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1. Introductie Daikin

2. Structurele risicoanalyse ergonomie
A. Aanpak t.e.m. 2020

B. Aanpak sinds 2021
• Screening + observatie (Checklist fysieke belasting)
• Analyse + expertise (Humantech + Captiv) 
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1. Introductie Daikin

88.698 
sterke schouders onder 
onze onderneming

100%
achter onze missie

160
Wereldwijd verkocht in meer 

dan landen

Een passie voor lucht sinds

Van tot
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Daikin produceert

UNITS VOOR INDIRECTE & 
DIRECTE TEMPERATUURUITWISSELING

COMPRESSOREN

&
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De aanwezigheid van Daikin in Europa - Productie
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Daikin Europe N.V. - Oostende (BE)

Start productie 1973 (50 jaar in Oostende)
Oppervlakte site 135.000 m²
Aantal vaste werknemers 2027 
Activiteiten - Verwarmingsproducten

(Daikin Altherma)
- Commerciële airconditioning 

(Sky Air & VRV)
- Koelaggregaten 

(minikoelaggregaat)
- Commerciële koeling
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Mannen / vrouwen
56% / 44% 67% / 33%

Mannen / vrouwen

39414440Gemiddelde 
leeftijd

11111310Gemiddelde 
anciënniteit

Daikin Europe N.V. (DENV) - medewerkers
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Daikin Europe N.V. (DENV) - toekomst

Daikin is aanwezig in de volledige waardeketen - van idee tot oplossing
Daikin R&D ontwerpt en ontwikkelt apparatuur, software en oplossingen op de plaats waar ze zullen worden gebruikt. 
Onze warmtepompen bijvoorbeeld zijn ontworpen en gemaakt in Europa, voor Europa.

NU EMEA Development 
Center (EDC) 

Oostende

Producttechnologie

Research & 
Development 

Gent

Software en hardware in 
verband met elektronica en 

connectiviteit

Daikin Europe's
Belgische R&D Gent

Satellietkantoren in 
Duitsland en andere 
Europese landen 

VANAF 2024

Satellietkantoren in 
Duitsland en andere 
Europese landen 
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Daikin Europe N.V. (DENV) - toekomst

HET EDC WORDT HET WERELDWIJD TOONAANGEVEND CENTRUM VOOR WARMTEPOMPTECHNOLOGIE EN 
DUURZAME KOELKETEN, WAARDOOR ONZE ROL WERELDWIJD WORDT UITGEBREID 

€140M
Investering

12,000m²
kantoorruimte

12
verdiepen

12,000m²
Testkamer

oppervlakte

Een echt centrum voor onderzoek en ontwikkeling worden
Innovatie versterken
Nieuw talent aantrekken
Het imago van Daikin als marktleider en innovator versterken

Mensen met elkaar verbinden
Samenwerking en uitwisseling van kennis

Werken als één team
Verbeteren van welzijn en creëren van gemeenschap

Nieuwe state-of-the-art faciliteiten
Evaluatie van elektrische ruis (elektromagnetische compatibiliteit), geluiddichte & geavanceerde 
ontwikkelingsfaciliteiten

• Ad hoc benadering van ergonomie (incl. RA)
• Voornamelijk gebaseerd op klachten die uit productie komen.

• Melding via: werkgeverszijde, werknemerszijde, arbeidsarts.

• Ergonomie wordt hoofdzakelijk uitbesteed aan EDPBW

2. Structurele risicoanalyse ergonomie
A.   Aanpak t.e.m. 2020

• PA ergonomie binnen de IDPBW (Pieter Collier)
• Deel van de functie preventieadviseur/milieucoördinator

• Ergonomie krijgt meer aandacht, maar nog steeds hoofdzakelijk ad hoc benadering.
• Basisrichtlijnen ontwerpen standaardwerkposten worden opgemaakt

• Vb. manuele boxpicking, manuele torquetools,…

• Vraag om werkposten te kunnen evalueren tov elkaar
• Doel: gebruik ikv jobrotatie, aangepast werk
• Evaluatie samen met extern ergonoom project valt stil door wegvallen van intern ergonoom

en andere medewerker IDPBW.

2010

2015
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• Ontwikkeling nieuwe methode voor ergonomische risicoanalyse van werkposten door 
intern ergonoom Lieve Vantieghem.

• Doel: 
• Werkposten kunnen ten opzicht van elkaar geëvalueerd worden.
• Resultaten kunnen gebruikt worden om prioriteiten vast te leggen mbt

tegenmaatregelen.
• Resultaten kunnen gebruikt worden voor jobrotatie.

• Testcase op alle werkposten van één productielijn (R2).
• Toepassing van de risicoanalyse:

• CPBW afspraak om elk kwartaal 10 ‘subjectief zware werkposten’ te melden
• Ergonoom analyseert de werkposten en geeft feedback op het CPBW
• Werkposten die meer dan 25 punten scoren worden opgevolgd via de actielijst van het CPBW

• Noodzaak aan tegenmaatregel die de score doet dalen onder 25.
• Tijdelijke tegenmaatregel jobrotatie wordt ook in rekening gebracht.

2015

• Daikin risicoanalyse2015
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• Toelichting op CPBW + opvolging via actielijst CPBW2015

• Introductie Humantech als methode om werkposten t.o.v. elkaar te evalueren.
• Overgangsjaar tussen Daikin methode en Humantech
• Evaluatie of Humantech geschikt zou zijn als vervanger
• Drempel ligt op 30 i.p.v. 25 om actie te nemen

2019
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• Introductie Humantech als methode om werkposten t.o.v. elkaar te evalueren.
• Werkwijze met CPBW blijft identiek: 

• 10 “subjectief zware werkposten” per kwartaal analyseren door IDPBW
• Toelichten resultaten op CPBW
• Actie te nemen door organisatie bij score ≥ 30
• Opvolging van acties via actielijst CPBW

• Voordelen Humantech
• Verkrijgen van een algemene score die aanwijst of de werkpost OK / NOK is en waar dringend 

maatregelen vereist zijn of niet. (visueel maken)
• Is voor het hele bedrijf duidelijk wat bedoeld wordt met de score + alle werkposten worden 

op dezelfde manier gequoteerd
• Overzichtelijke database van alle RA, overzicht mogelijk per afdeling
• Opvolging mogelijk van acties en status
• Filmpjes en foto’s zitten bij de RA
• Trainbaar – training te volgen via platform

– Niet enkel ergonoom betrokken in RA
• Verschillende talen mogelijk

– Internationale uitwisseling (oa. USA, Tsjechië gebruiken Humantech)

• Nadelen Humantech
• Tijdswaarde wordt beperkt in rekening gebracht
• Kostprijs

2019
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2. Structurele risicoanalyse ergonomie
B.   Aanpak sinds 2021

• Herdenken aanpak ergonomische risicoanalyses
• Waarom?

• Aanbrengen subjectief zware werkposten werkt niet meer
• Zetten we middelen in op de juiste werkposten?
• Proactief aanpakken van ergonomie – niet retroactief
• Afstappen van jobrotatie (vraag van Department Manager productie)

– Doel: elke werkpost moet 8u fysiek haalbaar zijn
• Hoe? 

3 Pijlers 
1. Bestaande werkposten: SObAnE aanpak

• Screening + observatie van alle bestaande werkposten in productie
• “Zwaarst” gescreende werkposten  Analyse/Expertise

2. Nieuwe werkposten
• Ergonomische analyse in design fase van de werkpost via simulatie

3. Ontwikkeling nieuwe toestellen
• Ergonomische analyse in design fase van het toestel via simulatie

2021
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 Stap 1: screening en observatie
• Doel 

• +300 werkposten in 1 jaar
• Werkposten met meeste risicofactoren zichtbaar maken

• Hoe?
• Checklist fysieke belasting TNO in de startfase gebruikt
• Aangepast in de loop van het traject naar specifieke Daikin checklist
• Uitgevoerd door IDPBW + productie team veiligheid (na training)
• Digitaal via Office Forms
• Bevraagde thema’s

1. Tillen en dragen
2. Duwen en trekken
3. Hand-arm taken
4. Werkhoudingen
5. Trillingen
6. Energetische belasting & gezondheidsklachten

Pijler 1: Bestaande werkposten

 Stap 1: screening en observatie

Pijler 1: Bestaande werkposten
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 Stap 1: screening en observatie – resultaten
• Voor elke vraag (52 in totaal) werd een score gegeven.
• Score per subgroep

• Tillen en dragen: 17 punten
• Duwen en trekken: 17 punten
• Hand-arm taken: 16 punten
• Werkhoudingen: 15 punten

• Deze scores worden omgezet in percentages om prioriteiten 
te stellen.

• De scores zeggen nog niets over de zwaarte van de werkpost, 
enkel dat er verschillende risicofactoren aanwezig zijn.

Pijler 1: Bestaande werkposten

Score Prio
≥ 50%A
≥ 40% - < 50%B
≥ 30% - < 40%C
< 30%D

1 H1 picking line (DLC) WP1 1A A
2 H1 picking line (DLC) WP3 O A
3 R3LOG Compressor picking A
4 R3 WP finish (AY410) A
5 H1 picking line (DLC) WP2 1B A
6 R1 WP13 Topplaat (zwaar) A
7 R5 DLC Picking Line WP10 Verpakking A
8 R1 WP12 Topplaat (licht) A
9 R1X WP2 opnemen finpacks A

10 R2L Bodemplaten - WP2 A
11 R2 WP11 fanmotors opzet (zonder manipulator) A
12 R3 piping Eiland (afnemen) A
13 H1 DLC WP2 Opzet A
14 H1 DLC WP3 Switchbox A
15 R5 DLC WP3 Opzet A
16 R1 WP2 Pipingopzet A
17 OSM plooien platen (zware) A
18 OSM verhandelen platen (grotere/zwaardere) A
19 R3X Lacing 1 A
20 R3X Lacing 2 A
21 SM Operator painting baden A
22 MNT Die repair operator A
23 SM Ponsmachine Pega A
24 SM Kar vullen (om dan op te hangen) A
25 R1L Bodemplaat 1 A
26 Piping burr-oak hairpinbender A
27 R5 DLC WP6 Sideplates A
28 R5 DLC Picking Line WP4 Plaatwerk (zijkant) A
29 R5 DLC Picking Line WP5 Topplaat A
30 OSM verhandelen platen (kleinere/lichte) A
31 R2 (DLC) Finished units conveyer (Grot dozen) A
32 R1 Picking Line (DLC) Small parts 1 A
33 sm Ponsmachine AE B

 Stap 1: screening en observatie – aandachtspunten
• Up to date houden screening 

• Continue screening van veranderde omgevingen (nieuwe lijnen, nieuwe producten,…)
– Wie? Team 5 (afdeling veiligheid productie) + hulp van IDPBW (trainen en opvolgen van Team 5)

• Correct uitvoeren screening
• Kennisoverdracht tussen ergonomen en uitvoerders blijft noodzakelijk
• Training moet frequenter en diepgaander + terugkoppeling nodig na aantal uitgevoerde screenings. 

Pijler 1: Bestaande werkposten
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 Stap 2: analyse en expertise
• Doel 

• 8 werkposten die als ‘zwaarst’ gescreend werden verder 
analyseren op kwartaalbasis = 32/jaar

• Hoe?
• Via Humantech analyse door IDPBW

– Stap 1: communicatie op CPBW
– Stap 2: screening van die werkposten adhv DENV-screeningsmethode
– Stap 3: controleren of Humantech analyse bestaat & nog up-to-date is

» Indien up-to-date en < 30: geen acties vereist: sluiten op CPBW
» Indien niet up-to-date is of niet bestaand: stap 4

– Stap 4: uitvoeren van Humantech analyse 
» Als Humantech-analyse ≥ 30: opnemen in actieplan van CPBW
» Als Humantech-analyse < 30: afsluiten op CPBW

• Indien noodzakelijk in specifieke omstandigheden
– Dynamometer
– EMG

Pijler 1: Bestaande werkposten

Pijler 2: Nieuwe werkposten

 Stap 1: Ontwikkeling nieuwe werkposten
 Ergonomisch advies dient op voorhand gevraagd te worden en is een check item in het beslissingsproces
 Indien mogelijk: op voorhand simuleren van nieuwe situatie (steeds gekoppeld aan het toestel  zie pijler 3)

• Fysieke simulatie
• Digitale simulatie (toekomstvisie, maar reeds gebruikt i.s.m. Flanders Make voor R6 lijn)
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Pijler 2: Nieuwe werkposten

 Stap 2: Nieuwe werkposten in gebruik
 Humantech analyse op de volledige lijn + terugkoppeling naar engineering + productie 
 Vb. R6-lijn in gebruik sinds 2022

 Vraag van General Manager Manufacturing om ergonomie te betrekken bij elke nieuwe ontwikkeling van toestellen.
 Doelstelling:

 Geen werkposten met Humantech score ≥30 door toedoen nieuw toestel/aanpassing toestel.

 Hoe?
 Ergonomie pro-actief introduceren in European Design Center  = Design for manufacturability and assembly
 Nieuwe afdeling 

 Manufacturing Development (afdeling tussen Design en Engineering/Productie)
 2 ingenieurs aangesteld die zich o.a. hierop toeleggen

 Met behulp van
 3D modelling (Captiv)
 Humantech analyse (via Captiv data)
 Line simulation tool 

Pijler 3: Ontwikkeling nieuwe toestellen
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 3D modelling (Captiv)
 Gebruikt voor alle werkposten waarbij mogelijke problemen verwacht worden door nieuwe ontwikkeling
 Werkposten worden samen met IDPBW overlopen
 In “labo setting” gebruikt

Pijler 3: Ontwikkeling nieuwe toestellen

 Humantech analyse (via Captiv data)
 Captiv data wordt gebruikt om Humantech analyse in te vullen  objectiveren van RA
 Momenteel in finetuningsfase

Pijler 3: Ontwikkeling nieuwe toestellen
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 Humantech analyse (via Captiv data)
 Toelichting van resultaten via CPBW  doel  

HT score <30

Pijler 3: Ontwikkeling nieuwe toestellen

 Line simulation tool
 Huidige ontwikkelingen en analyses gebeuren in een statische omgeving  niet volledig representatief voor bewegende lijn.
 Analyses aan de lijn zijn niet mogelijk door teveel impact op productie
 Line simulation tool in design fase: nog op te starten (maart 2023)

Pijler 3: Ontwikkeling nieuwe toestellen
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 Acties 2023
 Ontwikkelen Ergonomic Design Guideline
 Vastleggen van de process flow tussen Manufacturing Development en IDPBW ergonomen

 Verder onderzoek digitalisatie bij ontwerp en ergonomische RA
 Siemens Technomatix – proces simulatie (3D, VR)
 Ergonomic monitoring (Captiv, Humantech,…)

Pijler 3: Ontwikkeling nieuwe toestellen

Dank u
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1. Hoe doen jullie de structurele risicoanalyse ergonomie?

2. Hoe koppel je de risicoanalyse aan het JAP en GPP?

3. Welke plaats hebben meetmethodes binnen de RA?

Risicoanalyse

Ergonomieprogramma

1. Hoe documenteer je de risicoanalyses?

2. Hoe volg je maatregelen systematisch op?

3. Welke KPI's haal je uit de analyses?
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