
Een werkplek moet ‘kloppen’ om lekker te kunnen werken. Een 
fijne werkplek is voor iedereen anders, maar moet wel altijd op de 
juiste manier ingesteld zijn. Met een werkplekonderzoek van 
ArboNed ontvangt u gericht advies voor het optimaliseren van de 
werksituatie. Zo voorkomt u klachten en verzuim en draagt u bij 
aan de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.

Een goede werkplek

Het werkplekonderzoek
Een werkplekonderzoek kan op 
iedere werkplek worden verricht, 
van productieomgeving tot op 
kantoor. 

Tijdens een vraaggesprek met de 
werknemer beoordeelt de 
consultant de werkplek van de 
werknemer aan de hand van 
Europese richtlijnen en de laatste 
inzichten op het gebied van 
ergonomie. Ter plekke wordt, indien 
mogelijk, de werkplek op de juiste 
manier ingesteld en advies gegeven 
voor een juiste werkhouding. 

Alle factoren worden onderzocht
Klachten worden vaak door 
meerdere factoren veroorzaakt. 
Daarom besteedt de consultant
tijd aan relevante factoren die 
onderdeel uitmaken van de werk-
organisatie, de werkomgeving, de 
individuele werkwijze en de werk-
houding. Onze consultant kan u ook 
ondersteunen bij de implementatie 
van de adviezen.

Een rapport met verbeteradviezen
Na het werkplekonderzoek ontvangt 
u oplossingsgerichte verbeter-
adviezen ten aanzien van de 
inrichting waar nodig. Alle adviezen 
worden overzichtelijk op papier 
gezet. 

Indien nodig spreekt de consultant 
na afloop van het onderzoek een 
evaluatiemoment af met uw 
werknemer. Tijdens de evaluatie 
informeert hij hoe het gaat, en of het 
gelukt is om de adviezen in de 
praktijk te brengen.

Privacy gewaarborgd
Vanuit de privacywetgeving 
ontvangt u van ons geen 
inhoudelijke en/of medische 
informatie over het gesprek met 
onze professional. 

Kijk op arboned.nl/privacy voor 
meer informatie over wie gegevens 
van uw werknemer mag inzien, en 
welke u als werkgever mag 
opvragen. 

Wilt u meer weten?
Voor meer informatie of het maken 
van een afspraak kunt u terecht bij 
uw vaste contactpersoon van 
ArboNed. Of neem contact op via 
030 299 64 44 of info@arboned.nl.

Over ArboNed
ArboNed maakt werkend Nederland 
gezonder en vitaler. Verzuim-
begeleiding, terugvalpreventie en 
vitaliteitbevordering zijn de drie 
pijlers in onze dienstverlening, 
waarmee ArboNed aantoonbaar 
maatschappelijk en bedrijfs-
economisch een betekenisvolle rol 
vervult voor werkend Nederland. 
Dagelijks leveren onze professionals 
dienstverlening aan 70.000 
werkgevers en ruim 1 miljoen 
werknemers. Klanten zijn onder 
andere mbk-ondernemers, 
multinationals, instellingen en 
overheden.
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