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Waarom deze presentatie?

• Kennismaken met Participatieve Werkaanpassing

• Resultaten onderzoek (evidence based)

• Maar vooral: 



Wat is Participatieve Werkaanpassing?

“Participatieve ergonomie is het aanpassen van de omgeving 
aan de mens (ergonomie) samen met de juiste betrokkenen
(participanten)”
(Vink et al, 1992)

Onder werkaanpassing verstaan we:

- technische aanpassingen (werkplek, middelen)

- organisatorische (werktijden, werkmethode, ondersteuning)

- individugericht (training, werkdruk)



Wat is het Protocol Participatieve Aanpak 
Werkaanpassing?

Het protocol is een stapsgewijze aanpak 

om werknemer en werkgever

onder begeleiding van een procesbegeleider 

te laten komen tot een

plan van aanpak voor werkaanpassingen 

die tijdige terugkeer naar het werk mogelijk maken.



Waarom dit instrument?

Wet Verbetering Poortwachter (2004)

• Werkhervatting ondanks klachten, maar met werkaanpassingen

• Empowerment werknemer en werkgever

• Demedicalisering

• Systematische methode, naspeurbaar door rapportage

• Evidence based, oftewel het werkt!

• Kosteneffectief



Aanleiding en achtergrond

Waar komt het protocol Participatieve Werkaanpassing vandaan?



Han Han AnemaAnema, , EMGOEMGO--InstituutInstituut, VU , VU MedischMedisch CentrumCentrum TNO TNO KwaliteitKwaliteit van Levenvan Leven

“Remo! Lift with your knees, not
with your back!”



Aanleiding en achtergrond

1. Oorspronkelijk in Canada ontwikkeld voor rugklachten (Loisel et al, 
2001)

2. Aangepaste versie voor Nederlandse praktijk voor rugklachten 
(Anema, 2004, proefschrift)

3. Aangepaste versie voor toepassing bij psychische klachten 
(Jettinghoff, Venema & Anema, 2005 in TBV)

4. Aangepaste versie voor toepassing bij RSI (Arbounie)

5. STECR Werkwijzer voor universele toepassing (Stecr, 2006)



Het protocol

• Stappenplan voor verschillende ‘spelers’

• Bedrijfsarts (verwijzen naar protocol en eindverantwoordelijk)

• Werknemer met klacht(en)

• Leidinggevende (werkgever)

• Procesbegeleider (arboadviseur, arboverpleegkundige, 
psycholoog, bedrijfsmaatschappelijk werker, ergonoom of 
andere medewerker bij de Arbo-dienst)





Taken 
bedrijfsarts:

•Oordeel of 
aanpak zinvol is

•Verwijzen
werknemer





Taken Procesbegeleider:

•Afspraak maken

•Observatie werkplek

•Gesprek werknemer

•Gesprek leidinggevende

Resultaat

•Prioritaire knelpunten





Driegesprek

•Bespreken knelpunten

•Bedenken  
werkaanpassingen

•Beslissen 
werkaanpassingen

Taken Procesbegeleider:

•Schrijven PvA

•Eindrapportage (en 
verspreiden)

•Begeleiden uitvoering



Eindrapportage

• Introductie (betrokkenen, situatie kort)

• Knelpunten 

• Oplossingen/werkaanpassingen

• Plan van Aanpak 





Taken bedrijfsarts:

•Controle en   evaluatie

• Bijstelling en continuering



Werkaanpassingen

• Soorten werkaanpassingen
• Werkplek en materiaal
• Werkmethode en organisatie
• Werkomgeving
• Taakgerelateerde factoren

• Effectief
• Knelpunt minder of helemaal weg

• Haalbaarheid
• Korte termijn (3 mnd)
• Technisch
• Organisatorisch
• financieel



Begeleidingstraject: samengevat

• Bedrijfsarts verwijst werknemer naar procesbegeleider

• Contact werknemer en leidinggevende

• Werkplekbezoek

• Inventariseert knelpunten met beide partijen apart

• Gezamenlijke inventarisatie en besluitvorming werkaanpassingen

• Schrijven plan van aanpak en rapportage

• Terugkoppeling naar bedrijfsarts

• Bedrijfsarts controleert en continueert de begeleiding
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ProcesProces en effect vanen effect van
participatieveparticipatieve werkaanpassingenwerkaanpassingen

bijbij lagelage rugklachtenrugklachten

Han Han AnemaAnema bedrijfsartsbedrijfsarts/ / UniversitairUniversitair DocentDocent



TevredenheidTevredenheid

TevredenheidTevredenheid over over werkaanpassingenwerkaanpassingen::
•• WerknemersWerknemers 7.8 (7.8 (gemiddeldgemiddeld))
•• ArboadviseursArboadviseurs 7.0 (7.0 (gemiddeldgemiddeld))

VoldoendeVoldoende inspraakinspraak
•• WerknemersWerknemers 78.9% 78.9% 
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ImplementatieImplementatie werkaanpassingwerkaanpassing

< 3 < 3 maandenmaanden nana ziekmeldingziekmelding::

•• BijnaBijna 50% plan van 50% plan van aanpakaanpak gedeeltelijkgedeeltelijk of of geheelgeheel
uitgevoerduitgevoerd
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PijnPijn (n=196)(n=196)
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FunctionerenFunctioneren (n=196)(n=196)
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VerzuimVerzuim
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• Aantal dagen tot 
volledige en duurzame 
werkhervatting in eigen 
werk 

• Gemiddeld 27 dagen 
korter verzuim



ConclusiesConclusies

•• TevredenheidTevredenheid & & toepasbaarheidtoepasbaarheid van PWA was van PWA was 
goedgoed

•• De De helfthelft van de van de werkaanpassingenwerkaanpassingen is (is (gedeeltelijkgedeeltelijk) ) 
gegeïïmplementeerdmplementeerd

•• 27 27 dagendagen verschilverschil in in verzuimduurverzuimduur

•• KosteneffectiefKosteneffectief ((kostkost 19 euro per 19 euro per gewonnengewonnen
werkdagwerkdag))
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WerktWerkt de de aanpakaanpak ookook bijbij andereandere typentypen klachtenklachten? ? 

•• BijvoorbeeldBijvoorbeeld bijbij psychischepsychische klachtenklachten??

•• AnalyseAnalyse op op gegevensgegevens van van AnemaAnema over over werknemerswerknemers
met met lagelage rugklachtenrugklachten

•• EffectmetingEffectmeting in in januarijanuari gestartgestart ((VumcVumc, EMGO, , EMGO, 
Body@WorkBody@Work, TNO), TNO)

Karin Jettinghoff, et al  TBV Karin Jettinghoff, et al  TBV oktoberoktober 20052005 TNOTNO





Meer weten?

• Universele toepassing, individueel en structureel binnen en bedrijf:

STECR Werkwijzer Werkaanpassing, versie 1, juni 2006
Bestellen via WWW.stecr.nl

• Toepassing bij psychische klachten:

Jettinghoff et al, Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, 
oktober 2005.

• Toepassing bij rugklachten:

Anema, Proefschrift Low back pain, workplace intervention & return to 
work, Hoofddorp, TNO Arbeid, 2004.


