
Wat levert het op?

Duidelijkheid 
Middels een werkplekondezoek 

worden de factoren van de 
werkplek in kaart gebracht die 

van invloed zijn op de 
(ontwikkeling van) klachten.

Eigen inzicht en advies
Gedurende het onderzoek 

komt ook het werkgedrag op 
de werkplek ter sprake. Tips en 
adviezen worden direct in de 

praktijk aangegeven.

Kostenbesparing
Een goed ingestelde werkplek, 
en kunnen functioneren op die 

werkplek, voorkomt klachten en 
daarmee mogelijk verzuim.

Waarom een werkplekonderzoek?
Werkplekken zijn vaak praktisch en mooi ingericht. Of dit ook 
goed werkt en of er rekening is gehouden met een 
verantwoorde ergonomische werkhouding is soms maar de 
vraag. Ook zijn werknemers zich lang niet altijd bewust van 
hun (on)juiste werkhouding of werkwijze op de 
desbetreffende werkplek. Langdurig in een zelfde positie 
werken kan bijvoorbeeld lichamelijke klachten veroorzaken. 
Wij helpen graag bij het inrichten en gebruiken van een 
ergonomisch verantwoorde werkplek. 

Het resultaat
Doel van het werkplekonderzoek is om deze zo optimaal 
mogelijk in te stellen en te gebruiken. Dit zal bijdragen aan 
het verminderen van klachten en de preventie daarvan. 

Beoordeling van de arbeidsmogelijkheden
Zijn er beginnende of gevorderde lichamelijke klachten 
gedurende het uitvoeren van werkzaamheden? Dan is het 
goed om te kijken of dit eventueel verband houdt met de 
werkplek. Indien dit tot één van de mogelijkheden hoort is 
het verstandig een (ergonomisch) werkplekonderzoek aan te 
vragen. Ter preventie van klachten kan ook een 
werkplekonderzoek aangevraagd worden. Dit gebeurt dikwijls 
indien alle werkplekken opnieuw zijn ingericht of een gehele 
afdeling of bedrijf verhuisd is naar een andere locatie.
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De inhoud 
Het werkplekonderzoek bestaat uit een aantal onderdelen:

1. Gesprek 
Het werkplekonderzoek bestaat uit een gesprek 
waarbij alle eventuele belastende factoren geïnventariseerd 
worden.  Hierbij wordt onder andere gekeken naar:
• De werkorganisatie: hoe heeft de werknemer zijn 
werkzaamheden ingedeeld in relatie tot de werkplek.
• De hulpmiddelen: welke hulpmiddelen zijn voorhanden of 
zouden bepaalde werkzaamheden kunnen ondersteunen.

2. De werkplek
Na het gesprek wordt de werkplek zelf onderzocht. Hier zal 
vooral het accent liggen op: 
• Hoe is de manier/werkwijze waarop bepaalde activiteiten 
en werkzaamheden verricht worden?
• Hoe is de werkplekinrichting en zijn er eventuele 
ergonomische aanpassingen mogelijk?
Al tijdens het onderzoek worden de bevindingen besproken 
en eventuele alternatieve onderzocht en geoefend

3. Schriftelijk terugkoppeling
Er wordt een rapport opgesteld dat aangeleverd wordt aan 
de werknemers directe leidinggevende en/of de afdeling 
P&O. In dit rapport adviseren we concreet over de gewenste 
aanpassing(en) van de werksituatie, werkhouding en/of 
werkwijze. We leggen de bevindingen en besproken 
onderwerpen helder vast. Tevens reiken we handvatten aan 
om de (eventueel) bestaande klachten effectief te 
bestrijden.

Heeft u nog vragen of wilt u een aanmelding doen? 
Elabo helpt u graag verder.

Werkplekonderzoek Wie is Elabo?

Deskundig  
Elabo is een landelijk werkend 

arbeidsdeskundig expertise 
bureau. Minimaal 4000 

onderzoeken/adviestrajecten 
per jaar worden door onze 

professionals uitgevoerd op de 
private markt. Onze 

arbeidsdeskundigen worden 
erkend als toonaangevende 

vakspecialisten. We kennen de 
kansen, maar ook de obstakels, 
en vinden hierin vaak weer de 

optimale weg om tot 
werkhervatting en een 

deskundig advies te komen.

Visie
Door een steeds verder 

terugtrekkende overheid wordt er 
meer eigen verantwoordelijkheid 

verwacht van werkgevers én 
werknemers. Daarbij is het van 

belang beide partijen deskundig 
te adviseren en te begeleiden op 
het gebied van re-integratie en 

verzuim. Zo worden kosten 
bespaard en de inzetbaarheid 
en betrokkenheid vergroot. Wij 

ondersteunen onze klanten zodat 
ondernemers met duurzaam 

inzetbaar personeel  succesvol
 kunnen blijven ondernemen.
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