
Online werkplekonderzoek

Tijdens beeldschermwerk zitten medewerkers vaak urenlang onbewust in een statische houding waarbij zij mogelijk 
het lichaam belasten. Dit brengt verschillende gezondheidsrisico’s met zich mee. Het goed instellen van de werkplek is 
al voldoende om deze gezondheidsrisico’s te voorkomen of verhelpen. Perspectief helpt uw medewerkers hier graag bij 
door middel van een online werkplekonderzoek. 

Een interactief webinar
Het werkplekonderzoek start met een interactief webinar over de algemene richtlijnen voor het goed instellen van de 
beeldschermwerkplek. Uw medewerkers krijgen uitleg over het optimaliseren van hun houdings- en bewegingsapparaat en 
over het herkennen van de valkuilen bij beeldschermwerk. Onderwerpen die aan bod komen:

Wat is de invloed van houding en beweging op het werk?
Wat is de invloed van spanning op het houdings- en bewegingsapparaat?
Makkelijke oefeningen om overtollige spierspanningen en statische belasting te verminderen.
Tips & tricks voor het gebruik van een zit/sta bureau.
Tips & tricks voor een goede thuiswerkplek.

Na de presentatie krijgen medewerkers een instructie toegestuurd om zelf hun (thuis)werkplek goed in te stellen.

Een individuele vervolgafspraak
Heeft uw medewerker na de webinar behoefte aan een individuele vervolgafspraak? Dat kan! Via Microsoft Teams kijken 
wij samen met de betreffende medewerker(s) naar de (thuis)werkplek. Hierin: 

Inventariseren wij de werkplek, ergonomie, eventuele klachten en werkwijze.
Geven wij voorlichting gericht op de individuele aandachtspunten.
Maken wij de medewerker bewust van het houdings- en bewegingsgedrag.
Adviseren wij de medewerker (voor zover mogelijk) over het goed instellen van de werkplek.
Adviseren wij over de inzet van ergonomische hulpmiddelen (zoals een aangepast toetsenbord of muis).

Wanneer er extra tijd nodig is om een medewerker goed te adviseren, kan er in overleg met de werkgever een tweede 
afspraak gemaakt worden. Ook is het mogelijk om, volgens de regels van het RIVM, bij de medewerker thuis of op locatie 
te komen.  

Interesse? 
Wilt u het ziekteverzuim binnen uw organisatie terugdringen met behulp van het online werkplekonderzoek? Of wilt 
u graag meer informatie? Neem dan gerust contact op met onze afdeling verkoop binnendienst op 0341 - 438 710 of 
verkoopbinnendienst@perspectief.eu. 

http://www.perspectief.eu

