
RSI en het nieuwe werken 

7 november 2012 

AenO provincie dag 

10 jaar 



2 

AenO provincies 

• Flevoland feliciteert het AenO-fonds 

provincies van harte met het 10 jarige 

bestaan van het arbo-coördinatoren 

overleg. 
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• RSI is een te bestrijden aandoening 

• HNW is steeds meer gebruikelijk 

• Pauze software kan ook in de prive 

situatie geleverd worden 

• Maar past de pauze software wel in de 

combi RSI- HNW?  
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• HNW is plaats en onafhankelijk 

werken. 

• Je kunt op kantoor werken aan een 

flexwerkplek 

• Je kunt in de kroeg werken 

• Thuis aan de keukentafel  

• etc 
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• Niets nieuws zou je zeggen maar 

op al die plekken kun je, te lang  

• Te gespannen werken  

• Geen goede houding aannemen 

• Je lap-top verkeerd gebruiken 
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Bij het nieuwe werken is er sprake van een 

andere wijze van werken: 

 

• Resultaat gericht werken 

• Anders aansturen door de 

leidinggevenden 

• Meer eigen verantwoording nemen van 

de werknemer  
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De werkgever biedt nog steeds 

pauze software aan ter 

voorkoming van RSI 

 

• Op de werkplek 

• Bij de PC thuis 

• Op de lap-top 

 

Heeft dit nog zin? 
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Passend binnen de gedachte 

van het nieuwe werken? 
 

 

Neen ! 
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De medewerker kent zijn eigen 

verantwoordelijkheid. 

 

• Hij is baas over zijn eigen 

werkproces 

• Hij is verantwoordelijk voor 

zijn eigen tijdsbesteding 

• Werk in zijn eigen omgeving 

• Hij is zich bewust van zijn 

werkhouding 
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Het anders invullen van het werk biedt vele 

kansen en mogelijkheden 

 

• De medewerker neemt zijn 

verantwoording en sluit een prestatie 

overeenkomst  

• Komt overeen dat hij de voorgeschreven 

Arboregels toepast.  
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Hierin past geen 

ondersteuning meer van 

een soft-ware pauze 

programma ter voorkoming 

en bestrijding van RSI 
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In kader van verzuim spreken we over: 

 

• Ziek is ziek 

• Verzuim is een keuze 
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In kader van RSI beheersing zou je kun zeggen: 

 

• Ik ben verantwoordelijk voor mijn werkhouding 

• Kies ik anders dan zijn de gevolgen voor mijzelf 

• Mijn werkgever spreekt mij daar op aan 

• Ik verspeel mijn mogelijkheden voor de invulling 

van het werk volgens HNW  
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Flevoland feliciteert  het AenO fonds provincies met het 10 jarig  

bestaan van het arbo- coördinatoren overleg. 


