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DELEN VAN KENNIS EN ERVARINGEN IN HET 

NETWERK DUURZAAM 
FYSIEK WERK! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NETWERK DUURZAAM FYSIEK WERK 
 

43% van de werknemers in Nederland heeft regelmatig te maken met 

fysiek belastend werk. Dit kan leiden tot klachten aan het bewegings-

apparaat: spieren, pezen en gewrichten. Maar liefst 30% van alle 

werkgebonden verzuimdagen wordt veroorzaakt door bewegingsapparaat 

klachten. Voor een duurzaam gezonde en productieve inzet van 

werknemers moeten deze cijfers omlaag! Maar hoe pak je dat aan?  

In het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk delen bedrijven kennis en 

ervaringen over hun aanpak. De website www.fysiekebelasting.tno.nl 

biedt informatie over het netwerk en haar activiteiten. Ook biedt deze 

website tools en informatie die de aanpak kunnen ondersteunen. 

 

http://www.fysiekebelasting.tno.nl/
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NETWERK DUURZAAM FYSIEK WERK 

Het is bedoeld voor organisaties die fysiek 

belastend werk willen aanpakken en 

werkt volgens het Pay it 

Forwardprincipe. Dit betekent dat 

bedrijven kosteloos hun kennis en 

ervaring delen met collega’s. Het stokje 

wordt steeds doorgegeven aan een 

volgend bedrijf. Diverse thema’s komen 

aan bod zoals: hoe krijg je medewerkers 

mee in de aanpak en hoe borg je de 

aanpak? De kennisuitwisseling vindt 

plaats over sectoren heen. Daardoor 

komen vaak verrassende nieuwe 

oplossingen naar voren.  

Dit netwerk is een initiatief van het 

ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, TNO en Buro voor 

Fysieke Arbeid. Sinds de oprichting in 

2014 zijn er ongeveer 650 deelnemers 

aangesloten vanuit uiteenlopende 

sectoren. Aanmelden voor het netwerk 

kan via een mail naar:  

bonny.devries@tno.nl 

 

GOEDE PRAKTIJK VOORBEELDEN 

Welke maatregelen kun je nemen om werk 

lichter te maken? Hoe pak je dit aan? Wat 

zijn succesfactoren en wat levert het op? 

Voor een reeks bedrijven zijn Goede 

Praktijken beschreven, gericht op het 

verminderen van fysiek zwaar werk en 

verbeteren van de duurzame gezond inzet 

van medewerkers.  

 

Deze voorbeelden kunnen u inspireren om in 

uw eigen bedrijf te kijken www wee hoe het 

werk lichter gemaakt kan worden. Achter 

iedere stap zit een korte uitleg en meer 

uitgebreide informatie,  o.a. over mogelijke 

maatregelen en een kostenbaten analyse 

om de beste oplossing  te selecteren.  

 

ZELF AAN DE SLAG:  

WEGWIJZER  FYSIEKE BELASTING 

Je wilt zelf aan de slag maar weet niet waar 

te beginnen. De Wegwijzer Fysieke 

Belasting helpt je op weg in 5 stappen: de 

startfase, knelpunten in kaart brengen,  

oplossingen bedenken en kiezen, oplos-

singen invoeren en evaluatie.  

 

INSTRUMENTEN OM ZELF EEN RISICO-

ANALYSE TE DOEN 

Ook voor de risico-analyse en evaluatie van 

fysieke belasting bieden we webtools: 

• de  Checklist  Fysieke Belasting voor een 

eerste, snelle risicoinventarisatie 

• de Hand  Arm Risicobeoordelings Methode 

(HARM) voor de beoordeling van hand 

armtaken 

• het Werkhoudingeninstrument (WHI) 

• de Duw- en Trek Check (DUTCH) voor de 

beoordeling van duw- en trektaken 

• Beter Achter je Schermen (BAS) voor de 

beoordeling van computerwerk. 

 

Deze tools zijn te vinden op: 

https://www.fysiekebelasting.tno.nl/nl 
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