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het werk: 
hoe pak je dit aan 
als bedrijf?
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Tendenzen
• Langer werken
• Toename musculoskeletale 

aandoeningen
• Toenemende burn-out

Duurzaam aan het werk?

Beleid
• ‘Werkbaar en wendbaar werk’, 

(Peeters 2016)

• Behoud van tewerkstelling voor 
oudere werknemers +45 (CAO 104)

• Reïntegratiebeleid (De Block 2016)
• …



Duurzaam werk
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Preventie & Welzijn op het werk

Primair

Voorkomen van
problemen 

Secundair

Mensen met hoog risico op 
werkgerelateerde

beperkingen op werkvloer

Behoud van 
handelingsvermogen en 
duurzame inzetbaarheid
Vermijden dat klachten 

toenemen

Tertiair

Werkhervatting na 
arbeidsongeschiktheid

Behoud van 
arbeidsparticipatie

Beperken van negatieve 
gevolgen na aandoening



Preventie & Welzijn op het werk

Primair

Voorkomen van
problemen 

Sensibilisatie en 
scholing

Secundair

Bijkomend: vermijden 
van schade

Behoud van 
tewerkstelling van 

personen met 
verhoogd risico op 

arbeidsongeschiktheid

Tertiair

Beperken van schade 
(functioneel, sociaal,….)

Advies m.b.t. werkplek en 
-omgeving

Arbeidsreïntegratie
Bij zelfde werkgever (incl. 
“redelijke aanpassingen”)

OF Zoektocht ander 
werk/werkgever

Preventieadviseur/
Ergonoom

Ergotherapeut

Focus: Collectief
Omgeving/Taak

Focus: Maatwerk
Individu

Nood aan individueel ergonomisch advies



Ergotherapeut op de werkvloer
Vertrek van aantal basisprincipes:
• PEO model
• Belasting-belastbaarheidsmodel

Hoe pakken we 
dit concreet aan?



Belasting vs belastbaarheid



PEO model

Mens

Taak Omgeving

- Informatie-verwerkend systeem gericht op 
actie

- Concrete capaciteiten die de persoon zonder 
risico kan inzetten

- Waar functioneert 
de persoon?

-

- Inhoud van de 
werkfunctie

- Welke eisen worden 
gesteld?

- Job omschrijving, 
takenpakket

CONTEXT



Belasting - belastbaarheid: Analyse
• Mensgebonden aspecten:

• Houding
• Beweging
• Mentale belasting
• Cognitieve belasting
• Emotionele belasting
• Psychosociale belasting

• Taak- en omgevingsgebonden aspecten:
• Taakanalyse

• Taakontwerp
• Context
• 5 A’s   (Arbeid: omstandigheden, inhoud, voorwaarden, omgeving, verhouding)



Verschillende fases
• Observatie
• Analyse
• Advies: 
o omgeving, individu, taak
(incl.informatieverschaffers,bedieningsmiddelen,…) 

• Opleiding: Ergocoach,…

Op de werkvloer



Belasting - belastbaarheid: rol werkgever?

Job Characteristics model van Robinson 



• Preventiedienst/arbeidsarts
• Werkgever
• Werknemer
• …
=> rol van ergotherapeut

Interdisciplinaire 
samenwerking



Meerwaarde

Maatwerk
Holistisch
Gericht/probleem-
oplossend
Snel
Op werkvloer

Communicatie/
samenwerken
Competenties
Observatie, analyse, 
rapportage

Economisch 
haalbaar

CL
IE

N
T

DIEN
STEN

Inbreng 
deskundigheid 
ergotherapeut

Werknemers
Werkgevers



Take home message

• Aandacht voor preventieve aanpak
• Niet enkel focus op collectief, ook op 

individu 
• Continu aandachtspunt in 

onderneming
• Eenvoudige aanpassingen zijn snel 

gebeurd 

• Communicatie
Tussen verschillende stakeholders 
Tussen werkgever en werknemer

• Kijk ook op lange termijn en brede 
context

• Vraag advies



Bedankt voor jullie aandacht!

• Info: Annemie.spooren@pxl.be
• PXL EC Zorginnovatie

mailto:Annemie.spooren@pxl.be
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