
Het is altijd goed om stil te staan bij de vraag hoe je veilig én verantwoord (thuis) kunt werken.
Gebruik daarom deze checklist van Werkverzuim.

• Ik beweeg regelmatig. Ik doe   
ieder uur wat kleine oefeningen  
en/of ik maak een wandeling   
tijdens de lunch.

• Ik ga op tijd naar bed zodat ik   
voldoende energie heb voor de 
gehele werkdag.

• Ik neem meerdere korte pauzes  
en kijk regelmatig weg van het  
scherm. 

• Ik sta regelmatig op en loop rond   
als ik bijvoorbeeld aan het   
bellen ben.
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OEFENINGEN:

• Draai je hoofd zo ver 
mogelijk over je beide 
schouders - 30 sec.

• Grijp je vingers in elkaar 
en draai je polsen losjes 
in het rond - 60 sec.

• Trek je schouderbladen 
naar achteren en   
omlaag, en weer op  
- 30 sec.

• Voor arm, -been en 
rugoefeningen, zie de 
afbeelding hiernaast,

• Doe iedere oefening 
altijd met een rechte rug
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Stoel
• Ik heb een stoel die ik in de hoogte  

en diepte kan verstellen.
• Ik heb een stoel met verstelbare  

armleuningen en lendensteun   
(voor de onderrug).

• Mijn stoel kan draaien en heeft  
5 zwenkwielen.

• De rugleuning van mijn stoel is  
minimaal 36 cm breed en 37 cm  
hoog. ZO ZIT JE GOED:

• Zet de bureaustoel zo 
dat je rug altijd recht 
is en dat je benen een 
hoek van 90 graden 
maken;

• Zorg dat je voeten plat 
op de grond kunnen.
Plaats waar nodig iets 
onder de voeten als 
extra ondersteuning;

• Houd de armsteunen 
van de stoel even hoog 
als de hoogte van je 
bureau (of tafel).

Fout Goed

Tafel of bureau
• De tafel- of bureauhoogte waaraan  

ik werk varieert tussen de 70 en 78 
cm.

• Het werkblad van mijn tafel of   
bureau is minimaal 120 cm breed  
en 80 cm diep.

• Ik kan mijn benen goed kwijt onder  
de tafel of bureau.

Juiste instelling werkplek
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Computer/laptop
• Het beeldscherm van mijn   

computer is in hoogte verstelbaar  
zodat mijn ogen net onder de   
bovenrand uitkomen.

• Het beeldscherm is op een   
armlengte afstand van mijn ogen.

• Ik gebruik een los toetsenbord  
wanneer ik werk op een laptop.

• Ik gebruik een los beeldscherm  
wanneer ik werk op een laptop. NIET ALLES IN HUIS?

• Stel je werkgever op 
de hoogte als je tijdens 
het thuiswerken niet 
over bepaalde middelen 
beschikt.

• Ik overleg regelmatig met mijn  
collega’s en leidinggevende en   
plan hier vaste momenten voor  
in.

• Ik maak goede afspraken over  
mijn bereikbaarheid en wanneer 
er pauzes ingelast worden.

• Ik ben goed bereikbaar via   
telefoon en online beeldbellen.

Meer weten?
Neem contact op met   
Werkverzuim:

 0297 820 829
 info@verzuimopwerk.nl
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Bereikbaarheid en communicatie

Fout Goed
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