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1 INLEIDING 
 
Dit beleidskader is geschreven om binnen de faculteit duidelijke en uniforme richtlijnen te 
hebben voor het inrichten van computerbeeldschermwerkplekken voor medewerker en 
student. Daarnaast omvat het beleid randvoorwaarden gericht op het voorkomen van 
ziekteverzuim als gevolg van beeldschermwerk. Dit beleid beperkt zich tot de 
basisvoorwaarden van een goed ingerichte werkplek en voorlichting en instructie. Daarnaast 
zijn uiteraard ook andere factoren van belang voor het voorkomen van ziekteverzuim. Stress, 
drukte op het werk, onvoldoende afwisseling in taken, onvoldoende waardering zijn 
belangrijke factoren die oorzaak kunnen zijn van klachten of klachten kunnen verergeren. 
Deze factoren liggen buiten de reikwijdte van dit beleid. 
 
De algemene doelstelling voor het beleid is: 
 

Bijdragen aan het voorkomen van klachten/ziekteverzuim als gevolg van het werken met 

beeldschermen door goed ingerichte werkplekken en voorlichting en instructie. 

 
Per onderwerp wordt in de volgende hoofdstukken nader ingegaan op specifiek doel, beleid 
en verantwoordelijkheden. 
 
 
2 VOORLICHTING EN INSTRUCTIE 
 

Alle medewerkers en studenten worden geïnstrueerd over de juiste instelling van de werkplek en de 

risico’s verbonden aan het werken met beeldschermen. 

 
Beleid 
� Nieuwe medewerkers ontvangen een folder over risico’s van beeldschermwerk en hen 

wordt de mogelijkheid geboden voor een werkplekbezoek. 
� 1e jaarsstudenten krijgen informatie over risico’s van beeldschermwerk. 
� Intravet bevat informatie over instellen van de werkplek en de risico’s van 

beeldschermwerk. 
� Een softwarepauzeprogramma is beschikbaar voor elke medewerker en student, thuis en 

op het werk. 
� Periodieke in company-cursus functietoetsengebruik ipv muisgebruik voor administratief 

personeel. 
 
Verantwoordelijkheden 
� De afdeling P&O is verantwoordelijk voor informatieverstrekking aan nieuwe 

medewerkers; Arbo & Milieu zorgt voor de inhoud. 
� De afdeling OSZ is verantwoordelijk voor informatieverstrekking aan nieuwe studenten; 

Arbo & Milieu zorgt voor de inhoud. 
� Het onderdeel Arbo & Milieu van de afdeling AMH zorgt voor presentaties, het 

ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal en het bijhouden van informatie op Intravet.  
� Het onderdeel Arbo & Milieu van de afdeling AMH voert op verzoek een werkplekbezoek 

uit bij nieuwe medewerkers.  
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3 INRICHTING WERKPLEKKEN 

3.1 MEDEWERKERS 

Alle computerwerkplekken voor medewerkers voldoen uiterlijk 1 januari 2009 aan de uitgangspunten 

zoals opgenomen in bijlage 1. 

 
Beleid 
� Alle nieuw in te richten werkplekken voldoen meteen aan de uitgangspunten. 
� Na verbouwing/renovatie voldoen bestaande werkplekken aan de uitgangspunten. 
� Overige werkplekken voldoen uiterlijk 1 januari 2009 aan de uitgangspunten. In overleg 

met het onderdeel Arbo & Milieu van de afdeling AMH kan worden afgeweken van deze 
uitgangspunten voor bestaand meubilair (aangeschaft voor 1 november 2006). 

� Laptopgebruik > 2 uur is alleen toegestaan met gebruik van een los toetsenbord, losse 
muis en een laptopsteun. 

 
Verantwoordelijkheden 
� De manager bedrijfsvoering c.q. afdelinghoofden van het faculteitsbureau zijn 

verantwoordelijk voor de aanschaf c.q. vervanging van meubilair c.q. hulpmiddelen voor 
laptopgebruik. De kosten vallen onder het budget van het departement c.q. 
bureauafdeling.  

� Het onderdeel Arbo & Milieu van de afdeling AMH is verantwoordelijk voor de 
uitgangspunten en adviserend. 

3.2 STUDENTEN 

Alle studentencomputerwerkplekken voldoen uiterlijk 1 januari 2009 aan de uitgangspunten zoals 

opgenomen in bijlage 1.  

 
Beleid 
� Studentencomputerwerkplekken zijn alle zitwerkplekken met een computer waar 

studenten meer dan 2 uur/dag beeldschermwerk kunnen verrichten. 
� Alle nieuw in te richten studentencomputerwerkplekken voldoen meteen aan de 

uitgangspunten.  
� Na verbouwing/renovatie voldoen bestaande werkplekken aan de uitgangspunten. 
� Overige werkplekken voldoen uiterlijk 1 januari 2009 aan de uitgangspunten. In overleg 

met het onderdeel Arbo & Milieu van de afdeling AMH kan worden afgeweken van deze 
uitgangspunten voor bestaand meubilair (aangeschaft voor 1 november 2006). 

 
Verantwoordelijkheden 
� Het onderdeel Huisvesting van de afdeling AMH is verantwoordelijk voor opname van 

uitgangspunten in programma’s van eisen bij verbouwing/renovatie/nieuwbouw. 
� Het onderdeel Arbo & Milieu van de afdeling AMH is verantwoordelijk voor de 

uitgangspunten en adviserend. 
 
 
4 WERKPLEKADVIES  
 
Elke medewerker kan op verzoek een advies krijgen over instelling van zijn werkplek.  

 
Beleid 
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Het onderdeel Arbo & Milieu van de afdeling AMH voert een werkplekbezoek uit en adviseert 
en instrueert de medewerker en manager bedrijfsvoering (1e lijnsadvisering). Er wordt een 
schriftelijke rapportage van dit bezoek gemaakt en opgenomen in het A&M archief. 
Als de werkplek op de juiste manier is ingesteld en wordt gebruikt en de medewerker 
ondervindt klachten dan wordt de Arbodienst ingeschakeld (2e lijnsadvisering). De 
medewerker brengt een bezoek aan de bedrijfsarts en door de Arbodienst wordt een 
werkplekbezoek verricht gericht op de klachten in relatie tot de werkplek.  
 
Verantwoordelijkheden 
� Het onderdeel Arbo & Milieu van de afdeling AMH is verantwoordelijk voor de 1e 

lijnsadvisering en inschakeling van de 2e lijnsadvisering. 
� De manager bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor opvolgen van het advies. 
� De medewerker is verantwoordelijk voor opvolgen van het advies en juiste gebruik van de 

werkplek. 
 
 
5 HULPMIDDELEN 
 
Elke medewerker kan indien nodig hulpmiddelen krijgen.  

 
Beleid 
Onder hulpmiddelen wordt verstaan: hulpmiddelen voor beeldschermwerkzaamheden nodig 
om de werkplek verantwoord in te richten of die nodig zijn als gevolg van specifieke klachten, 
zoals voetenbank, concept(document)houder, verschillende typen muizen, toetsenborden. Bij 
Arbo & Milieu zijn hulpmiddelen aanwezig, die uitgeleend worden om uit te proberen. Tevens 
wordt een overzicht bijgehouden van verantwoorde en kwalitatief goede hulpmiddelen. 
 
Verantwoordelijkheden 
� Het onderdeel Arbo & Milieu van de afdeling AMH is op de hoogte van hulpmiddelen, 

heeft hulpmiddelen voor uitlening in beheer en adviseert. 
� De manager bedrijfsvoering c.q. bureauhoofd is verantwoordelijk voor aanschaf op 

zijn/haar departement c.q. afdeling. De kosten vallen onder het budget van het 
departement c.q. bureauafdeling. 

� De medewerker is verantwoordelijk voor opvolgen van het advies en juiste gebruik van de 
hulpmiddelen. 

 
 
6 BEELDSCHERMBRIL  
 

Werknemers krijgen een beeldschermbril vergoed als het lezen van het beeldscherm met de eigen bril 

niet meer mogelijk is 

 
Beleid 
Een medewerker die mogelijk een beeldschermbril nodig heeft, maakt een afspraak met de 
Arbodienst voor een arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan ogen en gezichtsvermogen. 
Indien uit dit advies blijkt dat een beeldschermbril nodig is, kan de medewerker zelf een bril 
aanschaffen. De rekening wordt samen met het advies van de bedrijfsarts gedeclareerd bij 
het eigen departement c.q. bureauafdeling. Eenmaal per drie jaar wordt een bedrag van 227 
euro vergoed. 
 
Verantwoordelijkheden 
� De manager bedrijfsvoering c.q. bureauhoofd is verantwoordelijk voor het vergoeden van 

de aanschaf van een beeldschermbril. 
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BIJLAGE 1. UITGANGSPUNTEN COMPUTERWERKPLEKKEN 
 
 
Beeldscherm 
� Nieuwe beeldschermen zijn flatscreens, tenzij dit voor specifieke toepassingen 

ongewenst is.  
� Beeldschermen zijn in hoogte verstelbaar of voorzien van een beeldschermverhoger. 
� Spiegelingshinder door verlichting of opstelling ten opzichte van raam moet worden 

voorkomen. Beeldschermen worden niet direct voor een raam (te groot contrast met 
buitenlicht) of tegenover een raam (spiegelingshinder) geplaatst. 

 
Werktafel 
� Medewerker: Elk bureau heeft een instelbaar of verstelbaar werkblad. Verstelbaar = 

manueel verstelbaar (slinger of elektrisch).  
� Student: Voor studentenwerkplekken wordt gebruik gemaakt van vaste en verstelbare 

werkbladen, waarbij minimaal de helft verstelbaar is. Verstelbaar = manueel verstelbaar 
(slinger of elektrisch).  

� Diffuse reflectie factor van het werkblad tussen 0.3 – 0.6 
� De draagconstructie onder het blad dient de benen niet te hinderen of het werkblad dikker 

te maken 
� Oppervlak per werkplek minimaal 1600 mm x 800 mm (medewerker) en 1200 x 800 mm 

(student). 
� Ronde uitsparingen in het blad leiden vaak tot ongunstige werkhoudingen en zijn daarom 

ongewenst. 
� Bladdikte, inclusief evt. draagconstructie aan de voorzijde, maximaal 20 mm. 
� Instelbaar 62-82 (voorkeur 85) cm, bij voorkeur in stappen van 1 cm, maximaal 2 cm; de 

instelbaarheid moet eenvoudig zijn. 
� Verstelbaar: manuele hoogte-instelling 62-82 (voorkeur 85 cm), traploos  
 
Normering 
� Conform NEN 2449:2006 (Ergonomische criteria voor kantoorwerktafels)  
� Qua veiligheid beproevingsmethode NEN-EN 527-2:2002 (Kantoormeubelen - Werktafels 

en bureaus - Deel 2: Mechanische veiligheidseisen) en NEN-EN 527-3:2003 
Kantoormeubelen - Kantoortafels en bureaus - Deel 3: Beproevingsmethoden) 
respectievelijk NEN 2449:2006 en  

� Qua maatvoering geldt kolom 5, tabel A.2 van NPR 1813:2004 (Ergonomische 
uitgangspunten voor meubelen voor administratieve werkzaamheden en aanwijzingen 
voor het gebruik - Toelichting bij NEN-EN 1335, NEN-EN 527, NEN 2441 en NEN 2449). 

 
Bureaustoel 
� De stoel moet voldoen aan NEN-EN 1335, NPR 1813:2004, tabel A.1, kolom 2 en is 

voorzien van armleuningen. 
� De stoel moet gemakkelijk en eenvoudig te in te stellen zijn.  
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