
Een TOP aanpak op de werkvloer
Een praktische aanpak voor het verminderen van fysieke belasting

Ewout Brehm – Buro voor Fysieke Arbeid



Dé specialist in Duurzaam Fysiek Werk

• Begeleiding Duurzame inzetbaarheid
• Verminderen fysieke belasting

• Training van arbeidsmotoriek
• Opleiding van coaches
• Werkplek onderzoeken en advies

• Arbeidsgerichte herstelbegeleiding 
• Professionalisering en vakmanschap
• Leefstijl en vitaliteit
• E-learnings
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① Werkplek en organisatie

② Trainen van arbeidsmotoriek

③ Coaching op de werkvloer

④ Begeleiden bij verzuim

⑤ Van werk en van maken

⑥ Leefstijl

“Duurzaam 
Fysiek Werk”



Poll
• Hoe vaak ben je op de werkvloer aanwezig om te kijken 

naar fysieke belasting in het werk?
Wekelijks
Maandelijks
2 keer per jaar
Nooit 



Stap 1: Risico’s in het werk



Fysieke belasting
Aard van het werk

• Piek, duur, frequentie, trilling
• Hulpmiddelen ter beschikking
• Afwisseling
• Alleen op pad
• Samenwerking

Manier van werken

• Gebruik hulpmiddelen?
• Meer links of rechts werken
• Gedraaid werken
• Grote afstand
• Op één been 



Fysieke belasting
Manier van werken

• Gebruik hulpmiddelen?
• Meer links of rechts werken
• Gedraaid werken
• Grote afstand
• Op één been 



Soms ‘gedwongen’ tot belastende houding



Stap 2: Verbeteringen doorvoeren



Een praktijkcasus

• Pluggen orchideeën
• Uitgevallen met 

schouderklachten
• Opbouwen van werk
• 7 maanden afwezig
• Nu 3 uur ander werk






Poll
• Welke soort verbetering zou je in deze casus 

doorvoeren?
Technische maatregelen (automatiseren)
Organisatorische maatregelen (afwisselen en rouleren)
Persoonlijke maatregelen (trainen motoriek)



Verbeteringen doorvoeren
• Inrichting werkplek
• Afwisseling met andere taken
• Draaien bakken halverwege
• Ontspanning tussendoor
• Links / rechts werken
• Dicht bij werken
• Afwisselen in opstelling
• Kracht oefening voor

belastbaarheid



Alledaagse en geschoolde motoriek



Arbeidsmotoriek

Goed Voetenwerk Geen Draaiing Goed Scharnieren Dichtbij werken









Verbeteringen doorvoeren

Persoonlijk - motoriek

Persoonlijk - tactiek

houding en bewegen

persoonlijke keuzes en 
slim werken



TRAINING

ANALYSE

BORGING

•Analyse Werkplek
•Zoeken naar verbetering
•Verandering doorvoeren

•Overdracht motoriek
–Coachmomenten   
verzorgen
–Overdracht technieken

•Inwerken

•Beleid vertalen
•Kwaliteit handhaven
•Bijscholing
•Teamzaken
•Cultuur creëren

③ Coaching op de werkvloer



Meer info? 

Ewout Brehm – ebrehm@bvfa.nl – 06 41 67 19 52 

E-boek
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