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      Definities 

Aanpassen van het werk aan de mens: 
op basis van kennis van de kenmerken van 

de mens werksituaties zodanig ontwerpen 

dat de veiligheid en de gezondheid van de 

mens gewaarborgd zijn en dat er efficiënt 

gewerkt wordt. 
 
International Ergonomics Association (2000)

Reguliere bedrijven zoeken 

werknemers voor hun werk. 

Maatwerkbedrijven zoeken 

werk voor hun werknemers. 

www.groepmaatwerk.be/maatwerkbedrijven/
over-maatwerkbedrijven

Maatwerkbedrijf  

      

     

Ergonomie 



 

ZELFEVALUATIE ERGONOMIE 

• Opleiding en instructie 

• Aanpakken van knelpunten 

• Opsporen en beoordelen van knelpunten 

• Aandacht bij ontwerp, aankoop, jobdesign… 

 

 



 

KB Manueel hanteren van lasten (12/08/1993) 
 

 

Verplichtingen van de werkgever 

  

 

1. Het voorkomen van het manueel tillen van lasten 

2. Beoordelen wat niet kon voorkomen worden 

3. Maatregelen nemen op basis van de beoordeling 

4. Zorgen voor gepaste opleiding en instructies  

 



 

KB Manueel hanteren van lasten (12/08/1993) 

Artikel 3: Manueel hanteren van lasten kan een gevaar opleveren indien: 
 

DE LAST 

 

 

 

• te zwaar of te groot is; 

• onhandig of moeilijk vast te pakken is; 

• onstabiel is of de inhoud ervan kan gaan schuiven; 

• zo ligt dat hij op een afstand van de romp of met 

voorovergebogen of verdraaide romp gehanteerd moet 

worden; 

• door zijn vorm en/of consistentie, met name in geval van 

stoten, voor de werknemer letsels kan veroorzaken; 

 



 

 

2. Beoordelen wat niet kon voorkomen worden 

• Risicoscreening 

• Specifieke oplossingsgerichte risicobeoordeling 





 

1) Worden er lasten getild van 25 kg of meer door één persoon of lasten 

 van 42 kg of meer door twee personen? 

 

2) Wordt er meer dan 10 keer (per shift) lasten getild tussen 3 en 25kg? 

 

3) Worden er lasten zwaarder dan 3kg getild die 175cm of hoger liggen? 

 

4) Worden er lasten zwaarder dan 3kg getild die 63cm of 

 verder(voorwaartse afstand) van de uitvoerder liggen? 

 

5) Zijn er lasten zwaarder dan 3kg met een omvang groter dan 60 x 40 x 

 35 cm (B x H x D)?  

Manueel tillen, houden, dragen van lasten  



 

 

1) Er wordt meer dan 10 keer per shift een last verplaatst door trekken of 

 duwen? 

 

2) Er worden lasten zwaarder dan 100kg verplaatst door trekken of 

 duwen? 

 

3) Er worden afstanden groter dan 300m (totale afstand per shift) 

 afgelegd door trekken of duwen? 

 

4) Er bevinden zich hellingen, drempels, obstakels, … op het traject? 

 

5) De wielen, rails, het transportsysteem, … zijn in slechte staat?  

Trekken en duwen 



 

 

1) De cyclustijd is korter dan 30 seconden. 

 

2) Deze activiteiten worden langer dan 1u per shift uitgevoerd. 

 

3) Het repetitief werk vraagt quasi continu gelijkaardige bewegingen. 

 

4) Het repetitief werk vraagt ongunstige houdingen van de bovenste 

 ledematen (zoals bijvoorbeeld: gebogen polsen, opgetrokken 

 schouders, geheven ellebogen, …).  

 

5) Het repetitief werk vraagt zichtbare krachtuitoefening van de hand 

 met lasten tot 3kg (zoals bijvoorbeeld bij grijpen, assembleren, 

 gereedschap hanteren, slaan, …).  

Repetitief werken 



 

Verdeling van de werktaken in het AMAB ( Associatie Maatwerkbedrijven ):  

 

• Volgens de lichamelijke en mentale mogelijkheden van de werknemer 

 

• Zowel dames als heren doen de verschillende mogelijke werktaken 

 

• Volledige werkdag dezelfde taak uitvoeren 

 

ZIE BIJLAGE VOOR BESCHRIJVING EN RISICOANALYSE WERKPOSTEN 





Voorbeeld risicoanalyse via KIM-methode 



Voorbeeld risicoanalyse via KIM-methode 



Voorbeeld risicoanalyse via KIM-methode 

 

Tillen, houden, dragen 

 

4 risicofactoren: 
• Frequentie, duur, afstand 

• Gewicht van de last (man/vrouw) 

• Houding 

• Omstandigheden (werkruimte, contact last, omgeving) 

  
Risicoscore =  

Frequentie x (Gewicht + Houding + Omstandigheden) 



Voorbeeld risicoanalyse via KIM-methode 

 

Trekken en duwen 

 

5 risicofactoren: 
• Tijdsfactor: frequentie, afstand 

• Gewicht: in functie van het soort kar 

• Plaatsnauwkeurigheid + bewegingssnelheid 

• Houding 

• Werkomstandigheden (ondergrond, wielen, onderhoud) 

  
Risicoscore = 

Tijd x (Gewicht + Plaatsing + Houding + Omstandigheden)  

 



Voorbeeld risicoanalyse via KIM-methode 
 

Manuele handelingen 
 

7 risicofactoren: 
• Tijdsduur 

• Kracht: frequentie (repetitief) of duur (statisch) 

• Grip  

• Houding armen 

• Lichaamshouding 

• Werkorganisatie 

• Werkomstandigheden 

  
Risicoscore = 

Tijd x (Kracht + Grip + Armen + Lichaam + Org. + Omst.) 

 

 





KIM-TOOL 

doorslaggevende factor: 

TIJD 

 

 

 

 

 

 

 

JOBROTATIE? 
• voor de hand liggende oplossing 

• niet met gelijksoortige belasting 

• haalbaar voor de werknemers? 

=> niet altijd beste 

analysemethode 



 

Oplossing werkposten 1 en 6 

 

 
 

Risico door tillen 

van lasten 

valt weg 



Werken aan verschillende pijlers, vertrekkend uit de risicoanalyse 
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ERGONOMIEBELEID 



• Maatwerkbedrijven en ergonomie: 

 perfecte partners, maar kennen elkaar nog te weinig 

• Preventiehiërarchie = efficiëntiehiërarchie 

• Risicoscreening als basis 

• Oplossingsgerichte risicoanalyse = middel, geen doel 

    (en kies juiste middel i.f.v. het doel) 

• Maatregelen: participatief, op basis van RA: herbereken 

 



• www.ergonomiesite.be (met KIM-tools) 

• www.co-prev.be/file?fle=5269&ssn= 

• www.amab.be 
• www.admb.be/nl/provikmo/aanbod/risicobeheersing/ergonomie 

 



hilde.vanrampelbergh@provikmo.be 

 

ellen.suy@provikmo.be 


