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Voorwoord
Voor u ligt deel 5 in de reeks van Arbo-werkboeken voor woningcorporaties.
Bij de presentatie van de eerste vier delen van deze reeks – de Arbo-werkboeken over het wettelijke kader en de 3 delen voor de technische dienst – kwam het verzoek vanuit medewerkers
van woningcorporaties om een Arbo-werkboek voor de kantooromgeving. Daarom is dit vijfde
deel geschreven. Het werkboek behandelt de arbeidsrisico’s bij beeldschermwerk (RSI), balies
en callcenters. Ook de onderwerpen klimaat, licht en geluid komen kort aan de orde.
Tegelijkertijd met dit werkboek verschijnt ook een zesde werkboek. Dat boek behandelt het
thema psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het gaat hier om de onderwerpen werkdruk, ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie en pesten en agressie en geweld.
Daarmee behandelt de reeks Arbo-werkboeken nu een zeer breed scala van de bij woningcorporaties voorkomende arborisico’s.
Dit werkboek bevat, eveneens de voorgaande werkboeken, hulpmiddelen waarmee corporaties hun werkgeversverplichtingen op het gebied van gezond en veilig werken op een correcte
wijze kunnen nakomen en organiseren. De hulpmiddelen bestaan uit instrumenten en checklists. Elke corporatie kan deze naar wens aanpassen en toepassen in discussies met werknemers en hun vertegenwoordigers (ondernemingsraad of commissie Veiligheid, Gezondheid en
Welzijn) en deskundige diensten op het gebied van arbobeleid.
Het werkboek is in opdracht van FLOW geschreven door De Goede Praktijk te Utrecht. Waar
mogelijk en zinvol is voortgebouwd op het materiaal dat tijdens het arboconvenant (20012005) bij de woningcorporaties is ontwikkeld. Ook van ander materiaal uit de branche is zo veel
als mogelijk gebruik gemaakt.
Dit werkboek is in 2009/2010 tot stand gekomen. In navolgende jaren heeft een update plaats
gevonden, waarbij in 2012 ook een nieuw hoofdstuk in de tekst is toegevoegd over Het Nieuwe Werken.
Er is de grootst mogelijke zorg besteed aan dit nieuwe werkboek. FLOW kan er echter, gezien
de aard van de besproken regelgeving en de ontwikkelingen in de stand der techniek, niet
voor instaan dat de Inspectie SZW en/of de rechter in sommige situaties mogelijk een ander
oordeel vellen.
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1

Inleiding
Een groot deel van de medewerkers bij woningcorporaties is werkzaam in een kantooromgeving. De kantooromgeving kent specifieke arbeidsrisico’s, die aandacht vragen van de
werkgever.
Om te beginnen is het aan de werkgever om ervoor te zorgen dat medewerkers werken in
een gebouw dat veilig is en goed wordt onderhouden. Veiligheid bestrijkt in dit verband niet
alleen de constructie van het gebouw in brede zin, maar eveneens zaken als veiligheid van
liften (in combinatie met regelmatige keuringen door gespecialiseerde bedrijven), trappen,
elektrische voorzieningen, sanitaire voorzieningen.
De organisatie moet bovendien voorzien in alle noodzakelijke (nood)voorzieningen in geval
van calamiteiten. De bedrijfshulpverlening moet op orde zijn en adequaat kunnen reageren
bij een kleinere of grotere eventualiteit.
Er is echter een aantal andere arbeidsrisico’s op kantoren, die een grote factor vormen bij
verzuim in de kantooromgeving. Het gaat hierbij om RSI, fysieke belasting bij zitten en staan
(bijvoorbeeld bij stabalies), en – in kortere vorm – hinderlijk geluid, klimaat en verlichting.
Deze arbeidsrisico’s staan in dit werkboek centraal.
Een ander belangrijk arbeidsrisico, ook in de kantooromgeving, is psychosociale arbeidsbelasting. Hier gaat hier om zaken als werkdruk, agressie en geweld in de omgang met klanten
en ongewenst gedrag tussen (leiding en) medewerkers onderling.
Omdat niet alleen medewerkers op kantoor, maar ook buitendienstmedewerkers hier mee
te maken kunnen krijgen is dit cluster van onderwerpen ondergebracht in werkboek 6.

1.1

Leeswijzer
In de reeks Arbo-werkboeken verschenen tot nu toe zes delen:
• Boek 1: het wettelijk kader, als algemene inleiding over de wet- en regelgeving
• 	Boek 2, 3 en 4 gericht op werkzaamheden van de technische dienst: veiligheids- en gezondheidsaspecten in de voorbereiding en uitvoering van nieuwbouwprojecten en onderhoudswerkzaamheden.
• 	Boek 6 richt zich op PsychoSociale Arbeidsbelasting, ofwel werkdruk en ongewenste
omgangsvormen.
Dit vijfde boek richt zich op veiligheids- en gezondheidsaspecten in de kantooromgeving.
Invalshoek van het werkboek is de rol van de corporatie als werkgever of opdrachtgever. Het
werkboek is geschreven voor alle werknemers die te maken hebben met arbeidsomstandigheden:
•	arboprofessionals (arbocoördinatoren, preventiemedewerkers);
•	leidinggevenden (voornamelijk direct leidinggevenden van afdelingen en teams in de
binnendienst);
•	medewerkers (met een diversiteit van functies, maar werkzaam binnen een kantooromgeving van een woningcorporatie).
Dit werkboek beschrijft een aantal belangrijke risico’s voor de kantooromgeving bij
de woningcorporaties: RSI, specifieke aspecten van arbeidsomstandigheden bij balies en callcenters, arbo-aspecten bij Het Nieuwe Werken en de onderwerpen klimaat,
licht en geluid (de laatste in kortere vorm dan de overige onderwerpen).
Het werkboek begint met een kort hoofdstuk over het wettelijke kader waarbinnen de beschreven risico’s moeten worden aangepakt. De overige hoofdstukken gaan in op diverse
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onderwerpen zelf. Ze bevatten naast een verkenning van het arbeidsrisico een beschrijving
van de mogelijkheden om tot een goede inventarisatie van knelpunten te komen. Elk hoofdstuk wordt afgerond met de beschrijving van een aanpak, met meer specifiek een set maatregelen, die elk staan uitgeschreven.
De risico’s geluid, klimaat en verlichting zijn zoals gezegd beknopter beschreven.
Dit arbo-werkboek bestaat uit de volgende hoofdstukken:
1.	
Inleiding
2.	
Wettelijk kader en arbobeleid. Hierin worden kort de relevante wettelijke kaders beschreven voor de in dit werkboek behandelde onderwerpen. Daarnaast wordt kort een uiteenzetting gegeven van de arbobeleidscyclus. De aanpak, die bij de diverse arbothema’s
wordt beschreven, volgt deze systematiek.
3. RSI. Op kantoren werkt het merendeel van mensen achter een beeldscherm. Het aantal
uren dat op kantoren met beeldschermen wordt gewerkt neemt toe, ook buiten kantoor. Onder kantoormedewerkers is daarom het risico op RSI-klachten sterk aanwezig.
Al eerder is dit onderwerp in de branche uitvoerig aan bod gekomen. Omdat het onderwerp voortdurende aandacht vergt, vormt dit thema opnieuw het hart van dit werkboek.
4. A
 rbo in callcenters. Beeldschermwerk in combinatie met bellen vergt op enkele punten
specifieke oplossingen, wil dit veilig en gezond kunnen gebeuren. Dit wordt in dit hoofdstuk behandeld.
5.	
Arbo bij baliewerkzaamheden. Baliewerkzaamheden bevatten een aantal verschillende
werkzaamheden. Enkele specifieke knelpunten rond gezondheid en veiligheid worden
hier besproken en van oplossingen voorzien.
6.	
Arborisico’s bij Het Nieuwe Werken. Ook bij woningcorporaties wordt het Nieuwe Werken
in verschillende vormen geïntroduceerd. Arbeidsomstandigheden moeten hierbij ook
aandacht krijgen. Dit hoofdstuk behandelt diverse aspecten, waarbij de nadruk ligt op
nieuwe kantoorvormen.
7.	
Geluid, klimaat en verlichting. Deze factoren kunnen niet alleen op zichzelf problemen
veroorzaken op het vlak van veiligheid en gezondheid, ook kunnen zij problemen op
ander vlak verergeren. De drie onderwerpen worden kort inhoudelijk onder de loep genomen en voorzien van aandachtspunten en mogelijke oplossingen.
8. Bijlagen. Alle bijlagen, waarnaar in voorgaande hoofdstukken wordt verwezen, staan hier
opgenomen.
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Wettelijk kader en arbobeleid
In Arbo-werkboek 1 is een uitvoerige tekst opgenomen over het algemene wettelijk kader.
Daar komen uitgangspunten, doelstellingen en aanpak, zoals deze zijn vastgelegd in de weten regelgeving uitvoerig aan de orde.
Hieronder komen alleen de meer specifieke elementen aan bod, die betrekking hebben op
de arbeidsrisico’s die in dit werkboek worden beschreven.
In dit hoofdstuk worden die elementen uit het wettelijke kader beschreven, die relevant
zijn voor de in dit werkboek behandelde arbeidsrisico’s in de kantooromgeving.
Een meer uitvoerige beschrijving van de algemene wet- en regelgeving in relatie tot
gezond en veilig werken wordt gegeven in Arbo-werkboek 1.

2.1

Arbowetgeving
Per 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) in werking getreden.
Vanuit de Arbowet wordt aangegeven dat veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek
gewaarborgd moeten zijn. Belangrijk is daarbij steeds de zorgplicht: de werkgever moet duidelijk kunnen maken er alles aan gedaan te hebben om een ongeval of gezondheidsschade
voorkomen te hebben.
De arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers en werknemers om de veiligheid, gezondheid en het welzijn in de arbeidssituatie zo goed mogelijk te waarborgen. Hiertoe dient
de arbeidshygiënische strategie te worden gevolgd. Kern hiervan is dat de werkgever arbeidsrisico’s in de eerste plaats bij de bron moet aanpakken. Persoonlijke beschermingsmiddelen vormen het sluitstuk van deze strategie.
De overheid bemoeit zich steeds minder met private partijen en geeft alleen nog algemene
doelvoorschriften. Deze geven werknemers en werkgevers ruimte en verantwoordelijkheid
bij het invullen van het arbeidsomstandighedenbeleid in de onderneming of sector.
Doelvoorschriften geven het niveau van bescherming aan dat bedrijven moeten bieden aan
de werknemers, zodat zij veilig en gezond kunnen werken. Deze doelvoorschriften worden
beschreven in de Arbowet, het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) en de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling). Deze drie vormen de wetgeving, die voor iedereen geldt.

2.2

Arbowet en de kantooromgeving
In de wet- en regelgeving zijn specifieke onderdelen van toepassing op de onderwerpen die
in dit Arbo-werkboek worden beschreven.
Beeldscherm- en kantoorwerk
Voor beeldscherm- en kantoorwerk bestaat het kader van wet- en regelgeving uit de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Het Arbobesluit en de Arboregeling bevatten algemene en specifiek geformuleerde eisen voor kantoor- en beeldschermwerk. Deze gelden
overigens ook voor de telefonische werkzaamheden die medewerkers uitvoeren gecombineerd met beeldschermwerk (bijvoorbeeld in callcenters).
De verschillende relevante artikelen passeren hieronder de revue.
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Arbowet
Artikel 8 Voorlichting en onderricht. Dit artikel bevat enkele passages, die ook van toepassing zijn op werkzaamheden aan het beeldscherm. Werknemers moeten voldoende worden
voorgelicht over:
• de risico’s van beeldschermwerk;
• de maatregelen die zijn genomen;
• wat zij zelf kunnen doen om gezonder te werken.
Arbobesluit
Het Arbobesluit bevat bepalingen, die betrekking hebben op een ergonomische inrichting
van werkplekken. Artikel 5.4 geeft de algemene verplichting hiertoe aan (‘De werkplekken
moeten ergonomisch zijn ingericht.’), waarbij artikel 5.7 definities geeft van wat onder een
beeldschermwerkplek moet worden verstaan. Hiermee wordt de complete werkplek bedoeld: niet alleen de apparatuur, maar ook de software, het meubilair, de accessoires en de
werkomgeving.
Artikel 5.9 (risico-inventarisatie en –evaluatie) verplicht elk bedrijf om in de RI&E specifiek
aandacht te besteden aan de beeldschermwerkplekken. Volgens artikel 5.10 van het Arbobesluit moet beeldschermwerk tenminste na twee uur worden afgewisseld met ander werk of
pauze.
Artikel 5.11 bevat aanwijzingen voor maatregelen, die de werkgever moet treffen ter bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen bij beeldschermwerk. Het gaat hier over
periodiek medisch onderzoek, en het beschikbaar stellen van een beeldschermbril.
Overigens gelden bovengenoemde artikelen niet voor computersystemen voor bezoekend
publiek, en draagbare computers die niet steeds op één werkplek worden gebruikt, rekenmachines, kassa’s, etc. Ook zijn deze artikelen niet van toepassing als werknemers minder
dan twee uur per dag beeldschermwerk verrichten. Alle bepalingen uit artikel 5 gelden
wél voor thuiswerkplekken (zo staat vastgesteld in artikel 1.47 van het Arbobesluit). Als de
werknemer zelf al beschikt over (een goed ingerichte) beeldschermwerkplek thuis, hoeft de
werkgever deze niet alsnog ter beschikking te stellen. De werkgever moet wel controleren
of dit inderdaad het geval is (zie verder ook hoofdstuk 6 van dit werkboek over Het Nieuwe
Werken), en voorlichting geven over het juiste inrichting en gebruik van de werkplek.
Arboregeling
Volgens de Arboregeling (in de artikelen 5.1 t/m 5.3) moet de inrichting van de beeldschermwerkplek voldoen aan een groot aantal kwalitatieve eisen, onder meer met betrekking tot
meubilair en apparatuur. Ook aan de omgeving van de beeldschermwerkplek worden kwalitatieve eisen gesteld, onder meer met betrekking tot verlichting, spiegelingen, geluid,
warmte en vochtigheidsgraad. Voor software geldt een aantal algemene aanwijzingen met
betrekking tot gebruiksvriendelijkheid, aanpasbaarheid en controlesystemen. Deze zijn in
dit werkboek verwerkt.

12

Fysische factoren (geluid, klimaat en verlichting)
Geluid
Wettelijke normen gelden in ons land alleen voor schadelijk geluid. Overschrijdt het geluid
de schadelijke grens van 80 dB(A) (gemiddeld over een achturige werkdag), dan gelden duidelijke wettelijke regels met concrete aanwijzingen voor een te ontwikkelen aanpak. Dit is
terug te zien in hoofdstuk 6, afdeling 3 van het Arbobesluit.
De wet kent geen algemene regels ter voorkoming van hinder door geluid.
Wel bevat de Arboregeling (artikel 5.2) een bepaling, waarin staat dat het geluid dat wordt
voortgebracht door een computer niet hinderlijk mag zijn voor de gebruiker. Een equivalent
geluidsniveau van 45 dB(A) is toelaatbaar (gemeten in een situatie waarin er op de werkplek
niet wordt gesproken). Verder zijn aanwijzingen opgenomen in diverse normen (zie diverse
bijlagen).
Ook het Bouwbesluit geeft aanwijzingen voor diverse aspecten van geluidsisolatie.
Klimaat
De artikelen 6.1 en 6.2 van het Arbobesluit handelen over het klimaat op de werkplek. Artikel
6.1 geeft aan dat het klimaat op de arbeidsplaats geen schade mag veroorzaken aan de gezondheid van werknemers: ‘rekening houdend met de aard van de werkzaamheden die door
werknemers worden verricht en de fysieke belasting die daar het gevolg van is, veroorzaakt
de temperatuur op de arbeidsplaats geen schade aan de gezondheid van de werknemers’.
Artikel 6.2 behandelt de luchtverversing en geeft hiervoor enkele duidelijke aanwijzingen.
Uitgangspunt is dat ‘op de arbeidsplaats voldoende niet-verontreinigde lucht aanwezig is.’
Luchtverversingsinstallaties moet altijd bedrijfsklaar zijn en mogen medewerkers niet aan
hinderlijke tocht blootstellen.
In artikel 5.2 van de Arboregeling zijn diverse aanwijzingen opgenomen waar apparatuur en
meubilair aan moet voldoen, die worden gebruikt bij het verrichten van beeldschermwerk.
Zo mag beeldschermapparatuur geen hinderlijke warmte produceren en moet de vochtigheidsgraad in de ruimte toereikend zijn. De aanwijzingen die zijn opgenomen zijn verwerkt
in de maatregelen in dit werkboek.
Ook het Bouwbesluit bevat eisen op het gebied van binnenklimaat en de kwaliteit van de
binnenlucht, met aparte eisen voor ‘bestaande bouw’ en ‘nieuwbouw’. Naast eisen ten aanzien van isolatie (belangrijk in relatie tot tocht) zijn er eisen voor de maximale luchtsnelheid
en het minimum aan verse luchttoevoer (zie diverse bijlagen achterin dit werkboek). Daarnaast worden er eisen gesteld aan de ventilatie van bijzondere ruimtes, zoals toiletten en
verwarmingsruimtes.
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Verlichting
In het Arbobesluit wordt onderscheid gemaakt tussen bepalingen voor de ‘gewone’ (werk)
verlichting die nodig is voor het goed verrichten van het werk, en daarnaast de bepalingen
over de noodverlichting.
Voor de werkverlichting in de kantooromgeving is artikel 6.3 van het Arbobesluit van belang.
Hierin wordt ingegaan op de verhouding tussen daglicht en kunstlicht. Er moet, voor zover
mogelijk, voldoende daglicht binnenkomen op werkplekken en er moeten voldoende voorzieningen zijn voor kunstverlichting. Dit artikel is ook van toepassing op beeldschermwerkplekken thuis (zie hoofdstuk 6 ’Het nieuwe werken’).
In het Bouwbesluit wordt overigens ook aandacht besteed aan de daglichttoetreding.
Artikel 3.9 van het Arbobesluit is van toepassing op de noodverlichting. Aangegeven staat
dat op arbeidsplaatsen, waar werknemers bij het uitvallen van het kunstlicht aan bijzondere
gevaren zijn blootgesteld, adequate noodverlichting aangebracht moet zijn.
Tot slot biedt de Arboregeling in artikel 5.2 aanwijzingen over de verlichting bij beeldschermwerk. Hierin staat onder meer aangegeven dat in die ruimten waar zonlicht kan invallen
altijd instelbare helderheidswering nodig is. Daarnaast moet er altijd voldoende licht zijn
om bij te kunnen werken, zonder dat dit leidt tot verblinding of hinderlijke reflectie op het
beeldscherm.
2.3

Arbobeleid van de corporatie
Het doel van de Arbowet is om structurele aandacht voor de veiligheid, gezondheid en het
welzijn van werknemers tot stand te brengen. Daarom moet veel schriftelijk worden vastgelegd, zoals de risico-inventarisatie en -evaluatie, het arbojaarplan en het arbojaarverslag.
Uiteraard moeten acute situaties direct worden aangepakt.
Het arbobeleid van de corporatie moet worden vertaald in concrete richtlijnen en voorschriften. Die vertaling kan men zien als een arbozorgsysteem.
De algemene principes van een arbozorgsysteem vormen het uitgangspunt van de aanpak,
zoals deze in dit werkboek staan beschreven. Goede omgang met arbozorg betekent overigens dat het systeem niet als statisch wordt gezien, maar als een cyclisch proces van inventarisatie, analyse, vaststellen van maatregelen en beleid, instructie, invoering, evaluatie en
bijsturing. Ook voorlichting en onderricht komen terug in het werkboek als onderdelen van
het zorgsysteem.
Willen (intentie
verklaring)

Weten (risico’s
inventariseren)

Waken
(uitvoering
controleren)

Wegen (plannen
maken)

Werken (plannen
uitvoeren)

Het is belangrijk dat het zorgsysteem
zoveel mogelijk aansluit bij bestaande verantwoordelijkheden, afspraken en structuren binnen de corporatie. Dat kan bijvoorbeeld door van
arbeidsomstandigheden een vast
agendapunt te maken bij reguliere
besprekingen, in plaats van aparte
bijeenkomsten over dit onderwerp
te houden. Training en veiligheid is
daarnaast een belangrijk, verplicht
en telkens terugkerend aspect van
het arbobeleid.

Figuur 1. Schematische processtappen arbozorg (AI-1, Sdu Uitgevers)
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Het hanteren van een arbozorsysteem kan ervoor zorgen dat systematisch op verschillende
terreinen aan een goed arbobeleid wordt gewerkt.
Een belangrijk kenmerk van een zorgsysteem is dat het een continu proces is van controleren, actualiseren en telkens een hogere graad van beheersing nastreven. Het gaat hier om
een cyclus waarin de volgende elementen achtereenvolgens aan bod komen:
• willen (intentie uitspreken en doelstellingen bepalen);
• weten (risico’s in kaart brengen, bijv. in de RI&E);
• wegen (prioriteiten bepalen in de aanpak en vastleggen in het plan van aanpak);
• werken (maatregelen uitvoeren);
•	waken (evalueren van het effect van maatregelen – evaluatie van het plan van aanpak –
en bijstellen van het beleid).
Een dergelijke cyclus geeft directie en leidinggevenden de mogelijkheid om het arbobeleid
en de maatregelen niet alleen systematisch uit te werken maar ook te evalueren en af te
stemmen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Periodiek moet worden bijgehouden wat
er is gedaan, welk effect de maatregelen hadden en waar aanvulling of bijsturing noodzakelijk is. De verbetering van de arbeidsomstandigheden blijft daardoor in de belangstelling
staan.
De hierboven beschreven cyclus vormt bij de belangrijkste hoofdstukken in dit werkboek de
fasering in de stappen die telkens bij elke aanpak worden beschreven.
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3

RSI

3.1

Inleiding
Beeldschermwerk, zeker als dit regelmatig en gedurende langere tijd plaatsvindt, kan aanleiding zijn voor arm-, nek- en schouderklachten. In de achterliggende jaren hebben wij in
Nederland een veel beter zicht gekregen op de oorzaken en de gevolgen deze klachten
door beeldschermwerk. Ook is wel redelijk duidelijk geworden wat nodig is om dit type
gezondheidsklachten te voorkomen. Er zijn vele mogelijkheden, maar het zal altijd gaan om
een mix van preventieve maatregelen en een adequaat vangnet voor mensen die toch (beginnende) klachten krijgen.
Woningcorporaties doen gelukkig al veel aan voorkoming van beeldschermwerk- gerelateerde klachten. Hoewel de RSI-hype voorbij is, blijft het van belang alert te blijven. Waar
intensief met computers wordt gewerkt, blijft het risico op klachten op de loer liggen. Dit
hangt samen met de digitalisering van de arbeid, steeds weer nieuwe software met andere
eigenschappen en steeds intensiever gebruik van laptops.
De wijze waarop (preventieve) maatregelen kunnen worden genomen, wordt in dit hoofdstuk besproken. Gebruik is gemaakt van de informatie en ervaringen uit het arboconvenant
van de woningcorporaties, dat van 2001 tot en met 2005 duurde. In dit hoofdstuk zijn die
wettelijke bepalingen en normen verwerkt, die relevant zijn voor een beleid gericht op de
preventie en aanpak van RSI.

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde:
		 •	in de eerste paragrafen (3.2 t/m 3.4) wordt inzicht gegeven in het begrip RSI. Wat
is het eigenlijk? Hoe is het te signaleren en wat zijn de oorzaken? Hier worden de
verschillende factoren besproken die het ontstaan van RSI kunnen veroorzaken.
		 •	daarna wordt in paragraaf 3.5 beschreven hoe een aanpak gericht op de preventie
van RSI eruit kan zien. Aan het einde van deze paragraaf wordt ook ingegaan op
beleid ten aanzien van reeds bestaande RSI-klachten bij medewerkers.
		 •	het hoofdstuk wordt afgerond (paragraaf 3.6) met de beschrijving van een groot
aantal maatregelen, die genomen kunnen worden in een aanpak gericht op het
voorkomen van RSI.
Achterin dit werkboek treft u bovendien diverse bijlagen aan, waarin checklijsten en
nadere aanwijzingen en hulpmiddelen worden aangeboden om uw eigen aanpak in te
richten. In de tekst van dit hoofdstuk wordt hier op verschillende plaatsen naar verwezen.
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3.2

Het begrip RSI
De term RSI (Repetitive Strain Injury) wordt gebruikt voor aandoeningen aan de nek, schouder, armen, polsen of handen. Deze aandoeningen kunnen ontstaan door kantoorwerk aan
een beeldscherm. RSI kan onder andere tot uiting komen in pijn of ontstekingen aan de zenuwen, spieren, gewrichten en pezen. Verschijnselen als carpaletunnelsyndroom (klachten
aan de pols), of epicondylitis medialis (de tennisarm) worden vaak tot RSI gerekend. Tegenwoordig gebruiken behandelaars voor deze aandoeningen ook de term CANS (Complaints
on Arm, Neck and Shoulder) of KANS (Klachten Aan Nek en Schouder). In dit werkboek wordt
de term RSI gebruikt.

3.3

RSI signaleren
Bij RSI gaat het om lichamelijke klachten die door de medewerker zelf opgemerkt en aangegeven moeten worden. RSI ontstaat niet direct in de meest ernstige vorm, maar ontwikkelt
zich in de verschillende fasen (zie tabel 1, ‘Ontwikkelingsfasen RSI’).
Tabel 1:
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Ontwikkelingsfasen RSI

Fasen
van RSI

Mate waarin
klachten
lokaliseerbaar zijn

Omschrijving

Fase 1

Het is duidelijk aan te wijzen - Er is een duidelijke relatie tussen oorzaak
waar de pijn zich bevindt.
(bijvoorbeeld bepaalde taken) en pijn.
- De pijn treedt vooral op tijdens of vlak na
lang of stressvol werken.
- De pijn voelt aan als vermoeidheid, kramp of
een doof gevoel.

Fase 2

De pijn straalt ook uit naar
andere lichaamsregio’s.

- Er is een minder duidelijke relatie tussen
oorzaak en pijn.
- De pijn treedt bij allerlei taken op en houdt
ook langer aan.
- De pijn treedt op bij een groot aantal verschillende werkzaamheden.
- Nauwkeurig werk is vaak lastig, er is regelmatig sprake van krachtsverlies.
- De pijn treedt ook ’s avonds op; men wordt ’s
nachts soms wakker van de pijn.
- In de ochtend is men lokaal stijf.
- De pijn voelt aan als grote vermoeidheid, irritatie of tintelingen.

Fase 3

De pijn is deels lokaliseerbaar, maar is ook diffuus
over grotere gebieden
aanwezig.

- De pijn is (vrijwel) altijd aanwezig.
- De pijn treedt ook op bij niet bewegen of anders bewegen dan op het werk (bijvoorbeeld
pijn na vakantie).
- Soms is er sprake van zwellingen, verandering van huidkleur of huidtemperatuur.
- De pijn voelt aan als een ‘lamme arm’, als
zware vermoeidheid of als tintelingen.

3.4

Oorzaken van RSI

3.4.1

Ontstaansmechanismen RSI
Bij beeldschermwerkers is er sprake van een combinatie van repeterende bewegingen (van
de vingers) en het ontbreken van beweging door langdurig zitten (steeds dezelfde, statische
houding van de nek en schouder). Beide kunnen leiden tot het ontstaan van RSI:
•	RSI kan ontstaan door te veel bewegen van de arm, pols en vingers. Tijdens de vele repeterende bewegingen bij het typen kan de ‘wrijving’ tussen spieren, pezen en botten,
vooral in de elleboog en pols, oplopen. Als iemand een goede werktechniek heeft en
bijvoorbeeld niet zijn pols achterover trekt, dan valt deze ‘wrijving’ meestal wel mee.
Bij een minder goede werktechniek kan de ‘wrijving’ echter zo hoog oplopen, dat uiteindelijk pijnklachten ontstaan. In combinatie met een slechte doorbloeding (doordat
gewerkt wordt met aangespannen schouders), kan uiteindelijk RSI het gevolg zijn.
•	RSI kan ontstaan door bewegingsarmoede vanwege het langdurig aanhouden van één
werkhouding, te weinig doorbreking met beweging en te weinig rustmomenten. Deze
bewegingsarmoede doet zich bij beeldschermwerkers veel voor in het bovenlichaam,
en in het bijzonder in de nek-, arm- en schouderspieren. Deze zijn langdurig licht aangespannen. Hierdoor neemt de doorbloeding van deze spieren af. De toevoer van zuurstof
en de afvoer van afvalstoffen worden daardoor belemmerd en veroorzaken pijnklachten. Een natuurlijke reactie op pijn is een toename van de spierspanning, waardoor de
bewegingsarmoede nóg meer toeneemt en de doorbloeding verder wordt beperkt. In
de armen is juist behoefte aan een goede doorbloeding, omdat de handen en vingers
steeds worden gebruikt.

3.4.2

Het 5W-model
De factoren die RSI veroorzaken zijn divers. Zo speelt de werkorganisatie een rol. Ook de
tijdsduur van het werk, de ergonomie van de werkplek en het gedrag van de medewerker
zijn van belang. Deze werkfactoren, die een relatie hebben met het ontstaan van RSI, kunnen
ingedeeld worden in de volgende vijf groepen:
1. Werktaken
2. Werktijden
3. Werkdruk
4. Werkplek
5. Werkwijze
Werktaken
Een eenzijdig takenpakket, waarbij langdurig zittend werk moet worden verricht, en intensief moet worden gewerkt met toetsenbord en muis, geeft een verhoogd risico op RSI. Een
goede spreiding van verschillende taken over de dag en met voldoende individuele regelmogelijkheden is daarom belangrijk. In functies met een breed takenpakket (bijvoorbeeld
verhuurmakelaar) is vaak al genoeg natuurlijke afwisseling aanwezig. Medewerkers met een
meer eenzijdig pakket, bijvoorbeeld op de financiële administratie, moeten in staat worden
gesteld (én zichzelf aanleren) de aanvullende werkzaamheden zoals overleg, bellen, kopiëren, niet op te sparen maar juist te spreiden.
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Werktijden
Langdurig beeldschermwerk op kantoor kan een belangrijke bijdrage leveren aan het ontstaan van gezondheidsklachten. De beperking van de dagelijkse tijdsduur van het beeldschermwerk op kantoor samen met het beeldschermwerk thuis is daarom belangrijk.
Voor het voorkomen van gezondheidsklachten zijn ook regelmatige en natuurlijke pauzes in
het beeldschermwerk belangrijk. De bewegingsarmoede die optreedt bij het beeldschermwerk kan in die pauzes doorbroken worden.
Werkdruk
Werkdruk is een objectief gegeven, maar deels ook subjectief van aard. De relationele sfeer
met collega’s en leidinggevenden, de aard van de medewerker (assertiviteit), de taak (deadlines, met weinig regelmogelijkheden) en de capaciteiten van de medewerker spelen hierbij
allemaal een rol. Werkdruk kan leiden tot werkstress. Dit leidt vaak tot verhoogde spierspanning in de schouder- en nekregio. Daardoor neemt het risico op RSI toe. Voor het onderdeel
werkdruk verwijzen wij verder naar Arbo-werkboek 6.
Werkplek
Een slechte inrichting van de werkplek kan het werk extra belastend maken. Werken in een
ongunstige werkhouding is het gevolg van een werkplek die niet goed is ingesteld of niet
goed ingesteld kán worden. Bij het ergonomisch inrichten van de werkplek gaat het om een
zodanige inrichting dat tijdens het typen en het muizen een zo ontspannen mogelijke werkhouding aangenomen kan worden, waarbij de grootte van de (statische) belasting zoveel
mogelijk wordt beperkt.
Werkwijze
De manier waarop de kantoormedewerker zijn of haar werk uitvoert, speelt een belangrijke
rol bij het ontstaan van klachten: gebruikt de medewerker daadwerkelijk de pauzes, wisselt
de medewerker (indien het werk dit toelaat) het werk af, is er sprake van voldoende beweging op en naast het werk? Van belang is dat de medewerker zelf kan bepalen of deze zijn of
haar werkzaamheden op de minst belastende manier uitvoert. Ook het juist (kunnen) instellen en gebruiken van de hulpmiddelen is een belangrijk item voor het al dan niet ontstaan
van gezondheidsklachten.
Verder is vrijheid van medewerkers om bij het gebruik van de computer keuzes te maken
in de bediening een belangrijk aandachtspunt: als de software het toelaat kan bijvoorbeeld
gekozen worden voor meer gebruik van functietoetsen in plaats van gebruik van de muis.
3.5

RSI aanpakken
De aanpak van RSI vraagt een pakket van maatregelen op verschillende terreinen. Een goed
RSI-beleid is nodig om deze maatregelen op elkaar af te stemmen en met elkaar in verband
te brengen.

3.5.1

Beleid ter preventie van RSI
In het RSI-preventiebeleid kunt u de systematiek gebruiken die beschreven is in hoofdstuk 2
van dit werkboek (willen, weten, werken, wegen en waken).
Stap 1: Willen
De organisatie dient een strategische keuze te maken voor het structureel voorkomen en
aanpakken van RSI-problematiek. Van belang zijn vooral het vrijmaken van menskracht en
budget.
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Stap 2: Weten
De risico’s op RSI moeten eerst geïnventariseerd worden. Vanuit de algemene risico-inventarisatie (de RI&E) zijn de RSI-risico’s doorgaans onvoldoende gedetailleerd onderzocht.
Daarom is een aparte analyse van de risico’s nodig. Veel organisaties kiezen voor een tweetrapsbenadering: eerst een quickscan en vervolgens een meer diepgaande inventarisatie
van het probleem op specifieke onderdelen.
Quickscan
In de quickscan wordt per risicogebied (5 W’s) onderzocht hoe de organisatie ze beleidsmatig beheerst. Veelal bestaat een quickscan uit een audit in combinatie met een korte vragenlijst voor een representatief deel van de medewerkers en een rondgang langs een aantal
werkplekken door een ergonoom.
Nadere inventarisatie
Voor de nadere inventarisatie zijn veel instrumenten voorhanden.
Diverse checklists om tot een goede inventarisatie te komen zijn opgenomen in de
bijlagen bij dit hoofdstuk. Met deze instrumenten worden de RSI-risico’s op de vijf
hoofdoorzaken, zoals besproken in paragraaf 3.4.2 (Werktaken, Werktijden, Werkdruk,
Werkplek en Werkwijze) geanalyseerd.
Soms is aanvullend onderzoek voor specifieke werkplekken noodzakelijk door houdings- en
bewegingsdeskundigen. Doel hiervan is een goed inzicht te verkrijgen in alle taken en handelingen waar het risico op RSI groot is.
Stap 3: Wegen
De verschillende analyse-instrumenten geven de risico’s op RSI weer. Deze risico’s kunnen
laag of hoog zijn, zij kunnen veel of weinig mensen betreffen, kunnen op alle afdelingen of
op één afdeling voorkomen. Op basis van uitkomsten kunt u een inschatting maken van de
inzet van RSI-preventie.
In deze stap worden dus keuzes gemaakt om RSI aan te pakken. Daarbij kunt u onderscheid
aanbrengen tussen de inhoudelijke risico’s en verbetermogelijkheden in het werkproces
(Werktaken, Werktijden, Werkdruk, Werkplek en Werkwijze) en de beleidsmatige risico’s en
verbetermogelijkheden in de ondersteuning (inkoop, IT-ondersteuning, ondersteuning arbodienst en P&O, opleiding en training).
De afweging leidt tot een prioriteitstelling voor de oplossing van de problemen. Vanzelfsprekend zult u de grootste aandacht geven aan hoge RSI-risico’s die grote groepen medewerkers betreffen. Daarnaast kan uw afweging beïnvloed worden door bijvoorbeeld een
reorganisatie of verhuizing. Wij adviseren bij de discussie over de prioriteitstelling ook medewerkers van het bedrijf te betrekken.
Formuleer bij voorkeur concrete doelstellingen, die kunnen worden getoetst aan het eind
van de verbetercyclus. Voorbeelden van meetbare doelstellingen zijn:
		 •	“Aan het eind van dit kalenderjaar is 80% van de medewerkers voorgelicht over de
risico’s verbonden met het werk”, of
		 •	“Aan het eind van dit kalenderjaar zit 90% van de medewerkers recht voor het beeldscherm”, of
		
•	“Alle laptopgebruikers beschikken op datum x over een dockingstation of een laptopstandaard”.
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Aanbevolen wordt de planmatige aanpak schriftelijk vast te leggen, zodat voor iedereen
duidelijkheid ontstaat over de aanpak en gestelde termijnen. Dit vastleggen kan kort en
krachtig gebeuren met behulp van een spreadsheet.
Stap 4: Werken
De verbetermogelijkheden hebben hun verschillende werking op de uiteenlopende werkfactoren (Werktaken, Werktijden, Werkdruk, Werkplek en Werkwijze), die een mogelijke oorzaak kunnen vormen voor het ontstaan van RSI. Zo zal het aanschaffen van ergonomische
goede hulpmiddelen en meubilair voornamelijk invloed hebben op de werkplek. Het geven
van trainingen zal voornamelijk invloed hebben op de werkwijze. Houdt u de gewenste samenhang tussen verschillende maatregelen in het oog.
Bij het vaststellen van een aanpak is het belangrijk om verbeteringen integraal door
te voeren. Het aanpakken van slechts enkele risicogebieden leidt, gezien de interactie
tussen de diverse werkfactoren, meestal niet tot het gewenste resultaat.
In paragraaf 3.6 wordt een groot aantal concrete maatregelen beschreven. De maatregelen
worden gerelateerd aan de verschillende factoren die RSI kunnen veroorzaken (werktaken,
werktijden, werkplek, werkwijze). Zo zijn er maatregelen gericht op het beter inrichten van
de werkplek, en maatregelen gericht op het personeel, zodat zij een betere werkwijze ontwikkelen. Voor een aanpak gericht op de factor werkdruk verwijzen wij u naar het Arbowerkboek 6.
Stap 5: Waken
Als een goede werksituatie bereikt is, is het de kunst de situatie ook optimaal te houden. In
de Arbo-beleidscyclus (RI&E > plan van aanpak > voortgangsrapportage) kunt u de bewaking
van de RSI-preventiemaatregelen inbouwen. Ook kunnen dan de plannen jaarlijks worden geëvalueerd om zo na te gaan wat het effect is van de verschillende getroffen maatregelen.
Hierdoor ontstaat inzicht welke maatregelen het meeste effect hebben.
3.5.2

Beleid bij al bestaande RSI-klachten
Wanneer binnen het bedrijf al sprake is van RSI-klachten, is beleid voor begeleiding/reïntegratie van medewerkers aan te bevelen, evenals beleid ter preventie van verergering van de
klachten. Dit in aanvulling op preventief beleid.
Op tijd opsporen en begeleiden van medewerkers met klachten.
Vroegtijdige begeleiding van mensen met RSI-klachten is van groot belang. De overgang van
fase 1 naar fase 2 of 3 kan binnen enkele weken tot maanden plaatsvinden. Naarmate de klachten in fase 2 of 3 langer hebben aangehouden, is de kans op terugkeer van klachten, na aanvankelijk herstel, groter. Niet alle medewerkers met RSI-klachten zullen uit zichzelf beginnende
klachten serieus nemen en maatregelen treffen. Juist deze mensen lopen een grote kans op
relatief ernstige klachten en terugval. Opsporing en begeleiding van deze, voor de woningcorporatie waardevolle, gemotiveerde medewerkers, heeft een positief effect. Een beleid waarin
beginnende RSI-klachten bespreekbaar zijn en serieus worden genomen is daarom essentieel.
Begeleiding van mensen met ernstige RSI-klachten
In bijlage 16 is een protocol opgenomen waarmee mensen met ernstige RSI-klachten begeleid en gere-integreerd kunnen worden. Daarin is ook aangegeven wat de rol hierin is
van verschillende partijen (dienst P&O, leidinggevende, arbodienst, medewerker zelf, (para-)
medici, etc.). In de praktijk blijkt een dergelijke gecombineerde actie van verschillende betrokkenen succesvol te zijn bij reïntegratie van medewerkers.
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3.6

Maatregelen
Om de risico’s op het gebied van RSI te beheersen, kunnen maatregelen uit onderstaand
overzicht (tabel 2) worden getroffen. In de rechterkolom ziet u ook welke aanvullende informatie te vinden is in de bijlagen. Nog meer informatie is te vinden genoemd in de literatuurlijst (bijlage 17).
Op de volgende bladzijden worden de maatregelen beschreven. Werkdruk is buiten beschouwing gelaten, zie hiervoor maatregelen Arbo-werkboek 6 en de FLOW Arbo Portal voor
aanvullende hulpmiddelen en informatie uit het project ’Zo werkt het gewoon’.
Tabel 2:

Overzicht beschreven maatregelen RSI met bijbehorende bijlagen

Onderdeel 5W-model

Maatregel

Bijlagen

Werktaken

1. Functies met afwisseling

Bijlage 3: ‘Checklijst beeldschermwerk voor medewerkers’

2.	Vergroten regelmogelijkheden
Werktijden

3.	Beheersen van het aantal uren Bijlage 6: ‘Eisen aan goede
beeldschermwerk
pauzesoftware’
4.	Pauzes benutten, pauzesoftware gebruiken

Werkplek

5.	Aanbieden ergonomische
werkplek
6.	Aanbieden ergonomische
laptopwerkplek

Bijlage 3: ‘Checklijst beeldschermwerk voor medewerkers’
Bijlage 4: ‘Specificaties ergonomische kantoorstoel’

7. Goed inkoopbeleid
8. Ergonomie software

Bijlage 5: ‘Specificaties ergonomische werktafel’
Bijlage 8: ‘Berekening minimale oppervlakte kantoorvertrek’

Werkwijze

9. Gebruik functietoetsen
10.	Collectieve voorlichting aan
medewerkers
11. Gebruik beeldschermbril

Werkplek / werkwijze

Bijlage 3: ‘Checklijst beeldschermwerk voor medewerkers’
Bijlage 14: ‘Eigenschappen van
goede helderheidswering’

12. Individuele werkplekbezoeken
13.	RSI-consulent / coach gezond
beeldschermwerk
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3.6.1

Maatregel 1: Functies met afwisseling
‘Bij ons op de afdeling financiële administratie heeft elke medewerker een redelijk eenzijdig
takenpakket. Men werkt hier zeker met plezier. De medewerkers die vooral hun werkzaamheden uitvoeren met ons boekhoudkundig softwareprogramma, hebben vrij veel last van
RSI-klachten. Dit komt mogelijk door de vele muisklikken die ze moeten maken. Ik denk er
daarom over om een deel van hun werk neer te leggen bij medewerkers die minder intensief
met de PC werken. Een vorm van taakroulatie, eigenlijk. Binnenkort wil ik dat met de medewerkers gaan bespreken.’
Afwisselend werk kan op de lange termijn voorkomen dat gezondheidsklachten als RSI ontstaan. Aan te bevelen is dat de functie van de beeldschermwerker voldoende variatie biedt in taken en de moeilijkheidsgraad daarvan. Ook is het gunstig als de medewerker zelfstandig zaken
kan regelen en er voldoende communicatie- en terugkoppelingsmogelijkheden zijn. Niet alleen
de kans op RSI wordt hiermee verkleind. Zulke functies zijn ook uitdagender voor medewerkers
en verhogen bovendien de betrokkenheid, klantvriendelijkheid en productiviteit.
Functies met afwisseling voldoen aan de volgende criteria:
•	De functie vormt een logisch samenhangend geheel van voorbereidende, uitvoerende
en ondersteunende taken.
•	Medewerkers kunnen problemen die in het werk ontstaan, zelf oplossen of ter sprake
brengen, zodat ze kunnen worden opgelost.
•	De functie omvat geen extreem langdurig beeldschermwerk (maximaal 6 uur per dag en
niet langer dan 1 uur onafgebroken).
•	De functie bestaat uit een gevarieerde opbouw van gemakkelijk en moeilijk werk, waarbij
de kans op psychische overbelasting minimaal is en de kans op leermogelijkheden groot.
•	De functie biedt de medewerker ruimte om werktempo, methode, volgorde en inrichting van de werkplek zelf te bepalen.
•	De functie biedt contactmogelijkheden met collega’s voor ondersteuning, functioneel
overleg en sociale omgang.
•	Er vindt goede terugkoppeling plaats over de doelen en resultaten van het werk.
Wat vraagt dit van de organisatie?
Bespreek in het werkoverleg wat de mogelijkheden zijn om binnen de afdeling of in overleg met andere afdelingen zo veel mogelijk afwisseling in functies toe te passen. Kijk of het
bijvoorbeeld mogelijk is medewerkers meer verantwoordelijkheid te geven in overleg met
klanten of andere afdelingen.
Bespreek binnen het bedrijf de mogelijkheden om bij veranderingen en herinrichting van
de organisatie al in een vroeg stadium aandacht te besteden aan afwisseling in functies en
kwaliteit van de arbeid.
Aandachtspunt:
• Het kan nuttig zijn een arbeids- en organisatiedeskundige (A&O-deskundige) in te schakelen.

3.6.2
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Maatregel 2: Regelmogelijkheden vergroten
‘Onze medewerkers die backoffice telefonisch de vragen van onze huurders beantwoorden,
hebben tot een jaar geleden volgens een strak rooster gewerkt dat van bovenaf was vastgesteld. De arbeidssatisfactie op de afdeling is sterk toegenomen, sinds we zelfregulerende
teams hebben ingesteld, waarbinnen men in onderling overleg het werk verdeelt. Er is ook
meer eigen inbreng wat betreft de pauzes. Natuurlijk wel binnen de kaders die zijn aangegeven. De teamleider speelt daarin ook een belangrijke rol.’

Regelmogelijkheden zijn de vrijheden en bevoegdheden die een medewerker heeft om zijn
taken uit te voeren, zoals:
• het oplossen van problemen;
• het inschakelen van hulp;
• de keuze voor een eigen werkmethode;
• de keuze voor een eigen werkvolgorde;
• het bepalen van eigen werk- en rusttijden.
Regelmogelijkheden vergroten de mogelijkheden om zelfstandig te functioneren en dit
motiveert medewerkers. Het is daarom wenselijk om in functies zoveel mogelijk regelmogelijkheden ter beschikking te stellen, die passend zijn voor de functie en aansluiten bij de
competenties van de medewerkers. In het algemeen geldt: hoe meer regelmogelijkheden,
hoe minder kans op ongezonde werkdruk en gezondheidsklachten, zoals RSI.
Wat vraagt dit van de organisatie?
Beoordeel per functie de mate van regelmogelijkheden en bevoegdheden. Richt de aandacht op de functie waar verbetermogelijkheden te verwachten zijn. Verbeteracties kunnen
worden ingezet op basis van de volgende punten:
• de wijze waarop en volgorde waarin de taken uitgevoerd worden;
• de keuze van hulpmiddelen en methoden;
• het moment van pauzeren;
•	werk- en rusttijden (flexibele werktijden, snipper- en vakantiedagen en het opstellen van
het werkrooster);
• moeilijke en makkelijke klussen verdelen onder collega’s;
• hulp van collega’s en/of de direct leidinggevende inroepen bij problemen;
•	medewerkers voldoende zelfstandigheid geven bij het bepalen van de werkvolgorde,
de werkmethode, het werktempo en de mogelijkheden tot het voeren van overleg met
bijvoorbeeld klanten;
•	regelmogelijkheden aanpassen als werklast toeneemt. Er is een grens aan de werklast
(in kwaliteit of kwantiteit) die medewerkers aankunnen. Als de werklast toeneemt, is het
extra belangrijk om de regelmogelijkheden mee te laten groeien;
•	het informeren van de medewerkers over de bestaande regelmogelijkheden. Zorg bovendien dat ze deze optimaal benutten. Coach hen zo nodig hierbij om hun kennis en
vaardigheden te vergroten.
Aandachtspunt:
•	Vraag zo nodig hulp van een A&O-deskundige (bijvoorbeeld van de arbodienst), voor advies over de mogelijkheden.
3.6.3

Maatregel 3: Beheersen van het aantal uren beeldschermwerk
‘Als ik heel prettig werk, dan kan ik uren achtereen werken achter de PC. Dat ervaar ik ook wel
als een soort ‘flow’. Ik vergeet mijn omgeving en ben prettig productief. Vervelend vind ik wel
dat ik daarna behoorlijk wat last heb van een zeurend gevoel in mijn nek. Dat gevoel trekt ook
door naar de achterkant van mijn hoofd. Daarom heb ik nu met mijzelf afgesproken dat ik per
dagdeel maximaal 3 uur achter de PC werk, met kleine pauzes tussendoor, en dat ik minimaal
een uur inrooster voor overleg, archivering, doorlezen teksten e.d.’
Om klachten door langdurig beeldschermwerk te voorkomen kunnen medewerkers onder
andere zorgen voor een regelmatige afwisseling met andere werkzaamheden. Enkele mogelijkheden hiervoor zijn:
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• niet mailen voor overleg, maar telefoneren of naar collega’s toelopen;
• zelf koffie halen;
• zelf kopieën maken;
•	mails en andere documenten zo veel mogelijk uitprinten in plaats van ze op het beeldscherm te lezen.
Medewerkers moeten van deze mogelijkheden op de hoogte zijn en ze (leren) gebruiken.
Dat kan door de volgende activiteiten:
•	Geef medewerkers voorlichting over de mogelijkheden en het belang van afwisseling in
het beeldschermwerk.
•	Stimuleer medewerkers beeldschermwerk af te wisselen met ander werk, zodat zij niet
meer dan 6 uur per dag en niet langer dan 1 uur onafgebroken aan de computer werken.
Bespreek concreet wat de mogelijkheden zijn.
•	Creëer een sfeer waarin leidinggevenden en collega’s zich vrij voelen om medewerkers
die te weinig afwisselen, aan te spreken op hun gedrag.
Wat vraagt dit van de organisatie?
•	Zorg ervoor dat medewerkers ‘naar de printer lopen’, ‘koffie halen’ en ’kopieën maken’
niet als een vervelende onderbreking zien, maar als kansen om even van houding te veranderen en de ledematen te strekken. Moedig ze aan om deze werkzaamheden niet te
verzamelen, maar zo veel mogelijk te verspreiden over de dag.
•	Laat regelmatig rek- en strekoefeningen doen tijdens het werk. Dat kan ook relatief onopvallend door bijvoorbeeld op een stoel achterover te leunen en op die manier de rug
te rekken, de nek te strekken door naar het plafond te kijken, of met het hoofd naar links
of rechts over de schouder te kijken.
Aandachtspunten:
•	Geef medewerkers in het proces een actieve rol, met name in het zelf bedenken van
mogelijkheden om beeldschermwerk af te wisselen met andere werkzaamheden.
•	Bedenk dat goed voorbeeld doet volgen. Leidinggevenden hebben een voorbeeldfunctie in het afwisselen van werkzaamheden.
• Werken mensen ook regelmatig thuis zorg dan dat het thuis werken goed aan bod komt.
3.6.4

Maatregel 4: Pauzes benutten, pauzesoftware gebruiken
‘Sinds kort let ik er goed op dat ik minimaal elk uur even naar ons waterapparaat loop en wat
water drink. Daardoor ben ik even in beweging en kan ik mijn armen en schoudergordel even
rust gunnen. Door te drinken moet ik ook wat vaker naar het toilet, dus dat geeft ook weer
wat beweging.’
Bij langdurig beeldschermwerk is, naast afwisseling met andere werkzaamheden, geregeld
pauzeren nodig. Zeker daar waar afwisseling onmogelijk is, zijn beeldschermwerkers aangewezen op de pauzes. In die werksituaties kunnen zij dan proberen de totale pauzetijd beter
te verdelen, zodat er een goede verhouding ontstaat tussen de hoeveelheid beeldschermwerk en de lengte van de pauzes.
Hoe medewerkers dit het beste kunt doen, is afhankelijk van de intensiteit van het beeldschermwerk. De intensiteit van beeldschermwerk kan sterk uiteenlopen. Het werk is intensiever naarmate het werktempo hoger ligt en de variatie met andere werkzaamheden geringer is. Een voorbeeld is gegevensinvoer: daarbij is het tempo hoog en de variatie (het
intikken van getallen) gering. Gegevensinvoer is dus een voorbeeld van zeer intensief beeldschermwerk.
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De aanbeveling is: hoe intensiever het werk, des te beter is het verscheidene korte pauzes
te houden. De volgende werk- en rustschema’s zijn mogelijk:
•	enkele minuten rust op elk halfuur werk (hoge intensiteit);
•	vijf minuten rust op elk uur werk;
•	tien tot vijftien minuten rust op elke twee uur werk (relatief lage intensiteit).
Pauzesoftware kan ondersteunen bij het pauzegedrag. De software laat weten wanneer het
tijd is voor een pauze. Daarnaast geeft de software informatie over het aantal uren beeldschermwerk per dag, en doet hij suggesties voor lichamelijke oefeningen.
In de praktijk blijkt dat medewerkers pauzesoftware niet altijd accepteren als een waardevolle ondersteuning. Sommige mensen vinden het storend. Als het de wens is deze software
bedrijfsbreed in te voeren, zal er intensieve voorlichting moeten plaatsvinden over de voordelen. Het is ook te overwegen pauzesoftware alleen in te zetten voor medewerkers die
erom vragen of door klachten de noodzaak voelen om er gebruik van te maken.
Wat vraagt dit van de organisatie?
•	Besteed zorg aan het uitzoeken van de juiste pauzesoftware (zie ook bijlage 6).
•	Omdat sommige medewerkers pauzesoftware storend kunnen vinden, kan invoering
voor het hele team voorlichting vergen.
•	Evalueer regelmatig het gebruik van de pauzesoftware en vestig er indien nodig opnieuw de aandacht op.
Aandachtspunten:
•	Zorg dat leidinggevenden het goede voorbeeld geven door bij beeldschermwerk ook te
pauzeren.
•	Laat medewerkers tijdens de pauzes zo veel mogelijk bewegen (even (trap)lopen, stretchen, etc.).
•	Als invoering van pauzesoftware voor het hele team niet haalbaar is, kunt u besluiten dit
middel alleen in te zetten voor medewerkers die erom vragen of die klachten hebben.
•	Medewerkers met RSI-klachten zijn extra gemotiveerd om hun gedrag aan te passen en
pauzes in te lassen. Zij kunnen een voorbeeldfunctie vervullen en andere medewerkers
stimuleren tot gebruik van pauzesoftware.
3.6.5

Maatregel 5: Aanbieden ergonomische werkplek
‘Bij mijn vorige werkgever was de inrichting van de werkplekken helemaal in orde. Vanuit
facilitair droeg ik daar mijn steentje aan bij. Nu ik een paar weken bij mijn nieuwe werkgever
werk, merk ik dat er nog steeds grote verschillen tussen organisaties zijn. Gelukkig bieden we
de medewerkers wel een goede instelbare stoel die comfortabel zit, maar door de vorm van
de bureaus kan niemand zijn stoel goed aanschuiven aan het werkblad. Dat vind ik wel storend, want bijna niemand kan zijn/haar armen goed afsteunen. Bovendien is het bij ons niet
de gewoonte dat het bureau voor iedereen op de juiste hoogte wordt gebracht. Daardoor
staat voor sommigen het blad te hoog en voor anderen weer te laag.’
Een ergonomisch ingerichte werkplek zorgt voor een goede lichaamshouding. Hierbij zijn
het meubilair en de hulpmiddelen aangepast aan de individuele behoeften, de lichaamsmaten en de werkzaamheden van de medewerker. De belangrijkste onderdelen van een beeldschermwerkplek zijn:
•	de tafel;
•	de stoel;
•	het beeldscherm;
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•	het toetsenbord;
•	de muis.
De ergonomisch ingerichte beeldschermwerkplek moet daarom uit de volgende componenten bestaan:
•	een ergonomische kantoorstoel (zie bijlage 4);
•	een ergonomische werktafel (zie bijlage 5);
•	een goed functionerend beeldscherm dat draaibaar, kantelbaar en in hoogte verstelbaar
is en dat groot genoeg is om de informatie die gelijktijdig nodig is, in één keer af te beelden;
•	een goed functionerend (mini)toetsenbord;
•	een aangepaste muis;
•	een voetensteunvlak (als de medewerker dat wenst) van ten minste 30 x 40 cm groot,
waarvan de hoogte en hellingshoek instelbaar zijn;
•	(als de medewerker met documenten werkt) een passende, instelbare documenthouder.
Let er op dat er steeds meer thuis aan de computer gewerkt wordt. Een goede ergonomische inrichting van de thuiswerkplek is dan ook van belang bij het voorkomen van RSI, zeker
als er meer dan 2 uur per dag gemiddeld thuis gewerkt wordt. In dit laatste geval vereist de
Arbowet zelfs dat de thuiswerkplek een goede ergonomische kwaliteit heeft.
Specifieke werkplekken
Voor ergonomische eisen die worden gesteld aan een balie en callcenter, zie de hoofdstukken 4 en 5 van dit werkboek. In hoofdstuk 6 (en bijlage 10) wordt bovendien aandacht besteed aan de thuiswerkplek.
Wat vraagt dit van de organisatie?
•	Laat een ergonoom, arboadviseur of preventiemedewerker (of de eigen beeldschermcoach, zie maatregel 3.6.13) individuele voorlichting geven over de verstelmogelijkheden
en het gebruik van de werkplek.
•	Stel de werkplek opnieuw in zodra er iets verandert (bijvoorbeeld als hij wordt gebruikt
door een andere medewerker of als er nieuwe componenten zijn aangeschaft).
Aandachtspunten:
•	Als u nieuwe werkplekken inricht, doe dat dan samen met (een vertegenwoordiging van)
de medewerkers. Dit geldt vooral voor de belangrijkste componenten van de werkplek,
zoals stoel en werktafel. Maak wel een voorselectie op basis van ergonomische kwaliteit,
zodat de medewerkers niet uit tientallen varianten hoeven kiezen.
•	Soms heeft een medewerker speciale hulpmiddelen nodig (een aangepaste muis, rolbal
of trilmuis, tablet of pen, gesplitst toetsenbord, etc.) of een aangepaste werkplek. Laat
dit beoordelen door een ergonoom, arboadviseur of preventiemedewerker. Dat voorkomt de aanschaf van nutteloze en verkeerde hulpmiddelen.
3.6.6
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Maatregel 6: Aanbieden ergonomische laptopwerkplek
‘De afgelopen jaren werken steeds meer collega’s met een laptop. Zelf heb ik er ook een sinds
drie maanden. Toch wel erg handig dat ik nu overal kan gaan zitten werken, maar de neiging
om zonder hulpmiddelen te gaan werken, is nog wel erg groot. Als ik een paar uur heb zitten
muizen met mijn touch pad, dan ga ik tintelingen voelen in mijn onderarm. Op kantoor kan
ik gelukkig beschikken over een laptopverhoger en los toetsenbord en muis. Dat maakt een
groot verschil.’

Tegenwoordig worden steeds meer laptops en tablets gebruikt. Deze draagbare computers
voldoen niet aan de ergonomische eisen uit de Arboregeling en mogen (zonder speciale
hulpmiddelen) daarom niet langer dan gemiddeld 2 uur per dag gebruikt worden.
Zonder speciale hulpmiddelen is werken op een laptop of tablet namelijk slecht voor de
werkhouding. De werknemer moet zijn schouders aanspannen om het toetsenbord goed
te bedienen, zich erg inspannen om met een touchpad de cursor te verplaatsen en zijn nek
sterk buigen om goed op het beeldscherm te kunnen kijken. Zo kan werken aan een laptop
al binnen enkele uren leiden tot lichamelijke klachten. Op den duur kan de medewerker hierdoor RSI ontwikkelen.
De werkhouding bij een laptop of tablet is met enkele eenvoudige hulpmiddelen te verbeteren. Deze hulpmiddelen zijn vooral nodig als de medewerker meer dan twee uur per dag
met de laptopcomputer werkt (op kantoor of thuis).
De benodigde hulpmiddelen zijn:
•	een dockingstation dat is verbonden met een beeldscherm, een toetsenbord en een
muis
óf
•	een laptopstandaard die het scherm op de juiste hoogte plaatst, en een los aan te sluiten
toetsenbord en muis
Aandachtspunten:
•	Gebruik in plaats van een standaardtoetsenbord een minitoetsenbord. Dit is kleiner en
daardoor gemakkelijker in het gebruik (Let op: de afstand tussen de toetsen moet wel
gelijk zijn aan die van een standaardtoetsenbord).
•	Er zijn lichte en opvouwbare laptopstandaards in de handel die gemakkelijk in een laptoptas passen. Dit is wenselijk als de medewerker zijn laptop op verschillende plekken
gebruikt. Wordt de laptop ook in de auto gebruikt, dan zijn speciale laptopstandaards
hiervoor beschikbaar, die in de auto bevestigd kunnen worden.
•	Er zijn laptopstandaards in de handel die tevens als documenthouder zijn te gebruiken.
Dit is ideaal als de medewerker geregeld documenten gebruikt.
•	De leidinggevende geeft het goede voorbeeld door de hulpmiddelen zelf ook te gebruiken.
•	Zorg ook voor een goede tas om laptop en attributen te vervoeren. Moet er buiten de
deur veel mee gereisd en gelopen wordt dan is een rolmodel de adviseren, zodat het tillen en dragen beperkt blijft.
3.6.7

Maatregel 7: Goed inkoopbeleid
‘Een collega van mij heeft de laatste tijd vrij veel last van haar rechterarm. Zij is naar de bedrijfsarts gegaan en die heeft haar laten weten dat facilitaire zaken twee verschillende ergonomische muizen laat uitproberen door medewerkers met klachten. Daar is dus goed over
nagedacht. Wél de mogelijkheid voor een specifiek invoermiddel, maar niet een wirwar van
verschillende hulpmiddelen en gadgets.’
Bij de aanschaf van meubilair (kantoorstoelen/kantoortafels), maar ook bij de aanschaf van
techniek (beeldschermen, muis, toetsenbord) en hulpmiddelen als voetensteunen, documenthouders, etc. is het aan te bevelen goed te letten op de ergonomische eisen. Zo kunnen de juiste onderdelen van een werkplek worden aangeschaft waarmee een goede ergonomische werksituatie gecreëerd kan worden.
Wat vraagt dit van de organisatie?
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Zorg dat de inkoopafdeling beschikt over een Programma van Eisen voor het meubilair en
de hulpmiddelen. Voor sommige aspecten kan geput worden uit de diverse bijlagen achterin dit boek, zoals bijlagen 4 en 5.
Aandachtspunten:
•	Bied de medewerkers van de facilitaire dienst en ICT een ergonomiecursus aan om hun
deskundigheid te vergroten. In de cursus kan ook worden ingegaan op het nut en de
noodzaak van ergonomisch verantwoord meubilair en hulpmiddelen.
•	Houd altijd een vinger aan de pols bij medewerkers: bevallen de gekozen en aangekochte
middelen goed? Zo nee: welke consequenties moet dit hebben voor het inkoopbeleid?
3.6.8

Maatregel 8: Software-ergonomie
‘Over enkele maanden schakelen we over naar een nieuw boekhoudkundig softwareprogramma. Binnen de projectgroep die de aanschaf en de implementatie van de software regelt, is gelukkig veel aandacht voor de gebruikersvriendelijkheid. We kunnen kiezen uit drie
aanbieders, dus we kunnen daar hoge eisen aan stellen. We letten er bijvoorbeeld op dat niet
alles met de muis moet gebeuren, maar dat als alternatief de functietoetsen kunnen worden
gebruikt.’
Bij de aanschaf van software is het aan te bevelen goed te letten op de ergonomische eisen.
Richtlijnen om ergonomisch goede software te bouwen bestaan uit:
•	richtlijnen voor de vormgeving op het scherm;
•	richtlijnen voor de dialoog tussen het programma en de gebruiker. Hierbij is met name
van belang dat functietoetsen kunnen worden gebruikt ter vervanging van interactie
met de muis.
Wat vraagt dit van de organisatie?
•	Zorg dat de ICT-afdeling beschikt over een Programma van Eisen voor de software (zie
bijlage 7).
Aandachtspunten:
•	Draag er zorg voor dat de ICT-medewerkers zich bewust zijn van het belang van goede
software.
•	Schakel eventueel externe deskundigheid in om ergonomische kwaliteit van software te
beoordelen.
•	Houd altijd een vinger aan de pols bij medewerkers: bevalt de gekozen software goed?
Zo nee: hoe kan bij het inkoopbeleid in de toekomst beter rekening gehouden worden
met de wensen?

3.6.9

Maatregel 9: Gebruik functietoetsen
‘Door ons nieuwe boekhoudkundige softwareprogramma, moet ik de laatste tijd vaker en
langer werken met de muis dan ik gewend was. Ik compenseer dat door in alle MS-office-programma’s (Word, Outlook, Excel en PowerPoint) veel meer met de functietoetsen te werken.
Het vroeg wat zelfdiscipline en het was even wennen, maar nu werkt het een stuk prettiger.
En nog sneller ook!’
Vele computerfuncties die normaal met de muis worden aangestuurd, zijn ook uit te voeren
met functietoetsen op het toetsenbord. Hierdoor kan de medewerker zelf naar behoefte
het gebruik van muis en toetsenbord afwisselen.
Wat vraagt dit van de organisatie?
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Om de medewerkers te leren omgaan met functietoetsen is motivatie en training nodig. U
kunt het gebruiken van functietoetsen stimuleren door:
leren werken met pauzesoftware
De software legt vast hoeveel muisklikken, toetsaanslagen, scrollbewegingen en sneltoetsaanslagen de medewerker maakt. Ook geeft hij de verhouding tussen muisklikken en sneltoetsen weer. Wanneer de software ziet dat de medewerker voor een veelgebruikte opdracht regelmatig de muis gebruikt, verschijnt een venster met de alternatieve sneltoets.
Op die manier leert de medewerker elke dag een paar nieuwe sneltoetsen.
specifieke software
Het softwareprogramma maakt het mogelijk alle taken op de computer via het toetsenbord
uit te voeren. De gebruiker kan zelf sneltoetsen aanmaken en gebruikmaken van de standaard ingebouwde sneltoetsen. Een wizard helpt de medewerker bij het aanmaken van de
sneltoetsen.
workshops
Er zijn verschillende workshops mogelijk, van presentaties van één uur tot en met complete meerdaagse trainingen (2 x 3 uur), die desgewenst ook op locatie gehouden kunnen
worden. Er is een keuze uit verschillende aanbieders, waarbij klassikale trainingen kunnen
worden gevolgd, maar ook modules met e-learning.
Aandachtspunt:
•	Juist medewerkers met (beginnende) klachten zijn ontvankelijk voor het aanleren van
een nieuwe werkwijze. Als zij als eerste groep getraind worden, is de kans op succes (ook
voor de introductie bij andere medewerkers) groot.
3.6.10

Maatregel 10: Collectieve voorlichting aan de medewerkers
‘Een paar weken geleden heb ik vanuit mijn rol als arbocoördinator het initiatief genomen om
interactieve groepsvoorlichtingen te organiseren. Een ervaren trainer gaat eerst uitleg geven
over gezond beeldschermwerk. Daarna laat ze ons zelf onze stoel instellen (die nemen de
deelnemers mee naar de trainingsruimte). Door zelf te oefenen leer je natuurlijk het meest.
Ze laat de deelnemers ook op de stoelen van een paar collega’s zitten. Dan merk je dat dit helemaal niet comfortabel zit. Door de bijeenkomst zullen alle medewerkers extra gemotiveerd
zijn om zelf hun werkplek goed in te stellen en op hun werkhouding te letten.’
Een ergonomisch ingerichte beeldschermwerkplek is een belangrijke voorwaarde voor gezond werken. Maar medewerkers moeten die werkplek ook goed gebruiken. Door voorlichting en training kunnen zij leren hoe ze het meubilair en alle hulpmiddelen kunnen instellen
en gebruiken. Ook moeten ze leren waarom dat noodzakelijk is.
Goede voorlichting voldoet aan de volgende criteria:
•	De voorlichting is afgestemd op de specifieke omstandigheden van de betrokken medewerkers;
•	De voorlichting wordt regelmatig herhaald;
•	De voorlichting wordt geëvalueerd.
Een goede training gaat in op de volgende vragen:
•	Waar en in welke mate komt RSI voor?
•	Hoe ontstaat RSI?
•	Hoe is RSI te voorkomen?
•	Welke maatregelen kan de werkgever nemen?
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•	Welke maatregelen kunnen medewerkers nemen?
•	Hoe zijn meubels en hulpmiddelen goed in te stellen?
•	Waar kan de medewerker hulp krijgen bij problemen?
U kunt op verschillende manieren voorlichting en trainingen geven:
• Groepsvoorlichting: via een presentatie of demonstratie wordt de medewerkers gedemonstreerd hoe zij de werkplek kunnen inrichten, instellen en gebruiken.
•	
Stapsgewijze instructie via intranet: de instel- en opstelmogelijkheden van onder meer
stoel, tafel, beeldscherm, toetsenbord en documenthouder zijn zo groot, dat het nuttig
is de medewerkers stap voor stap te ondersteunen bij het instellen van hun werkplek. Dit
kan door middel van instructie via intranet.
•	Aanbieden van algemene informatie over RSI en de maatregelen binnen uw bedrijf kunt
u ook aanbieden via intranet. Zie hiervoor ook bijlage 9.
Wat vraagt dit van de organisatie?
•	Bij een goed arbobeleid staan voorlichting en training niet op zichzelf. Medewerkers
moeten ook beschikken over de juiste werkplek en hulpmiddelen.
•	Het effect van eenmalige voorlichting en training zal in de loop van de tijd afnemen. Regelmatige herhaling van training en voorlichting biedt meer kans op blijvende gedragsverandering.
Aandachtspunt:
•	Laat de ergonoom, arboadviseur of preventiemedewerker na de voorlichting of training
een rondgang maken om resterende vragen te beantwoorden (zie beschrijving individuele werkplekbezoeken, maatregel 3.6.12). Ook kan hij of zij dan helpen bij het juist
instellen van de werkplek. Het heeft veel meer effect als medewerkers de voordelen op
de eigen werkplek ervaren, dan wanneer ze erover lezen in een folder.
3.6.11

Maatregel 11: Gebruik beeldschermbril
‘Bij mijn laatste rondgang door ons bedrijf viel mij op dat een collega met een half leesbrilletje
op zat te werken met zijn gezicht dicht bij het beeldscherm. Zijn hoofd was opgeheven om
door de halve glazen van de leesbril te kunnen kijken. Samen kwamen we tot de conclusie dat
hij een oogonderzoek zou moeten doen, om te bepalen of hij ook een beeldschermbril nodig
heeft.’
Bij beeldschermwerk zitten de medewerkers op een specifieke afstand van hun beeldscherm. Soms hebben de ogen moeite om op deze afstand scherp te stellen, bijvoorbeeld
door ouderdomsverziendheid. In dergelijke gevallen kan een beeldschermbril noodzakelijk
zijn. Een oogonderzoek moet dit vaststellen. Een oogonderzoek kan uitgevoerd worden bij
een opticien of arbodienst. In gecompliceerdere gevallen bij een oogarts. De kosten van het
onderzoek lopen uiteen van gratis (opticien) tot € 60,-.
Bij een goede beeldschermbril is de sterkte van de glazen afgestemd op de kijkafstanden
van het werk. De beeldschermwerkers zullen hierdoor scherper zien en minder snel fouten maken of een verkeerde werkhouding aannemen. Ook hoeven de oogspieren minder
hard te werken. Dit verkleint de kans op nekklachten, oogvermoeidheid, tranende ogen en
hoofdpijn. Beeldschermwerk met slechte ogen en zonder (goede) bril levert overigens geen
oogschade op.
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Wat vraagt dit van de organisatie?
•	
Woningcorporaties doen er verstandig aan om voor het oogonderzoek en de beeldschermbril afspraken te maken met een betrouwbare opticien, in geval van een grote woningcorporatie een opticienketen met filialen in de nabijheid van de bedrijfsvestigingen.
•	De werkgever zal deze bril moeten vergoeden. Spreek een maximumbedrag af voor de
vergoeding van het montuur van de bril in een interne ‘’regeling beeldschermbrillen’’.
De kosten van een beeldschermbril variëren van enkele euro’s (leesbril) tot € 250,- (multifocale bril, afhankelijk van luxe van de glazen en montuur).
•	Soms is het onderscheid tussen een gewone bril en een beeldschermbril niet goed te
maken. Voorkom discussie hierover door goede afspraken te maken over vergoeding
door de werkgever.
Aandachtspunten:
•	Bij beginnende ouderdomsverziendheid is een eenvoudige leesbril met een volledig glas
(geen ‘’halve’’ glazen) met een sterkte van + 1 of + 1,5 vaak al afdoende. Het is wel verstandig om voorafgaand aan deze aanschaf een professionele oogmeting te laten uitvoeren
voor beeldschermwerk, zodat zeker is dat deze bril afdoende is.
•	Sommige verzekeraars vergoeden de aanschaf van een beeldschermbril.
•	Uw organisatie kan in het kader van een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenbeleid streven
naar een snelle en laagdrempelige afhandeling van het aanschaffen van de beeldschermbril.
•	De medewerkers zal optimaal gebruik moeten maken van de bril.
3.6.12

Maatregel 12: Individuele werkplekbezoeken
‘Een paar weken geleden kwam ik bij mijn nieuwe werkgever werken, en binnen enkele dagen kreeg ik een bezoek van een ‘werkplekconsulent’ die samen met mij de instelling van
mijn bureaustoel en werkplek doornam. Wat ik zo goed vond, is dat zij ook meteen hielp het
bureau op de juiste hoogte te zetten en de monitorverhoger wat anders in te stellen. De monitor stond te hoog voor mij en moest dus naar beneden worden bijgesteld. Mijn werkgever
vindt een gezonde manier van werken blijkbaar echt belangrijk.’
Een werkplekconsulent maakt een rondgang, bezoekt alle medewerkers, geeft instructie en
helpt de medewerkers bij het optimaal instellen van hun werkplek. Voor medewerkers kan
een werkplekpaspoort worden samengesteld. Dit is een documentje met bijvoorbeeld de
drie belangrijkste individuele instellingen van de werkplek:
•	bureauhoogte;
•	stoelhoogte;
•	beeldschermhoogte.
Op basis van de rondgang kan ook een advies worden opgesteld voor facilitair betreffende
vervanging meubilair en het verstrekken van hulpmiddelen. Een mogelijk is ook een actielijst
in Excel, waarbij per medewerker de te treffen maatregelen staan.
Wat vraagt dit van de organisatie?
•	Een efficiënte planning, waardoor de medewerkers in korte tijd kunnen worden gezien.
Aandachtspunt:
•	Voer de werkplekaanpassingen die zijn aanbevolen, snel uit en stel de gevraagde hulpmiddelen snel beschikbaar. Te veel tijd tussen advies en uitvoering leidt bij de medewerkers al snel tot frustratie.
•	de thuiswerkplek vergt apart aandacht, zie hiervoor ook de informatie in hoofdstuk 6.
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3.6.13

Maatregel 13: RSI-consulent / Coach gezond beeldschermwerk
‘Al meer dan zes jaar ben ik binnen onze woningcorporatie actief als RSI-consulent. Eerst heb
ik een tweedaagse cursus gevolgd en daarna heb ik elk jaar een opfrisdag bijgewoond. De
laatste keer zijn we dieper ingegaan op telewerken. Langzamerhand gaan steeds meer medewerkers een of twee dagen thuis werken. Interessant om daar meer over te horen. Zo kan ik
mijn collega’s nog beter van dienst zijn.’
Binnen diverse woningcorporaties is gekozen voor het opleiden van een RSI-consulent of
Coach gezond beeldschermwerk. Dit is een medewerker van het bedrijf die eenvoudige
werkplekinstructies kan geven, bijvoorbeeld aan nieuwe medewerkers, en antwoord kan
geven op vragen van collega’s over hun werkomstandigheden, bijvoorbeeld over de instelling van de pauzesoftware. Zo zijn oplossingen voor problemen snel en laagdrempelig voorhanden.
Wat vraagt dit van de organisatie?
•	Selecteer zorgvuldig de medewerker die consulent / coach wil worden. Hij of zij moet
affiniteit met het onderwerp hebben, maar in deze rol ook door zijn collega’s worden
geaccepteerd.
•	Laat de consulent / coach deelnemen aan een cursus op dit gebied en bied mogelijkheden de kennis up-to-date te houden. Hoe uitvoerig de cursus moet zijn, is afhankelijk
van de taken die een coach krijgt. Zijn deze organisatiebreed dan biedt een tweedaagse
cursus met een jaarlijkse herhaling van een halve tot een hele dag een goede basis. Zijn
de taken meer beperkt dan kan ook de training korter zijn.
Aandachtspunten:
•	Maak met de consulent vooraf goede afspraken over taken en tijdsbesteding.
•	Voer werkplekaanpassingen die de consulent / coach aanbeveelt, snel uit en stel de gevraagde hulpmiddelen snel beschikbaar.
•	Bewaak dat de consulent / coach doorverwijst als medewerkers klachten hebben, of als
er specialistische vragen worden gesteld.
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4

Arbo in callcenters (telefonische backoffice klantencontact)

4.1

Inleiding
Intensieve telefonische werkzaamheden die medewerkers backoffice combineren met
beeldschermwerk, brengen specifieke risico’s met zich mee. Zo zorgt de aard van het werk
ervoor dat medewerkers op deze werkplekken extra risico lopen op RSI en werkdruk. Om dit
te voorkomen zijn – naast die in de hoofdstukken over RSI en werkdruk genoemde maatregelen – doelgerichte, aanvullende maatregelen nodig. Het telefoneren met de klant kan
bovendien geluidshinder opleveren en op die manier de kwaliteit van het werk negatief beïnvloeden. Ook dit vraagt aandacht van de organisatie.
Medewerkers, die frequent telefonisch contact met klanten onderhouden kunnen regelmatig geconfronteerd worden met vervelende of zelfs agressieve klanten. Zij vormen daarmee
een risicogroep en verdienen extra aandacht bij een beleid gericht op de preventie van
agressie en geweld. Dit onderwerp wordt uitvoerig behandeld in Arbo-werkboek 6 en blijft
hier achterwege.

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen achtereenvolgens aan bod:
•	Om welke werkzaamheden gaat het hier eigenlijk? En wat zijn de specifieke risico’s bij
deze werkzaamheden? Dit wordt aangegeven in de paragrafen 4.2 en 4.3.
•	Een algemene aanpak gericht op het voorkomen van RSI en werkdruk (zie de hoofdstukken in Arbo-werkboek 5 en 6 die hierover gaan) is van belang, ook voor medewerkers bij callcenters. In paragraaf 4.4 van dit hoofdstuk staat beschreven welke aanvullende aandachtspunten er gelden in deze werkplekken.
•	In paragraaf 4.5 wordt dit uitgewerkt in verschillende maatregelen, die aanvullend op
algemeen beleid rond RSI en werkdruk kunnen worden genomen.
Diverse bijlagen achter in dit werkboek kunnen als achtergrondmateriaal of hulpmiddel
worden gebruikt voor de eigen aanpak.

4.2
Beschrijving werkzaamheden
	In dit hoofdstuk richten wij ons op de volgende werkzaamheden binnen woningcorporaties:
•	telefonische communicatie met klanten;
•	waarbij gegevens tijdens of na het telefoongesprek worden ingevoerd in een PC;
•	het gaat om werkzaamheden die backoffice worden uitgevoerd, al dan niet in een callcenter.
4.3

Specifieke risico’s bij telefonisch klantencontact backoffice
RSI is een reëel risico bij de werkzaamheden in callcenters. Zeker als telefonische werkzaamheden gecombineerd moeten worden met het invoeren en opzoeken van gegevens in de
computer is oplettendheid geboden.
Vaak worden veel verschillende werkzaamheden gecombineerd. Hiervoor is concentratie
nodig. De omgeving moet dit mogelijk maken. Problemen kunnen zich dan voordoen als
meerdere (te veel) mensen bij elkaar in dezelfde ruimte werkzaam zijn.
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Wat zijn de specifieke risico’s die zich op deze werkplekken kunnen voordoen?
In hoofdstuk 3 van dit werkboek (RSI) staat het 5W-model beschreven, waarin risico’s worden afgeleid van verschillende aspecten van de werkplek: de werktaken, de werktijden, de
werkdruk, de werkplek en de werkwijze. In tabel 3 staan risico’s op callcenterwerkplekken
benoemd, gerelateerd aan deze aspecten.
Tabel 3:

4.4

Overzicht specifieke risico’s bij telefonisch klantencontact

Onderdeel 5W-model

Specifieke risico’s bij telefonisch klantencontact backoffice

1. Werktaken

Eenzijdige functie-inhoud, waarbij langdurig zittend werk moet
worden verricht met tegelijkertijd bellen en data invoeren in de PC.
Beperkte mogelijkheid voor zelfregulering van telefoongesprekken.

2. Werktijden

Onvoldoende pauzes.

3. Werkdruk

Werkdruk (o.m. er staan veel klanten in de wacht; (te) beperkte
tijd voor telefonische behandeling; onvoldoende informatie om
klant te woord te staan). Zie voor een aanpak t.a.v. werkdruk
Arbo-werkboek 6.
Verbale agressie vanuit klanten (zie hiervoor eveneens Arbowerkboek 6).

4. Werkplek

Een slechte inrichting van de werkplek.
Beperkte afmetingen ruimte en aantal werkplekken.
Onvoldoende hulpmiddelen zoals ontbreken headset.
Onvoldoende aandacht voor adequate ergonomische software.
Onvoldoende maatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan.

5. Werkwijze

Onvoldoende rekening houden met andere collega’s (waardoor
geluidsoverlast ontstaat).
Onduidelijke privacyregels (onduidelijke regels over wanneer en
hoe bij het afluisteren van gesprekken).
Rommelige werkomgeving. In een rumoerige omgeving is clean
desk policy extra belangrijk voor meer rust

Specifieke aandachtspunten bij telefonische backoffice
Voor de medewerkers, die backoffice de klantcontacten verzorgen, is een algemene aanpak
gericht op preventie van RSI erg belangrijk.
De meeste maatregelen die worden beschreven in hoofdstuk 3 van dit werkboek (RSI),
zijn ook voor backoffice-functies relevant. Sommige aspecten in relatie tot preventie van RSI verdienen echter extra aandacht. Daarnaast zijn aanvullende maatregelen
noodzakelijk.
Deze aspecten en maatregelen worden in dit hoofdstuk beschreven.

In tabel 4 staat een overzicht van maatregelen, zoals benoemd en beschreven in het hoofdstuk over RSI. In de rechterkolom staat aangegeven of er bij deze maatregelen speciale aandachtspunten zijn voor werkplekken in callcenters. Tegelijk worden aanvullende maatregelen benoemd, als deze nodig zijn.
De maatregelen zelf worden in paragraaf 4.5 beschreven.
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Tabel 4:

Speciale aandachtspunten bij RSI-maatregelen voor callcenters

Maatregel

Speciale aandachtspunten

1. Functies met afwisseling

Een eenzijdig takenpakket is een extra risico bij deze
functie. Daarom extra aandacht schenken aan afwisseling van werkzaamheden (zie hoofdstuk 3).

2.	Regelmogelijkheden
vergroten

De afhandeling van klantvragen is vaak teamwork.
Goede afspraken over regelmogelijkheden en goede
richtlijnen van een teamleider vragen extra aandacht.

3. 	Beheersen van aantal uren
beeldschermwerk

Geen specifieke aandachtspunten (zie maatregel beschreven in hoofdstuk 3).

4. 	Pauzes benutten / indien
mogelijk pauzesoftware
gebruiken

Vaak is pauzesoftware niet mogelijk, vanwege invoer
tijdens telefonische gesprekken van gegevens in
de PC. Dus: onderling goede afspraken maken over
pauzes. Iedereen moet daarnaast individueel letten op
eigen pauzegedrag.

5. 	Aanbieden ergonomische
werkplek

Er worden specifieke eisen gesteld aan een callcenterwerkplek. Zie hiervoor maatregel 4.5.1 en 4.5.2. in dit
hoofdstuk. Een headset maakt hier onderdeel van uit.
Medewerkers moeten ook beschikken over voldoende
werkruimte. Zie hiervoor maatregel 4.5.3.

6. 	Aanbieden ergonomische
laptopwerkplek

Zie punt 5.

7. Goed inkoopbeleid

Geen specifieke aandachtspunten (zie maatregel in
hoofdstuk 3).

8. Software-ergonomie

Extra veel accent leggen op gebruikersvriendelijkheid,
omdat de medewerkers tegelijkertijd telefoneren.

9. Gebruik functietoetsen

Geen specifieke aandachtspunten (zie maatregel in
hoofdstuk 3).

10. 	Collectieve voorlichting aan
de medewerkers

In de voorlichting kunnen de medewerkers extra
geattendeerd worden op het belang van een goede
samenwerking. Het doel is dat men rekening met
elkaar houdt, zodat men prettig en voldoende geconcentreerd kan werken. Aandachtspunten zijn:
• Instellen van de werkplek waar ook collega’s gebruik
van maken.
• C
 lean desk policy.
• B
 eperken geluidshinder (zie hoofdstuk 7).

11. Beeldschermbril

Geen specifieke aandachtspunten (zie maatregel in
hoofdstuk 3).

12.	Individuele
werkplekbezoeken

Geen specifieke aandachtspunten (zie maatregel in
hoofdstuk 3).

13.	RSI-consulent / Coach
gezond beeldschermwerk

Geen specifieke aandachtspunten (zie maatregel in
hoofdstuk 3).
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4.5

Specifieke maatregelen callcenters
Op de volgende pagina’s worden drie specifieke maatregelen beschreven voor verbetering
van de werkplekken in het callcenter. Hierbij horen diverse bijlagen, die achter in dit werkboek te vinden zijn. In tabel 5 is een overzicht hiervan te vinden.
Tabel 5:

4.5.1

Overzicht specifieke maatregelen en bijlagen callcenters

4.5.1 Aanbieden ergonomische
callcenterwerkplek

Bijlage 4: ‘Specificaties ergonomische kantoorstoel’
Bijlage 5: ‘Specificaties ergonomische werktafel’

4.5.2 Aanbieden ergonomische
flexwerkplek

Bijlage 4: ‘Specificaties ergonomische kantoorstoel’
Bijlage 5: ‘Specificaties ergonomische werktafel’

4.5.3 Zorgen voor voldoende
oppervlakte van de werkplek

Bijlage 8: ‘Berekening minimale oppervlakte
kantoorvertrek’

Maatregel 1: Aanbieden ergonomische callcenterwerkplek
‘Binnen onze woningcorporatie is net een project gestart om de inrichting van het callcenter
te verbeteren. Doelstelling van het project is het optimaliseren van de functionaliteit, de effectiviteit en de arbeidssatisfactie van de medewerkers. Eerst gaan we de samenwerkingsverbanden tussen de medewerkers (o.a. mate van communicatie), de taken die de medewerkers
uitvoeren en de hulpmiddelen die zij daarbij gebruiken, analyseren. Dit moet leiden tot vier
verbetervoorstellen waaruit de medewerkers en de leidinggevende één verbetervoorstel kiezen. Dit verbetervoorstel wordt verder uitgewerkt naar een ontwerp.’
De werkplekken moeten geschikt zijn voor het beeldschermwerk én voor telefoneren. Dat
betekent dat er voorzieningen als een headset zijn en akoestische maatregelen in de werkruimte zijn getroffen. Omdat de werkplekken vaak door verschillende medewerkers gebruikt worden, moeten deze gemakkelijk instelbaar zijn. Er moet bovendien ruimte voor de
medewerkers zijn voor het opbergen van documenten en persoonlijke spullen.

De callcenterwerkplek moet ergonomisch ingericht zijn. Dat betekent dat de werkplek voldoet aan de volgende eisen:
•	een ergonomische kantoorstoel (zie bijlage 4);
•	een ergonomische werktafel (zie ook bijlage 5) die:
		
- voldoende groot is voor de uit te voeren werkzaamheden;
		 -	bij voorkeur elektrisch in hoogte verstelbaar is tussen 65 en 85 cm en waarvan de ingestelde hoogte in een venster wordt aangegeven;
•	een goed functionerend beeldscherm dat gemakkelijk in hoogte verstelbaar is en dichterbij of verderaf van de medewerker geplaatst kan worden. Het beeldscherm kan eenvoudig op een laptopcomputer aangesloten worden;
•	goed functionerend (mini)toetsenbord en standaard muis voor gegevensinvoer die beide eenvoudig op een laptopcomputer kunnen worden aangesloten;
•	een voetensteun als de medewerker dat wenst. De voetensteun is tenminste 30 x 40 cm
groot en in hoogte en hellingshoek instelbaar;
•	een headset met een microfoon en speakers die op het hoofd gedragen wordt zodat
een telefoongesprek gevoerd kan worden zonder een hoorn te hoeven vast houden.
De ruimte waar de callcentermedewerker werkt, voldoet aan de volgende eisen:
•	de ruimte is voorzien van veel geluidabsorberende materialen op de vloer, aan de wanden en aan het plafond (bijv. akoestische plafondtegels). Zie ook informatie in hoofdstuk
7 over beperken geluidsoverlast en bijlage 11;

38

•	tussen twee medewerkers zijn tot een niveau van minimaal 105 cm geluidabsorberende
schotten aangebracht;
•	er is voor elke medewerker in het callcenter een opbergmogelijkheid voor documenten
en persoonlijke spullen nabij de werkplek;
•	in de ruimte wordt voor alle werkplekken de ‘’clean desk policy‘’ gehanteerd;
•	er is een aparte pauzeruimte buiten de werkruimte waar getelefoneerd wordt.
Wat vraagt dit van de organisatie?
•	Het beschikbaar stellen van de benodigde voorzieningen en materialen voor een juiste
inrichting van de werkplek.
Medewerkers worden voldoende voorgelicht over de wijze waarop zij de werkplek moeten
instellen, waarbij de voor hen persoonlijk meest gewenste tafelhoogte in cijfers (bijv. 70
centimeter) wordt meegedeeld, liefst schriftelijk.
Aandachtspunten:
•	Wanneer de medewerkers vaak moeten opstaan van hun werkplek is een draadloze
headset aan te bevelen.
•	Het naleven van de gebruiksafspraken (clean desk, geen lawaai maken) door de medewerkers is belangrijk om het werken in het callcenter goed te laten verlopen.
•	Medewerkers moeten voldoende tijd nemen en krijgen om bij het begin van het werk de
werkplek goed in te stellen.
4.5.2

Maatregel 2: Aanbieden ergonomische flexwerkplek
‘Met tien, veelal parttime, medewerkers nemen wij een groot gedeelte van de klantenservice
voor onze rekening. We hebben twee hoofdtaken: we zitten een deel van de dag aan de balie
in de woonwinkel en wij bemensen een deel van de dag backoffice de telefoon. Backoffice
werken we aan flexplekken. Gelukkig is daar goed over nagedacht en beschikken we over
elektrisch in hoogte instelbare bureaus. We hoeven maar ons pasje langs de sensor te houden
of het bureau wordt automatisch op de juiste hoogte ingesteld. Niet alleen de hoogte van
het bureau, maar ook van de monitor.’
Binnen diverse woningcorporaties werkt een deel van de medewerkers aan een flexwerkplek. Dit komt extra vaak voor bij medewerkers die deels hun werk frontoffice doen (woonwinkel) en deels backoffice (bijvoorbeeld klantenservice backoffice).
Ook flexwerkplekken moeten ergonomisch verantwoord zijn. Dat betekent dat medewerkers hun werkplek telkens opnieuw moeten kunnen instellen. Het is wenselijk dat u daar bij
de inrichting van flexwerkplekken en de omgeving daarvan rekening mee houdt. Over het
gebruik van flexwerkplekken moet u de medewerkers voldoende voorlichten.
Om de flexwerkplek ergonomisch in te richten moet aandacht besteed worden aan de volgende componenten:
Algemene maatregelen:
•	een ergonomische stoel (zie bijlage 4);
•	een ergonomische werktafel (zie bijlage 5);
•	een goed functionerend beeldscherm: de medewerker kan het gemakkelijk in hoogte
verstellen en naar zich toe halen of verderaf plaatsen en het is ook eenvoudig op een
laptopcomputer aan te sluiten;
•	een goed functionerend (mini)toetsenbord en een standaardmuis die beide eenvoudig
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op een laptopcomputer zijn aan te sluiten;
•	(als de medewerker dat wenst) een voetensteunvlak van ten minste 30 x 40 cm groot,
hoogte en hellingshoek moeten instelbaar zijn;
•	(als de medewerker met documenten werkt) een A3-documenthouder, waarvan de hellingshoek eenvoudig verstelbaar is.
Specifieke maatregel:
•	werktafel is elektrisch in hoogte verstelbaar is tussen 65 en 85 cm, waarbij de ingestelde
hoogte in een venster wordt aangegeven.
Voor de ruimte waar de flexwerker werkt, gelden de volgende wensen:
•	Elke flexwerker heeft nabij de werkplek een opbergmogelijkheid voor documenten en
persoonlijke spullen; een andere mogelijkheid is dat elke flexwerker de beschikking heeft
over een verrijdbare of draagbare opbergmogelijkheid (trolley of flexkoffer);
•	Bij elke flexwerkplek is een opbergmogelijkheid voor trolleys of flexkoffers (als die worden gebruikt);
•	Voor alle flexplekken geldt een ’clean desk policy’.
Wat vraagt dit van de organisatie?
•	Naast het beschikbaar stellen van de juiste apparatuur en voorzieningen: medewerkers
moeten voldoende voorgelicht worden over de wijze waarop zij de werkplek moeten
instellen, waarbij de voor hen persoonlijk meest gewenste tafelhoogte in cijfers (bijv. 70
centimeter) wordt meegedeeld, liefst schriftelijk.
Aandachtspunten:
•	Wanneer medewerkers vaak moeten opstaan van hun werkplek is een draadloze headset
aan te bevelen.
•	Het naleven van de gebruiksafspraken (clean desk, geen lawaai maken) door de medewerkers is belangrijk om het werken in het callcenter goed te laten verlopen.
•	Medewerkers moeten voldoende tijd nemen en krijgen bij het begin van het werk om de
werkplek goed in te stellen.
•	van flexibele werkplekken kan ook sprake zijn bij het introduceren van Het Nieuwe Werken. Zie hiervoor hoofdstuk 6.
4.5.3

Maatregel 3: Zorgen voor voldoende oppervlakte van de werkplekken
‘Als leidinggevende merk ik dat mijn medewerkers soms moeite hebben om geconcentreerd
te werken. Ik ben blij dat ik heb kunnen bewerkstelligen dat we binnenkort een ruimte van
10 m2 bij ons callcenter kunnen betrekken. Die overlegruimte wordt zeer sporadisch gebruikt,
terwijl wij de vierkante meters elke dag keihard nodig hebben. De verbouwkosten zijn betrekkelijk laag, dus dat vormt ook geen belemmering.’
Juist een rumoerige omgeving hebben medewerkers voldoende werkruimte nodig om hun
werkzaamheden te kunnen verrichten. Het gaat om ruimte om het meubilair op te stellen,
de werkplek, de loopruimte om alles in de werkruimte te bereiken, ruimte voor overleg met
een collega en dergelijke. Een standaardkantoorwerkplek bestaande uit meubilair en een
kast heeft minimaal 7 m2 vloeroppervlak nodig. Een callcenterwerkplek moet minimaal aan
deze eisen voldoen.
De minimaal benodigde oppervlakte wordt vergeleken met de netto vloeroppervlakte van
het totale kantoorvertrek. Looproutes etc. worden hierbij meegeteld.
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Wat vraagt dit van de organisatie?
•	Berekenen van de benodigde ruimte voor elk werkvertrek en overleg met de medewerkers daarover. Gebruik hiervoor de tabel in bijlage 8.
Aandachtspunten:
•	Overleg tijdig met de medewerkers en inventariseer hun knelpunten en wensen.
•	Wanneer een ruimte te klein is, kan men door uitplaatsen van meubilair voldoende ruimte maken, bijvoorbeeld door kasten op de gang te plaatsen. Let wel op dat nood-/vluchtwegen niet worden geblokkeerd!

41

42

5

Arbo bij baliewerkzaamheden

5.1

Inleiding
Medewerkers van woningcorporaties voeren baliewerkzaamheden uit aan de receptie en in
de woonwinkels (klantenservice). Daar worden klanten direct te woord gestaan. Klantencontact wordt aan de balie vaak gecombineerd met beeldschermwerk. Dit brengt specifieke risico’s met zich mee, zoals RSI en andere vormen van fysieke belasting als gevolg van langdurig
staan / zitten, eventueel in ongunstige houdingen. Baliemedewerkers kunnen in hun werk
geconfronteerd worden met agressie en geweld van klanten.
In dit hoofdstuk zijn die aanwijzingen in wet- en regelgeving verwerkt, die (ook) van toepassing zijn op baliewerkzaamheden.

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen achtereenvolgens aan bod:
		•	
Wat wordt er in dit hoofdstuk precies onder baliewerkzaamheden verstaan? En
wat zijn de specifieke risico’s bij deze werkzaamheden? Waar moet extra op gelet
worden? Dit wordt aangegeven in de paragrafen 5.2 en 5.3.
		 •	Paragraaf 5.4 behandelt de verschillende maatregelen die aanvullend op algemeen
beleid rond RSI kunnen worden genomen om deze specifieke knelpunten bij baliewerkplekken te voorkomen.
Diverse bijlagen achter in dit werkboek kunnen als achtergrondmateriaal of hulpmiddel
worden gebruikt voor de eigen aanpak.

5.2

Beschrijving werkzaamheden
In dit hoofdstuk richten wij ons op de volgende werkzaamheden binnen woningcorporaties:
•	Klantencontact aan een balie;
		 - Receptie;
		
- Klantenservice / woonwinkel;
•	waarbij tegelijkertijd gegevens worden geraadpleegd en/of ingevoerd in een PC;
•	Bovendien kan er sprake zijn van telefonisch klantencontact, terwijl de medewerker
werkzaam is achter de balie.
5.3

Specifieke risico’s / aandachtspunten bij baliewerkzaamheden
Ook bij deze werkzaamheden is RSI een reëel risico. Afhankelijk van de inrichting van de
werkplek en de werkzaamheden is voor de medewerkers die baliewerkzaamheden uitvoeren preventie van RSI daarom noodzakelijk. Een algemene aanpak om RSI te voorkomen
staat in hoofdstuk 3 van dit Arbo-werkboek beschreven.
Daarnaast moet voorkomen worden dat langdurig staan of zitten leidt tot klachten. De veiligheid van de medewerker tijdens klantcontact is een apart aandachtspunt. Ook kan de
medewerker te maken hebben met werkdruk.
In dit hoofdstuk staat beschreven hoe men kan komen tot een veilige en ergonomisch ingerichte baliewerkplek. Het overzicht in tabel 6 bevat het totaal aan maatregelen, zoals behandeld in hoofdstuk 3 over RSI, met aanvullend beschreven de specifieke risico’s en aandachtspunten voor baliewerkplekken.
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Tabel 6:

Speciale aandachtspunten bij RSI-maatregelen bij baliewerkzaamheden

Maatregel

Speciale risico’s en aandachtspunten

1. 	Functies met
afwisseling

Risico’s: Eenzijdige functie-inhoud, waarbij langdurig zittend werk moet worden verricht met tegelijkertijd bellen
en data invoeren in de PC.
Aandachtspunten: Extra aandacht schenken aan afwisseling
van werkzaamheden.

2. 	Regelmogelijkheden
vergroten

Risico: Beperkte mogelijkheid voor zelfregulering van telefoongesprekken.
Aandachtspunten: De telefonische afhandeling van klantvragen is vaak teamwork. Goede afspraken over regelmogelijkheden en goede richtlijnen van een teamleider vragen extra
aandacht.

3. 	Beheersen aantal uren
beeldschermwerk

Geen specifieke aandachtspunten, zie maatregelen beschreven in hoofdstuk 3.

4. 	Pauzes benutten, indien Risico: Nemen van onvoldoende pauzes.
mogelijk pauzesoftware Aandachtspunt: Vaak is pauzesoftware niet mogelijk, vangebruiken
wege invoer gegevens in de PC. Dus onderling goede
afspraken maken over pauzes en iedereen moet individueel
letten op eigen pauzegedrag.
5. 	Aanbieden ergonomiRisico’s: Een inadequate inrichting van de werkplek, onvolsche en veilige werkplek doende hulpmiddelen zoals ontbreken headset.
Aandachtspunten: Er worden specifieke ergonomische eisen gesteld aan een baliewerkplek. Daarnaast is een veilige
werkplek van belang. Zie maatregelen 5.4.1 t/m 5.4.4.
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6. 	Aanbieden ergonomische laptopwerkplek

Zie 5.

7. 	Goed inkoopbeleid

Geen specifieke aandachtspunten (zie maatregel in hoofdstuk 3).

8. 	Software-ergonomie

Risico’s: Onvoldoende aandacht voor adequate ergonomische software.
Aandachtspunten: Extra accent leggen op gebruikersvriendelijkheid, als medewerkers tegelijkertijd telefoneren.

9. 	Gebruik functietoetsen

Geen specifieke aandachtspunten (zie maatregel in hoofdstuk 3).

10. 	Collectieve voorlichting
aan de medewerkers

Risico: Onvoldoende rekening houden met collega’s (daardoor teveel geluidsoverlast veroorzaken).
Aandachtspunt: In een aangepaste of aanvullende voorlichting kunnen de medewerkers geattendeerd worden op het
belang van beperken geluidshinder.

11. 	Beeldschermbril

Geen specifieke aandachtspunten (zie maatregel in hoofdstuk 3).

12. 	Individuele
werkplekbezoeken

Geen specifieke aandachtspunten (zie maatregel in hoofdstuk 3).

13. 	RSI-consulent / Coach
gezond beeldschermwerk

een specifieke aandachtspunten (zie maatregel in hoofdstuk 3).

5.4

Specifieke maatregelen
Op de volgende pagina’s volgen de extra maatregelen, die gewenst zijn voor een baliewerkplek en die niet elders reeds beschreven staan. In tabel 7 treft u hiervan een overzicht aan.
Tabel 7:

Overzicht specifieke maatregelen en bijlagen baliewerkzaamheden

Maatregelen

Specifieke bijlagen

1. 	Aanbieden ergonomische
	zit-stabaliewerkplek
2. 	Aanbieden ergonomische
	zit-zitbaliewerkplek
3. 	Aanbieden ergonomische
	sta-stabaliewerkplek
4. 	Ontwerp en inrichting
	veilige baliewerkplek
5.4.1

Bijlage 15: ‘Richtlijn ontwerp
veilige baliewerkplekken’

Maatregel 1: Aanbieden ergonomische zit-stabaliewerkplek
‘In de ontvangstruimte van ons hoofdkantoor is gelukkig de balie vervangen. In oude situatie
zat ik als baliemedewerker en stond de bezoeker, waardoor we niet op gelijke ooghoogte
konden communiceren. Dit was voor beide partijen niet prettig. Bovendien was de afstand
naar het balieblad zo ver weg dat ik moest reiken om iets aan te pakken. In het nieuwe ontwerp is een ruime, open balie ontwikkeld. Achter de balie is een verhoogde vloer toegepast
zodat ik kan zitten, maar wel op gelijke ooghoogte met de bezoeker.’
De recepties binnen de (kantoren van) woningcorporaties zijn overwegend zit-stabalies.
Daarbij zit de receptionist, terwijl de klant aan de andere zijde van de balie blijft staan. De
medewerker kan op een hoge stoel zitten of op een lage stoel die op een verhoogde vloer
is geplaatst. De klant staat tegenover de receptionist die met een computer informatie oproept of verwerkt.
Een zit-stabalie moet ergonomisch zijn ingericht omdat anders gezondheidsklachten kunnen ontstaan.
De eisen die worden gesteld, zijn:
•	Als de medewerker weinig hoeft te reiken en te lopen en de bezoekers kort aan de balie blijven, is de beste oplossing een balie met een verhoogde vloer (circa 20 cm), een
werkbladhoogte van circa 76 cm en een normale kantoorstoel. De vloer moet voldoende
groot zijn om met de stoel heen en weer te bewegen zonder de kans dat de stoel van de
verhoging af rijdt. De overgang naar deze vloerverhoging moet goed gemarkeerd zijn.
Voor de kantoormedewerker is er – naar behoefte – een in hoogte verstelbare voetensteun aanwezig.
•	Als de medewerker veel moet reiken en lopen, is een betere oplossing een verhoogde
balie (hoogte circa 100 cm) met een hoge kantoorstoel (instelbereik 69-81 cm). Er is bij
deze hoge stoel een stevige voetensteun aanwezig, die instelbaar is tussen ten minste
19 en 40 cm.
•	Voor de medewerker is de beenruimte onder het werkblad van een balie met verhoogde
vloer ten minste 71 cm hoog; bij een balie met hoge stoelen is hij ten minste 96,5 cm
hoog.
•	Voor een medewerker is de beenruimte onder het werkblad tenminste 60 cm diep (liefst
70 cm).
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•	De maximale reikafstand tot hulpmiddelen of posities waar de medewerker regelmatig
naar reikt, is niet groter dan 45 cm in het horizontale vlak.
•	De maximale reikhoogte is maximaal 10 cm onder of boven het werkblad.
•	De kijkafstand tot het beeldscherm is in te stellen tussen tenminste 50 en 70 cm.
•	Als de monitor tussen de medewerker en bezoeker in staat, belemmert hij het zicht. Om
dat te voorkomen, kunt u de monitor links of rechts uit het midden plaatsen. Belangrijk
is dat de hoek tussen de kijkrichting naar de bezoeker en de kijkrichting naar de monitor
niet groter is dan 45º.
Wat vraagt dit van de organisatie?
•	De medewerkers moet voldoende voorgelicht worden over de wijze waarop zij de werkplek moeten verstellen.
Aandachtspunten:
•	Laat de balie ontwerpen en bouwen door een deskundige.
•	Laat een eenvoudige proefopstelling van de balie in de praktijk uittesten voordat u hem
laat bouwen.
5.4.2

Maatregel 2: Aanbieden ergonomische zit-zitbaliewerkplek
‘Onlangs is besloten om de twee baliewerkplekken in de woonwinkel te vervangen. Aanleiding is een aanpassing van het takenpakket. Daarnaast ervaren baliemedewerkers in de huidige situatie lichamelijke klachten. Vanuit de facilitaire afdeling hebben we alle baliemedewerkers uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin ze huidige knelpunten konden aangeven.
Ook de manier van werken is besproken. Voor de nieuwe situatie is gekeken welke middelen
er aan de balie nodig zijn om alle taken uit te kunnen voeren. Ergonomische eisen aan het
baliemeubel zijn bepaald. Ook zijn eisen op het gebied van klimaat, verlichting, agressie en
geweld en geluid vastgesteld. Al deze eisen zijn vastgelegd in het programma van eisen. Op
basis van het PvE maakt de architect een ontwerp van de nieuwe balie.’
In woonwinkels worden klanten over het algemeen te woord gestaan aan een zit-zitbalie.
Daarbij zitten de medewerker en de klant aan één werktafel. De klant zit dan tegenover de
medewerker, die met een computer informatie oproept of verwerkt. De medewerker zit
vaak langere tijd achtereen op dezelfde werkplek. Een zit-zitbalie moet dus ergonomisch
zijn ingericht, anders kunnen er gezondheidsklachten ontstaan.
De eisen die worden gesteld, zijn:
•	De hoogte van de balie moet 76 cm zijn, de diepte omstreeks 110 cm (de optimale afstand tussen kantoormedewerker en klant).
•	De medewerker gebruikt een normale kantoorstoel, de klant een bezoekersstoel.
•	Voor de kantoormedewerker is – naar behoefte – een in hoogte verstelbare voetensteun
aanwezig.
•	De beenruimte onder het werkblad is voor de medewerker ten minste 71 cm hoog en
ten minste 60 cm (liefst 70 cm) diep.
•	De maximale reikafstand tot hulpmiddelen of posities waar de medewerker regelmatig
naar reikt, is niet groter dan 45 cm in het horizontale vlak.
•	De maximale reikhoogte is maximaal 10 cm onder of boven het werkblad.
•	De kijkafstand tot het beeldscherm is in te stellen tussen ten minste 50 en 70 cm.
•	Een monitor, die tussen de medewerker en bezoeker in staat, belemmert het zicht.
Plaats, om dat te voorkomen, de monitor links of rechts uit het midden. Zorg er voor dat
de hoek tussen kijkrichting naar de bezoeker en kijkrichting naar de monitor niet groter
is dan 45º.
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Wat vraagt dit van de organisatie?
•	De medewerkers moeten voldoende voorgelicht worden over de wijze waarop zij de
werkplek moeten verstellen.
Aandachtspunten:
•	Laat de balie ontwerpen en bouwen door een deskundige.
•	Laat een eenvoudige proefopstelling van de balie in de praktijk uittesten voordat u hem
laat bouwen.
5.4.3

Maatregel 3: Aanbieden ergonomische sta-stabaliewerkplek
‘In onze woonwinkels hebben we maar liefst drie balies. Eén balie functioneert als een soort
snelloket voor klanten met een eenvoudige vraag. Wat ik zo prettig vind, is dat je bij die balie
staand kan werken, dat geeft een hele prettige afwisseling ten opzichte van zittend werken.
Ik werk er maximaal 1 uur, dan wissel ik weer af met een collega. Even zitten is dan ook wel
weer heel fijn.’
In sommige kantoren worden klanten kort en direct te woord gestaan aan een sta-stabalie.
Daarbij staat zowel de kantoormedewerker als de klant aan de balie. De kantoormedewerker
heeft elders in de werkruimte een vaste werkplek en loopt naar de balie als zich daar een
klant meldt. De klant staat tegenover de kantoormedewerker die met behulp van een computer informatie oproept of verwerkt.
Specificaties:
•	Als de medewerker veel moet reiken en lopen en de bezoeker kort aan de balie blijft, is
een sta-stabalie met een hoogte van circa 100 cm geschikt. Medewerkers mogen echter
maximaal twee uur per dag staand werk uitvoeren. Als medewerkers langer achter de
balie werken, kunt u kiezen voor een zit-stabalie.
•	Het werkblad moet voldoende ruimte bieden voor plaatsing van de benodigde hulpmiddelen. Het blad moet minimaal 120 cm breed zijn (maar liever 150 cm breed) en bij deze
breedte overal 110 cm diep.
•	Ook bij een sta-stabalie moet u rekening houden met beenruimte. Voor de voeten geldt
een diepte van minimaal 25 cm over een hoogte van minimaal 20 cm. Voor de knieën
geldt een diepte van minimaal 10 cm over een hoogte van minimaal 70 cm.
•	De maximale reikafstand tot hulpmiddelen of posities waar de medewerker regelmatig
naar reikt, is niet groter dan 45 cm in het horizontale vlak.
•	De maximale reikhoogte is maximaal 10 cm onder of boven het werkblad.
•	De kijkafstand tot het beeldscherm is in te stellen tussen tenminste 50 en 70 cm.
•	Als de monitor tussen de medewerker en bezoeker in staat, belemmert hij het zicht. Om
dat te voorkomen, kunt u de monitor links of rechts uit het midden plaatsen. Belangrijk
is dat de hoek tussen de kijkrichting naar de bezoeker en de kijkrichting naar de monitor
niet groter is dan 45º.
Wat vraagt dit van de organisatie?
•	De medewerkers moeten voldoende voorgelicht worden over de wijze waarop zij de
werkplek moeten verstellen.
Aandachtspunten:
•	Laat de balie ontwerpen en bouwen door een deskundige.
•	Laat een eenvoudige proefopstelling van de balie in de praktijk uittesten voordat u hem
laat bouwen.
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5.4.4

Maatregel 4: Ontwerp en inrichting veilige baliewerkplek
‘Gelukkig wordt binnen onze woningcorporatie steeds vaker gewerkt vanuit het ‘first time
right’- principe. Dat houdt onder meer in dat veilig en gezond werken steeds meer aandacht
krijgen bij nieuwbouw en verbouw. In de ontwerpfase heb ik nu meestal al inbreng. Bij de verbouwing van de balie in de woonwinkel kreeg ik daardoor de kans het Programma van Eisen
aan te scherpen met de richtlijnen voor een veilige baliewerkplek. Door slim te ontwerpen,
kan het risico op agressie en geweld verkleind worden.’
Medewerkers aan een balie komen veel in contact met publiek en krijgen hierdoor relatief
vaak te maken met agressie en geweld. Maatregelen tegen agressie en geweld staan bij het
ontwerp en inrichting van de baliewerkplek niet op zichzelf. Naast maatregelen op organisatieniveau (zoals deze worden beschreven in Arbo-werkboek 6) moet bij het ontwerp en de
inrichting van een baliewerkplek ook rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat
klanten zich agressief gedragen.
Wat vraagt dit van de organisatie?
•	Het daadwerkelijk realiseren van een veilige baliewerkplek door:
•	Bij het ontwerp van een nieuwe balie opstellen van een Programma van Eisen voor het
ontwerp van een veilige baliewerkplek (zie bijlage 15);
•	Bij een reeds bestaande baliewerkplek: check op het programma van eisen voor een
goede baliewerkplek en indien mogelijk het aanbrengen van de noodzakelijke aanpassingen;
Aandachtspunten:
•	Betrek baliemedewerkers bij het opstellen van een Programma van Eisen.
•	Laat een eenvoudige proefopstelling van de balie in de praktijk uittesten voordat u hem
laat bouwen.
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6

Arborisico’s bij ‘Het nieuwe werken’

6.1.

Inleiding
Het Nieuwe Werken kan - kort door de bocht - omschreven worden als ‘werken waar en wanneer je wilt’. Oftewel: plaats- en tijdonafhankelijk werken.
Veel organisaties, zo ook woningcorporaties, krijgen te maken met maatschappelijke ontwikkelingen zoals verdere vergrijzing, tekort aan hooggekwalificeerd personeel, mondige
werknemers met meer eisen aan de werkgever om de balans tussen werk en privé beter te
faciliteren, verhoging filedruk en duurzamer werken. Het Nieuwe Werken (HNW) kan oplossingen bieden om met deze maatschappelijke ontwikkelingen om te gaan. Iedere organisatie
zal dit op een andere manier doen, maar juist kantooromgevingen bieden veel mogelijkheden. Belangrijk is wel dat iedere organisatie de aspecten van Het Nieuwe Werken vormgeeft
op de manier die het beste bij de organisatie, zijn werkprocessen en de medewerkers past.
Binnen het nieuwe werken verdienen een aantal aspecten zorgvuldige aandacht. Dit zijn:
• De fysieke werkplek. Dit kan op kantoor zijn maar ook onderweg of thuis.
•	ICT. Medewerkers moeten overal en altijd kunnen beschikken over de informatie en middelen die ze nodig hebben.
•	Management en organisatie. Het management moet meer gaan sturen op resultaat van
de werkzaamheden dan op aanwezigheid van de medewerkers.
•	De medewerkers. De medewerker krijgt – binnen bepaalde grenzen – de ruimte en vrijheid om te bepalen hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee hij werkt
en met wie hij werkt.
Het Nieuwe Werken maakt het mogelijk om de arbeidstijden flexibeler in te richten naar de
persoonlijke omstandigheden met als doel het werken effectiever, efficiënter maar ook plezieriger te maken voor zowel de organisatie als de medewerker.
Het Nieuwe Werken heeft grote consequenties voor de voorzieningen die werknemers nodig
hebben om hun werk goed te kunnen doen. Dit stelt andere eisen aan de kantooromgeving,
ICT en de managementstijl. Overigens kan het noodzakelijk zijn ook arbeidsvoorwaardelijke
regelingen (zoals reiskostenvergoeding, vergoeding voor (kantoor)kosten thuiswerkplek)
tegen het licht te houden.
Dit stuk gaat vooral in op de eventuele arborisico’s die er bij HNW om de hoek komen kijken
en - in het kader van dit Arbowerkboek over de kantooromgeving - de verschillende kantoorvormen die bij Het Nieuwe Werken gehanteerd kunnen worden.
In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde:
Arborisico’s bij het nieuwe werken
Andere eisen aan kantoorvormen
Aandachtspunten bij het implementeren van een andere kantoorvorm

6.2.

Risico’s bij het nieuwe werken
Risico’s waarmee u mogelijk bij het Nieuwe werken te maken krijgt, liggen op het vlak van
RSI (KANS), werkdruk en stress.
Extra werkdruk kan veroorzaakt worden doordat er meer aangestuurd wordt op resultaat in
plaats van aanwezigheid. In veel gevallen zal er ook thuis gewerkt worden. Enerzijds kan dit
mensen een vrij gevoel geven anderzijds kunnen mensen het gevoel krijgen nooit vrij te zijn.
Bovendien leent niet iedere thuissituatie zich voor (rustig) thuis werken. Ook dit kan voor
betreffende medewerkers zeer stressvol zijn.
Het sturen op resultaat in plaats van aanwezigheid kan daarnaast een prestatiecultuur in
de hand werken. Hierdoor kan het voorkomen dat medewerkers het moeilijk vinden om
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grenzen te stellen en hun werk te structureren. Stress en werkdruk kan door deze nieuwe
werkcultuur er toe leiden dat:
•	medewerkers elkaar graag laten zien dat ze hard werken en welke resultaten ze boeken
en daarover steeds contact houden. Een informatieovervloed ligt dan op de loer.
•	er minder sociale contacten tussen collega’s zijn en hulp vragen moeilijker wordt: mensen lopen langer door met problemen in het werk die zij zelf niet (goed) aankunnen.
•	door zelfsturing en minder aanwezigheid op kantoor kan de binding met de organisatie
afnemen
•	medewerkers moeite hebben met het stellen van grenzen aan het werk, waardoor ze
aldoor doorwerken.
Om werkstress te voorkomen is aandacht nodig voor een zorgvuldige invoering, het organiseren van regelmatig overleg en contact tussen medewerkers, het actief stimuleren van
onderlinge samenwerking en regelmatig contact tussen leidinggevende en medewerkers.
Niet iedereen is even goed in staat om zelfstandig en gestructureerd te werken, sommigen
hebben juist begrenzing nodig. Scholing of training kan helpen voor het aanleren van benodigde vaardigheden, evenals afspraken of vuistregels, bijvoorbeeld over bereikbaarheid op
avonden en in weekeinden. Zie verder Arbowerkboek 6, Psychosociale Arbeidsbelasting.
Behalve het risico op werkdruk en stress is waakzaamheid geboden ten aanzien van RSI
(KANS) bij Het Nieuwe Werken. Twee elementen verdienen hierbij vooral de aandacht:
•	toename van de ongunstige houdingen die bij beeldschermwerk worden aangenomen,
doordat op zeer verschillende werkplekken (langdurig) beeldschermwerk verricht wordt
•	verhoging van de tijd dat er met een beeldscherm wordt gewerkt door de hierboven
eerder beschreven prestatiedrang en het feit dat er geen toezicht meer is op het aantal
achter het beeldscherm gewerkte uren.
Oplossingen hiervoor zijn zorgen voor een goede inrichting van de belangrijkste werkplekken (zowel op kantoor, thuis als bijvoorbeeld het werken met laptop in de auto of langs de
weg in de auto), en goede periodiek te herhalen voorlichting.
De Arbowet stelt slechts algemene regels voor de inrichting van kantoorwerkplekken. Er
worden geen eenduidige normen gesteld waaraan voldoen moet worden. Omdat de verschillen in de manier van vormgeven van HNW per woningcorporatie groot zullen zijn, gaat
het altijd om maatwerk. Iedere organisatie is in ieder geval verantwoordelijk voor:
•	Inventarisatie en evaluatie van de risico’s (RI&E), ook die risico’s die (kunnen) ontstaan
door veranderingen in fysieke werkomgeving of organisatie van het werk;1)
•	Voorlichting over arbeidsrisico’s en maatregelen om deze risico’s te beperken, ook aan
mensen, die weinig op kantoor aanwezig zijn;
•	Een veilige en gezonde werkplek voor de medewerker;
•	De inrichting van de thuiswerkplek volgens ergonomische beginselen.
6.3.

Kantoorvormen
Om het Nieuwe werken mogelijk te maken moeten andere eisen aan de kantooromgeving
gesteld worden. Er zijn verschillende kantoorvormen te onderscheiden. Het is belangrijk dat
de organisatie de kantoorvorm kiest die bij de organisatie en werkprocessen past. Dit kan
overigens ook een traditioneel kantoor zijn.

1.

In 2012 is een branche-RI&E beschikbaar gekomen, die door woningcorporaties gebruikt kan worden voor
het maken van de risico-inventarisatie, en het opstellen van het plan van aanpak. Zie voor meer informatie:
www.flowweb.nl.
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‘Bij klantenservice zie je vaak dat deze in een kantoortuin werken zodat ze elkaar vragen kunnen stellen. Echter voor managers is het meer gebruikelijk in een afgesloten ruimte te werken
om geconcentreerd te kunnen werken of vertrouwelijke gesprekken te kunnen voeren.’
In een traditioneel kantoor, ook wel kamer- cellenkantoor genoemd, liggen de kamers aan
de gevels. De kamers hebben een standaard breedte en worden door één, twee en drie
personen gebruikt. De kamerstructuur garandeert aanzien, privacy en concentratie. Mogelijkheden voor sociale controle en communicatie zijn gering. De kamers zijn voorzien van
standaardwerkplekken, persoonlijke kasten en soms een mogelijkheid voor overleg. Veel
woningcorporatie zullen dit kantoorconcept herkennen.
Er wordt echter ook op veel plekken gewerkt in kantoortuinen. De kantoortuin wordt gekenmerkt door grote ruimten, zonder duidelijke gangstructuur, waardoor de ruimte flexibel is in te delen. De open structuur zorgt voor eenheid en (on)gewenste sociale controle.
Status, privacy, persoonlijke wensen en concentratie spelen geen rol. De werkplekken zijn
vrijwel identiek en kasten zijn gemeenschappelijk.
De laatste jaren zijn ook kantoorconcepten ontstaan met diversiteit aan werkplekken, ook
wel activiteit gebonden werkplekken genoemd. Het kantoor is daarbij opgebouwd uit een
diversiteit aan ruimtes met ieder een eigen karakter. De ruimtes herbergen werkplekken
die zijn afgestemd op bepaalde activiteiten, zoals geconcentreerd werken, communicatie
en administratie. Medewerkers hebben geen eigen werkplek meer en bewegen zich voortdurend vrij tussen de ruimtes, afhankelijk van de activiteit waar zij mee bezig zijn. De communicatie kan zo efficiënt verlopen. Een voorwaarde is dat men bereikbaar is per mobiele
telefoon en men hoofdzakelijk werkt met laptops, zodat deze telkens mee te nemen zijn. De
werkplek bestaat in dat geval uit een mobiele telefoon en een laptopcomputer die thuis, bij
een klant, onderweg of in een hotelkantoor gebruikt worden.
Onderstaande overzicht geeft een aantal voor- en nadelen van verschillende kantoorvormen.
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Om de kantoorvorm te kiezen die het beste bij uw woningcorporatie past moet rekening
gehouden worden met de volgende zaken:
•	De werkprocessen van de organisatie en de taken van de medewerkers. De keuze van de
juiste kantooronderdelen zal gebaseerd moeten zijn op een taakanalyse bij iedere medewerker: onderscheid kan gemaakt worden tussen routinewerk, intern overleg, projectwerk, intensief telefoneren, werk waarbij concentratie nodig is, e.d.. Het kantoor moet
de werkprocessen van de organisatie ondersteunen. Op basis van de taken van de mede-
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werkers wordt bepaald aan wat voor type werkplekken behoefte is. Indien bijvoorbeeld
veel geconcentreerd werk uitgevoerd moet worden, dient de ruimte waar de werkplek
zich bevindt dit mogelijk te maken. Een traditioneel concept biedt dit, maar ook meer
open kantoorvormen met (voldoende) aparte ruimtes om geconcentreerd te werken.
		Daarnaast kan gekeken worden of verandering in de kantoorvorm bepaalde activiteiten
kan stimuleren ten opzichte van de bestaande situatie. Zo kan een organisatie kiezen
voor meer kantoortuinen om de interne communicatie te bevorderen.
•	
Communicatiefaciliteiten. De meeste moderne kantoorconcepten vereisen computernetwerken en moderne telefonie. Elke computer zal toegang moeten geven tot ieders
persoonlijke werkgedeelte en tot de algemene archieven. Bij activiteit gebonden werkplekken zal extra aandacht moeten worden besteed aan de toegankelijkheid van centrale archieven via de computer;
•	
De organisatiestructuur. Bij organisaties met een sterke hiërarchie en behoefte aan controle zijn bepaalde moderne kantoorconcepten niet altijd toepasbaar. Indien de medewerkers minder aanwezig zijn kan er immers minder controle plaatsvinden. Bij organisaties met een ‘platte’ organisatiestructuur, waarin de medewerkers of groepen
medewerkers een grote eigen verantwoordelijkheid hebben, worden zo min mogelijk
individuele verschillen gemaakt. Dit kan tot uitdrukking komen in werkplekken met een
grote uniformiteit in meubilair, die voor iedereen even groo is;
•	
De bedrijfscultuur. Binnen bedrijven waar men grote waarde toekent aan bijvoorbeeld
functie, leeftijd of aantal dienstjaren, vertaalt men deze ‘status’ vaak ook in de eigen
kamer en de grootte daarvan. Omgekeerd kan men in kantoren met een moderne cultuur gelijkheid en functionaliteit laten uitstralen door de inrichting. Wijzigingen in de
kantoorinrichting kunnen gebruikt worden om een cultuurverandering te stimuleren.
Welke kantoorvorm er ook gekozen wordt, telkens moet aandacht zijn voor de inrichting
van de werkplek en de manier waarop medewerkers hier gebruik van maken. De hoofdstukken 3, 4 en 5 van dit werkboek kunnen hiervoor geraadpleegd worden. De volgende maatregelen (inclusief bijbehorende maatregelen), die daar staan genoemd, zijn daarbij specifiek
ook voor HNW van belang:
maatregel 3.6.3: ‘Beheersen van het aantal uren beeldschermwerk’
maatregel 3.6.5: ‘Aanbieden ergonomische werkplek’
maatregel 3.6.6: ‘Aanbieden ergonomische laptopwerkplek’
maatregel 3.6.10: ‘Collectieve voorlichting aan medewerkers’
maatregel 3.6.11: ‘Coach gezond beeldschermwerk’
maatregel 4.5.2: ‘Aanbieden ergonomische flexwerkplek’
Hierna volgen nog enkele extra maatregelen genoemd, die behulpzaam kunnen zijn:
paragraaf 6.5.1., maatregel 1: ‘Extra eisen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid van de
kantoorstoel’
paragraaf 6.5.2., maatregel 2: ‘Stappenplan optimaal instellen van de beeldschermwerkplek’
(inclusief bijlage 9: ‘’Optimale instelling beeldschermwerkplek’).
Naast het kantoor wordt er in veel gevallen ook thuis gewerkt. Dan is aparte aandacht nodig
voor de thuiswerkplek. Eisen die gesteld worden aan de inrichting van de thuiswerkplek
worden omschreven in paragraaf 6.5.3., maatregel 3. Bijlage 10 bevat een korte RI&E voor de
thuiswerkplek.
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6.4.

Implementeren van een andere kantoorvorm
Het invoeren van een andere kantoorvorm is een grote verandering die gepaard kan gaan
met veel weerstand. Een belangrijke succesfactor bij de implementatie is het creëren van
draagvlak door gebruikersparticipatie en communicatie. Een zorgvuldige voorbereiding en
planning - in overleg met de medezeggenschap - hoort hier bij.

	Aandachtspunten bij goede gebruikersparticipatie zijn:
•	Betrek de medewerkers tijdig bij de plannen voor de nieuwe kantoorvorm en vraag om
suggesties;
•	Maak vertegenwoordigers van de gebruikers lid van de projectgroep om input te leveren
en terugkoppeling te verzorgen;
•	Vorm gebruikersgroepen van waaruit input over functies, werkzaamheden, aanwezigheid, topdruktes etc. komt;
•	Betrek gebruikers bij het opstellen van programma’s van eisen voor ICT en hoeveelheid
benodigde en soort gewenste opbergruimte;
•	Organiseer groepsbijeenkomsten om (concept)ontwerpen van de ruimte-indelingen te
bespreken en vraag terugkoppeling;
•	Ga met de gebruikers op bezoek (rondleiding) bij een andere organisatie die het nieuwe
concept reeds heeft geïmplementeerd;
•	Organiseer een rondleiding in het nieuwe kantoor;
•	Experimenteer vast met flexibele werkvormen in de oude situatie;
•	Zorg er voor dat het duidelijk is voor gebruikers waar zij terecht kunnen met vragen.
Bij het inzetten van activiteiten en communicatiemiddelen zal het effect groter zijn, als gezorgd wordt voor een goede mix van communicatiemiddelen en activiteiten in iedere fase
van het traject.
6.5.

Specifieke maatregelen
Op de volgende pagina’s staan drie specifieke maatregelen beschreven voor werkplekken bij
HNW.

6.5.1.

Maatregel 1: Extra eisen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid van de kantoorstoel
Bij werkplekken die door verschillende medewerkers worden gebruikt is het extra belangrijk dat medewerkers eenvoudig de kantoorstoel goed kunnen instellen. Het is bij iedereen
bekend dat een juiste verstelling van de kantoorstoel moeilijk kan zijn. Slechts 38 % van de
beroepsbevolking stelt (behalve de zithoogte) ook andere onderdelen van de kantoorstoel
in. Het gevolg hiervan is dat stoelen vaak onjuist ingesteld zijn en blijven. Aangezien er geen
standaardisering is van de bedieningsmiddelen, hun vorm, hun plaats, het bewegingstraject
etc. is het voor iedere stoel afzonderlijk weer een hele puzzel om er achter te komen wat de
verstelmogelijkheden en bedieningssystemen zijn.
De volgende eisen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid van de kantoorstoel zijn van
belang:
•	Instellen stoel: het aantal knoppen of hendels (excl. armsteun en hoofdsteun) bedraagt
max. vijf.
•	Instellen armsteunen: het aantal knoppen of hendels per armsteun bedraagt max. twee
• Verstelling: Er is geen gereedschap nodig voor verstellen.
•	Eenhandige bediening: alle functies op de stoel kunnen zittend vanuit de stoel en met
één hand worden ingesteld.
•	Eenvoudige bediening: Alle verstellingen kennen maximaal 2 handelingen (handeling is
losdraaien, vastdraaien, indrukken, schuiven; loslaten is geen handeling)
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• Aanduiding bedieningsmiddelen:
		
- op elk bedieningsmiddel staat een plaatje met de functie,
		
- armsteuninstelling met hoogte indicator,
		
- zithoogte met een hoogte indicator,
		
- rugleuning met een hoogte indicator.
•	Gewichtinstelling bewegingsmechanisme: aan de zijkant en niet tussen de benen gepositioneerd.
•	Vorm bedieningselementen: Alle hendels en knoppen zijn qua vorm onderscheiden
• Gebruiksaanwijzing :
		
- Een Nederlandse gebruiksaanwijzing heeft een vaste positie op de stoel
		
- Een Nederlandse én Engelstalige gebruiksaanwijzing is op internet te vinden op stoel /
merknaam
Wat vraagt dit van de organisatie ?
Indien gebruik wordt gemaakt van flexplekken, zorg dan voor stoelen die aan bovenstaande
eisen voldoen. Controleer regelmatig
6.5.2.

Maatregel 2: Stappenplan optimaal instellen van de beeldschermwerkplek
Indien medewerkers geen eigen werkplek meer hebben, maar toch gedurende een langere
tijd beeldschermwerk gaan verrichten, moet de werkplek optimaal ingesteld kunnen worden. De belangrijkste minimale instelstappen zijn:
•	Zittinghoogte: Stel deze zo in dat de bovenbenen horizontaal zijn en een hoek tussen
bovenbenen en onderbenen van ca. 90 graden.
•	Zittingdiepte: Ga met je rug goed tegen de rugleuning zitten en stel de diepte zo in dat
er een vuistbreedte vrije ruimte tussen zitting en knieholte aanwezig is.
•	Hoogte en diepte leuning: De hoogte van de lendesteun (bolling van de rugleuning)
moet dusdanig zijn dat deze past in de holte van de onderrug. Je krijgt het gevoel rechtop te zitten. Stel de diepte van de lendesteun zo in dat je een prettige ondersteuning in
de onderrug ervaart.
•	Hoogste armsteunen: Ontspan de schouders . Houd onderarmen horizontaal. Stel de
armsteunen op deze hoogte in.
•	Bewegend zitten: Stel de tegendruk zo in dat de stoel je volgt. Zorg dat de stoel niet de
zitpositie bepaald, maar dat jouw positie dat doet.
•	Bureauhoogte: Stel de hoogte van het werkblad zo in dat deze precies gelijk is aan de
bovenzijde van de armsteunen.
•	Beeldscherminstelling: Ga recht voor het beeldscherm zitten, zet het beeldscherm op
ca. een armlengte afstand, plaats de bovenrand van het glas van het beeldscherm op
ooghoogte
In bijlage 9 worden de stappen uitgebreider omschreven en toegelicht.
Wat vraagt dit van de organisatie ?
Als organisatie ben je verplicht medewerkers goed voor te lichten over de wijze waarop zij
de werkplek moeten instellen. Zorg er dus voor dat de medewerkers bekend zijn met het
feit hoe zij hun werkplek optimaal moeten instellen. Dit kun je doen door:
•	Voorlichtingsbijeenkomsten,
•	Plaatsen van het stappenplan op intranet,
•	Bespreken op het werkoverleg,
•	Spreek elkaar op een positieve manier aan,
•	Ondersteuning van een ergocoach (zie maatregel 4.5.2. in dit werkboek).
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6.5.3.

Maatregel 3: Eisen aan de inrichting van de thuiswerkplek
Thuiswerken is vaak één van de eerste stappen van het nieuwe werken. Voor de eisen aan
een ergonomische laptopwerkplek wordt verwezen naar paragraaf 3.6.6. Maatregel 6 aanbieden ergonomische laptopwerkplek.
Het is noodzakelijk om ook thuis aandacht aan de werkplek te schenken, zeker als er meer
dan 2 uur per dag gemiddeld thuis gewerkt wordt. Anders kunnen er door een slechte werkhouding alsnog gezondheidsklachten ontstaan. Maar hoe wordt de inrichting van de werkplek gecontroleerd en werkt de medewerker wel op de juiste manier?
Wat vraagt dit van de organisatie ?
Als een werkgever thuiswerken voorschrijft, toestaat of gedoogt, is deze werkgever op
grond van de Arbowet verantwoordelijk voor de inrichting van de thuiswerkplek volgens
ergonomische principes. Dit betekent dat de werkplek thuis aan dezelfde ergonomische
basiseisen hoort te voldoen als een werkplek op het kantoor. Medewerkers en hun werkgever kunnen samen over de ergonomische kwaliteit van de thuiswerkplek waken. Er zijn
verschillende mogelijkheden om na te gaan of de thuiswerkplek voldoet aan de eisen:
•	Medewerker en werkgever gaan om te beginnen samen na of thuis een voor het werk
optimale werkplek in te richten is.
•	De werkgever richt de thuiswerkplek in en levert de benodigde middelen.
•	De werkgever laat de thuiswerkplek checken door een deskundige.
•	De medewerker controleert zelf aan de hand van de checklist van bijlage 3 of de werkplek voldoet. Daarbij kan de medewerker ook een foto van zijn werkplek maken en deze
met een deskundige of de leidinggevende bespreken.
De werkplek thuis hoort aan dezelfde basiseisen te voldoen als de werkplek op het kantoor
(zie ook paragraaf 2.2.).
In paragraaf 3.6.5 staat omschreven waar een ergonomische werkplek aan moet voldoen. Als
je medewerkers thuis al een goede werkplek hebben hoef je als organisatie geen computer
of meubilair meer ter beschikking te stellen voor die thuiswerkplek.
Een werkgever is overigens niet verantwoordelijk voor zaken als nooduitgangen, vluchtwegen ed op de thuiswerkplek en op werkplekken onderweg.
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7

Geluid, klimaat en verlichting

7.1

Inleiding
Geluid, klimaat en verlichting spelen een belangrijke rol voor een aangenaam werkklimaat
op kantoren. Te veel lawaai, een te warm of juist te koud kantoor, tocht en hinder van het
licht kunnen medewerkers behoorlijk in de weg zitten en daardoor de productiviteit beïnvloeden. In sommige gevallen kan het zelfs tot verzuim of ziekte leiden.
Soms kunnen omgevingsfactoren andere arbeidsrisico’s negatief beïnvloeden. De kans op RSI
wordt groter als medewerkers achter hun beeldscherm in een koude omgeving werkzaam
zijn of in de tocht zitten. Een omgeving met te veel lawaai leidt niet alleen af, maar geeft ook
hinder en stress bij medewerkers, die trachten hun werk zo geconcentreerd mogelijk te doen
in de tijd die er voor staat. Ook te weinig, te veel of verkeerde verlichting kan hinder opleveren. Dit kan leiden tot het maken van onnodige fouten en tot irritatie en vermoeidheid.

In dit hoofdstuk worden de drie aspecten geluid, klimaat en verlichting besproken.
Kort wordt per onderwerp ingegaan op:
		 •	wat we onder het genoemde begrip (geluid, klimaat en verlichting) moeten verstaan
		 •	de wijze waarop risico’s geïnventariseerd kunnen worden, en
		 •	de kernelementen voor een mogelijke aanpak.
In bijlagen staat extra informatie en worden vindplaatsen voor aanvullende informatie
gegeven waarmee een plan van aanpak voor de eigen situatie kan worden ontwikkeld.

Informatie over het wettelijk kader treft u in hoofdstuk 2 van dit werkboek aan.
7.2

Geluid

7.2.1

Het begrip (hinderlijk) geluid
Bij lawaai op het werk wordt niet snel aan de kantooromgeving gedacht. Toch doen zich
allerlei situaties en omstandigheden op kantoren voor waarbij sprake kan zijn van te veel
(hinderlijk) geluid. Voorbeelden zijn het callcenter, open kantoorruimtes waarin meerdere
mensen tegelijkertijd aan het werk zijn, en ruimtes waarin verschillende werkzaamheden
plaats vinden, zoals klanten ontvangen, bellen, overleggen en printen.
Hoe meer geluid vanuit verschillende bronnen, hoe meer moeite medewerkers moeten
doen om te horen wat zij moeten horen (bijv. een telefoongesprek). Ook kost het een grotere inspanning om zich te concentreren op het eigen werk. Werken in een lawaaiige omgeving kan daarom niet alleen hinderlijk zijn, maar ook vermoeiend. Het kan een extra belasting
vormen in situaties waar medewerkers werkdruk ervaren, en zo bijdragen aan het ontstaan
van stress. Het is daarom belangrijk om te inventariseren waar problemen met geluid zich
voordoen en eventuele knelpunten op te lossen.
Verschillende factoren beïnvloeden de omvang van geluid. Ten eerste natuurlijk de geluidsbronnen zelf. Dat kunnen mensen zijn (gesprekken, lachen, kuchen enz.), maar ook apparaten, zoals printers, computers, telefoon, radio. Daarnaast is bepalend hoe het geluid zich in
de ruimte verplaatst. Sommige wanden of plafonds absorberen het geluid veel meer dan bij-
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voorbeeld wanden of plafonds van harde materialen, die het geluid juist reflecteren. Ruimtes met gordijnen, kasten, zachte plafonds en schermen beschikken ook over een groter
absorptievermogen dan open ruimtes met wanden, vloeren en plafonds van hard materiaal.
Dit is een objectieve factor.
Bij geluid is echter ook sprake van een subjectieve factor: de beleving van geluid. De ene
medewerker kan veel gevoeliger voor geluid zijn dan de ander. Daarnaast is de beleving van
geluid verschillend. Vindt de ene medewerker het juist prettig om muziek aan te hebben bij
het werk, bij een ander kan dit leiden tot groot concentratieverlies.
Geluid wordt gemeten in decibellen (aangegeven in dB(A)). Geluid wordt schadelijk vanaf een
sterkte van 80 dB(A). In veel kantoren zal dit niveau niet worden bereikt. Voor veel kantoorwerkzaamheden is echter een lager geluidsniveau al snel te veel, aangezien de concentratie
en de communicatiemogelijkheden al bij die lagere waarden negatief worden beïnvloed. Hier
veroorzaakt geluid dus ‘overlast’, die wel degelijk een oplossing noodzakelijk kan maken.
Dit geldt bijvoorbeeld voor ruimtes waar veel mensen tegelijk moeten bellen (klantenservice), maar ook voor open kantoorvormen, zoals kantoortuinen.
7.2.2

Geluidshinder signaleren
Geluidshinder heeft invloed op de productiviteit. Ook is het een factor bij het veroorzaken
van stress en werkdruk. Daarom is het goed deze vorm van overlast te beperken.
Er zijn diverse momenten en manieren waarop geluidshinder kan worden geconstateerd.
De periodiek te houden RI&E kan aanleiding geven tot nader onderzoek op dit punt, bijvoorbeeld op werkplekken waar het risico op geluidshinder te verwachten is (callcenters, open
kantoorruimten, reproruimtes, ruimtes met verschillende functies). Daarnaast kan bij het
periodiek medisch onderzoek (PMO) of bij onderzoek naar medewerkerstevredenheid uitvraag gedaan worden naar geluidshinder. Medewerkers kunnen ook direct signalen geven
over ervaren geluidshinder. Zeker daar waar signalen bij herhaling vanuit meerdere medewerkers binnenkomen kan nader onderzoek gewenst zijn.
In de Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR 3438) wordt een erkende beoordelingsmethode beschreven om de mate van hinderlijkheid van geluid te bepalen in de werkomgeving. Hinderlijk geluid wordt bepaald door hinder van de concentratie en de communicatie op de
werkplek (zie ook bijlage 11).
Als het niet mogelijk is zelf goede metingen en beoordelingen te maken van geluidsniveaus
dan kan een arbodienst of een gespecialiseerd bureau ingeschakeld worden. Deze kunnen
ook adviseren welke maatregelen in uw situatie het beste zijn om de situatie te verbeteren.
Een beoordeling wordt gevolgd door een analyse van de oorzaken en mogelijke oplossingen.
Betrek ook medewerkers bij het bedenken van goede oplossingen voor hun problemen.

7.2.3
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Geluidshinder aanpakken
Preventie van geluidshinder begint bij de bouw en inrichting van het kantoorgebouw. Maar
ook bij bestaande gebouwen is veel mogelijk in termen van verbetering en aanpassing. Daarbij zijn er technische en organisatorische maatregelen die gericht zijn op preventie (aanpak
van de bron) en maatregelen die de bestaande hinder (voor zo veel mogelijk mensen) moeten beperken.

Technische aspecten die aandacht verdienen zijn achtereenvolgens:
•	Een goed ontwerp en indeling van ruimtes (zoals niet te veel mensen in één ruimte laten werken, functies die elkaar hinderen in afzonderlijke ruimtes onderbrengen, zorgen
voor afzonderlijke concentratieruimten, vergader- en telefoonkamers, mogelijkheden
om ruimtes van elkaar te scheiden / af te sluiten, aandacht voor situering van ruimtes
ten opzichte van elkaar, zoals kantine, vergaderruimtes);
•	Tussen twee callcentermedewerkers een geluidsabsorberend schot van minimaal 105 cm
plaatsen.
• Een pauzeplaats aanbieden waar het geluidsniveau laag is.
•	De inkoop / aanschaf van geluidsarme apparatuur als stille printers en kopieerapparaten;
•	Plaatsing van geluidsbronnen, zoals geluidproducerende machines en apparaten (printers, ventilatoren, verwarmingsinstallaties e.d.) in apart af te sluiten ruimten;
•	Geluidsisolerende wanden tussen de verschillende werk- en vergaderruimten;
•	Toepassen van geluidsisolerende gevels om lawaai van buiten, zoals verkeerslawaai tegen te houden;
•	Gebruik van geluidabsorberende plafond(tegels) en (zachte) materialen in de ruimte aan
de wanden en op de vloer;
•	Kasten en schermen met geluidabsorberend materiaal plaatsen in de werkruimte;
•	Het aanwijzen van aparte (stilte)ruimtes, waar mensen bij werkzaamheden die grotere
concentratie vergen, of voor bepaalde gesprekssituaties, zich terug kunnen trekken;
•	Bij telefoneren een headset gebruiken. Hierbij hoeft men niet zo luid te spreken, en kan
men de gesprekspartner gemakkelijker verstaan.
Voorbeelden van organisatorische (gedrags-)maatregelen zijn:
•	Telefoongesprekken en gesprekken met collega’s voeren in een aparte kantoor-, telefoneer- of vergaderruimte;
•	Telefoongesprekken en gesprekken met collega’s uitstellen tot een rustig moment;
•	In het werkoverleg afspraken maken hoe men elkaar kenbaar kan maken dat een telefoongesprek stoort, of dat betrokkene niet gestoord wil worden, dus: omgangsvormen
en codes op ieder werkoverleg agenderen;
• Spaarzaam gebruik maken van de loudspeaker van de telefoon;
•	Afspraken maken wanneer mensen thuis werken als grote concentratie nodig is.
7.3

Klimaat

7.3.1

Het begrip klimaat
Het aantal klachten dat kantoorgebruikers uiten over het binnenklimaat is hoog in vergelijking tot klachten over andere aspecten van de kantooromgeving. Men klaagt vaak over
warmte, kou of tocht, of over ‘de frisheid van de lucht’.
Uit onderzoek blijkt dan ook dat er wel het een en ander verbeterd kan worden aan de klimaatbeheersing in kantoren. In de praktijk blijkt bovendien dat in veel gevallen al snel een
verbetering mogelijk is. Lang niet alle voorzieningen, die zorgen voor het binnenklimaat, worden optimaal gebruikt of voldoende onderhouden. In andere situaties zijn verbeteringen veel
complexer, omdat deze sterk samenhangen met bouwkundige aspecten van het gebouw.
Bij het beoordelen van de kwaliteit van het binnenklimaat spelen twee aspecten een rol:
•	De thermische behaaglijkheid, zoals de temperatuur, temperatuurverschillen en tocht
(luchtsnelheid);
•	De luchtkwaliteit, zoals de aard en de hoeveelheid CO2 en stof(fen) in de lucht.
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Veelvoorkomende problemen als gevolg van een onvoldoende kwaliteit van het binnenklimaat zijn bijvoorbeeld luchtweginfecties (verkoudheid en holteontstekingen), hoofdpijn en
het manifest worden van diverse allergieën.
Bij de wijze waarop mensen het klimaat ervaren speelt de subjectieve beleving een rol. Wat
de één prettig vindt, valt soms bij de andere medewerker juist beslist niet in de smaak. Dit
komt ook omdat individuele lichamelijke behoeften en reacties verschillen. Bovendien stelt
de ene functie, waar langdurig stilgezeten wordt achter een computer, verschillende eisen
dan de andere, waar veel bewogen wordt (bijvoorbeeld de keuken / kantine). Een goed binnenklimaat houdt hier rekening mee, vooral door mensen zelf meer regelmogelijkheden te
geven. Luisteren naar ervaren klachten en deze serieus nemen is daarbij de eerste stap.
Van een ‘goed’ binnenklimaat is sprake als niet meer dan 5 tot 10 % van de medewerkers het
klimaat als ‘onbehaaglijk’ bestempelt. Deze ‘behaaglijkheid’ wordt beïnvloed door de luchttemperatuur, de stralingstemperatuur, de luchtvochtigheid, de luchtsnelheid (tocht), de
aard van de werkzaamheden en de kleding die gedragen wordt of moet worden. Met behulp
van de NEN-EN-ISO 7730 is te berekenen wat het te verwachten percentage medewerkers is
dat het klimaat te warm of te koud vindt.
7.3.2

7.3.3

Knelpunten bij het binnenklimaat signaleren
Naast aanwijzingen die kunnen voortvloeien uit de RI&E, kan het signaleren van klachten van
medewerkers van belang zijn. Kijkt u bijvoorbeeld of er opmerkingen zijn binnengekomen:
uit gezondheidskundig onderzoek onder medewerkers (via de bedrijfsarts) of bij de leiding.
Er bestaan ook vragenlijsten die voor een eerste inventarisatie gebruikt kunnen worden. De
aspecten die bij een eigen onderzoek aan bod kunnen komen zijn:
•	Wat zijn aard en inhoud van de klachten van medewerkers? Zijn deze te herleiden tot
specifieke problemen of specifieke situaties in het gebouw?
•	Geven verzuimcijfers (bijv. verzuim vanwege specifieke klachten, die kunnen samenhangen met slechte klimaatbeheersing) indicaties van problemen?
•	Worden voorzieningen (verwarmingsinstallatie, ventilatiesystemen) regelmatig en afdoende onderhouden en voldoende schoon gehouden?
•	Doen zich problemen voor op werkplekken die extra aandacht behoeven (zoals balies /
recepties, magazijnen en doorgangsruimtes vanwege tocht of sterke temperatuurswisselingen, keukens / kantines en reproruimten vanwege warmte en vocht)?
•	
Hoe is het gesteld met de gebouwaspecten zoals de isolatie, zonwering, gebruikte
bouwmaterialen, etc.?
•	Wordt het gebouw voldoende schoongemaakt? Veroorzaken planten, vloerbedekking,
plafondplaten of bekledingsstoffen een stofprobleem?
•	Werkt het ventilatiesysteem goed? Waar ruikt het muf? Zijn eventuele rookruimtes goed
afgesloten? Zijn er verontreinigde processen in het gebouw die de luchtkwaliteit beïnvloeden, zoals een huisdrukkerij of keuken?
•	Als er knelpunten vastgesteld zijn dan kan vaak al, op grond van bovenstaande vragen,
zonder metingen worden bepaald welke maatregelen nodig zijn. Soms zijn er feitelijke metingen en onderzoek nodig naar de klimaatomstandigheden als temperatuur,
luchtsnelheid en luchtvochtigheid. Er zijn vuistregels die gebruikt kunnen worden als
referentiekader bij het beoordelen van de eigen situatie (zie voor meer informatie de
literatuurlijst).
•	Bij klachten over de luchtkwaliteit zal de aanwezigheid van schadelijke en hinderlijke
stoffen in de lucht gemeten moeten worden, zoals een CO2-bepaling. Welke instrumenten hiervoor moeten worden ingezet is afhankelijk van de aard en ernst van de klachten.
Schakel voor meer complexe metingen externe expertise in.
Binnenklimaat aanpakken
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Om tot een goed binnenklimaat op kantoren te komen zijn de volgende (bouw- en inrichtingstechnische) aspecten van belang:
•	Aandacht voor klimaatbeheersing bij bouw en (her)inrichting. Hier zijn, naast het aanbrengen van de juiste verwarming-, koeling- en ventilatie-installaties en voorzieningen
als zonwering, ook de bouwkundige aspecten als de isolatiewaarden van gevels en glas
en het vermogen van het gebouw om warmte overdag op te nemen en ’s nachts af kunnen laten koelen van belang (het warmteaccumulerend vermogen);
•	Beperking van de warmteproductie in het gebouw door gebruik te maken van energiezuinige apparatuur, zoals energiezuinige verlichting en beeldschermen;
•	Zorg voor juiste plaatsing van apparaten, die hinderlijke stoffen produceren zoals printers buiten de werkruimten;
•	Aandacht voor de inrichting, zoals het gebruik van materialen die goed schoongehouden kunnen worden;
•	Regelmatig periodiek onderhoud, reiniging en tijdige vervanging / reparatie van installaties voor klimaatbeheersing;
Technische en organisatorische maatregelen dienen gecombineerd te worden met mogelijkheden tot individuele instelbaarheid van het klimaat door medewerkers om zo tegemoet
te kunnen komen aan individuele verschillen (zie ook bijlage 13). Het gaat hier om mogelijkheden om zelf de temperatuur en ventilatie te regelen, door zelf in te stellen thermostaat,
radiatoren en zonwering, het open en dicht kunnen doen van ramen, regelen van de ventilatie, aanpassing van de kleding e.d.
Voorbeelden van organisatorische en gedragsmaatregelen:
•	Medewerkers voorlichting geven over de mogelijkheden die zij zelf hebben om het klimaat te beïnvloeden;
•	Afspreken wie de zonwering bedient ‘s avonds en in de weekenden;
•	Zorgvuldig plaatsen van de werkplekken ten opzichte van de gevel (koudeval!), radiatoren en inblaasopeningen van de ventilatie.
7.4

Verlichting

7.4.1

Het begrip verlichting
Om de werkdag zo productief mogelijk te kunnen gebruiken is goede verlichting van de
werkplek nodig. Deze moet geschikt zijn om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren,
en bovendien regelbaar zijn, zodat er voldoende licht is op verschillende momenten van de
dag. Ook een teveel aan licht moet voorkomen kunnen worden, bijvoorbeeld in situaties
waarin zonlicht direct de kantoren binnenschijnt.
Daarnaast is voldoende verlichting van verkeersruimtes, zoals gangen, trappenhuizen en garages, van belang in het kader van veiligheid (bijv. struikelen over obstakels, of ongewenste
gedragingen).
Veiligheidsaspecten spelen weer een andere rol bij noodverlichting. Medewerkers moeten in
noodsituaties de werkplek en het gebouw snel en veilig kunnen verlaten. Noodverlichting
moet dit mogelijk maken. Het gaat hier om de verlichting van de vluchtroutes zelf en de
aanduidingen van de nooduitgangen.
Bepaalde werkplekken stellen specifieke eisen aan de verlichting. Daar waar met beeldschermen wordt gewerkt moet worden voorkomen dat de verlichting de informatie op het beeldscherm minder goed zichtbaar maakt, bijvoorbeeld door spiegeling op het scherm of door
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verblinding als de medewerker in de verlichtingsarmatuur kijkt. Dit leidt tot het maken van
fouten, vermoeidheid en concentratieverlies, en kan er ook voor zorgen dat mensen een
verkeerde werkhouding aannemen om het scherm toch maar goed te kunnen blijven zien.
Bij beeldschermwerk is daarom niet alleen het soort verlichting, maar ook de positionering
van beeldscherm en lichtbronnen ten opzichte van elkaar extra van belang.
Het vereiste verlichtingsniveau is afhankelijk van het soort werk: in magazijnen kan het verlichtingsniveau laag zijn, bij precies en nauwkeurig werk (bijvoorbeeld tekenwerk, sorteerwerk) is meer licht nodig dan gemiddeld. In NEN 12464 wordt voor alle soorten werk het
gewenste verlichtingsniveau aangegeven (zie ook bijlage 12).
Verlichting op kantoren is een combinatie van daglicht en kunstlicht. De toetreding van daglicht in ruimtes (in combinatie met uitzicht) wordt als belangrijk gezien. Langdurig verblijf in
ruimtes waar geen tot weinig daglicht komt en waar men geen of weinig uitzicht heeft kan
tot onvrede en motivatieverlies leiden bij medewerkers, blijkt uit onderzoek. Als het hier geïsoleerde werkplekken betreft (bibliotheek, magazijn) waar weinig contact is met collega’s,
is dit nog belangrijker.
Voor een goede verlichting van werkplekken zijn twee aspecten van het licht van belang: de
hoeveelheid licht die op de werkplek valt (lichtsterkte, uitgedrukt in lux) en de helderheid
van oppervlakken waar men naar kijkt (luminantie). De hoeveelheid licht moet voldoende
zijn om zonder extra inspanning van de ogen het werk te kunnen verrichten. Daarbij speelt
ook de lichtkleur een belangrijke rol: medewerkers voelen zich prettiger bij “warm” (gelig)
licht. In het gezichtsveld van de medewerkers mogen de verschillen in helderheid (luminantie) niet te groot zijn, anders ontstaat er verblinding.
Problemen met verlichting kunnen leiden tot uiteenlopende klachten, zoals oogklachten,
vermoeidheid, en zelfs nek-, rug- en schouderklachten vanwege het aannemen van verkeerde houdingen om het werk toch nog te kunnen verrichten.
7.4.2

Knelpunten bij verlichting signaleren
Ook voor het signaleren van knelpunten bij de verlichting kan de RI&E aanwijzingen geven,
zeker als deze is uitgevoerd met behulp van een ronde door het gebouw en met input van
medewerkers. Klachten van medewerkers kunnen daarnaast een aanwijzing zijn voor knelpunten.
Het meten van de verschillende aspecten van verlichting kan nodig zijn om de knelpunten
verder te onderbouwen.

7.4.3

Knelpunten bij verlichting aanpakken
Oplossingen voor ervaren knelpunten liggen lang niet altijd op het vlak van de verlichting zelf,
maar kunnen soms juist door organisatorische maatregelen bereikt worden. Zo kan een andere plaatsing van de werkplek soms het knelpunt verhelpen. Dit kan het geval zijn bij spiegelingen op bijvoorbeeld beeldschermen of verblinding door ramen of verlichtingsarmaturen.
Zijn er problemen als gevolg van spiegeling op glimmende, lichtweerkaatsende vlakken (tafels, spiegels, informatieborden e.d.) overweeg dan alternatieven of verplaatsing van deze
objecten naar plekken waar spiegeling niet tot problemen leidt.
Individuele klachten kunnen het gevolg zijn van verminderd zicht of een niet voldoende
aangepaste bril. Bij computergebruikers kan een aangepaste bril nodig zijn. Als de medewerkers oogklachten hebben is onderzoek door een opticien of oogarts nodig.
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Bijlage 1 Checklijst RSI-preventiebeleid
Hieronder treft u een korte checklijst waarmee u kunt nagaan of u de belangrijkste elementen voor het voorkomen en aanpakken van RSI op kantoorwerkplekken in uw organisatie
heeft geregeld.
Wilt u gebruik maken van een meer uitgebreide checklijst – die de RSI-risico’s op de 5 hoofdoorzaken analyseert – kijk dan in bijlage 2. Om uw medewerkers bewust te maken van de
risico’s op hun eigen werkplek kunt u daarnaast gebruik maken van de vragenlijst in bijlage 3.
1.	Is het voorkomen en aanpakken van RSI integraal onderdeel van het arbeidsomstandighedenbeleid in uw organisatie?
2.	Is er – bijvoorbeeld door een inventarisatie – duidelijk zicht op de RSI-risico’s in uw organisatie, waar deze zich voordoen en welke omstandigheden hierop van invloed zijn?
3.	Zijn voor het voorkomen en aanpakken van RSI concrete doelstellingen geformuleerd,
gericht op zowel verbetermogelijkheden van het werkproces zelf, als verbetermogelijkheden in de ondersteuning?
		
		
		
		

		
		
		
		

Check op belangrijke verbetermogelijkheden werkproces:
•	Zijn alle werkplekken, waar meer dan 2 uur per dag beeldschermwerk wordt verricht,
ergonomisch ingericht? Gelden voor laptopwerkplekken aanvullende eisen?
•	Zijn medewerkers op de hoogte van de wijze waarop zij hun werkplek goed kunnen
instellen en wordt regelmatig gecheckt of dit op de juist wijze gebeurt?
•	Kan beeldschermwerk voldoende worden afgewisseld met ander werk en met pauzes,
zodat langdurig en eenzijdig beeldschermwerk voorkomen wordt?
Check op belangrijke verbetermogelijkheden ondersteuning:
•	Worden er bij de aanschaf van apparatuur, hulpmiddelen en softwareprogramma’s
eisen aan ergonomie en gebruiksvriendelijkheid gesteld om RSI te voorkomen?
•	Krijgen medewerkers adequate ondersteuning om storingen tijdens hun (computer)
werkzaamheden snel te kunnen oplossen?
•	Krijgen medewerkers regelmatig training om hun computervaardigheden uit te breiden en nieuwe softwareprogramma’s optimaal te leren benutten zodanig dat ook ergonomisch winst wordt behaald bij het gebruik er van?

4.	Indien uw organisatie – bijvoorbeeld in het kader van het Nieuwe Werken – gebruik maakt
van flexwerkplekken en thuiswerkplekken: worden er voldoende / extra maatregelen genomen om ook hier RSI te voorkomen en aan te pakken?
5.	Worden – indien uw organisatie beschikt over een callcenter en/of baliewerkplek – maatregelen genomen om de specifieke RSI-risico’s daar te voorkomen (bijvoorbeeld inrichting ruimte, inrichting / noodzakelijke voorzieningen op de werkplek)?
6.	Zijn medewerkers op de hoogte van het RSI-beleid van de organisatie? Staat preventie
van RSI regelmatig op de agenda?
7.	Begeleidt de organisatie medewerkers met beginnende klachten zo snel mogelijk om
verergering te voorkomen?
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Bijlage 2 5W vragenlijst
Deze vragenlijst (ontwikkeld door vhp human performance) stelt de woningcorporatie in
staat op grondige wijze intern onderzoek te doen naar de risico’s op RSI in de organisatie.
De checklijst is ingedeeld in de vijf stappen van de beleidscyclus: Willen, Weten, Wegen, Werken en Waken.
Een organisatie die graag gebruik maakt van deze webbased versie en/of wil werken met
een databasesysteem (waarmee ook analyses kunnen worden uitgevoerd) kan zich wenden
tot vhp humanperformance (keespeereboom@vhphp.nl of 06 51813536) voor nadere informatie.
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Bijlage 3 Checklijst ‘Beeldschermwerk ’ voor medewerkers
Met deze checklist kunt u nagaan of u door uw werksituatie risico loopt gezondheidsklachten zoals RSI te krijgen. U kunt de vragen eenvoudig met ja of nee beantwoorden.
Indien het antwoord op een vraag wijst op een knelpunt, is dit een aandachtspunt bij
verbetering van uw werksituatie.
Uitgangspunt is dat de apparatuur zoals het beeldscherm, het toetsenbord, de muis, de
stoel en het bureau technisch in goede staat zijn.
Werktaken
1. Wordt het werken met het beeldscherm ten minste enkele keren per dag afgewisseld met
ander werk, dat niet op de computer wordt uitgevoerd (zoals overleg, kopiëren, telefoneren)?
Nee = knelpunt
2. Heeft het werk ook onderdelen die moeilijk of uitdagend zijn?
Nee = knelpunt
3. Kunt u bij (technische) problemen hulp inroepen om zo gezamenlijk de knelpunten op te
lossen?
Nee = knelpunt
4. Kunt u gemakkelijk overleggen met collega’s over het werk en ook over andere onderwerpen?
Nee = knelpunt
5. Is het voor u duidelijk wanneer u uw werk goed heeft uitgevoerd?
Nee = knelpunt
Twee of meer knelpunten in dit onderdeel ‘Werktaken’ wijst op de noodzaak verbeteringen
aan te brengen.
Werktijden
1. Werkt u enkele keren per week langer dan 6 uur per dag aan het beeldscherm?
Ja = knelpunt
2. Onderbreekt u het beeldschermwerk na maximaal 2 uur gedurende ten minste 10 minuten met ander werk of een pauze?
Nee = knelpunt
3. Neemt u tijdens intensief werk geregeld een korte (micro)pauze?
Nee = knelpunt
Eén of meer knelpunten in dit onderdeel ‘Werktijden’ wijst op de noodzaak verbeteringen
aan te brengen.
Werkdruk
1. Moet u gemiddeld meer dan eenmaal per week overwerken?
Ja = knelpunt
1
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2. Moet u enkele keren per week onder extra hoge werkdruk werken of met een extra hoog
werktempo (pieken)?
Ja = knelpunt
3. Wordt uw werk regelmatig hinderlijk onderbroken door bijvoorbeeld collega’s of telefoon?
Ja = knelpunt
4. Is de software handig en efficiënt?
Nee = knelpunt
Twee of meer knelpunten in dit onderdeel ‘Werkdruk’ wijst op de noodzaak verbeteringen
aan te brengen.
Werkplek
1. Staat het beeldscherm recht voor u?
Nee = knelpunt
2. Staat de bovenzijde van het beeldscherm (overgang tussen glas en kast) ongeveer op of
iets onder ooghoogte?
Nee = knelpunt
3. Staat het beeldscherm ongeveer op armlengte (gestrekte arm) van uw lichaam?
Nee = knelpunt
4. Heeft u een moderne kantoorstoel waarvan de rugleuning goede steun in de onderrug
geeft en de armsteunen in hoogte en breedte verstelbaar zijn?
Nee = knelpunt
5. Is de hoogte van uw werktafel zodanig ingesteld dat u met afhangende en ontspannen
schouders kunt werken en dat de hoek tussen onderarm en bovenarm ongeveer 90 graden
is?
Nee = knelpunt
6. Is er voor uw benen voldoende ruimte onder het werkvlak zodat de benen bij het gaan
zitten, het aanschuiven en het opstaan nergens tegenaan stoten?
Nee = knelpunt
7. Is het werkblad inclusief draagconstructie aan de voorzijde dikker dan 5 cm?
Ja = knelpunt
8. Als u veel overtypt van documenten, is er dan een voldoende grote en stabiele documenthouder beschikbaar?
Nee = knelpunt
Mogelijk is dit punt niet van toepassing.
9. Kijkt u rechtstreeks naar de lucht als u over of langs het beeldscherm in de verte kijkt?
Ja = knelpunt
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10. Is er voor alle ramen goede, instelbare zonwering aanwezig die het licht voldoende tegenhoudt?
Nee = knelpunt
Drie of meer knelpunten in dit onderdeel ‘Werkplek’ wijst op de noodzaak verbeteringen aan
te brengen.
Werkwijze
1. Werkt u langer dan 2 uur per dag aan een laptopcomputer op een vaste werkplek?
Ja = knelpunt
2. Steunt u de armen tijdens het werk geregeld op de armsteunen (ongeveer even hoog als
het bureau) of op het bureaublad?
Nee = knelpunt
3. Zijn tijdens het typen en het muizen uw polsen min of meer recht?
Nee = knelpunt
4. Wisselt u regelmatig van werkhouding?
Nee = knelpunt
5. Werkt u op een ontspannen manier waarbij het aanspannen van de schouders en/of vingers wordt vermeden?
Nee = knelpunt
6. Worden er geregeld enkele rek- en strekoefeningen uitgevoerd voor een goede doorbloeding van de schouders en armen?
Nee = knelpunt
7. Is uw (lees)bril geschikt bevonden voor beeldschermwerk?
Nee = knelpunt
Mogelijk is dit punt niet van toepassing.
Twee of meer knelpunten in dit onderdeel ‘Werkwijze’ wijst op de noodzaak verbeteringen
aan te brengen.
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		 Bijlage 4 Specificaties ergonomische kantoorstoel
NEN-EN 1335 is een Europese norm voor kantoorstoelen en geeft aanwijzingen voor de
maatvoering en de instelbaarheid. Stoelen die voldoen aan deze norm zijn degelijk geconstrueerd en voldoen aan een aantal veiligheids- en duurzaamheidseisen.
In de praktijkrichtlijn NPR 1813 worden daarnaast versteleisen beschreven die beter dan de
Europese norm tegemoet komen aan de doorsnee van de lichaamsmaten van de Nederlandse bevolking.
Een ergonomische kantoorstoel moet in ieder geval voldoen aan de volgende eisen ten
aanzien van maten en verstelbaarheid:
•	De zithoogte is verstelbaar van 41 tot 55 cm.
•	De zitting is vlak, minimaal 40 cm breed en 44 cm diep en heeft een verstelbare hellingshoek van -7 tot +3 graden, vast te zetten op een hoek van -3 graden.
•	De voor- en achterzijde van de zitting en de boven- en onderzijde van de rugleuning
zijn afgerond.
•	De zitdiepte is verstelbaar van 38 tot 48 cm.
•	De voorzijde van de rugleuning heeft een vloeiende vorm, zonder knikken of hoeken,
met een horizontale straal van 40 cm of meer.
•	De rugleuning is minimaal 36 en maximaal 46 cm breed en minimaal 37 cm lang.
•	De lendensteun is verstelbaar in hoogte: het middelpunt van de steun is ten minste
verstelbaar van 17 tot 23 cm boven de zitting.
•	De armsteun heeft een verstelbare hoogte van 20 tot 30 cm, is minimaal 5 cm breed en
20 cm lang.
•	De afstand tussen de armsteunen is instelbaar van 36 tot 51 cm.
•	De afstand van de voorzijde van de armsteun tot de voorzijde van de zitting is minimaal
20 cm.
•	Het onderstel heeft vijf zwenkwielen en is draaibaar.
•	De afstand tussen de draaias en de vloer is minimaal 2 cm.
•	De stoel is veilig en stabiel en heeft geen scherpe of uitstekende delen.

-

Meer informatie:
AI-blad 7: ‘Richtlijnen voor succesvolle kantoorhuisvesting’
AI-blad 2: ‘Richtlijnen en tips voor verantwoord werken met beeldschermen’.
Zie de literatuurlijst achterin dit werkboek.
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		 Bijlage 5 Specificaties ergonomische werktafel
In de Europese norm NEN-EN 527-1 zijn de eisen te vinden, die te stellen zijn aan een
kantoortafel.
Let bij de aanschaf van kantoortafels in ieder geval op de volgende elementen:
• Het werkblad is minimaal 120 breed x 80 cm diep. Bij gebruik van papieren moet het blad
breder zijn
• De voorzijde heeft een (bijna) recht aanzitdeel van ten minste 65 cm breed.
• De hoogte past bij de afmetingen van de gebruiker of is eenvoudig instelbaar, bijvoor¬beeld
van 65 tot 85 cm.
• Het bovenblad is licht maar niet wit, krasvast en mat (niet spiegelend).
• Er is onder de tafel beenruimte van ten minste 65 cm diep. Bij voorkeur is er extra ruimte
onder de tafel, zodat de medewerker verschillende houdingen aan kan nemen met benen
en voeten.
• Het tafelblad is, inclusief de draagconstructie aan de voorzijde, niet dikker dan 5 cm.

Meer informatie:
- AI-blad 7: ‘Richtlijnen voor succesvolle kantoorhuisvesting’
- AI-blad 2: ‘Richtlijnen en tips voor verantwoord werken met beeldschermen’.
Zie de literatuurlijst achterin dit werkboek.
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Bijlage 6 Eisen aan goede pauzesoftware
Goede pauzesoftware voldoet aan de volgende eisen:
1.	De software houdt bij de beoordeling van het computergebruik rekening met de volgende werkfactoren: werktijden, werktaken, werkdruk, werkplek en werkgedrag. De beoordeling is dus niet uitsluitend gebaseerd op het aantal toetsaanslagen of muisbewegingen.
2. 	De software maakt bij muisgebruik onderscheid tussen bewegingen over het scherm,
klikken, dubbelklikken en slepen. Onderzoek toont namelijk aan dat slepen meer belasting geeft dan klikken of het vasthouden van de muis. Ook hebben beeldschermwerkers
die bijvoorbeeld grafisch werk met de muis verrichten, meer RSI-gerelateerde klachten
dan beeldschermwerkers die hoofdzakelijk met het toetsenbord werken.
3. 	Er bestaat een duidelijke relatie tussen de gemiddelde persoonlijke werksnelheid en de
feedback die de software geeft. Iemand die gedurende een langere tijd of sneller typt, of
meer muist, zal meer risico lopen op het ontstaan van RSI -klachten dan iemand die heel
rustig met één vinger het toetsenbord bedient.
4. 	De software rapporteert de geregistreerde gegevens, zodat achteraf is na te gaan welke
factoren de grootste bijdrage aan de belasting hebben veroorzaakt en waar verbetering
mogelijk is.
5. 	De software maakt onderscheid in micropauzes (bijvoorbeeld elke vijf minuten een micro break van 20 seconden) en korte rustpauzes (minimaal vijf minuten rustpauze per
uur).
6. 	De software biedt oefeningen ter invulling van een micropauze. Bij voorkeur drie soorten oefeningen: actieve oefeningen (voor goed herstel), rekoefeningen en ontspanningsoefeningen.
7. 	De software waarschuwt als de maximale beeldschermtijd is verstreken.
8. 	Het programma is geschikt voor applicaties onder Windows (XP, Vista), UNIX en MAC/
Apple-systemen. Ook kent het programma netwerk- of multi user-versies, waarbij medewerkers vanaf verscheidene werkstations tegelijk kunnen inloggen.
9. 	Het programma kan van (geanonimiseerde) data een centrale analyse maken. Het kan
bijvoorbeeld een overzicht geven van de beeldschermwerktijden in minuten, het aantal
toetsaanslagen of muisklikken, pauzeregimes, of de belasting van bepaalde programmatuur, zoals CAD, Excel of PowerPoint.
(Bron: vhp human performance)
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Bijlage 7	Checklijst ergonomie grafische user interface van softwareprogramma’s
In onderstaande lijst zijn enkele punten genoemd waarmee u kunt nagaan hoe gebruiksvriendelijk software is. Bij aanschaf van een nieuw pakket is het goed om te testen hoe gebruiksvriendelijk software nu eigenlijk is.
Onderstaande lijst helpt hierbij maar is niet uitputtend. Aangeraden wordt om bij twijfel een
ergonomieadviseur in te schakelen die een uitgebreide usabilitytest uitvoert.
Informatiepresentatie
1 De pagina’s moeten er geordend en rustig uitzien.
2 	De volgorde van afhandeling van een (deel)taak moet van links naar rechts en/of van
boven naar beneden zijn.
3 De tekst moet goed leesbaar zijn.
Taakgeschikt
4 Alle gewenste taken moeten met het computerprogramma uit te voeren zijn.
5 Onnodige handelingen moeten vermeden worden tijdens uitvoer van taken.
6 Handelingen moeten met zo weinig mogelijk muiskliks uitgevoerd kunnen worden.
Zelfbeschrijvend
7 	Er moet een directe terugkoppeling gegeven worden als ergens op geklikt is of als er iets
ingevuld is.
8 Het moet gemakkelijk zijn om met het computerprogramma te leren omgaan.
9 Er moet bruikbare hulp op aanvraag aangeboden worden.
Bestuurbaar
10 	De gebruiker moet het gevoel dat hebben dat het computerprogramma doet wat hij/zij
wil.
11 De gebruiker moet controle over de snelheid van de interactie hebben.
12 	Het moet mogelijk zijn om zowel voor toetsenbord als muis te kiezen tijdens het gebruik
van het computerprogramma.
Conform de verwachtingen van de gebruiker
13 De standaard bedieningselementen moeten werken volgens de Windows-standaard.
14 	Dezelfde (functie)toetsen, buttons of pictogrammen moeten altijd voor dezelfde actie
gelden.
15 De cursor moet automatisch daar staan waar u deze verwacht.
Fouttolerant
16 Een vergissing moet gemakkelijk hersteld kunnen worden.
17 	Er moet voorkomen worden dat acties met kritische gevolgen per ongeluk bediend worden.
18 Het programma moet voldoende toelichting geven als deze een foutmelding geeft.
(Bron: vhp human performance)
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Bijlage 8 Berekening minimale oppervlakte kantoorvertrek

De minimale hoeveelheid vloeroppervlak die een kantoorvertrek moet hebben is te berekenen aan de hand van navolgende tabel:

2

Element

Minimumoppervlakte

De medewerkers

4 m2 voor iedere werkplek die gewoonlijk langer dan 2
h per dag door een of meer medewerkers wordt gebruikt, inclusief ruimte voor een werkstoel en circulatie- en bewegingsruimte op de werkplek

De kantoorwerktafel

1 m2 voor een werkplek met LCD/TFT-beeldscherm of
laptop
1 m2 voor een lees/schrijfvlak
2 m2 voor een vlak voor uitleg van tekeningen of gelijkwaardig

De kasten

1 m2 voor elke vrijstaande kast
0,5 m2 voor elk (verrijdbaar) ladeblok

De vergaderruimte

2 m2 per persoon. (meer dan 6 personen) Gebruik van
audiovisuele middelen (opstelling van en zichtlijnen
naar) kan extra vloeroppervlak noodzakelijk maken

De overlegruimte

1,5 m2 per persoon

Bron AI-blad 7 ‘Richtlijnen voor succesvolle kantoorhuisvesting’
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Bijlage 9: Optimale instelling beeldschermwerkplek
STAP 1

STOEL INSTELLEN
De stoel - hoogte
Ga recht voor de stoel staan en stel de zitting vervolgens zo in dat deze vlak onder de knieschijf zit. Als het goed is zal het bovenbeen horizontaal staan en de hoek tussen de bovenen onderbeen 90 graden zijn wanneer u op de stoel plaatsneemt. De bovenbenen moeten
over de gehele lengte van de zitting ondersteund zijn.
Bij een te laag ingestelde zitting worden de bovenbenen niet volledig ondersteund en krijgt
u de neiging onderuit te schuiven in de stoel. Door te zitten met een bolle rug kunnen klachten in de onderrug ontstaan.
Een te hoog ingestelde zitting veroorzaakt aan de voorrand van de zitting, afknelling van
de bloedsomloop naar de onderbenen. Hierdoor kunnen slapende benen of koude voeten
ontstaan.

De stoel - zitdiepte
Zorg dat er tussen de zitting en de knieholte een vuistbreedte vrij wordt gehouden. De
holte in de onderkant van de rug moet door de bolling van de rugleuning worden ondersteund. Er zijn twee manieren om de zitdiepte in te stellen: bij sommige stoelen is de zitting
naar voren en naar achteren te verschuiven, bij sommige stoelen kan dit bij de rugleuning.

(Bron: vhp human performance)
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De stoel - rugleuning
Stel de rugleuning zo in (naar voren of naar achteren of kantelen) dat deze goed in de rug
steunt. Als de rugleuning in hoogte verstelbaar is, zorg dan dat de bolling van de rugleuning
de lage rug op broekriemhoogte (bekkenrand) ondersteunt. Hierdoor wordt zitten met een
bolle rug voorkomen.
Bij een te laag ingestelde rugleuning drukt de rugleuning tegen de billen in plaats van tegen
de bekkenrand waardoor je verder naar voren op de zitting wordt gedrukt. Het bekken kan
dan achterover kantelen. Zo ontstaat een bolle rug.
Bij een te hoog ingestelde rugleuning hebben de schouderbladen geen bewegingsvrijheid
en wordt de lage rug niet goed ondersteund.

De stoel - armleuningen
De armleuningen van je stoel kun je als volgt instellen: ontspan je schouders en houd de
onderarmen horizontaal. Stel de armsteunen op deze hoogte in. Let op dat je je schouders
niet omhoog trekt!
Om klachten te voorkomen is ondersteuning van de armen belangrijk. In de praktijk zie je
een drietal houdingen: sommige mensen gebruiken hiervoor hun bureaublad. Anderen zitten meer rechtop en gebruiken de armleuningen van de stoel. Ook de variant: typen met de
ellebogen vrij, maar na het typen de armen op de armleuningen steunen komt regelmatig
voor. Kies de werkwijze die het beste bij je past. Daarbij is het goed om zo nu en dan van
houding te wisselen. Daarom zijn in hoogte en in breedte verstelbare armleuningen belangrijk. De armleuningen moeten overigens zo kort zijn dat de stoel goed aangeschoven kan
worden.

(Bron: vhp human performance)
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STAP 2

AAN HET BUREAU
Het bureau
Als je aan het bureau gaat zitten, is het belangrijk om de hoek tussen de boven- en onderbenen op 90 graden te houden. Stel de hoogte van het werkblad zo in dat deze precies gelijk is
aan de bovenzijde van de armsteunen.

Indien het bureau niet in hoogte te verstellen is, is deze hoek vaak groter of kleiner. Je kunt
dit opheffen door of een voetensteun te gebruiken of het bureau te verhogen met zogenaamde pootverlengers.

(Bron: vhp human performance)
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Moet je overwegend lezen of schrijven aan het werkblad, stel de hoogte van de tafel dan
zo in dat het werkblad vier cm hoger is dan de (goed ingestelde) armsteunen. Wordt beeldschermwerk vaak afgewisseld met lezen of schrijven, stel dan de hoogte van het werkblad
twee cm hoger in dan de armsteunen. Wanneer de tafel gemakkelijk verstelbaar is (elektrisch
of met een slinger), kunt u de hoogte van de tafel steeds afstemmen op de taak. Wanneer dit
niet het geval is kunt u ook denken aan het variëren van de stoelhoogte. Bij beeldschermwerk zet u de stoel iets hoger dan bij leeswerk.

Een juiste hoogte-instelling van de werktafel voorkomt dat je met een gebogen rug of opgetrokken schouders werkt. Probeer de schouders zo ontspannen mogelijk te houden.
In principe is het aan te bevelen bijna met de buik tegen de tafel aan te zitten. Door ver weg
te zitten moet je namelijk met de armen reiken en dat is belastend voor je spieren.
Om vallen of struikelen te voorkomen, dienen snoeren en kabels op de werkplek zoveel mogelijk te zijn weggewerkt.
(Bron: vhp human performance)
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Beenruimte
is belangrijk om te zorgen voor voldoende beenruimte: je moet je benen en voeten breeduit neer kunnen zetten, zonder dat je tegen ladenkasten, prullenmanden etc aanstoot of
scheef moet zitten.

Voetensteun
Het is niet goed om je voeten te steunen op het onderstel van je stoel.
Bij het gebruik van een voetensteun moet de hoogte van het steunvlak goed zijn ingesteld.
Te laag ingestelde voetensteunen kunnen klachten geven, zoals vermoeide en gezwollen
voeten, een tintelend gevoel in de voeten en spataderen.
Te hoog ingestelde voetensteunen kunnen een verhoogde druk op het stuitbeen, tintelend
gevoel in de bovenbenen en een kromme rug geven.
STAP 3

VERFIJNEN
Het beeldscherm
Een beeldscherm dat recht voor de gebruiker is opgesteld, voorkomt dat deze met een gedraaid
hoofd of met een gedraaid bovenlichaam moet werken. Ga dus recht voor het scherm zitten.

(Bron: vhp human performance)
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Er zijn richtlijnen voor de afstand van je ogen tot het beeldscherm. Omdat er verschillende
beeldschermmaten zijn volgt hieronder een kort overzicht van de afstanden. Als vuistregel
geldt: Plaats het beeldscherm op afstand van een gestrekte arm. Controleer dan of de letters
leesbaar zijn. Dit is namelijk erg afhankelijk van de lettergrootte, het contrast en de ogen.
beeldschermmaat

Minimaal aanbevolen
kijkafstand

14 inch

50 - 70 cm

15 inch

55 - 75 cm

17 inch

60 - 85 cm

19 inch

70 - 95 cm

21 inch

75 - 105 cm

Plaats de bovenkant van het zichtbare deel van scherm op of iets onder ooghoogte. Het
hoofd moet namelijk zoveel mogelijk rechtop gehouden worden tijdens het werken. Het
constant of veelvuldig naar beneden knikken van het hoofd is zeer vermoeiend voor de neken schouderspieren.
Mensen met een dubbelfocusbril bewegen vaak met hun hoofd op en neer omdat ze het
niet goed zien. De bril is dan ongeschikt voor het beeldschermwerk, en dient specifiek aangepast te worden aan het werken met een computer. Dit gebeurt veelal in overleg met de
bedrijfsarts. Vraag de regeling in het eigen bedrijf even na.
Spiegelingen en reflecties
Plaats beeldschermen om reflectie te vermijden nooit tegenover een raam en om contrast
te vermijden ook niet vóór een raam. De enige juiste plaats is om tafel en beeldscherm loodrecht op de ramen te plaatsen, zodat het beeldscherm met één van de zijkanten naar het
raam gericht staat.
Mensen werken het liefst zo dicht mogelijk bij een raam, helaas is dat voor beeldschermwerk
dus niet aan te raden.
Probeer daarom de afstand tot het raam groot te houden, het liefst minimaal drie meter.
Lukt dat niet, dan kunnen goede zonwering, luxaflex of lamellen ook helpen.
Het is hinderlijk wanneer lichtbronnen als lampen en ramen in het beeldscherm spiegelen.
Dit is vaak goed te zien als de computer uit is.
Om reflectie van TL-buizen in het scherm tegen te gaan, moeten deze recht boven of achter
het beeldscherm hangen en daarbij parallel met het werkblad zijn.
Tip: beweeg een spiegeltje plat over je beeldscherm, dan zie je waar eventuele spiegelingen
vandaan komen.

(Bron: vhp human performance)
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De concepthouder
Maak je veelvuldig gebruik van een concepttekst, plaats deze dan zo dicht mogelijk bij het
beeldscherm zodat de afstand van het document en het beeldscherm tot de ogen gelijk is.
Het gebruik van een concepthouder is dan aan te bevelen. Een goede concepthouder is vlak
naast of onder het beeldscherm te plaatsen.
Toetsenbord
Trek het toetsenbord zo naar je toe dat de bovenarmen ontspannen langs het lichaam hangen als je aan het typen bent. Trek daarbij dus niet de schouders op! Om polsbelasting te
voorkomen is het belangrijk om met rechte polsen te typen. Klap daarom de pootjes van het
toetsenbord in.
Je moet het toetsenbord neer kunnen zetten waar je wilt: is het snoer daar lang genoeg
voor (ook als bijvoorbeeld de computerkast op de grond staat)?
De muis
Het is belangrijk om bij het gebruik van de muis de pols niet zijdelings te buigen. Met andere
woorden de muis moet bediend worden door de hele onderarm heen en weer te bewegen.
Zet de muis zo op het werkblad neer dat de bovenarmen ontspannen zijn en langs het lichaam afhangen als je aan het werk bent. Dus niet te ver reiken.
Muisgevoeligheid (verhouding beweging muis - verplaatsing cursor) is een belangrijke factor in bedieningsgemak, bedieningssnelheid en de kans op gezondheidsklachten. Een goede instelling is vaak moeilijk te vinden. Het gaat of te langzaam of te snel.
De muis staat te langzaam ingesteld als er meerdere muisbewegingen nodig zijn om de cursor volledig over het scherm van links naar rechts te bewegen. Bij grote beeldschermen kan
dus een extra grote muismat nodig zijn.
De muis staat te snel/te gevoelig ingesteld als een kleine beweging van de muis een grote
beweging van de cursor veroorzaakt. Als de muis te gevoelig wordt afgesteld is er een grote
kans op gezondheidsklachten omdat de armspieren continu worden aangespannen om de
arm te stabiliseren voor de fijne sturing zodat de cursor niet doorschiet.
Voor mensen met klachten is het verder aan te bevelen het “dubbelklikken” vrij langzaam in
te stellen. Beter nog is om het dubbelklikken te vervangen door één klik met de middelste
muisknop. Juist dubbelklikken veroorzaakt belasting van de onderarm en de nek-/ schouderregio.
Bij klachten is het ook mogelijk om de muis voor de andere hand in te stellen en zo af te wisselen (vereist in het begin wat geduld).
Als je muis vaak hapert kan het betekenen dat je muis intern vervuild is. Je kunt hem schoonmaken door het balletje te verwijderen en schoon te maken. Een te gladde muismat kan er
ook voor zorgen dat je muis gaat haperen, omdat het balletje dan slipt. Optische muizen
hebben dit probleem niet meer.

(Bron: vhp human performance)
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STAP 4

HOUDING
Werkhouding
Vaak wordt je een goede werkhouding aangeleerd. Natuurlijk is het goed in deze houding te
zitten. Maar veel belangrijker is het steeds van houding te wisselen. Kies bijvoorbeeld elke 20
minuten bewust een andere houding.
Belangrijk is dat je met je collega’s goede afspraken maakt over zaken zoals het openen van
ramen, het verdraaien van thermostaatknoppen en dergelijke. Wat voor de een plezierig is
hoeft dat voor anderen nog niet te zijn. Goede afspraken helpen het voorkomen van klachten.
Een verkeerde werkplekinrichting kan ook worden veroorzaakt door het gebrek aan mogelijkheden in de ruimte. Bekijk samen met je collega’s eens kritisch of alles wel in dezelfde
ruimte moet staan. Een loopje naar een kast in een andere ruimte is gezond!

TEN SLOTTE
Werkorganisatie
Een goede inhoud en organisatie van het werk is essentieel om klachten te voorkomen. Bevorder een goede tijdsbesteding bij beeldschermwerk door:
- zoveel mogelijk afwisseling door niet-beeldschermwerk
- zoveel mogelijk beweging in het werk inbouwen
- nooit langer dan vijf à zes uur per dag
- tenminste na elke twee uur beeldschermwerk, afwisseling door ander werk of een pauze
-	bij intensief beeldschermwerk regelmatiger, bijvoorkeur iedere 5 a 10 minuten micropauzes van circa 20 seconden inbouwen
Vermijd grote werkdruk en piekdrukte: stress bevordert een gespannen werkhouding.

(Bron: vhp human performance)
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Bijlage 10 Risico-inventarisatie & Evaluatie thuiswerkplek
Kun je thuis in rust werken en weet je wat je
moet doen als je hulp
nodig hebt?

Aanwezigheid van huisgenoten, het niet hebben van O ja
een aparte werkkamer, of andere omstandigheden O nee
die geluiden met zich meebrengen of waardoor je
wordt afgeleid kunnen je psychosociale arbeidsbelasting verhogen.

Heb je voldoende ruimte
in je woning om een bureautafel en -stoel op een
ergonomisch verantwoorde manier op te kunnen
stellen?

De bureautafel moet dwars op het raam staan om O ja
een gunstige hoek voor de lichtinval te krijgen. Je O nee
moet voldoende ruimte hebben om de bureaustoel
met de juiste instellingen te kunnen gebruiken en de
bureautafel te kunnen bereiken en verlaten. Er moet
voldoende algemene verlichting en verlichting van de
beeldschermwerkplek zijn.

Heb je de beschikking
over een bureautafel die
een ergonomisch verantwoorde zit- en werkhouding mogelijk maakt en
waaraan je met de door
het bedrijf verstrekte
laptop, muis, laptopsteun
en toetsenbord kunt
werken?

Je bent geïnstrueerd over hoe je de beeldscherm- O ja
werkplek moet instellen en je bent op de hoogte O nee
van de mogelijkheid om een beeldschermbril aan te
schaffen. De hoogte van het werkblad moet op een
voor jou goede werkhoogte zijn (link naar persoonlijk instellingsadvies). Het blad moet voldoende breed
en diep zijn, minimaal 120 cm x 80 cm. We bevelen bij
werken met laptop of flatscreenmonitor een afmeting van 160 cm x 80 cm aan. Het werkblad is bij voorkeur in hoogte verstelbaar. Het beeldscherm staat in
het midden van het bureau zodat je recht achter het
scherm kunt zitten. De bovenkant van het scherm
staat niet hoger dan ooghoogte. Een te hoge bureautafel is te gebruiken met een grotere stoelhoogte in
combinatie met een voetenbankje. Aan een te lage
bureautafel kan niet op een ergonomisch verantwoorde wijze worden gewerkt.

Heb je de beschikking
over een bureaustoel die
een ergonomisch verantwoorde zit- en werkhouding mogelijk maakt?

De hoogte en zitdiepte van de zitting, de rugleuning, O ja
lende- en armsteunen moeten instelbaar zijn en bij O nee
jouw lichaamsverhoudingen passen (link naar persoonlijk instellingsadvies).

Heb je de mogelijkheid om De lichtinval moet met raambekleding (bijvoorbeeld O ja
lamellen of zonwering) regelbaar zijn om reflectie van O nee
de lichtinval te regelen?
licht op het beeldscherm te kunnen voorkomen.
Algemene toelichting:
• Met je leidinggevende heb je afspraken gemaakt over wat je moet doen als je hulp
nodig hebt wanneer je voor bedrijf thuis werkt (bijvoorbeeld als je thuis letsel oploopt
of ziek wordt).
• Als je een vraag met Nee beantwoordt, is er sprake van een ongewenste situatie.
Hierin is thuiswerken dan niet verantwoord. Er dienen in overleg met de leidinggevende dusdanige maatregelen te worden getroffen waardoor de vraag daarna met Ja kan
worden beantwoord.
• Als je een vraag met Nee beantwoordt en er geen maatregelen mogelijk zijn om de
ongewenste situatie op te heffen, dan is thuiswerken niet verantwoord.
Bron: KPN, bewerking werkgroep Arbo en HNW
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Bijlage 11	Aanwijzingen beoordeling geluidsniveaus in relatie tot de mate
van verstoring van communicatie en concentratie
Onderstaande tabel uit de NPR 3438 (Nederlandse Praktijk Richtlijn, een door het Normalisatie Instituut opgestelde richtlijn voor het beoordelen van geluid) geeft aan welke geluidsniveaus aanbevolen worden bij verschillende vereiste niveaus van communicatie en concentratie. Bij overschrijding van deze niveaus is het aan te bevelen maatregelen te treffen. Met
absorptiemaatregelen in een kantoorvertrek kan het geluidsniveau met maximaal 5 dB(A)
omlaag gebracht worden. De maximale niveaus voor hinderlijk geluid zijn afhankelijk van het
soort kantoorwerk:
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Mate van concentratie in de functie

Maximaal geluidsniveau

Geen

80 dB (A)

Gering

75 dB (A)

Gemiddeld

55 dB (A)

Hoog

35 dB (A)

Mate van communicatie in de functie

Maximaal geluidsniveau

Geen

80 dB (A)

Zeer gering

75 dB (A)

Gering

65 dB (A)

Gemiddeld

55 dB (A)

Ruim

45 dB (A)

Hoog

35 dB (A)

Bron AI-blad 7 ‘Richtlijnen voor succesvolle kantoorhuisvesting’
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Bijlage 12 Licht en verlichting – werkplekken binnen
Onderstaande tabel uit de NEN-EN 12464-1 voorziet in de volgende adviessterktes voor verlichting voor verschillende werkplekken.

4

Soort ruimte, taak of activiteit

Aanbevolen verlichtingssterkte in lux

Archieven

200

Bibliotheken

500

Kantines

200

Kantoren

500

Keukens

500

Magazijnen

100

Receptiebalies

300

Technische ruimtes

200

Toiletten

100

Trappen

150

Bron AI-blad 7 ‘Richtlijnen voor succesvolle kantoorhuisvesting’
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Bijlage 13 Vuistregels voor enkele klimaataspecten
Klimaataspect

Kantoorwerk in de
winter (stookseizoen)

Kantoorwerk in
de zomer

Temperatuur

20 – 24 C

23 – 26 C

Luchttemperatuurverschil (tussen
niveau van het hoofd en niveau van
de enkels)

<3C

Oppervlaktetemperatuur van de vloer 19 – 26 C
Gemiddelde luchtsnelheid

5

< 0,15 m/s

< 0,25 m/s

Bron AI-blad 7 ‘Richtlijnen voor succesvolle kantoorhuisvesting’
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Bijlage 14 Eigenschappen van goede helderheidswering
Onderwerp

Toelichting

Lichtwering

Helderheidswering moet de direct binnen schijnende zon tegenhouden.
Helderheidswering moet zorgen voor een acceptabele verhouding
(maximaal 1 : 30) tussen de beeldscherm-/papierluminantie en de
luminantie van het afgeschermde raam.
Helderheidswering moet de hoeveelheid licht in het vertrek kunnen
verminderen, zodat er geen contrastreductie op beeldschermen
optreedt.

6

Beschikbaarheid

Helderheidswering buiten is soms bij hoge windsnelheid (> 7 Bft) bij
hoge gebouwen (> 3 etages) niet bruikbaar. Helderheidswering binnen kan soms bij naar binnen openslaande ramen niet bruikbaar zijn.

Uitzichtbehoud

Gesloten helderheidswering belemmert meestal het uitzicht. Aangezien werknemers in het algemeen graag zo veel mogelijk uitzicht op
de omgeving buiten het gebouw willen hebben, is het aan te bevelen
te kiezen voor helderheidswering die zo veel mogelijk het uitzicht
onbelemmerd laat. Bij veel soorten getint glas of glasfolies ziet de
buitenwereld er erg ‘somber’ uit. Zie voor meer informatie NPR 3437.

Instelbaarheid

Een goed systeem voor helderheidswering kan ingesteld worden
op de intensiteit en richting van het licht. Dit is van belang voor het
beter afschermen van het licht en het behoud van zo veel mogelijk
uitzicht. Vaste systemen (luifels, getint glas) zijn in het geheel niet
instelbaar, andere systemen zijn instelbaar tussen open, half open
en gesloten (gordijnen, screens), en lamellensystemen hebben de
meeste instelmogelijkheden.

Warmtewering

Een belangrijke functie van helderheidswering is het buitenhouden
van de warmte in de zomer. Helderheidswering buiten is hiervoor
het meest geschikt. Helderheidswering binnen is tegenwoordig ook
geschikt door het gebruik van warmtewerende coating (vaak metaal).
De warmtewerende functie werkt alleen als de helderheidswering
ook altijd (ook buiten de bedrijfstijden) bij zon gesloten wordt. Hiervoor zijn elektrisch aangedreven systemen met centrale bediening
nodig.

Individuele
bedienbaarheid

Medewerkers hechten aan het individueel kunnen bedienen en instellen van de zonwering. Bij centrale bediening is het aan te bevelen dat
medewerkers in hun eigen vertrek toch de helderheidswering afwijkend kunnen instellen.

Gelijk beeld
uiterlijk gebouw

Een gebouw waarbij de helderheidswering zo veel mogelijk (‘s
avonds, weekenden) in gelijke stand staat, wordt als ‘verzorgder’
ervaren. Door centrale bediening van de helderheidswering kan dit
gerealiseerd worden.

Sfeer

Helderheidswering binnen levert een bijdrage aan de stoffering in het
vertrek en daarmee aan de sfeer en akoestiek.

Bron AI-blad 7 ‘Richtlijnen voor succesvolle kantoorhuisvesting’
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Bijlage 15 Richtlijnen voor het ontwerp van een veilige baliewerkplek
Hieronder staan enkele richtlijnen beschreven die gebruikt kunnen worden voor het opstellen van een programma van eisen voor het ontwerp van een baliewerkplek. Houdt bij het
programma van eisen rekening met de eisen die de verschillende werkzaamheden aan de
inrichting stellen, maak daarbij duidelijke keuzes:
-	Welke handelingen moeten er precies verricht worden aan de balie? Is het eventueel
wenselijk c.q. nuttig om deze werkzaamheden bij verschillende balies onder te brengen?
-	Is voor de werkzaamheden een zit-stabalie, een sta-stabalie of en zit-zitbalie het meest
adequaat?
-	Moeten er aan de balie extra eisen gesteld worden omdat ook geldhandelingen moeten
plaatsvinden?
Onderstaande lijst kan ook gebruikt worden om een beoordeling te maken of een bestaande
situatie voldoet en waar deze eventueel aanpassing behoeft.
Positie balie:
-	Situeer de balie op een voor de bezoeker logische en goed vindbare plek. Accentueer dit
door bijvoorbeeld de bewegwijzering (bord, patronen in de vloerbedekking e.d.)
-	Zorg dat de baliemedewerker direct zicht heeft op de binnenkomende klanten, de entree, de wachtruimte, toiletten en portaal. Voorkom dat het zicht belemmerd wordt
door obstakels.
Ontwerp balie:
-	Zorg dat de baliemedewerker de klant recht in de ogen kan kijken: verhoog de vloer van
de baliewerkplek, creëer een apart sta-gedeelte of zorg er voor dat de klant (bijvoorbeeld door een zitplaats te creëren) op dezelfde hoogte komt als de medewerker
-	Voorkom dat de baliemedewerker bij veelvoorkomende handelingen ver moet reiken,
de armen omhoog moet tillen (bijv. voor het neerleggen of innemen van formulieren,
geldhandelingen e.d.), voorover moet buigen, moet bukken, draaien e.d.
- Creëer in alle gevallen voldoende beenruimte voor de medewerker onder de balie
-	Let ook op de verlichting: zorg dat medewerker en klant elkaar goed kunnen zien, er
voldoende licht schijnt op het balieblad, waar handelingen moeten worden verricht, en
voorkom spiegeling in het beeldscherm en voorkom dat er direct licht in het gezicht van
medewerker of klant schijnt
- Besteed bij het ontwerp aandacht aan de privacy van zowel medewerkers als klanten.
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(Bron: vhp ergonomie)

Plaatsing beeldschermen en andere apparaten:
-	Moeten er apparaten of hulpmiddelen op de balie staan, zoals beeldschermen: zorg er
voor dat deze door hun plaatsing niet het zicht tussen baliemedewerker en klant belemmeren
-	Let er bovendien op dat apparaten op de balie voor de medewerker goed binnen handbereik kunnen staan, zodat er niet voorover gebogen en ver gereikt hoeft te worden
-	Houdt bij het ontwerp ook rekening met de juiste kijkafstand ten opzichte van het
scherm.

Veiligheid balie:
-	Bescherm medewerkers tegen kwaadwillende klanten: creëer voldoende sociaal veilige
afstand (bijv. voldoende breed balieblad), zorg dat andere medewerkers de baliemedewerker kunnen zien, en plaats eventueel een fysieke scheiding tussen baliemedewerker
en klant
-	Plaats de balie waar geldhandelingen plaats vinden op een plek waar in de directe omgeving ook andere collega’s werkzaam zijn
-	Zorg er bij voorkeur voor dat collega’s goed zicht hebben op de baliemedewerker. Is dit
om de een of andere reden niet mogelijk zorg er dan voor dat de baliemedewerker altijd
gemakkelijk alarm kan slaan in geval kan nood
-	Zorg bovendien voor een goede vluchtweg, waarbij de baliemedewerker kan vluchten
zonder langs de klant te hoeven. Voorzie de vluchtweg van een deur, die naar buiten toe
open gedraaid kan worden.
Meer informatie (ook voorbeelden van verschillende baliefuncties en eisen die daaraan gesteld mogen worden, zoals maatvoeringen): AI-blad 13: ‘Kassa- en baliewerk’.
Zie ook de literatuurlijst.
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Bijlage 16 Protocol begeleiding mensen met ernstige RSI-klachten
Het protocol bestaat uit 10 stappen:
Stap

Actie

Inhoud

0

Samenstellen
projectteam

Vastgesteld wordt wie in het projectteam zit. Vooral bij
gro-tere aantallen mensen die gereïntegreerd moeten
worden is dit een belangrijke stap. Eventueel kan er
zelfs voor worden gekozen een soort stuurgroep op te
richten die de grote lijnen periodiek bewaakt. Van ieder
van de deelnemers in het projectteam worden de taken
en verantwoordelijkheden vastgesteld. Per te reïntegreren medewerker wordt vastgesteld wie de casemanager
is. Ook externe partijen (zoals de bedrijfsarts) kunnen
zitting nemen in het projectteam.

1

Oriëntatie op het werk

In deze stap wordt het werk beoordeeld. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de verschillende checklijsten
die in dit boek zijn opgenomen. Start in ieder geval met
een taakanalyse.
Naast de feitelijke beoordeling van het werk kan ook gebruik worden gemaakt van bestaande functiebeschrijvingen of arborapporten.
Als de medewerker nog werkt kan een beoordeling gemaakt worden van de individuele werkwijze

2

Intake

In essentie gaat het om
-	Doornemen status (alle bekende gegevens over
(para-) medische behandelingen)
- Anamnese
- Functioneel en fysiek onderzoek

3

Vaststellen ernst klacht

Het gaat om de volgende vragen:
- Is sprake van fase 1, fase 2a, fase 2b of fase 3?
-	Vaststellen van een gedetailleerd beeld van de patiënt (de 0-meting)

4

Vaststellen behandeltra- In essentie gaat het om een keuze voor een (combinaject
tie) van (para-) medische behandelingen.

5

Invullen vijf werkfactoren model (zie hfdst.
9, 10 en 11)

In kaart brengen welke knelpunten in het werk bestaan
op het terrein van Werkorganisatie (Werktaken, Werktijden, Werkdruk), Werkplek en Werkwijze.

6

Optimaliseren vijf
werkfactoren (zie hfdst.
12 en 13 voor beeldscherm- en niet-beeldscherm-werk)

Knelpunten gevonden in stap 5 waar mogelijk oplossen.

7

Na vermindering klachten herhaling intake

Anamnese en herhalen van een aantal testen uit de
intake om de voortgang te beoordelen en het behandeltraject zonodig bij te stellen. Zie de uitwerking van de
intake.

(Bron: vhp human performance)
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Trainen;
Inzicht geven in het
herstelproces en het
verbeteren van het
functioneren.

Trainen. Gedragsgeoriënteerd trainen heeft als doel de
betrokkene te trainen in zijn functioneren en niet zozeer op basis van pijnklachten.

9

Gedoseerde terugkeer
in het werk

Trainen afbouwen.
Met tussenstappen meer werken.

10

Normaal werken

Werkschema met een juiste belasting /belastbaarheidverhouding.

(Bron: vhp human performance)

2

Fysieke belastbaarheid trainen heeft als doel de kracht
van bepaalde spiergroepen en uithoudingsvermogen
van de betrokkene te verbeteren.
Daarnaast heeft de training als doel:
-	Verbeteren van de kwaliteit van bewegen, waardoor
betrokkene de werktechniek van het beeldschermwerk kan verbeteren;
-	Inzicht geven in het ontstaan van de klachten en
inzicht in wat er nodig is om de huidige klachten
te verminderen. En op welke termijn welk resultaat
verwacht kan worden met name ten aanzien van de
pijnklachten.
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Schriftelijke informatie

	
‘Handboek Fysieke Belasting, een complete methode voor het inventariseren en oplossen van
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Internetsites

Dit is slechts een selectie uit het overgrote aanbod over mogelijke risico’s van kantoorwerkzaamheden op het internet. Informatie op het internet veroudert snel. Let u daarom goed op
de bron van informatie. Het kan ook voorkomen dat besproken sites niet meer werken. Ook al
zijn deze sites met zorg uitgezocht (november 2018), kunnen wij vanwege de vele wijzigingen
die er telkens worden aangebracht niet instaan voor de kwaliteit van de informatie of producten die op de internetsites vermeld worden.
www.arboportaal.nl
Informatieve site van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid met ondermeer
informatie over beeldschermwerk, kantoorruimtes, binnenklimaat en geluid.
http://ergonomie.startpagina.nl
Startpagina met links naar internetsites van o.a. adviesbureaus op het gebied van ergonomie,
ergonomische producten en meubilair.
http://rsi.startpagina.nl
	Startpagina met links naar internetsites op het gebied van RSI en producten ter voorkomingen behandeling van RSI.
https://www.fnv.nl/themas/veilig-en-gezond-werken
Vakbond FNV geeft op deze internetsite algemene informatie over een groot aantal arbeidsrisico’s, waaronder RSI en fysieke belasting, diverse checklijsten en bijvoorbeeld tests om oorzaken van RSI-klachten te achterhalen.
www.rsi-vereniging.nl
Internetsite van de Nederlandse RSI-patiëntenvereniging. Zij geven algemene informatie over
RSI, over preventie van RSI en informatie over het gebruik van hulpmiddelen en pauzesoftware.
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