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Optimale werkomstandigheden 
Ergonomie
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Wat?
Met welke (rug)klachten kunnen uw medewerkers te maken 
krijgen bij het besturen van voertuigen en hoe voorkomen ze 
die? Deze praktijkgerichte en interactieve workshop geeft hen 
meer inzicht en reikt praktische tips aan: in- en uitstappen, 
de bestuurdersstoel en het stuur goed instellen, de zitpositie 
achter het stuur variëren, enzovoort. Daarnaast leren ze 
eenvoudige maar nuttige oefeningen voor thuis en onderweg. 

Waarom? 

Belgen brengen dagelijks gemiddeld 53 minuten achter het 
stuur door. Professionele bestuurders van voertuigen soms de 
hele werkdag. Geregeld achter het stuur zitten voor het werk 
kan leiden tot (rug)klachten.

Tijdens deze praktijkgerichte opleiding komen verschillende 
ergonomische aandachtspunten aan bod, onder meer de 
impact van houdingsbelasting. Uw medewerkers leren 
risico’s herkennen, beperken en vermijden, zodat het aantal 
werkgebonden (rug)klachten op termijn zal verminderen.

Voor wie?
Deze workshop richt zich op alle organisaties met 
medewerkers die regelmatig een voertuig besturen: woon-
werk, sales, buitendiensten, vracht, (mini)bus, bouw, intern 
transport, orderpicking, enzovoort.

Hoe?
    In het bedrijf*

    Maximaal 15 deelnemers

    Duur: 2 uur

Praktijkgerichte opleidingssessie van 2 uur met 
praktijktoepassing in groep. 

• Inzicht in werkgebonden (rug)klachten, alertheid en 
veiligheidsaspecten

• Praktische tips om de houding achter het stuur te 
verbeteren en te variëren 

• Praktijktoepassing in groep bij 1 voertuig: algemene 
instellingen, knelpunten, verbetertips

• Gerichte preventieve oefeningen 

Optie: individueel advies 

• Na de opleidingssessie in groep krijgen de deelnemers 
elk een individueel advies in hun voertuig

• Individuele coaching met evaluatie en optimalisatie van 
de zitpositie en instellingen

• Verslag met individuele adviezen per deelnemer

 
* Kan ook online, in een virtuele opleiding van 50 min.  
   (zonder praktijktoepassing).

Resultaat
Uw medewerkers kunnen de verworven kennis onmiddellijk 
toepassen op hun werksituatie. Bovendien zal het aantal 
klachten op termijn verminderen. Zo bevordert u niet alleen 
de tevredenheid en het welzijn maar ook de veiligheid en 
prestaties van uw medewerkers.
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Meer nodig?
Schakel ons ook in voor een specifieke risicoanalyse van 
de ergonomie, aangevuld met advies. We brengen de 
specifieke risico’s van uw bestuurders van voertuigen 
in kaart en formuleren heldere adviezen ter verbetering 
(aankooprichtlijnen, opleiding voor nieuwe medewerkers, 
selectie van eventuele hulpmiddelen, enzovoort).


