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Opleiding: 
Ergonomie in 

kantoren 

Docent 
De opleiding zal gegeven worden door 
mevr. Huget Désiron. Zij is Ergothera-
peute, Europees erkend Ergonome en 
drs. Arbeid en Gezondheid. 

 

DOELGROEP 

 Veiligheidsverantwoordelijken 

 Personeelsdiensten 

 Personeel arbeidsgeneeskunde 

 Medewerkers VGV-PBW 

 Managers 

 Uitvoerders van productiewerk 

 ... 

 

ACT Desir on 

ACT Désiron, Uw 
opleidingsverstrekker! 

ACT Desiron 



Doelstellingen  
Tijdens deze opleiding bekomen 
de deelnemers kennis en inzicht 
over de volgende items: 

 Hoe ergonomisch veilig en ge-
zond werken in kantoren? 

 Houding en beweging  

 Inrichting 

 Omgevingsaspecten 

 Psychosociale factoren 

 Vanuit de werkplek en de gege-
ven omstandigheden de belang-
rijkste knelpunten en oplossin-
gen leren toepassen 

Begrijpen en kunnen toepassen 
van deze elementen draagt bij aan 
een behoud van gezondheid en 
welzijn op het werk.  Duurzaam en 
rendabel werken is daarvan het 
resultaat. 

Ergonomie in kantoren 

Opleiding 
De opleiding is uitgewerkt met theore-
tisch / inzichtelijke en praktisch in te 
oefenen elementen. 

Er wordt gewerkt met concrete oefenin-
gen, bij voorkeur op de eigen werkplek. 

Gebruik van het menselijk lichaam bij uit-
voeren van taken op kantoor: 
 Zitten / statische belasting 
 Inzetten van ledematen / dynamische 

belasting 
 Voorkomen van  

(over)belastingsklachten 
 Houding en beweging 

 Correcte zithouding 
 Belang van staan 
 Oefeningen die tussendoor kun-

nen gedaan worden 
 Mentale en cognitieve belasting en hoe 

daarmee omgaan 
 Omgevingsfactoren, hun invloed en hoe 

ermee omgaan 

Praktische informatie 
De opleidingsdata kunnen in overleg 
met de opleidingsverantwoordelijke 
vastgelegd worden. 

De opleiding vereist een relatief kleine 
deelnemersgroep (max 12 personen) 
en duurt 4 uren. 

Indien u dat wenst, passen we graag 
de opleiding aan op maat van uw be-
drijf 

Kostprijs 

Het totale pakket, inclusief voorberei-
ding wordt aangeboden aan 
540 €, excl. BTW en excl. km-
vergoeding (0,3€ / km).  

 

Meer informatie? 
Neem gerust contact op met Evi Van 
Hofstraeten op het nummer 
011 27 29 38 of via 


