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Inleiding: Met de start van het arboconvenant academische ziekenhuizen (vanaf 2002) 

werden ergocoaches de spil van de zorgafdelingen om samen met collega’s en 

leidinggevenden het werk fysiek gezond(er) te maken. Want óók in de universitair 

medische centra (umc’s), komen klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat voor 

als gevolg van fysieke (over)belasting of foutieve houdingen tijdens het werk. Hierdoor 

vallen medewerkers uit of ondervinden ze fysieke klachten. Gestart werd met de 

ontwikkeling en implementatie van het “preventieprogramma fysieke belasting” in alle 

umc’s. Onderdeel hiervan is het werken met ergocoaches die een belangrijke rol spelen 

in het terugdringen van fysieke (over)belasting op de zorgafdelingen. Enkele jaren later 

werd het preventieprogramma ook uitgerold bij ondersteunende (facilitaire) afdelingen 

om ook daar de fysieke belasting terug te dringen.  

Door de ergocoach inzicht te geven in de eigen ergonomie qua houdingen en beweging, 

herkent hij/zij deze aspecten óók bij de collega. De ergocoach heeft dan ook een 

signalerende en motiverende functie op de afdeling. Niet alleen naar de collega’s, ook 

beleidsmatige taken richting leidinggevende. Inmiddels zijn er in alle umc’s zo’n 1000 

opgeleide ergocoaches. 15 jaar na de implementatie wordt onderzocht hoe ergocoaches 

in de huidige tijd nog beter gefaciliteerd kunnen worden in hun rol. Tevens is onderzocht 

wat de behoeftes van de ergocoaches en de instellingen zijn en of de opleiding nog 

voldoet aan de wensen van deze tijd. Ook is het wenselijk te onderzoeken in hoeverre de 

ergocoach wil en kan bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.  

 

Methoden en technieken: Om dat inzicht te krijgen is een online vragenlijstonderzoek 

gehouden onder alle ergocoaches van alle umc’s. Via de coördinatoren fysieke belasting 

van ieder umc zijn alle ergocoaches rechtstreeks benaderd voor een webbased 

vragenlijst. Aan de ergocoach is gevraagd deze uitnodiging met zijn of haar 

leidinggevende en enkele collega’s te delen. Ook de fysiotrainers en coördinatoren 

preventieprogramma fysieke belasting kregen de uitnodiging voor het onderzoek. Na de 

verwerking van de data worden in alle umc dialoogtafels gehouden waarin de voorlopige 

resultaten besproken werden met een selectie van ergocoaches, leidinggevende, 

fysiotrainer en coördinator fysieke belasting (meestal arbodienstmedewerker). Het geheel 

werd begeleid door een projectgroep bestaande uit 2 vertegenwoordigers uit de umc’s, 1 

extern projectleider, een extern adviseur en een deskundige in webbased enquêtes. Via 

ESF en Sofokles werd subsidie verkregen om het onderzoek uit te voeren.  



 

Resultaten: In de periode vanaf 1 mei tot half juni 2018 kon de enquête worden 

ingevuld. Uiteindelijk is de enquête 876 maal ingevuld. Totaal hebben 314 ergocoaches, 

146 leidinggevenden, 273 medewerkers, 13 fysiotrainers en 130 overigen (niet 

aangegeven welke groep ze vertegenwoordigen) de enquête ingevuld. In de grafiek de 

respons over de verschillende umc’s. Daarna zijn in alle 8 umc’s dialoogtafels gehouden 

waarbij in uiteindelijk in 12 gesprekken gesproken is met zo’n 80n umc-medewerkers 

(vertegenwoordigers van alle eerder genoemde groepen).  

 

Conclusie: Uit de enquête kwam vooral naar voren dat de ergocoach goed functioneert 

maar mag wel meer zichtbaar zijn in huis. Ook de leidinggevenden geven aan dat de 

profilering en positionering beter kan om de ergocoach tot zijn recht te laten komen. De 

invloed op de directe werkomgeving kan beter maar de ergocoach voelt zich gesteund 

door de collega’s en de leidinggevende. De tijd die de ergocoach krijgt en neemt voor de 

ergocoachrol is veelal te beperkt. De behoeftes van de ergocoach 2018 zijn vooral steun, 

tijd, een eigen budget voor ergocoachzaken, meer ergocoachcollega’s, helder 

takenpakket, meer actuele en hippe presentaties (filmpjes), digitale ondersteuning en 

meer scholing. Begin 2019 zal bepaald worden welke aanpassingen in de opleiding van 

ergocoaches nog nodig zijn en aan welke behoeftes van de ergocoach tegemoet kan 

worden gekomen. In hoeverre de ergocoach een actieve rol speelt in de duurzame 

inzetbaarheid van collega’s, zal later bepaald worden.  

 

Opmerkingen: Toelichting: Het project is anno november 2018 nog niet afgerond: 

nadere evaluatie/verdieping van de resultaten moet nog plaatsvinden maar hierboven 

vast een preview.  

 

 

 


