENIER EN GROENVOORZIENER EEN FYSIEK ZWAAR BEROEP. SPECIALE TOOLBOX MEETINGS MOETEN
FYSIEKE KLACHTEN VOORKOMEN.

H

‘TOM heeft invloed op het totale werkgedrag.’

NedCar

oveniers en groenvoorzieners
werken in weer en wind
buiten. De agrarische sector
besteedt al jaren aandacht aan betere
arbeidsomstandigheden en het
ziekteverzuim in de hovenierssector
is dalende; van 4,1 procent in 2003
naar 3,4 procent in 2006. Toch is het
niet genoeg. Uit onderzoek blijkt dat
een derde van de uitval veroorzaakt
wordt door problemen met het
bewegingsapparaat. Vooral de rug
heeft het zwaar te verduren. Het
verzuim vanwege deze klachten bij
hoveniers van 55 jaar en ouder ligt
bovendien hoger dan gemiddeld.
Nu was slechts 4,4 procent van alle
hovenieren in 2005 ouder dan 55.
‘Maar’, zo weet René Kolman, adjunctdirecteur van de Vereniging van
Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG),
‘dat aantal is wel stijgende.’

Goede Praktijken Europese Week 2007
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Hoveniers voeren op een dag veel
verschillende werkzaamheden uit.
Ze schoﬀelen, snoeien en planten,
maar leggen ook tuintegels en
verzorgen bomen. Het is ondoenlijk
om apart in te zoomen op de fysieke
belasting van elke werkzaamheid.
De VHG ontwikkelde daarom een
product dat invloed heeft op het
totale werkgedrag. Dat product
heet TOM. ‘Geen naam, maar de
afkorting van TOolbox Meeting’,
zegt Kolman. Dat is een kort
werkoverleg tussen leidinggevenden
en werknemers waarin het juist
omgaan met lichamelijk zwaar
werk en psychische belasting
centraal staat. Ter ondersteuning
is er voorlichtingsmateriaal en een
praktisch handboek. Omdat hoveniers
en groenvoorzieners vaak in kleine
groepen van circa vijf mensen
werkoverleg houden is er tevens een
project ‘Train de trainers voor toolbox
meetings’, zodat leidinggevenden
collega’s kunnen trainen in het
gebruik van het handboek.

Foto’s
In het handboek laten zo’n 56
medewerkers van 36 groenbedrijven
op maar liefst 500 foto’s zien hoe je
je lichaam goed en fout gebruikt
tijdens het werk. De leidinggevende
beschrijft via zo’n foto een situatie.
De werknemer geeft met een sticker
aan of de werkhouding van de man
op het plaatje goed of slecht is. De
foto’s zijn cruciaal, legt Kolman uit.
Veel van de werknemers hebben niet

VERTIL JE NIET!

zo’n hoog opleidingsniveau, zeker in
de sociale werkvoorzieningen, waar
ongeveer 14.000 hoveniers werken.
‘In plaats van lange teksten lezen,
kijken ze liever naar foto’s.’

TIP: Pas je taal en
beeldmateriaal aan
het niveau van de
werknemer aan.

Dat is het bijzondere aan het
handboek. Het is geschikt voor
verschillende opleidingsniveaus, van
basisschool tot het laatste jaar van
het MBO. Voor de SW-werknemer
zijn er voldoende foto’s. Voor hoger
opgeleiden is er genoeg achtergrondinformatie. Kolman: ‘Hoe bepaalde
krachten op het bewegingsapparaat
werken bijvoorbeeld.’
De kosten van het project bedroegen
362.000 euro. De baten zijn moeilijker
te kwantiﬁceren. Kolman: ‘Al hoeft er
maar 1 promille minder werkverzuim
te zijn om vanuit kostenoogpunt
een positieve bijdrage te leveren.’
Los hiervan is hij er van overtuigd dat
TOM bijdraagt aan betere arbeidsomstandigheden. ‘Zowel leidinggevenden als werknemers vinden
dat TOM goede handvatten biedt.
“Veel situaties in het handboek zijn
herkenbaar”, zeggen ze dan. “Ik ben ze
al in de praktijk tegengekomen”.’

St. Elisabeth

VOORWOORD

Waarom...
heeft uw organisatie
zich voor de Goede
Praktijken competitie
ingeschreven?
De inschrijving en
mogelijke publiciteit
er omheen levert een
impuls op in het gebruik
van het handboek.

zou nu juist uw
product de Goede
Praktijken competitie
moeten winnen?
Met alle producten die
er liggen rondom arbo
kennen wij er geen
een die zo goed op de
verschillende niveaus
van werknemers
inspeelt.

is de Europese Week
een goed initiatief?
Ons vak wordt in alle
EU-landen uitgevoerd.
Er is een grote kans dat
wat in Duitsland wordt
gehanteerd ook bij ons
toepasbaar is.
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Alle acht Universitair Medische
Centra voeren een preventieprogramma uit

Een ergocoach
als aanjager
SCHOLING EN ATTITUDEVERANDERING ZIJN DE BELANGRIJKSTE
INGREDIËNTEN VAN EEN PREVENTIEPROGRAMMA FYSIEKE BELASTING
DAT ALLE UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA UITVOEREN. SPECIAAL
OPGELEIDE ERGOCOACHES HOUDEN HET VLAMMETJE BRANDEND.

H

Het is geen luxe. Uit metingen gedaan
in 2001 bleek dat grofweg een kwart
van het ziekenhuispersoneel gezondheidsproblemen had. ‘Er waren vooral
veel lage rugklachten’, zegt Edwin
Hagelen, arbeidshygiënist bij het
Universitair Medisch Centrum Utrecht

en een van de organisatoren van het
preventieprogramma. ‘Een ok-assistent aan de operatietafel bijvoorbeeld staat geregeld in een scheve of
voorovergebogen houding. Maar ook
verkeerd gebruik van de tillift geeft
rugklachten.’

Beïnvloedingsmomenten
Dertig fysiotherapeuten werden
geschoold om als zogenoemde

TIP: Zorg dat er een
duidelijk inzicht is in het
verzuim. Waar komt die
vandaan?

Goede Praktijken Europese Week 2007
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Waarom...

TIP: Geef als leidinggevende een ergocoach
tijd en ruimte en ondersteun de coach bij het
uitvoeren van zijn of
haar taken.

fysiotrainers de deelnemers aan het
programma – vooral verpleegkundigen – voor te lichten en te trainen.
Hagelen: ‘Zodat ze zich bewust
worden van hun werkhouding en hoe
ze het beste hulpmiddelen kunnen
gebruiken.’ De trainers leggen nadruk
op wat Hagelen ‘beïnvloedingsmomenten’ noemt. ‘In ziekenhuizen
gaat alles snel. In de training leren
medewerkers zich bewust te zijn van
de gevolgen van hun handelen en
hoe ze dit kunnen beïnvloeden.’
Een cruciaal onderdeel van het
preventieprogramma vormen de
ergocoaches, verpleegkundigen
waar collega’s bij terecht kunnen met
vragen of problemen als het gaat om
fysieke belasting. De ergocoaches
zoeken dan naar oplossingen. Die
kunnen heel concreet zijn. Zo hangen
er in de operatiekamers monitoren.
Hagelen: ‘Soms hangen die dusdanig
dat sommige medewerkers er met
een scheef hoofd naar moeten kijken.
Een ergocoach kan ervoor zorgen dat
de monitoren in ergonomisch opzicht
beter hangen.’
De ergocoaches hebben bovendien
als taak de aandacht ook na een
training vast te houden. Hagelen:
‘De leidinggevende ziet toe op het

St. Elisabeth
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UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA

et is niet niks. Meer dan
10.000 ziekenhuismedewerkers trainen in het goed
omgaan met fysieke belasting. Toch
gebeurt het in alle acht Universitaire
Medische Centra. De training is een
onderdeel van een preventieprogramma, waarin de nadruk ligt op
gedragsverandering en praktijkoplossingen om lichamelijke klachten te
voorkomen.

NedCar

heeft uw organisatie
zich voor de Goede
Praktijken competitie
ingeschreven?
Met dit preventieprogramma kunnen
anderen hun voordeel
doen. Het is tevens
toe te passen buiten
de gezondheidszorg,
bijvoorbeeld in een
transportbedrijf.

‘Ook jonge medewerkers moeten de juiste werkhouding en technieken aanleren. Als je daarmee
pas op je veertigste begint, is het te laat.’

gebruik van de juiste hulpmiddelen. Maar de ergocoach heeft een
aanjagende rol.‘ Ergocoaches van het
UMC maakten bijvoorbeeld posters
met opschriften als Let op je houding.
Hagelen: ‘Zodat de medewerkers
getriggerd worden: Oh ja. Daar moet
ik aan denken.’ Indien nodig komen
ergocoaches bij elkaar om actuele
knelpunten te bespreken. Wat doe je
bijvoorbeeld met zware patiënten die
niet in de tillift kunnen?

Niet genezen
Het programma heeft als uitgangspunt dat voorkómen beter is dan
genezen. ‘We spreken bewust niet
over ouderenbeleid, maar levensfasebewust beleid’, zegt Hagelen. ‘Ook
jongere medewerkers moeten technieken en houdingen goed aanleren.

VERTIL JE NIET!

TIP: Bewustwording
moet collectief zijn.
Als jij uitvalt, moet je
collega harder werken.

Als je daar pas op je veertigste mee
begint, ben je te laat. ’ De resultaten
zijn veelbelovend. Het is lastig om
een directe link te leggen tussen
gedragsverandering en verzuim, geeft
Hagelen toe. Maar het geregistreerde
verzuim vanwege klachten aan het
bewegingsapparaat is afgenomen
van 1,45 in 1999 naar 0,85 procent
in 2006. ‘En ik hoor enthousiaste
reacties. Medewerkers zijn blij met
het programma. Want zelfs als ze
geen rugklachten hebben, weten ze
allemaal wat deze betekenen.’

zou nu juist uw
product de Goede
Praktijken competitie
moeten winnen?
Het heeft goede
resultaten opgeleverd.
Bovendien zou het een
steun betekenen voor
alle ergocoaches in het
land.

is de Europese Week
een goed initiatief?
Ook Universitair
Medische Centra
hebben veel te maken
met Europese wetten
en regelgeving.
Daarom is het goed
dit soort onderwerpen
Europabreed te trekken.
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FOTO: SOCIAAL FONDS TAXI
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Sociaal Fonds Taxi probeert taxichauffeurs
warm te maken voor verstandiger tillen

Met heel kleine stapjes
TAXICHAUFFEURS ZOVER KRIJGEN DAT ZE VERSTANDIG MET HUN LICHAAM
OMGAAN, SOCIAAL FONDS TAXI WEET ER DRAAGVLAK VOOR TE VINDEN.
MET TRAININGEN, BROCHURES, NETWERKEN EN EEN HEEL LANGE ADEM.

H

Toch is het hard nodig. Uit onderzoek
blijkt dat minstens 44 procent van
de taxichauﬀeurs fysiek overbelast is.
Minimaal 27 procent is blootgesteld

TIP: Als het niet
grootschalig gaat, doe
het dan kleinschalig.

aan zeer zware fysieke druk door het
veelvuldig duwen, trekken en tillen
van een last van meer dan 25 kilo. Het
gaat daarbij met name om werknemers die in het gehandicaptenvervoer
en ziekenvervoer werken. De voornaamste problemen komen door het
handmatig vastzetten, opvouwen en
in- en uitrijden van rolstoelen en het
tillen van zware koﬀers. Het verzuim
bedraagt ongeveer 7 procent.

‘Spaar je Rug’
Sociaal Fonds Taxi ontwikkelde de
toolkit ‘Fysieke belasting’. Deze bestaat
uit de praktijktraining ‘Spaar je Rug’
aangevuld met documentatiemateriaal, producten en diensten voor
alle werkgevers en werknemers in
de taxibranche. Tijdens de training
leren de deelnemers hoe ze op hun
houding letten tijdens het duwen
en trekken van rolstoelen. Ze zien
tevens hoe ze het beste bagage in en
uit de koﬀerbak kunnen tillen. In het

Platform
Nuttig materiaal. Maar je moet het
wel aan de man brengen. En dat is
in de taxibranche bijzonder lastig.
De Haan weet uit ervaring hoe het
niet moet. Voorheen maakte het
fonds luxe kant en klare pakketten
over arbeidsomstandigheden, die
gratis werden toegestuurd. Het
gros belandde in de kast. De Haan:

Goede Praktijken Europese Week 2007
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Waarom...
heeft uw organisatie
zich voor de Goede
Praktijken competitie
ingeschreven?
De taxibranche heeft
geen gunstig imago.
Hiermee belichten we
een keer de andere kant.

TIP: Probeer je
producten zo aan te
bieden, dat de andere
partij het idee heeft
er zelf om gevraagd te
hebben.

‘Rugboekje’ staan concrete voorbeelden van overbelasting en hoe je die
kunt beperken. Daarnaast kunnen
chauﬀeurs een overzicht met tilhulpmiddelen krijgen en de zogenoemde
koﬀerbaksticker, waarop geschreven
staat: “Help een handje.” De Haan: ‘Met
zo’n sticker zegt de chauﬀeur indirect
tegen de klant: “Laat mij die zware
koﬀer niet alleen tillen”.’

St. Elisabeth

12

SOCIAAL FONDS TAXI

et is niet bepaald een
gemakkelijke sector. De
taxibranche kampt met een
tekort aan chauﬀeurs, met concurrentieoorlogen, met agressieve klanten
en lage lonen. Niet vreemd dus dat
taxiondernemers weinig aandacht
besteden aan de verbetering van
arbeidsomstandigheden. ‘Het is geen
prioriteit’, erkent Ruud de Haan, hoofd
Arbo, Opleidingen en Veiligheid bij
Sociaal Fonds Taxi. ‘De taxibranche is
vooral bezig met overleven.’

NedCar

‘De taxibranche is vooral bezig met overleven.’

‘De bedrijven hadden er niet om
gevraagd.’
Het fonds doet het nu anders.
Het stuurt wervende brieven rond.
Arbocoaches plegen bezoekjes aan
taxibedrijven. De trainingen zijn
scherp geprijsd en vergen weinig tijd:
drie of vier dagdelen uitgesmeerd
over een paar maanden. ‘Zodat het
een minimum aan tijd en energie
kost.’ Opmerkelijk is dat de trainingen
werken als een soort platform. De
Haan: ‘In deze branche ontmoeten
werknemers uit verschillende bedrijven elkaar nauwelijks. Ze vinden het
prettig om ervaringen uit te wisselen.’

Bemoedigend
De Haan beschikt over een gezonde
dosis realiteitszin. ‘De resultaten

VERTIL JE NIET!

zijn niet fantastisch’, zegt hij. ‘Het
verzuim is gedaald, maar of dat te
maken heeft met onze toolkit durf
ik niet te zeggen.’ Toch is wat hij
hoort en ziet bemoedigend. ‘We
komen steeds gemakkelijker binnen
bij bedrijven.’ Het fonds heeft zo’n
30.000 taxichauﬀeurs in zijn bestand.
Er zijn al 25.000 Rugboekjes op
aanvraag verstuurd. ‘We komen er
wel. Maar het gaat met heel kleine
stapjes.’

TIP: Zorg dat ondernemers het nut inzien van
dat wat je aanbiedt.

zou nu juist uw
product de Goede
Praktijken competitie
moeten winnen?
Omdat we dan aandacht krijgen voor dit
onderwerp.

is de Europese Week
een goed initiatief?
De problematiek
waarmee wij te maken
hebben, leeft elders in
Europa ook. Het is goed
om ervaringen hierover
uit te wisselen.

Plasticon
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Arbouw

ARBOUW

HOME

Arbouw toont dat kleine
verbeteringen een groot effect
kunnen hebben

Dagelijks 920 keer
minder bukken
ARBOUW ILLUSTREERT MET EEN WEBSITE, EEN BROCHURE HANDGEREEDSCHAP EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DAT CONCRETE VERANDERINGEN ZODEN AAN DE DIJK ZETTEN.

E

en ongeluk zit vaak in een
klein hoekje. Dat geldt ook
voor oplossingen. Zo kan het
juiste hulpmiddel de lichamelijke
belasting fors verminderen. Met een
kitverwijderaar bijvoorbeeld hoeven
glaszetters niet meer handmatig de
kit weg te snijden of stopverf los te
bikken; fysiek belastende bezigheden.

Digitaal ideeënboek
En zo zijn er meer arbovriendelijke
hulpmiddelen. Ze staan op www.
arbovriendelijkehulpmiddelen.nl,
een website van Arbouw, een
landelijke stichting ter verbetering
van de arbeidsomstandigheden in
de bouwnijverheid. Henk van der
Molen was nauw betrokken bij het
opzetten van de site. ‘Er waren veel

NedCar

documenten over arbovriendelijk
werken in de bouw. Maar dan ging
het om normen. Je mag niet vier uur
achter elkaar voorover gebogen staan,
bijvoorbeeld. Hoe je het probleem
concreet oploste, daarover was weinig
te vinden.’
Arbouw liet hulpmiddelen in de
bouwnijverheid beoordelen door
VHP ergonomie, een ergonomisch
adviesbureau. Op de website staat

TIP: Luister goed
naar je mensen.
Wat vinden ze zwaar?
Zie vroege signalen.

heeft uw organisatie
zich voor de Goede
Praktijken competitie
ingeschreven?
Realistische cijfers en
expertstudies triggeren
bedrijven om de hulpmiddelen echt aan te
schaﬀen.

per hulpmiddel beschreven wat de
werking ervan is, de bijzonderheden,
waar je het kunt kopen of huren
en op wat voor wijze de middelen
het werk verlichten. Het is geen
consumentengids, benadrukt Van
der Molen. ‘We vergelijken geen
producten. Zie het als een digitaal
ideeënboek met best practices.’ De
website is bedoeld voor werkgevers,
arbodeskundigen, de afdeling inkoop
of werknemers. De website trok in het
afgelopen half jaar meer dan 8000
bezoekers.

zou nu juist uw
product de Goede
Praktijken competitie
moeten winnen?
De wetenschappelijke
studie is een van de
weinige onderzoeken
die aantoont – over
een dag – dat het
daadwerkelijk de fysieke
belasting verminderd.

Comfortabel

Goede Praktijken Europese Week 2007
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VOORWOORD

Waarom...

TIP: Kijk naar beschikbare informatie. Vooral
in de bouwnijverheid
zijn veel oplossingen te
vinden.

‘Concreet’ is ook het woord dat past
bij de Keuzewijzer Comfortabel
Handgereedschap, een brochure
gemaakt in samenwerking met TNO
Kwaliteit van Leven. De Keuzewijzer
is bedoeld voor timmerlieden en
andere werknemers in de bouw die
werken met handgereedschap. Van
der Molen: ‘Er gebeurt veel om RSI of
muisarmen te verminderen, maar dit
soort klachten zijn er in de bouw ook.
Een kraakpols kun je krijgen door een
repeterende draaiende beweging bij
betonvlechten. Een tenniselleboog
door het indraaien van schroeven.’
Stichting Arbouw sprong in het
informatiegat. In de Keuzewijzer

St. Elisabeth

‘Deze studie bewijst onomstotelijk dat deze
aanpassingen helpen in het verminderen van
fysieke belasting.’

staat met duidelijke foto’s uitgelegd
waar arbovriendelijk gereedschap
aan moet voldoen. Een handgreep
kan bijvoorbeeld beter recht zijn dan
rond, want daardoor kan een hand
ingeklemd raken. De Keuzewijzer
ging als uitneembare bijlage mee
met het tijdschrift Arbouw Pijlers,
dat een oplage heeft van 265.000
exemplaren.

VERTIL JE NIET!

Wetenschappelijk
Mooie producten, vindt Van der
Molen. Nog enthousiaster is hij
over twee hulpmiddelen voor
metselaars en opperlieden. Zwaar
tilwerk is bij deze beroepen aan de
orde van de dag. Metselaars bukken
per dag honderden keren dieper
dan 60 graden om stenen op te
pakken. Opperlieden dragen forse

is de Europese Week
een goed initiatief?
Agendasetting is
belangrijk, ook op
Europees niveau.
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ARBOUW

NedCar

HOME

hoeveelheden stenen en mortel aan met een kruiwagen.
Uit een onderzoek dat Arbouw deed in 2001 bleek dat
circa 45 procent van de metselaars en opperlieden
aanhoudende of regelmatig terugkerende rugklachten
heeft.

TIP: Probeer een lange adem te hebben
met de invoering. Vaak is er aanvankelijke veel goede wil, maar overheerst
daarna de waan van de dag weer.
Iemand moet alert blijven op het – juiste
– gebruik van goede hulpmiddelen.

Ludieke campagne over slim
tillen, trekken, duwen en dragen

Op tournee
SINDS MAART DOET EEN BUS VAN ARBOUW TIENTALLEN SAMENWERKINGSVERBANDEN AAN. TIJDENS ZO’N BEZOEK HOREN EN ZIEN LEERLINGEN VAN DE
OPLEIDING BOUW HOE ZE HUN LICHAAM ZO MIN MOGELIJK BELASTEN.

Er was een eenvoudige oplossing voor handen. Als het
metselmateriaal nu eens op hogere consoles gelegd
zouden worden, dan hoefden metselaars minder diep te
bukken. Het gebruik van een kraan om steen en mortel te
transporteren zou de opperlieden bevrijden van het op
en neer rijden met zware kruiwagens. Van der Molen deed
met wetenschappers van het Coronel Instituut voor Arbeid
en Gezondheid van het Academisch Medisch Centrum
in Amsterdam een gecontroleerde studie naar het eﬀect
van deze aanpassingen. Dat was onverwacht groot. Van
der Molen: ‘Ik dacht dat ik me verrekend had.’ Metselaars
maakten door de metselophoging dagelijks 920 keer
minder een diepe bukbeweging. Dat scheelde bijna drie
kwartier diep bukken per dag. Opperlieden bogen 474
keer minder met kraan dan zonder kraan. ‘Bedrijven vragen
zich af wat het gebruik van hulpmiddelen hen oplevert’,
zegt Van der Molen over het belang van de studie. ‘Hier is
onomstotelijk bewezen dat deze aanpassingen helpen in
het verminderen van fysieke belasting en daarmee de kans
op werkgerelateerde lage rugklachten.’

S

peels, luchtig en interactief. Dat
zijn de kernwoorden voor de
preventiecampagne Bouw on
tour. ‘Jongeren moeten al zoveel’, vertelt
Hanneke Bax, communicatiemanager bij
Arbouw en motor achter de campagne.
‘Ze werken vier dagen per week, moeten
de vijfde dag naar school. Ze hebben
geen zin in meer verplichtingen. Toch is
de fysieke belasting in de bouw zwaar
en kun je niet vroeg genoeg beginnen met het aanleren van de juiste
werkhouding’.

Sportieve dames
Stichting Arbouw wilde iets ontwikkelen
dat leuk en zichtbaar was. Bax: ‘Maar het
moest wel beklijven’. De ‘Bus on tour’

TIP: Ga er vanuit dat
jongeren bereid zijn om
te leren.
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TIP: Blijf jezelf tegenover jongeren. Gebruik
geen woorden als vet en
cool als je dat anders ook
niet doet. Ze nemen je
dan niet meer serieus.

heeft het allemaal. Sportieve dames
halen de leerlingen uit de klassen en
brengen ze naar een grote ruimte.
Daarop leggen erkende bedrijfsfysiotherapeuten van Confriends uit
hoe je het beste kunt duwen, trekken,
tillen en dragen. Bax: ‘We doen dit op
een aansprekende manier. De therapeut
zegt bijvoorbeeld: “Wil je een hernia, til
dan met een C-rug, draai even lekker
naar links of rechts, terwijl je je voeten
niet meebeweegt. Dan heb je ‘m zo te
pakken”.’
Jongeren in de bouw, meestal jongens,
doen vaak stoer. Een cementzak van

VERTIL JE NIET!

TIP: Steek geen vingertje op. Maak duidelijk
dat jongeren het voor
zichzelf doen, niet omdat
iets ‘moet’.

veertig kilo tillen met je blote handen
is cooler dan er een hulpmiddel bij gebruiken. Bax: ‘We maken duidelijk dat je
beter slim kunt tillen. En dat ze het voor
zichzelf doen, voor hun eigen toekomst.’

Lespakket
Bax spreekt van een succes. De bus
deed in maart van dit jaar elf samenwerkingsverbanden aan. Veertig scholen
volgden vanaf september. En hoe moet
dat nu als de bus weer verder rijdt? Ook
daar is over nagedacht. Na het bezoek
van het ’ Bus on tour’-team blijft er een
lespakket lichamelijke belasting achter.
Met foto’s en ﬁlmpjes waarin jongeren
de hoofdrol spelen. Bax: ‘Zo blijft het
hopelijk op de agenda staan.’

St. Elisabeth

VOORWOORD

Waarom...
heeft uw organisatie
zich voor de Goede
Praktijken competitie
ingeschreven?
De bouw wordt vaak
geassocieerd met vuil en
zwaar werk. Hiermee zie
je eens de andere kant.

zou nu juist uw
product de Goede
Praktijken competitie
moeten winnen?
Deze aanpak doet de
boodschap landen.

is de Europese Week
een goed initiatief?
Je kunt van elkaar leren
en inspiratie opdoen,
ook in Europese context.
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HOME

NedCar koppelt medewerkers
per computer aan de meest geschikte
werkplek

Matchen
De computer geeft aan welke werkplekken
geschikt zijn voor een rode, groene of gele
werknemer. De leidinggevende zoekt naar de
juiste match. Beekman: ‘Als een medewerker
last van zijn schouder heeft, kan hij korte
tijd schroeven indraaien als je zorgt dat de
werkplek ervoor of erna lichter is.’ Doel is om
de werkbelasting per dag beneden de norm te
houden. Zo ontstaat een roulatiepatroon. Dat

De juiste match
EEN MACHINE STAAN. NAGENOEG ELKE WERKNEMER KAN NU FULLTIME WERKEN.

K

Paar schroeven
De nieuwe manier van werken is gebaseerd
op het zogenaamde stoplichtmodel. Op de
assemblage-unit is de fysieke belasting van
alle handelingen per werkplek in de computer
opgeslagen. Er zijn vijf ‘fysiek belastende
aspecten’: arm-, been- en rugbelasting, tillen
en werktempo. Als een aspect rood oplicht, is
de fysieke belasting van de handeling boven
de wettelijke norm. Op die werkplek mag een
werknemer maximaal twee uur per dag werken.
Een voorbeeld is het boven je hoofd indraaien
van schroeven. Bij geel ligt de belasting binnen
de wettelijke norm, maar wel boven de helft.
Werknemers mogen de handelingen niet langer

TIP: Weet wat voor werkplekken je hebt qua fysieke
belasting.

wordt pas gewijzigd als de belastbaarheid van
de werknemer verandert, legt Beekman uit.
Managers krijgen een korte training voordat ze
zelfstandig gaan matchen.

St. Elisabeth

VOORWOORD

Waarom...
heeft uw organisatie
zich voor de Goede
Praktijken competitie
ingeschreven?
We hebben iets fraais
neergezet en hopen
dat andere bedrijven
onze werkwijze gaan
toepassen.

zou nu juist uw
product de Goede
Praktijken competitie
moeten winnen?
We vinden dat onze
werkwijze innovatief is
op het gebied van reintegratie en revalidatie.

Geven en nemen
Werknemers zijn verplicht om te trainen als
dat hun belastbaarheid vergroot. Fitness
bijvoorbeeld om spierkracht op te bouwen.
Beekman: ‘Het is geven en nemen. NedCar zorgt
voor een zo min mogelijke fysieke belasting, de
medewerker voor een optimale belastbaarheid.
Inmiddels zijn twaalf assemblagewerknemers
die rood kleurden “geel” of volledig “groen”
geworden.

dan vier uur achter elkaar doen. Is de categorie
groen dan ligt de belasting onder de helft van
de wettelijke norm en mag een werknemer acht
uur per dag op de plek werken.
Artsen van de arbodienst beoordelen de
werknemers op hun mogelijkheden volgens
een schema van eveneens vijf belastbaarheidsaspecten, die zijn afgestemd op de
aspecten van de werkplek. En ook de medewerker krijgt een kleur. Een groene werknemer
is volledig belastbaar. Geel geeft aan dat een
werknemer niet alles kan doen. Wie rood kleurt,
is nauwelijks belastbaar. Hierbinnen zijn verschillende combinaties mogelijk. Beekman: ‘Je kunt
rood zijn op één arm.’

Goede Praktijken Europese Week 2007

TIP: Zorg voor een duidelijk
verzuimbeleid, zodat werknemers weten wat hun rechten
maar ook hun plichten zijn.

Mis je met deze vereenvoudiging de
uitzonderingen niet? Beekman: ‘Er werkt
hier iemand die 1 meter 55 lang is. Die kan
niet overal werken. Als een manager groen
intoetst bij deze werknemer, verschijnt de extra
categorie ‘bijzonderheid’. Dan zoekt hij een
andere match.’

MET HET ‘VERKEERSLICHTMODEL’ ZORGT NEDCAR DAT MEDEWERKERS VERANTWOORD AAN

lachten aan het bewegingsapparaat
vormen het grootste deel van het
verzuim bij NedCar. Door een nieuw
beleid in de jaren 2000-2003 daalde het verzuim
van 8,5 naar 3,5 procent. Om dit percentage
vast te houden startte de fabrikant met het
‘Verkeerslichtmodel’. Sindsdien bleef het
verzuimpercentage ongeveer hetzelfde.

GOEDE
NedCar
PRAKTIJK
14

Arbouw

‘NedCar zorgt voor een
zo min mogelijke fysieke
belasting, de medewerker
voor een optimale
belastbaarheid.’

19

VERTIL JE NIET!

Het is de ideale oplossing voor het inzetten van
gedeeltelijk arbeidsgeschikte medewerkers,
meent Beekman. Die kwamen voorheen
terecht op telkens dezelfde werkplekken. Dat
had veel nadelen. De medewerkers rouleerden
niet meer en gezonde medewerkers moesten
op zwaardere plekken werken. Nu is iedere
werkplek in potentie geschikt voor een beperkt
inzetbare medewerker. Beekman: ‘Nagenoeg
iedereen kan nu fulltime werken.’

is de Europese Week
een goed initiatief?
Dit initiatief laat wat
positiefs zien over
Europa en dat is goed
in het sceptische
Nederland.
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STICHTING ELISABETH

Arbouw

NedCar

HOME

TIP: Begin bij het begin.
Inventariseer de knelpunten
op de werkvloer door er zelf te
kijken.

Stichting Elisabeth gaat zorgzwaarte
te lijf met maatwerk

Iedereen in beweging

Niemand overslaan
Stichting Elisabeth trachtte het tij te keren.
De stichting heeft één verpleeghuis, vijf
verzorgingshuizen, een zorghotel, interim-zorg,
dagverpleging en thuiszorg in de regio Breda.
In totaal verblijven er 1000 patiënten. Er werkt
net zoveel personeel. Na een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie drie jaar geleden besloot
de stichting om maatwerk te bieden. Aan elke
medewerker: verpleegkundigen, medewerkers
in de keuken en het magazijn, kantoorpersoneel
en zelfs aan de directeur. Want ook bij hen veroorzaakt teveel fysieke belasting klachten, al
was het alleen maar door te lang achter een
computer te zitten. ‘We wilden niemand overslaan’, zegt arbocoördinator Janes Otto.

IN DE VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUIZEN VAN DE BRABANTSE STICHTING ELISABETH
MOET ELKE MEDEWERKER, VAN VERPLEEGKUNDIGE TOT DIRECTEUR, MEEWERKEN AAN EEN
PROGRAMMA OM DE FYSIEKE BELASTING TE VERMINDEREN.

S

enioren in Nederland blijven tegenwoordig zo lang mogelijk thuis. Dat
willen ze zelf, maar het wordt ook
gestimuleerd door de overheid omdat het
goedkoper is. Ouderen die wel in verpleeg- of
verzorgingshuizen terechtkomen, zijn zeer hulpbehoevend. Voor de verpleegkundigen is het
werk daarom zwaarder geworden. Het verzuim
vanwege rug-, schouder-, nek- of polsklachten
is fors. Rustiger aandoen is niet aan de orde,
want de sector kampt met een tekort aan

TIP: Zorg voor een
continu proces.

TIP: Evalueer altijd goed
wat je gedaan hebt en stuur bij.

arbeidskrachten. Vervanging is slechts beperkt
mogelijk. Verpleegkundigen met lichamelijke
klachten zitten daarom in de regel thuis. Hun
collega’s krijgen er extra werk bij en raken fysiek
meer belast. Een vicieuze cirkel, die moeilijk is te
doorbreken.

Sociaal
Fonds Taxi

Om dezelfde reden was deelname aan een til en
transfertraining verplicht. Voor alle medewerkers.
Tijdens de training leerden ze van de eigen fysiotherapeuten, ergotherapeuten en arbocoördinator Otto hoe ze het beste konden tillen, duwen
en trekken en hoe je hulpmiddelen optimaal
gebruikt. Vervolgens keek een ergotherapeut
naar de werkomgeving. Tilliften, maar ook bureaustoelen, documenthouders, opscheplepels
voor in de keuken. Alle technieken en hulpmid-

‘We wilden niemand
overslaan.’
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delen kregen een nadere inspectie. Otto: ‘Leveranciers van tilhulpmiddelen toonden tijdens
een speciale dag hun waar aan de werknemers.
Die mochten zelf tilhulpmiddelen uitzoeken en
uitproberen.’ De instrumenten met de hoogste
tevredenheidscore werden aangekocht. Alle
medewerkers doorliepen de cyclus. Nieuwe
mensen krijgen eenzelfde training. Elk jaar vindt
een verplichte herhalingscursus plaats.

GOEDE
PRAKTIJK
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St. Elisabeth

VOORWOORD

Waarom...
heeft uw organisatie
zich voor de Goede
Praktijken competitie
ingeschreven?
Ik hoor vaak van
collega’s dat ze met
dit probleem worstelen.
Zo zien ze hoe het ook
kan.

Sportschool
De stichting richt zich bovendien op meer preventie. Medewerkers die zich bij de bedrijfsarts
drie keer ziek melden met dezelfde fysieke
klachten krijgen intern een werkplekonderzoek. Indien nodig, neemt de bedrijfsarts de
medewerker zelf nog eens goed onder de loep.
Onderdeel van deze keuring kan een fysieke test
zijn om spierkracht en conditie te meten. Als het
daar aan schort, biedt Stichting Elisabeth een
trainingstraject op maat aan. Otto: ‘Medewerkers
krijgen kortingen op sportscholen en ﬁtnessstudio’s en indien nodig begeleiding van een
fysiotherapeut.’
De baten zijn niet uit te drukken in exacte cijfers,
zegt Otto. Hoewel er een afname is te zien van
het aantal mensen dat in de afgelopen twee jaar
in de WAO belandde. Minstens zo belangrijk is
dat personeelsleden minder klagen over pijn aan
lijf en ledematen. Otto merkt tevens dat minder
mensen zich ziek melden. ‘En dat verbetert de
onderlinge sfeer aanzienlijk.’ Otto: ‘De zorg voor
het eigen lichaam is meer geïntegreerd in het
dagelijkse werk. En zo hoort het ook.’

zou nu juist uw
product de Goede
Praktijken competitie
moeten winnen?
Het is overal toepasbaar,
niet alleen in de
zorgsector.

is de Europese Week
een goed initiatief?
Bij ons werken vijftien
nationaliteiten.
We werken al internationaal, waarom
dan geen ervaringen
uitwisselen op internationaal niveau?

TIP: Zorg dat medewerkers vanaf het begin
betrokken zijn bij de nieuwe aanpak.

Colofon
Dit E-zine is gemaakt door het Nederlands Focal Point
in het kader van de Europese Week voor veiligheid
en gezondheid op het werk ‘Vertil je niet’! (22 oktober
t/m 26 oktober 2007).
De activiteiten van het Nederlands Focal Point
worden door TNO Kwaliteit van Leven uitgevoerd en
gesubsidieerd door het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid.

TEKST:
Hellen Kooijman, journalist, Utrecht.
VORMGEVING EN OPMAAK:
Jennifer Keek, CoeK Design, Zaandam.
BEELD:
Michel Wielick, Michel Wielick Fotograﬁe, Amsterdam.
COÖRDINATIE EN EINDREDACTIE:
Marjorie Cohlen, Nederlands Focal Point.
PROJECTLEIDING
GOEDE PRAKTIJKEN COMPETITIE:
Jos de Lange, Nederlands Focal Point.
MEER INFORMATIE:
Nederlands Focal Point
Postbus 718
2130 AS Hoofddorp
023 554 94 83
nederland@osha.europa.eu
http://nl.osha.europa.eu/euweek/2007
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