
Werkplekonderzoek
• werkplekcheck

• werkplekanalyse

• werkplekabonnement

Ontdek de 
kracht van 
EVE op de 
werkvloer



Waarom EVE op de werkvloer? 
Een groot aantal mensen zit tijdens een werkdag langdurig op zijn/
haar bureaustoel en maakt gebruik van een beeldschermwerkplek.  
De statische belasting van het lichaam is de oorzaak van vele 
lichamelijke klachten.  Optimaal ingestelde werkplekken zijn van 
essentieel belang voor de preventie van deze klachten en verminderen  
van het ziekteverzuim. Hoog tijd voor een werkplekonderzoek van EVE! 

EVE Expertisecentrum Voor Ergotherapie biedt 
werkplekonderzoek aan op een ervaringsgerichte 
manier. We maken hierin onderscheid tussen 
een Werkplekcheck, een werkplekanalyse en een 
Werkplekabonnement.

Werkplekcheck 
De werkplekcheck is preventief van aard en is bedoeld 
om de werkhouding en de werkplekinrichting door te 
lichten aan de hand van een bezoek op de werkplek 
zelf. Ter plekke krijgt uw medewerker feedback en wor-
den praktische adviezen gegeven. Tijdens een werk-
plekcheck laten we de werknemer direct ervaren wat 
de invloed is van de verschillende instelmogelijkheden 
(bureaustoel en beeldschermwerkplek) op de werkhou-
ding. Tevens geven we preventieve inzichten.

De kosten voor een werkplekcheck bedragen €195,-.

Werkplekanalyse
Naast de preventieve aanpak zijn er natuurlijk ook 
mogelijkheden om medewerkers met reeds bestaande 
klachten gericht te helpen. De werkplekanalyse is 
een uitgebreide vorm van werkplekonderzoek en 
is bedoeld om relaties te leggen tussen het gebruik 

van de werkplek en de klachten. De werkplekanalyse 
wordt gekenmerkt door een praktische aanpak op de 
werkplek zelf, bestaande uit:
• Een intakegesprek met de medewerker.
• Een observatie van het handelen in de eigen werkplek.
• Het optimaal instellen van de werkplek.
•  Het geven van inzichten in het ontstaan en in stand 

houden van klachten.
•  Het bewustmaken van dagelijkse patronen en 

werkwijzen en de invloed daarvan op de klachten.
• Het geven van praktische adviezen.
• Een rapportage.
•  Een follow up na 2 maanden bestaande uit een 

telefonisch en/of mailcontact met de medewerker.

De kosten voor een werkplekanalyse bedragen €325,-.

Werkplek abonnement
Tot slot biedt EVE de mogelijkheid voor 
werkplekonderzoek op basis van een abonnement.
Voor een vast bedrag per maand kunt u 
laagdrempelig en tegen een gereduceerd tarief 
gebruik maken van onze expertise op de werkvloer.  
In een gesprek kunnen we uw wensen inventariseren 
en maken we een vrijblijvende offerte op maat.

www.eve-ergotherapie.nl

info@eve-ergotherapie.nl 

Wenda: 06-11882544

Femke: 06-11882545

Femke Kets-du Sart 
Wenda Meijer-Hobert

  
  
EVE: Andere kijk, praktische aanpak! 
Meer weten of wilt u direct gebruik maken van ons aanbod? Neem contact met ons op via de mail of telefonisch!


