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Inleiding 

Een afvalverwerkingsbedrijf heeft te maken met een stijgende gemiddelde leeftijd, en een 

afschaffing van vroegpensioen. Dat betekent voor de medewerkers 5 jaar langer doorwerken.  

Functies hebben uiteenlopende arbo kenmerken;  biologische agentia, fysiek zwaar werk,  statisch 

werk, hoge piekdrukte,  lange werkdagen en oproepdiensten. 

De organisatie heeft een laag ziekteverzuim, meestal niet  arbeidsgebonden. Directie en HR vragen 

ons hen te adviseren hoe ze de medewerkers duurzaam inzetbaar kunnen houden.  

 

Methoden en technieken 

Het onderzoek kent 3 fasen; 

1. Het meten van het werkvermogen van medewerkers  middels Duurzaam@Work, een 

vragenlijst gebaseerd op de workability index (WAI), plus  fysieke vitaliteit, mentale vitaliteit, 

betrokkenheid en loopbaantevredenheid. 

2. Het doorlichten van exemplarische functies, op arbeidshygiënische, ergonomische en 

veiligheidskundige aspecten, die een bedreiging kunnen vormen voor de duurzame 

inzetbaarheid. Op basis van werkplekbezoeken en de beschikbare informatie is beoordeeld 

wat het arbeidshygiënische risico is op het verkrijgen van nadelige gezondheidseffecten. 

Voor het ergonomisch onderzoek is gebruik gemaakt van de Til-index van de NIOSH formule, 

en van de Hand Arm Risicobeoordelings Methode (HARM). 

3. Het uitvoeren van een uitgebreid Preventief Medisch Onderzoek, waarin naast 

arbeidsgezondheidkundige zaken, ook naar algemene gezondheid gekeken wordt. 

 

Resultaten 
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Fase 1 leverde op dat er op organisatie niveau zijn er geen bijzonderheden zijn gevonden, maar op 

individueel en afdelingsniveau wel.  

Fase 2 leverde op dat er risicovolle omstandigheden werden aangetroffen, op arbeidhygiënisch, 

ergonomisch en veiligheidskundig vlak.  

Fase 3 (het PMO) leverde op dat medewerkers hun werk weliswaar volhouden op ervaring en inzet, 

maar dat de algehele lichamelijke conditie gemiddeld matig is, en medewerkers steeds vaker 

aanlopen tegen de grenzen van hun kunnen. 

 

Conclusie 

De aanpak om de adviezen voor de verbetering van de duurzame inzetbaarheid te baseren op 3 

verschillende onderzoeksmethodes, is een goede gebleken. Daarbij is ook de meerwaarde duidelijk 

geworden van de samenwerking tussen arbeidshygiënist, ergonoom, bedrijfsarts en A&O 

deskundige. 


