
 

  

 
 

  

                                                                  

Maintenance webinar 
powered by NVDO, TNO en Nederlands Focal Point 

 

31 maart, 12.45-14.00 uur 
Fysieke belasting in Onderhoud, hoe TOP werk jij? 
Inloop vanaf 12.45, om 13.00 uur gaat het Webinar van start. 
 
 
Elke werknemer heeft te maken met lichamelijke belasting, zeker ook de bedrijven die te maken hebben met 
onderhoud. Bijvoorbeeld bij het verplaatsen van producten (tillen, dragen, duwen, trekken). Bij lichamelijke 
overbelasting worden de spieren en gewrichten in rug, schouders en armen zo zwaar, lang of vaak gebruikt dat er 
gezondheidsschade kan ontstaan. 
 

Dit eenmalige Webinar wordt georganiseerd door de NVDO in samenwerking met het Nederlands Focal Point voor 
Veiligheid en Gezondheid op het werk, TNO en de Campagne ‘Hoe TOP werk jij’ en geeft een introductie van de 
problematiek en legt de focus op onderhoud.  
 
 
Tijdens dit webinar bespreken we 

• Welke problemen spelen er? 
• Welke impact geeft dit? 
• Wat kun je preventief doen om te voorkomen dat er gezondheidsschade ontstaat en de productie niet 

wordt verstoord? 
• Voorbeelden uit de praktijk  

 

 
Aan het eind van het Webinar zal er een interactie Q&A – vraag- en antwoordsessie gehouden worden. Daarom 
willen we je vragen om ons vragen die je wellicht nu al hebt aan ons toe te sturen, zodat we deze vooraf in het 
Webinar kunnen verwerken en er zo voor kunnen zorgen dat er een interactieve sessie tot stand komt. Dat kun je 
doen in het vak Opmerkingen bij je aanmelding. 
 
 
Sprekers; 
Inleiding door Jan Teun Koningen, NVDO vertegenwoordiger in de internationale commissie European Health, 
Safety and Environment Committee en werkzaam bij Catch22 
 

Marjolein Douwes, TNO, over: ‘Fysieke belasting: in kaart brengen en bestrijden van de risico’s’. Marjolein is 
werkzaam bij TNO en betrokken bij de ontwikkeling van de website www.fysiekebelasting.tno.nl, die kennis en 
tools biedt voor de aanpak van fysieke belasting 
 
Hetty Vermeulen, VHP human performance, vertelt over de campagne “Hoe TOP werk jij” en hoe 
onderhoudsprofessionals zich hierbij aan kunnen sluiten. 
VHP human performance zorgt dat mensen optimaal kunnen werken. Hetty houdt zich binnen VHP bezig met het 
onderzoek- en adviesprojecten op het gebied van fysieke belasting 
 
Anneke Sellis, Ministerie van SZW, directie Gezond en Veilig werken, vertelt over het programma preventie 
beroepsziekten. Anneke is projectleider fysieke belasting binnen dit programma 
 

Ewout Brehm, Buro voor Fysieke Arbeid, zal ingaan op verschillende praktijk voorbeelden die spelen bij fysiek 
belastend werk in onderhoud 
Ewout is specialist in duurzaam fysiek werk. Hij ondersteunt bedrijven om te werken vanuit een duidelijke 
structuur en biedt interventies om samen met medewerkers te werken aan hun duurzame inzetbaarheid 
 
Dit Webinar wordt in gezamenlijkheid georganiseerd: uw gegevens worden gedeeld 

 

  

Aanmelden kan hier! 

https://www.nvdo.nl/kalender/31-maart-maintenance-webinar-fysieke-belasting-in-onderhoud-hoe-top-werk-jij-622/

