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KUNNEN  
ERGONOMIE EN  
ARBEIDSANALYSE  

MI JN  
PRODUCTIV ITEIT RED-

DEN? 

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

 
DOELGROEP  
 Managers 
 Productieverantwoordelijken 
 Preventieadviseurs 
 Arbeidsgeneesheren 
 Medewerkers CPBW 
 ... 
 
 

INSCHRI JVEN  
Inschrijven kan bij Evi Van Hofstraeten 
via mail aan info@act-desiron.be 
 

MEER INFORMATIE? 
Meer informatie vindt u terug op onze 
website www.act-desiron.be. 
 
 
 
 
 



INHOUD  
Tijdens deze opleiding bekomen de 
deelnemers inzicht in de volgende 
items: 

 Basisbegrippen arbeidsanalyse. 
Wat is productiviteit? Wat is on-
productief gedrag. 

 Basisprincipes ergonomie, achter-
gronden en toepassingsmogelijk-
heden met toepassingsopdracht 
voor de eigen casus.  

 Probleem(h)erkenning en diagno-
se via analysetechnieken en for-
muleren van oplossingen.  

 

Door gepast inzetten van ergonomie 
en arbeidsanalyse kunnen overbe-
lastingsproblemen voorkomen wor-
den. 

Behoud van gezondheid en welzijn 
op het werk vormt een essentiële  
voorwaarde voor behoud van rende-
ment en productiviteit. 

 

OPLEIDING 
Deze opleidingssessie wordt interactief 
aangeboden.  

Een degelijke kans tot interventie via 
vragen en opmerkingen van cursisten 
vereist een relatief kleine deelnemers-
groep (max. 12 personen). 

Er wordt gewerkt met concrete oefenin-
gen om de deelnemers actief bij de in-
houd te betrekken. 

De sessie neemt in totaal 6 halve dagen 
of 3 volledige dagen in beslag. De ses-
sie worden uitgewerkt met theoretische / 
inzichtelijke en praktisch in te oefenen 
elementen.  

Dag 1 

 

Dag 2 

 

Dag 3 

PRAKTISCHE INFORMATIE  
De opleidingsdata kunnen in over-
leg met de opleidingsverantwoorde-
lijke vastgelegd worden. 

 

KOSTPRI JS  
Het totale pakket, inclusief voorbe-
reiding wordt aangeboden aan 
slechts 250 €, excl. BTW en excl. 
km-vergoeding (0,3€ / km). 

Indien gewenst, kan ook het lesma-
teriaal voorzien worden door ACT 
Désiron. Hiervoor wordt dan 1€, 
excl. BTW per deelnemer aangere-
kend. 

 

 


