Werkplekcheck

De Ergocoach van CBZ gaat graag voor u op pad

Werkplekcheck
Met de werkplekcheck komt u te weten of uw medewerkers op een verantwoorde wijze aan het werk zijn.
De Ergocoach van CBZ is speciaal opgeleid om te beoordelen of de werkplek goed is ingericht en leert uw
medewerker om het bureau, stoel, beeldscherm en hulpmiddelen optimaal in te stellen. Daarnaast geeft de
Ergocoach advies om belasting van spieren en pezen te beperken. De bevindingen en aanbevelingen worden
gerapporteerd in een duidelijk verslag.
De beeldschermwerkplek

Voordelen

Een gezonde en veilige werkplek is een voorwaarde om op-

■		 Een prettige werkplek, bewuste werkhouding en minder

timaal te kunnen functioneren. Werkgevers hebben daarom
een zorgplicht om elke arbeidsplaats in het arbobeleid te
betrekken.

uitval dragen bij aan een hogere productiviteit.
■		 Een goed ingestelde werkplek voorkomt het ontwikkelen
van klachten en vermindert bestaande klachten.

Bijna één op de drie werknemers werkt regelmatig thuis of

■		 U voldoet aan uw verplichtingen en zal minder snel

heeft een flexwerkplek. Dit bespaart veel reistijd en kan-

aangesproken worden op uw verantwoordelijkheid door

toorruimte maar dan moet de werkplek wel in orde zijn. Dit

de werknemer.

betekent dat ook deze werkplekken meegenomen moeten

■		 De Ergocoach is snel en overal in Nederland inzetbaar,

worden in de risico- inventarisatie. Het uitvoeren hiervan

zowel voor de werkplekcheck op kantoor als bij de

levert een uitdaging op, want wie controleert of die werk-

		 medewerker thuis.

plekken wel ergonomisch verantwoord zijn?

■		 U vermindert het risico op loondoorbetaling door uitval
ten gevolge van werkplekgerelateerde klachten.

www.cbz.nl

Instructie
Naast de check en persoonlijke uitleg van de
Ergocoach ontvangt uw medewerker een handig
naslagwerk met een volledige instructie voor het
instellen van de beeldschermwerkplek.
Kosten
De werkplekcheck kost € 195,- excl. BTW.
Er worden geen reiskosten in rekening gebracht.
Bij afname van 5 of meer werkplekchecks op
één locatie kunt u een offerte aanvragen via de
klantenservice.
Aanvragen werkplekcheck
Neem telefonisch contact op met de klantenservice en plan direct een afspraak.
Telefoon: (0162) 318 713 | klantenservice@cbz.nl

Meer informatie?
Bezoek de website www.cbz.nl of neem contact
op met Puck Hoendervangers, Sales consultant.
Telefoon: (06) 34 55 72 61 of
p.hoendervangers@cbz.nl

www.cbz.nl

