
Beter op je Werk

Betaalbaar advies op je werkplek
Een hele dag op je werkplek, achter je bureau, achter de
machine of achter de balie van je bedrijf. Hoe belastend is
dat voor je eigen lijf? Is het thuiswerken wel zo gezond?
Hoe zit je thuis achter je computer? Allemaal vragen waar
mensen graag een antwoord op willen hebben. Meestal te
laat, omdat er klachten zijn ontstaan. Zorg ervoor dat je
werkplek of werkhouding niet langer een oorzaak is van je
klachten en optimaliseer je manier van werken.

Als een bedrijf groter is, is
het hebben van een preven-
tiemedewerker verplicht. De
ervaring leert dat deze men-
sen goed hun taak uitvoeren
maar vaak niet de achter-
grond hebben om met simpe-
le aanpassingen je werk een
stuk plezieriger te maken.

Beteropjewerk.nl kan je helpen bij
het instellen van je werkplek, het opti-
maliseren van je eigen werkhouding
en je werkgedrag. Hierdoor kun je met
een geringe investering maximaal re-
sultaat hebben.

Beteropjewerk.nl verzorgt betaalbaar
advies. Wij komen kijken op je werkplek
en geven je binnen 20 -30 minuten di-
rect toepasbaar advies. Wil je een ver-
slag hebben voor jezelf, de arbodienst of
je werkgever, dan behoort ook dat tot
de mogelijkheden, evenals mogelijke
behandeling van eventuele lichamelijke
klachten (in de praktijk).

Kijk op de website www.beteropjewerk.nl of bel met 06-273 49 730



Voorbeelden van advies op je werkplek

- Zit ik goed op mijn stoel?
- Staat mijn bureau op de goede hoogte?
- Is mijn thuiswerkplek geschikt om thuis te werken?
- Kan ik efficiënter staan achter de balie?
- Hoe stel ik mijn (flex)werkplek zelf in?
- Kan ik mijn werk beter zittend of staand uitvoeren?
- Kan ik mijn rug minder zwaar belasten op mijn werk?

Doel werkplekadvies

◤snel inzicht en bewustwording van knelpunten

m.b.t. de werkhouding en werkplek

◤praktisch toepasbare adviezen

◤advies voor het instellen van de werkplek

◤advies voor het optimaliseren van de werkhouding

Beter op je Werk

Beteropjewerk.nl is betaalbaar.
Al vanaf 30 euro, inclusief btw
Zonder voorrijdkosten beschikbaar in de volgende
plaatsen: Ede, Bennekom, Wageningen, Renkum,
Veenendaal, Ederveen, Lunteren, Wekerom, Hars-
kamp en Otterlo.

Beteropjewerk.nl is er ook voor bedrijven. Voor een
werkplekonderzoek of training aan het hele team.

Kijk op de website www.beteropjewerk.nl of bel met 06-273 49 730
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