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Ergonomie in functie van Duurzame Inzetbaarheid

VOLVO CAR Gent

Jean-Marie Mus

Jean-Marie Mus

Iedereen leeft en werkt langer � kwaliteit van leven

en werk ?

Waarom is actie belangrijk ?

Kleine onachtzaamheden nu, zorgen voor pijnlijke

gevolgen later …
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WAAROM ?
sTATISTIEKEN

Jean-Marie Mus

Volvo Cars Gent@ 2015:
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• VCG = 528 bedienden
• Gemiddelde leeftijd 42,7
• 288 bedienden > 45+ � 55%

• VCG = 4593 arbeiders
• Gemiddelde leeftijd 36,8
• 1603 arbeiders > 45+ � 35%

WAAROM ?
Visie Volvo Car Company

Jean-Marie Mus

… be a lean nimble company

… be the employer of choice

In 2020 
Volvo Cars 
will…

Build a global organisation with performance 
and health, able to act in a fast, smart and 
nimble way
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WAAROM ?
Visie

Jean-Marie Mus

Vitaal bedrijf

• Levenskrachtige organisatie

• Groot veranderingsvermogen

• Gezond in alle opzichten

Vitale medewerkers

• Kennen en gebruiken hun kwaliteiten

• Gevoel voor verantwoordelijkheid

• Mentaal en fysiek fit

• Pro-actief

• Meer plezier in werk

• Minder verzuim

• Productiever

Mensen langer en beter inzetbaar houden…

Een gezamenlijke verantwoordelijkheid!

Inzetbaarheid

• Start bij begin loopbaan

• Medewerker KAN en WIL haar/zijn
werk goed uitoefenen

Duurzaam

• Gericht op HEDEN

• Gericht op TOEKOMST

Optimaal

• Persoonlijke mogelijkheden

• Persoonlijke beperkingen

Wat ?

Jean-Marie Mus
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Ergonomie:

Het werk zoveel mogelijk aanpassen aan de mens.

Verstandig omgaan met je lichaam.

Wat in focus ?

Jean-Marie Mus

Gezondheid:

Een toestand van zowel lichamelijk, psychisch en 

sociaal welbevinden.

Ergonomie:

• Screening werkstations

• Ergonomische aanpassingen uitvoeren

• Rotaties aanpassen

• Specifieke opleidingen

• Nulmeting  

Hoe ?  
Start met 5 pilots duurzame inzetbaarheid

Jean-Marie Mus

Gezondheid:

• “Health Coaching”

• Acties vanuit de keuken

• Slaaphygiëne 

• Eigen acties in team

• Nulmeting
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Veiligheid

Lichamelijke behoeften

Waardering

Sociale verbondenheid

Zelfontwikkeling

maslow

Stabiliseren

Werken als team

Verbeteren

Handhaven

Operationele 
excellentie

vcms

Zekerheid / Veiligheid 

Werkstation OK

Oefeningen

Teamwork / Eigen 
inbreng

Zelfbewustzijn

ergonomie

Jean-Marie Mus

ergonomie

Zekerheid / Veiligheid 

Werkstation OK

Oefeningen

Teamwork / Eigen 
inbreng

Zelfbewustzijn

Evaluatie werkstations + 
optimalisatie

Standaarden (stabiliteit, 
uniformiteit) in 3 ploegen

Gefundeerde inbreng 
door teamleden

Aangepaste oefeningen 
voor de risicozones

Belang en noodzaak van 
Ergonomie voor Duurzame 
Inzetbaarheid

Jean-Marie Mus

ergonomie
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Jean-Marie Mus

Ergonomie : screening

Systematische screening van 

elk werkstation op alle 

mogelijke  (fysieke, cognitieve 

en organisatorische) 

ergonomische belastingen.

in combinatie met gesprek

operator en Ergorav

Jean-Marie Mus

Ergonomie : opportuniteiten pilot teams

Lasfabriek: 

• Werken met takels (deur, koffer, motorkap)

• Tillen van boxen (gewicht, tilhoogte, methode)

• Rotatie herbekijken

• Rughygiëne en specifieke stretching

Verffabriek: 

• Lichaamshouding + torsie vermijden

• Tilprincipes (motorkap)

• Kleine aanpassingen aan werkstations

• Intelligente rotaties
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Jean-Marie Mus

Ergonomie : opportuniteiten pilot teams

Assemblagefabriek: 

• Gebruik van tooling (positie van de pols)

• Tillen  en monteren van bumpers

• Intelligentere rotatie

• Aanpassen verlichting (is reeds OK)

Logistieke afdeling: 

• Verlichting (is reeds aangepast)

• Ergonomische aanpassingen aan overlaadstations

• Aanpassen hoogte van de rekken aan lijn

• Rotatie aanpassen met verschillende belastingen

• Tillen en verhandelen van boxen en paletten

Stand van zaken in de pilot teams :

• Individuele opleidingen rughygiëne en tilprincipes over 3 ploegen  
(2 x30’ per operator x 120 operatoren).

• Ergonomische aanpassingen worden systematisch doorgevoerd:
• Rotaties worden grondig herbekeken en besproken.
• Verschillende besprekingen (ook financiële) zijn lopende 
aangaande ergonomische aanpassingen.

• Bewustwording over ergonomie op de werkvloer is sterk verhoogd.

• Onvoorwaardelijke steun van het Management en  verhoogde 
betrokkenheid van Engineering.

Jean-Marie Mus
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Hoe verder uitrollen na de pilots ?

• Starten met ergonomische screening om zo het luik gezondheid in het team te 
introduceren.

• Onderzoeken hoe verder uit te rollen in VCG: Train The Trainer, 
aanspreekfiguren, …?

• De betrokkenheid van Engineering en de Ondersteunende afdelingen 
verhogen en waarborgen.

• Aandachtspunten voor de bedienden: voeding, beweging, 
kantoorergonomie,…

• App voor Ergorav wordt centraal ontwikkeld.
• “Best practices” worden meegenomen naar de andere Europese Volvo-
fabrieken.

Jean-Marie Mus

• Proactief actie nemen. 

• Ondersteuning/screening op vraag van leidinggevenden.

• Screening indien nodig na arbeidsongevallen/ziekte.

• Geven van opleidingen, oefeningen en regelmatige herhalingslessen.

• Regelmatige follow-up van de aanbevelingen om de evolutie op te volgen.

• Regelmatige contacten met de Zweedse collega’s om te aligneren en om van 
elkaar te leren.

andere ergonomische opdrachten:

Jean-Marie Mus
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Bewustwording en toepassen van 

Alle aspecten van Ergonomie zijn

essentieel om de duurzame

inzetbaarheid van elke medewerker

te verbeteren en te waarborgen.

Jean-Marie Mus

Duurzame inzetbaarheid =

Gezamenlijke 

verantwoordelijkheid 

besluit:


