
er
go

no
m

ie

• Meldingen van fysieke klachten bĳ  de werknemers?
• Een comfortabele werkomgeving creëren voor je werknemer? 
• Ergonomische inrichting van kantoor of productielĳ n?
• Welke hulpmiddelen bestaan er voor mĳ n werknemers?
• Een ergonomiebeleid opstarten?
• Een jobmatch zoeken bĳ  re-integratie? 

Uw welzĳ nsstudiebureau
informeert over:

ergonomie



Op al deze vragen
geven we jullie ondersteuning
via onze unieke pragmatische aanpak.

Onze aanpak, de CWB-cirkel
ADVIESFASE

• Industrie: Ergonomische risicoanalyse o.b.v. SOBANE,
 met visuele weergave van resultaten via Virtuele Risk Analyse
• Zorg: Risicoanalyse o.b.v. de Vlaamse Tilthermometer
• Kantoor: 1e indicatie risico’s beeldschermwerk via online checklist
• Adviesdossier ontwerprichtlĳ nen 

bv.  Risicoanalyse ergonomie bĳ  orderpicking, houdingsanalyse bĳ  heftruckchau� eurs, 
 ergonomisch ontwerp van kantoorruimtes volgens de kantoorrichtlĳ nen, de 
 zorgzwaarte van een verpleegafdeling in kaart brengen.

IMPLEMENTATIEFASE

• Participatieve aanpak gedurende het hele traject voor een vlotte implementatie
• Gericht advies en implementatie van organisatorische, technische en
 individuele verbetervoorstellen op maat 
• Gerichte jobmatch en ondersteuning bĳ  heropstart na langdurige ziekte
• Persoonlĳ ke coaching 

bv.  Individuele coaching beeldschermwerk, opleiding op maat bĳ  gebruik hulpmiddelen,   
 opvolging introductie exoskeletons, jobrotatie o.b.v. belastingsmatrix, …

BORGINGSFASE

• Train the trainer, opleiden van ambassadeurs binnen het bedrĳ f
• Ergocoach op de werkvloer – continue verbetering
• Opvolging geïmplementeerde maatregelen
• Continue aandacht en opvolging voor positieve gedragsverandering
• ROI meting na structurele aanpak, implementatie maatregelen en opleiding 

bv.  Coachen van leidinggevenden, opvolgen gebruik hulpmiddelen en coaching,
 herevalueren van de risico’s na implementatie van de verbetervoorstellen, … De full service partner met een unieke aanpak



De full service partner met een unieke aanpak

scan

m
ai
nt
ain acties

uitvo
ere

ncheck

ADVIES

BO
RG

IN
G

IMPLEMENTATI
E

oplossingen
de�niëren met
de betrokken

afdelingen

audit maken
van potentiële

problemen,
risico’s,...

periodieke
controles of

alles loopt  zoals
afgesproken

controles
uitvoeren

van de
doeltre�endheid

oplossingen
e�ectief

 implementeren



De informatie uit deze folder is afkomstig van CWB. 
U kunt deze brochure ook downloaden via www.cwbgroup.be
of eenvoudig aanvragen per e-mail.
Voor alle vragen over welzĳn kunt u bĳ ons terecht.

CWB organisatie – wĳ  helpen u graag ! 
Industrieterrein Kolmen 1085, 3570 Alken
T 011 59 91 82 · E info@cwbgroup.be
www.cwbgroup.be
Ad-Co bvba, ondernemingsnummer 0847.179.489

Verder kunnen we jullie ondersteuning geven op de 5 overige welzĳnsdomeinen:

Partner van

milieu

arbeidsgezondheid

arbeidsveiligheid

Opleidingen
• Kantoor – Beeldschermwerk
• Industrie – Manueel hanteren van lasten
• Zorg – Verplaatsen van patiënten
• Ergonomie in de wagen 
• Ergocoach – kennis rond ergonomie in huis 
• Opleidingen op maat

AANWEZIGHEIDS TTEST
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Peter Neven

Management CWB

Industrieterrein Kolmen 1085, 3570 Alken, T 011 59 91 82, 

E info@cwbgroup.be, www.cwbgroup.be

Ad-Co bvba, ondernemingsnummer 0847.179.489
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Management CWB
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