Ergonomisch advies

Werkplekscan, -onderzoek en workshops

Ontspannen
schouders
en nek

Beeldscherm op
armlengte afstand en
de juiste kijkhoogte

Rug tegen
de rugleuning

Hoogte bureaublad
aanpassen aan de hoogte
van de armleuningen

Heupen hoger
dan de knieën
Ellebogen binnen
schouderbreedte laten
rusten op de armleggers
Voeten op
de grond

Effecten
 Voorkomen en afname van lichamelijke klachten
 Minder snel vermoeid

 Hogere productiviteit
 Meer werkplezier

Dé kennispartner
in ergonomie

Check the facts
5 redenen om een gezonde en comfortabele
werkplek te creëren:

Herstel
Bij afwisselend zittend en staand
werken pompt het hart ongeveer 10
keer zoveel bloed door het lichaam in
vergelijking tot iemand die langdurig
zit. Een goede doorbloeding zorgt
voor beter herstel van de spieren bij
eenzijdig (computer)werk.

Backshop is in 25 jaar tijd uitgegroeid tot kennispartner van diverse grote en middelgrote
organisaties op het gebied van ergonomische werkplekinrichting. Wij adviseren altijd op
integraal niveau. Dit houdt in dat we uitgaan van een juiste balans tussen de taak die
uitgevoerd moet worden, de mens en het product. Daarbij zorgen wij voor de kennis die

Meer creativiteit

nodig is om de aangekochte producten optimaal te gebruiken. Zodoende wordt het hoogste
rendement behaald. Al deze aspecten zijn belangrijk om een zo comfortabel mogelijke

Zorg voor voldoende micro- en macro
pauzes en maak een korte wandeling
om zodoende het creatieve proces te
bevorderen en de geest weer ruimte
te geven om na te denken.

werkplek te creëren. Een veilige en comfortabele werkplek, die uitnodigt tot een actieve
werkhouding, voorkomt klachten en haalt het beste uit de mens naar boven.

Verhoogde
concentratie

Werkplek QuickScan (op locatie)
De QuickScan start met een inventarisatie van de huidige instellingen van de werkplek en de werkzaamheden
van de medewerker. Daarna krijgt de medewerker een persoonlijke werkplekinstructie, zodat hij/zij weet hoe de
werkplek op de juiste manier ingesteld moet worden. Hierdoor kan de medewerker op elke gewenste werkplek
verantwoord ergonomisch werken. Persoonsgebonden adviezen en de instellingen noteren wij in een individueel
werkplekpaspoort, dat we aan de gebruiker overhandigen.

Een regelmatige afwisseling in de
houding en een gezonde werkplek
zorgen voor een betere doorbloeding
naar de hersenen, die hierdoor meer
zuurstof krijgen en beter kunnen
presteren bij cognitieve functies.

Werkplekonderzoek en -advies (op locatie)

Meer energie

Een werkplekonderzoek geeft inzicht in de problematiek die de gebruiker ervaart tijdens zijn/haar dagelijkse
werkzaamheden. Op basis van het onderzoek wordt een rapport geschreven met aanbevelingen, dat gedeeld
wordt met de gebruiker en opdrachtgever. Dit onderzoek kan preventief uitgevoerd worden of op indicatie bij
lichamelijke klachten.

Workshop “Gezond en veilig beeldschermwerken”
Deze workshop is door Backshop ontwikkeld en kan zowel op groepsniveau als op individueel niveau
gevolgd worden. De workshop wordt aangeboden op het niveau van arbo-deskundigen, -coördinatoren,
preventiemedewerkers, Ergo-coaches en andere personen die verantwoordelijk zijn voor een gezond en prettig
werkklimaat binnen de organisatie. In een drie uur durende workshop in ons expertisecentrum dragen wij onze
kennis over gezond beeldschermwerk en de mogelijke hulpmiddelen over.
Op verzoek kunnen wij ook een (kortdurende) workshop op locatie verzorgen, waarbij de basis principes van gezond
en actief beeldschermwerk worden uitgelegd.

Onze werkplekonderzoeken bestaan
uit o.a. de volgende onderdelen:
 Intake gesprek
 Werkplekanalyse
 Direct ergonomisch advies op locatie
 Schriftelijke rapportage (optioneel)
 Evaluatie met opdrachtgever
Wat kunt u van ons verwachten?
 Heldere en duidelijke analyse
 Inzicht in de effecten van huidig en gewijzigd gedrag
 Tips voor direct individueel resultaat
 Advisering rond aanpassingen werkplek
 Eén aanspreekpunt
 Rendement op korte en lange termijn door
bewustwording van gedrag, houding en prestaties

Doordat de werkplek goed afgestemd
is op de taak en het lichaam van de
persoon die de taak uitvoert, gaat er
geen energie verloren aan negatieve
invloeden. Niemand is hetzelfde,
dus geen werkplek is gelijk.

Hoger rendement
Door de werkplek te verbeteren met
daarbij een goede overdracht van
ergonomische kennis, behaal je het
hoogste rendement op de investering
én uit de medewerker. Laat je
adviseren door een deskundige.  

Aantekeningen
Onze therapeut en ergonomen zijn gespecialiseerd in het oplossen van lichamelijke klachten door
beeldschermwerk. Ook bieden zij oplossingen bij lichamelijke beperkingen, zodat de gevraagde taak optimaal
uitgevoerd kan worden. Onderzoek toont aan dat ergonomische interventie zowel productiviteitsverlies als
ziekteverzuim kan reduceren.*
* Nederlands tijdschrift voor
geneeskunde 2013; 157: A6249

A

A Hoofd / Nek / Schouder

B Onderrug

B
C

C Armen / Polsen / Handen

D Overige aandachtspunten
Test&Match bied je de
mogelijkheid om een product
binnen een periode van 14 dagen
vrijblijvend te proberen en te
beoordelen of het product aan
jouw wensen voldoet. Blijkt na de
testperiode dat het product niet
met jouw lichamelijke klacht of
werkomgeving matcht, dan kun
je het retourneren. Uiteraard
informeren wij je graag over de
diverse ergonomische oplossingen
en alternatieven om het juiste
product aan te kunnen bieden.
®
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Bezoek onze showroom of kijk op www.backshop.nl

