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Blijvend preventief aanpakken van risico’s 

bij kantoorwerk
Sigrid Pauwels – A.Schulman Plastics Bornem

A.Schulman Plastics

• Amerikaans bedrijf

• 18 productiesites in EMEA

• EHS is een Europees georiënteerd dep.

• Bornem: Productie van Masterbatch
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Packaging Mobility

Personal 

Care 

& Hygiene

Electronics 

& Electrical
Agriculture

Sports, 

Leisure 

& Home

Building & 

Construction

Personal 

Care 

& Hygiene

Ergonomie binnen A.Schulman

Grondstof ... Eindproduct

Manueel hanteren van lasten

Cognitieve ergonomie
…

Beeldschermwerk
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Aanpak met risicoanalyse

8.12 Ergonomie

Methodes risicoanalyse, incl. 

Checklist beeldschermwerk

Indidividuele aanpak

Meest voorkomende 

risicofactoren

Zelfanalyse (thuis 

werken, remote offices)

Opleiding

In groep

Opleiding
• Driejaarlijkse toolbox + Postercampagne

• Tussentijdse reminder via schermen in refters aan enkele specifieke tips

• Op verschillende plaatsen stretch-oefeningen op affiche
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Aanpak met risicoanalyse - Checklist

Checklist met zelfscreening voor kantoorwerk

3. Bij elk probleem, 

worden voorbeelden 

om probleem op te 

lossen aangeboden

2. Ja / Nee vragen 

met kleuraanduiding 

van juiste antwoord

1. Meest voorkomende 

problemen bij stoel, 

tafel, beeldscherm en 

randapparatuur, 

omgeving en 

organisatie

Aanpak met risicoanalyse - Voorbeeld
Vul de vragenlijst in. Als je antwoord in een gekleurd vakje staat, dan 
vormt het aspect geen probleem. Als je antwoord in een wit vakje 
staat, kijk dan naar de kolom ‘Mogelijke oplossingen’. Hier geven we 
je enkele voorbeelden van hoe je naar het gekleurde vakje kan gaan 
met je antwoord. Andere oplossingen zijn ook mogelijk. Als je geen 
geschikte oplossing vindt, kan je je lokale EHS verantwoordelijke 
contacteren.

Basis: FOD WASO en www.ergonomiesite.be
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Aanpak met risicoanalyse - Resultaat

Oplossing 
uit 

checklist

Geen 
verdere 
klachten

Aanpak met risicoanalyse - Resultaat

Geen 
oplossing 

uit 
checklist

EHS 
Contact

Analyse 
ter plaatse 

met 
specifieke 
oplossing

Geen 
verdere 
klachten
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Aanpak met risicoanalyse – Medisch onderzoek

Geen 
oplossing uit 

checklist

EHS Contact -

Analyse 

zonder 

specifieke 

oplossing

Externe AG –
Medisch 

onderzoek 
met voorstel 

oplossing 

Geen verdere 
medische 
klachten 

Maar...

De standaard

De Knack

De standaard

Jobat.be

Knack.be

Toenemende 
belasting + 
gezondheid Langere 

loopbanen
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Samenwerking met arbeidsgeneesheer

Algemene gezondheid belangrijk ikv het langer aan het werk blijven

zit niet steeds in risicoanalyse !

Aanvullend luik bij risicoanalyse dmv medisch onderzoek:

Algemene 

gezondheid

Peiling mentale 

belasting (RA 

Psychosociaal)

Fysieke klachten 

gelinkt aan het werk

Besluit

Risicoanalyse

Persoonlijk 
contact met EHS

Arbeidsgenees-
heer
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