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Wil je de productieomgeving optimaal en efficiënt afstemmen op jouw werknem s?
Wil je weten of je de productie kunt uitbreiden zonder dat dit ten koste gaat van jouw mensen?
De Ergonomiescan geeft je een dag lang de beschikking over een ervaren ergonoom. De deskundige op
het gebied van mens, techniek en organisatie. Het bied de mogelijkheid te komen tot een optimale interactie tussen de mens en zijn werkomgeving.
Het programma
1. Startgesprek
Wat is de status van ergonomie binnen het bedrijf? Hoe maak je gebruik maakt van ergonomische
kennis? En op welk moment zet je deze in?
2. Rondleiding
Een korte rondleiding door het bedrijf. Hierbij wordt zoveel mogelijk de volgorde van het productieproces aangehouden. Daarbij geef je aan op welke punten in het productieproces (kritische) menselijke
handelingen worden verricht. De ergonoom maakt gedurende deze informatieve rondleiding een eerste
selectie van risicowerkplekken. Na afloop van de ondgang wordt in overleg bepaald welke onderdelen
van het bedrijf door de ergonoom worden bezocht.
3. Ergonomisch onderzoek
Een verdiepend onderzoek van “risicoplekken”. De ergonoom bepaalt tijdens deze onderzoeken de
kansen en mogelijkheden tot ergonomische verbeteringen en mogelijke risico’s voor de gezondheid
indien er geen maatregelen worden getroffen. ijdens de rondgang wordt er met werknemers
gesproken. Indien mogelijk zullen er foto’s worden gemaakt.
4. Presentatie bevindingen
De foto’s en bevindingen die tijdens de rondgang zijn gemaakt worden uitgewerkt in een korte presentatie.
5. Nabespreking
De bevindingen worden met jou besproken. Hierbij geeft de ergonoom zijn professionele mening op
hetgeen hij heeft aangetroffen. Er is ruimte voor discussie en eventueel brainstormen. D presentatie
is uiteindelijk het eigendom van de klant en tevens het eindproduct van de ergonomiescan. Het biedt
handvatten en oplossingsrichtingen om de ergonomie in jouw bedrijf naar een hoger niveau te tillen.
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Ergonomiescan
Vervolgstappen
Vervolgstappen zijn afhankelijk van de situatie binnen jouw bedrijf. Vaak is er meer tijd nodig om
aangetroffen knelpunten door te ontwikkelen tot conc eet toepasbare oplossingen. De ergonoom
zal een voorstel doen voor een aanpak die het best past bij de aangetroffen situatie
Projectresultaat
Aan het eind van de dag heb je:
• Zicht op de ergonomische situatie van de bezochte werkplekken.
• Inzicht in eventuele ergonomische knelpunten.
• Helder advies over praktische vervolgstappen en/of maatregelen.
Onderscheid t.o.v. concurrentie
Onze ergonomen kunnen iedere vraag op ergonomisch gebied aan. Van software-ergonomie en
nieuwbouwprojecten naar RSI-beleid en fysieke belasting. Je krijgt van ons een praktisch toepasbaar en
onafhankelijk advies. We beschikken over een landelijk dekkend team van ergonomen. Tevens werken
wij multidisciplinair waardoor onze projecten diepgang op meerdere vlakken krijgen (zoals veiligheid,
arbeidshygiëne, welzijn).
Meer informatie?
Wil je meer informatie over dit onderwerp of heb je een concrete vraag? Neem dan contact op met jouw
casemanager, via info@mkbasics.nl, of vraag online een offerte aan op onze website www.mkbasics.nl.

Mkbasics.nl B.V, statutair gevestigd te Utrecht en geregistreerd onder KVK: 73572594, is een full-service arbodienst en gespecialiseerd
in dienstverlening aan midden- en kleinbedrijf. Op al onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze
Algemene Voorwaarden zijn op 12 augustus 2019 gedeponeerd bij de KVK onder nummer 73572594. BTW: NL.8095.84.008.B.01
Versie 19.01.2021

