
!vERKpLEK EN ARBEtDSpRODUCTtVtTEtT tN CRtStSTtJD

Laat ze lekker
werken!
Het lijkt misschien luxe om in tijden van crisis te kijken of een

werkplek goed is ingericht. Maar als de omstandigheden op

de werkplek niet goed zijn, is de arbeidsproductiviteit ook

lager. En juist nu moet er vaak met minder werknemers méér

werk worden gedaan. Door de toegenomen druk op de werk-

nemer is het risico op verzuim ook groter. Van het totale ver-

zuim wordt 25%o tot30/o veroorzaakt door werkomstandig-

heden. Alleen al daarom heeft u er belang bij om de werkplek

werk van een administratief medewerker.
Een andere belangrijke factor is de iden-
titeit van de werktaak. Hoe groter de
invloed van een taak op het totaie product
van een organisatie, hoe belangrijker een
werknemer zijn werk vindt. Een produc-
tiemedewerker die de banden monteert
van een nieuwe auto heeft minder
invloed op het eindproduct dan de ont-
werper van deze auto.

Vrijheid

Daarbij speelt ook autonomie een rol.
Als een werknemer een bepaalde mate
van vrijheid heeft om zijn eigen tempo
en werkzaamheden te bepalen, kan hij
invloed uitoefenen op de hoeveelheid
werk die hij verzet. Hij is dan productie-

optimaal in te richten.

De werkplek bestaat uit de werknemer
en alle middelen die hij tot zijn beschik-
king heeft om arbeid te verrichten. Aller.
lei $sielre en mentale factoren op de
werkplek hebben invloed op de werkne-

Autonomie is
van invloed op

motivatie

mer. Voor u is het de kunst om deze
positief te beïnvloeden. Hoe kunt u dat
doenl Door na te gaan welke factoren
bepalend zijn voor de hoeveelheid werk
die iemand verricht.

Afi,rrisseling

Belangriik voor het welzijn van uw per-
soneel zijn factoren die de motivatie,
voldoening en betrokkenheid van een

werknemer beïnvloeden. Het gaat dan

in de eerste plaats om de afwisseling
van het werk. Hoe meer verschillende
vaardigheden iemand kan uitoefenen,
hoe meer uitdaging er is. Het werk
wordt betekenisvolier, waardoor de

motivatie kan toenemen. Afwisseling in
de werkzaamheden leidt er ook toe dat
een werknemer zích beter kan concen-
treren op de taken die hij moet uitvoe-
ren. Dit kan de arbeidsproductiviteit ten
goede komen.
Ook feedback over de kwaliteit en het
effect van het werk dat een werknemer
heeft verricht, kan bepalend zijn voor
de hoeveelheid werk die hij verzet. Een

leidinggevende moet deze rol dus actief
op zich nemen, want het kan zijn per-
soneel enorm stimuleren. Ook de mate
van belangrijkheid van een taak speelt
een ro1. Hoe groter het effect van het
geleverde werk op het leven en de ge-

zondheid van collega's en klanten of
afnemers, hoe belangrijker de werktaak
wordt ervaren. Het geleverde werk van
een chirurg heeft meer invloed op het
Ieven van mensen dan het geleverde

Feedback op de
kwaliteit

van het werk

ver, wat uw organisatie natuurlijk ten
goede komt.
De mogelijkheid om te groeien en zich
te ontwikkelen, is ook van invloed op de
motivatie van een werknemer. Als goed
functioneren wordt beloond met groei
in de functie (functieverzwaring of func.
tie-uitbreiding) of een salarisverhoging,
heeft dit een positieve uitwerking. Bij
ontwikkeling hoort ook (persoonlijke)
doelen stellen. U als HR-verantwoorde-
lijke speelt hier een belangrijke rol in,
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Checklist *anpassen van de werkplek

U kunt de volgende fiTsieke aanpasringen

doen aan de werkplek om de *rbeidspro'

ductiviteit te verhogen:

r Zit- en stawerkplekken: langdurig zit-

tend werken achter een beeldscherm

vergt veel van het líchaam. Veelvoorko-

mende klachten van beeldscherínwer-

kers zijn pijn in de lage rug, nek en

schouders. Afiiuisseling van houding

door stawerkplekken kan uitkomst bie-

den.

r Coed meubilair: de aanschafpriis van

een goede arbo'goedgekeurde bureau-

stoel en bureau is vaak hoger dan van

standaardmeubilair. Een slechte hou-

ding kan klachten veroorzaken. Een

zieke werknemer is bovendien duurder

dan de aanschafvan goed kantoor-

meubilair:

r Sneltoetsen: langdurig gebruik van een

muis kan tot klachten leiden, omdat dit
een eenzildige handeling is. [n veel

programma's kunnen sneltoetsen wor-

den gebruikt voor belangrijke functies.

Door sneltoetsen te gebruiken, zal de

werknemer sneÍler werken Ên rneer

variatie in zijn bewegingen hebben

r Micropauzes: korte pauze$ van enkefe

secgnden kunnen de ontwikkcling van

werkgerelateerde lichamelijke klachten

voorkqmen. Tijdens zqh micropauze

wordt het werk enkele seconden neerge'

legd, waardoor de spierspanning daatt

en de csncentratie toeneemt.

r \t/erkplekrachograaí: software die een

seintje geeft als een beeldschermwerker

moet pauzeren.

r Pauzefaciliteiten; er zijn organisaties die

lichaamsintensiev€ computergames of
bijvoorbeeld een taíeÍtennistafrl af voet-

bahsfel aanschaffen. Fysieke activiteit in

de pauze verhoogt de doorbloeding in

spieren, wat een pfeventieve werking kan

hebben. Ook is het gced voor de con-

centratie.

r Beeldschermbrif: dit is een leesbril die

:peciaal is gemaakt voor de afstand tusr

sen de ogen en het beeldscherm. Als

een werknemer meer dan twee uur per

dag achter een pc werkt en een afi,viiking

aan zíjn ogen heeft, kan een beeld-

schermbril een oplossing ziin. Slecht

zicht kan namelijk $sieke klachten zoafs

nek- en hooídpijn veroorzaken.

r !íerkplekklimaafi zorg voor de juiste

luchtvochtigheid, temperatuur en Iicht-

intËnsiteit op de werkplek.

r AÍ,visseling in de houding: u kunt de

koffie- en theeautomaat en de printer

in een andere ruimte plaatsen. Dit
levert extra ftsieke activiteit op.

r {Meer} sporten: werknemers die regel-

matig sporten, verzuimen minder
vaak en korter. Bewegen heeft een

bewezen positief effect op de bloed-

druk en het cholesterolniveau. Ook
is sporten goed tegen h4rt- en vaat-

aandoeningen, lage rugpijn, psycho-

sociale problemen, depressie en

botontkalking.

r De'power nap': uit onderzoek blijkt

dat mensen * ongeacht de inname van

voedsel * slaperig worden in de mid-

dag. Ruimtegebrek en het niel bereik-

baar ziin van werknemers zorgÊn

ervoor dat zo'n slaapmoment moeilijk

te realiseren is voor een organisatie.

Ëen kort dutje kan echter helpen; na

zo'n kort slaapmoment werh men

effectiever. Daar moet u dan wel steun

voor krilgen vên uw directie.

want de persoonlijke doelen van de werk-
nemer moeten zo veel mogelijk over-

eenstemmen met de organisatiedoelen.

Neem de persoonlijke doelen van de

werknemer dus op in zljn persoonlijk
ontwikkelingsplan (POP).

Ook persoonlijke factoren hebben invioed

op de mate van voldoening die iemand
uir zijrr werk haalt. Het gaat dan om per-

soonlijke factoren zoals leeftijd, gezond-

heid, emotionele gesteldheid, sociale

status, hobby's, familie, andere sociale

contacten en werkervaring. Een werkne-

mer met een slechte gezondheid zal ook

minder itaal zljn tijdens het werk.

Ais de gezondheid van de werknemer in
balans is, zal dit een positieve invloed
hebben op zijn algehele gevoel van wel-

bevinden. Een andere belangrijke factor
is betrokkenheid. Een werknemer die

zich niet betrokken voelt bij zijn werk,
zal niet zo snel geneigd zijn om zijn

beste beentje vooí te zetten. Betrokken-

heid bij het team ofde afdeling is daar-

bij nog belangrijker. Daarom is team-

building ook echt nuttig.

Orde

Verder is het belangrijk dat een werkne-
mer een klankbord heeft als hij kampt
met problemen op het werk (of thuis).
Op die manier kan hij met een leiding-
gevende of vertrouwenspersoon hoge

werkdruk, stress of persoonlijke proble-
men (eventueel) in vertrouwen bespre-

ken besproken en opiossen. De laatste

belangrijke factor voor het welzijn van

een werknemer is een regelmatig werk-
patroon. Hoe minder pieken er in het
werk zijn, hoe beter. Werkpieken moet
u dus zo veel mogelijk proberen te ver-

mijden. Orde en regelmaat verminderen
werkdruk en stÍess.

Het is in tijden van crisis niet verstan-

dig om te bezuinigen op de inrichting
van een werkplek. Dit werkt namelijk
averechts op de productiviteit van een

werknemer. Een paar eenvoudige aan-

passingen zijn vaak voldoende om de

werkomstandigheden te verbeteren. U
kunt daarbij de hulp inschakelen van

een werkplekadviseur. Deze komt langs

op de werkplek en kijkt hoe de werkne-
mer functioneert.
Ook kan hij u adviseren over hoe u de

fysieke en mentale factoren gunstig
kunt beïnvloeden. Door te investeren in
de arbeidsomstandigheden blijft uw
werknemer gezond en daarmee uw
organisatie.

Roeland van der Put, werkplekadviseur,

fysiotherapeut en master in de manuele the-

ra pi e, e- m a i I : i nfo @ go ed gezon dwerke n. n I,

www. go e d gezo n dw e rke n. n I
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