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Dé specialist in Duurzaam Fysiek Werk

• Begeleiding Duurzame inzetbaarheid
• Training van medewerkers
• Opleiding van coaches
• Werkplek onderzoeken en advies
• Arbeidsgerichte herstelbegeleiding 
• Professionalisering en vakmanschap
• Leefstijl en vitaliteit

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.beterbed.nl/globalassets/store-images/beterbed/gouda-outlet/beterbed_logo_fc.png&imgrefurl=https://www.beterbed.nl/winkels/zuid-holland/outlet-gouda/&docid=8i12gG9XClDgqM&tbnid=nkIVIeZ5wNeszM:&vet=10ahUKEwj3mpqm16DkAhWC-KQKHRlNDyIQMwhFKAEwAQ..i&w=2953&h=2953&bih=747&biw=1536&q=beter%20bed&ved=0ahUKEwj3mpqm16DkAhWC-KQKHRlNDyIQMwhFKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://alliance.nl/wp-content/uploads/2017/11/Logo-Sligro-Food-Group.jpg&imgrefurl=https://alliance.nl/partner/sligro/logo-sligro-food-group/&docid=N1yseKvjKXQYsM&tbnid=Ixp5sM6-XPHJ5M:&vet=10ahUKEwiV1JvT49zkAhWrmIsKHWZbD2cQMwhMKAAwAA..i&w=1574&h=1080&bih=751&biw=1536&q=logo%20sligro%20food%20group&ved=0ahUKEwiV1JvT49zkAhWrmIsKHWZbD2cQMwhMKAAwAA&iact=mrc&uact=8




Who we are

5 550230 75k 2M
countries contactsrevenue employees products



Our ambition
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Becoming Europe’s leading 
independent technical value-add 
distributor for Electrical & 
Mechanical products, services
and solutions for industrial 
markets, with a strong presence 
in motion and control



Our customers
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Products, Services and Solutions



Duurzaam 
Fysiek Werk?

Tussen je 45ste en 68ste :

• 1 overlijdt aan HVZ / 11% beland in ziekenhuis

• 20% heeft last van werkstress

• 25% valt regelmatig uit met fysieke klachten

• Veel onrust in privé situatie (overlijden, ziekten)

• Werk gaat drastisch veranderen

• Beleving van het werk… 



Visie & Definitie 

Hoe kan ik 
aan de slag 

blijven?

Hoe kan ik 
competent

blijven?

Hoe kan ik 
enthousiast

blijven?

Mentaal
Fysiek



Visie & Definitie

- Wat betekent Duurzaam Fysiek Werk voor jouw 
organisatie? 

- Wat wil je graag bereiken op dit thema?

- Welke verantwoordelijkheid pak je zelf en wat 
verwacht je van je medewerkers?

- Hoe ga je er iets gezamenlijks van maken



Onderzoek: 0-meting



Fysieke belasting verminderen

Leefstijl

Werk-Privé

Ontwikkeling Vakmanschap 

Multi-inzetbaarheid

Omscholing

Betrokkenheid

Samenwerken

Werksfeer

ONDERZOEK

Volhouden? Bij blijven? Enthousiast blijven?



Bedreigingen duurzame inzetbaarheid

• Fysieke belasting 

• Begeleiding bij klachten aan het 
Bewegingsapparaat ??

• Weinig aandacht voor leefstijl

• Geen vanzelfsprekende persoonlijke 
ontwikkeling

• Weinig beleving vakmanschap

Wat is 
bijzonder aan 
fysiek werk?



Alledaagse motoriek in het werk



 Voor de mensen:
o Langer werken, 65, 66, 67, 6x of 7x
o Steeds meer gericht op efficiency, dus repeterend
o Minder uitval door fysieke klachten
o Er is ook leven na de werktijd
o Gezondheid

 Werkgever:
o Verantwoording nemen
o Lager ziekteverzuim
o Aantrekkelijker om te werken

Waarom en hoe Ergonomie



Aanpak Itsme

•Analyse fysieke belasting

•Training van de medewerkers

•Opleiden van interne coaches

•Werkplekken verbeteren

• Zoeken naar continuïteit 



Aanpak Itsme

• Analyse fysieke belasting
▪Piek / Duur / Frequentie?

▪Verbeteringen:
▪ Motoriek (houding en bewegen)

▪ Tactiek (inrichting werkplek en gebruik hulpmiddelen)

▪ Strategie (werkplek verbeteringen, rouleren, nieuwe 
hulpmiddelen)

• Training van de medewerkers
▪Kennis en inzicht: zelf keuzes maken

▪ Technieken trainen



 Door de mensen:
o Coaches zelf “baas”

o Trainen en herhalen

o Goed voorbeeld doet ...

o Enthousiasme

 Werkgever:
o Tijd geven

o Investeren ook in middelen

o Belangrijk maken

o Overleg periodiek

o Training laten geven in eerste instantie aan een ieder, de coaches extra

Waarom en hoe Ergonomie







Aanpak Itsme

• Zoeken naar continuïteit 
▪Coaches blijven medewerkers actief begeleiden

▪Maandelijks overleg tussen coaches en 
manager

▪Nieuwe medewerkers worden betrokken

▪Specifieke onderdelen in teams (toolbox)
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