
Maatregelen bekend om:
• Te zorgen dat de belasting ‘gezond’ is.

• Te zorgen dat de kans op letsel zo klein 
mogelijk is.

• Te bevorderen dat medewerkers vitaal 
blijven.

Het gebruiken van die maatregelen 
lukt nog niet goed.

Hoe krijgen we een betere impact?

Puzzelen met Zwaar werk
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Zwaar werk

Werk dat de inzetbaarheid

beschadigt

• Fysiek zwaar

• Mentale over- of onderbelasting

→ Balans belasting en belastbaarheid

→ Geen letsel door ongevallen



De 10 determinanten van RIVM

Invoeren van preventieve maatregelen

Wat maakt dat binnen het bedrijf

effectief preventieve maatregelen

ingezet worden?

Beweegredenen en niet-

beweegredenen!

Welke determinanten zijn bepalend?

RIVM-onderzoek geeft 10 determinanten.

We noemen die hier ‘puzzelstukjes’.

1. Financiële mogelijkheden en capaciteit

2. Complexiteit van toepassen van maatregelen

3. Bewustzijn relatie werk→ risico voor gezondheid

4. Kennis en expertise voor implementatie

5. Tijd beschikbaar 

6. Commitment verantwoordelijkheid werkgever/werknemer

7. Medewerkers die open staan voor maatregelen

8. Passende communicatie

9. Vertrouwen, veiligheid en autonomie van de werknemer

10. Is het integraal onderdeel v.h. bedrijfsbeleid?
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Financiële 
mogelijkheden en 
capaciteit

Complexiteit van 
toepassen van 
maatregelen

Kennis en expertise 
voor implementatie

Bewustzijn relatie 
werk → risico voor 
gezondheid

Commitment 
verantwoordelijkheid 
werkgever/ werknemer

Tijd beschikbaar 
om veilige 
werkwijze te doen

Vertrouwen, veiligheid 
en autonomie van de 
werknemer

Passende 
communicatie

Integraal onderdeel 
van het 
bedrijfsbeleid?

Medewerkers 
die open staan 
voor 
maatregelen



Volgorde veel/weinig invloed

Veel invloed
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Weinig van invloed

Aan het werk: wat is jouw vraagstuk?

Op welk vraagstuk Zwaar werk wil

jij verbetering veroorzaken?
Kies: belangrijk voor jou en waar je actief

bij betrokken bent!

Leg jouw puzzelstukjes op volgorde: 
Welke determinant heeft veel invloed op 

het bereiken van een verbetering? 

Leg het stukje met meeste invloed

bovenaan en met minste invloed

onderaan. Nummeren



WEINIG

Wordt weinig 

energie

in gestoken

VEEL

Wordt veel 

energie in 
gestoken

Wat krijgt de aandacht?

Neem het A3 en klap open.

Kijkend naar jouw vraagstuk:
Hoeveel aandacht wordt besteed aan

het thema op ieder puzzelstukje? In de 

gesprekken, de tijd de middelen die 

besteed worden aan het puzzelstukje …

Leg de puzzelstukjes op het A3:

Links: wordt weinig energie aan besteed

Rechts: wordt veel energie aan besteed



WEINIG

Wordt weinig 

energie

in gestoken

VEEL

Wordt veel 

energie in 
gestoken

Laatste stap: schuif naar boven/beneden

Links-rechts heb je net bepaald. 
Kijk nu naar het nummer van het stukje

en schuif het stukje alleen naar

boven/beneden.

Bespreek met de anderen de stukjes

die nu linksboven liggen:

1. Wat wil je hier mee doen?

2. Wat is daarvoor nodig?
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SPDI-agenda najaar 2022

22 november 

Masterclass 3 met prof. dr. Arnold Bakker

Bar Beton Utrecht Rijnsweerd

8 december

Lerend netwerk Arbeidstijden

MS teams

Aanmelden?

info@spdi-duurzaamaanhetwerk.nl


