
Voeg een achtergrondfoto in door te klikken op het pictogram midden op de dia

Juli 2021 , HR | Organizational Wellbeing

Tool voor lijnmanagers

Voorlichting over gezond

beeldschermwerk en inzet

van ergocoaches



Is het Rabobank-woordmerk slecht leesbaar? Klik er op en verwijder hem. Er staat een wit woordmerk onder!

Inleiding

Het grootste deel van de dag brengen medewerkers bij Rabobank door 
achter hun beeldscherm, zowel op het werk als thuis. Een slecht ingerichte 
werkplek kan leiden tot klachten aan armen, nek, schouders, rug- en ogen. 
Daarom is een goede werkhouding belangrijk. In combinatie met 
voldoende afwisseling en lichaamsbeweging voorkomen medewerkers zo 
lichamelijke klachten en blijven ze bovendien energiek.

In het kader van continu verbeteren hebben we als HR de aanpak van 
gezond beeldschermwerk en CANS preventie in Q1 2021 tegen het licht 
gehouden. We hebben hiervoor input opgehaald bij HR BP’s, Ergocoaches, 
lijnmanagers en de Arbodienst.

Resultaat is dat we de krachten op Wellbeing nog meer bundelen om de 
voorlichting over gezond beeldschermwerk eigentijds en efficiënt te 
organiseren. Hiermee vervalt de richtlijn dat afdelingen 1 Ergocoach per 50 
tot 70 medewerkers aanstellen en opleiden. De ORR heeft ingestemd met 
tijdelijke ontheffing van deze richtlijn voor de periode t/m december 2021 
of zoveel eerder als het nieuwe arbobeleid incl. het aangepaste deel over 
ergocoaches wordt goedgekeurd.

In dit document lees je welke rol jij als lijnmanager hebt bij het bevorderen 
van gezond beeldschermwerk, wanneer je (extra) Ergocoaches aanstelt en 
laat opleiden en hoe je de verbinding legt tussen Ergocoaches en 

Wellbeing Boosters.
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Is het Rabobank-woordmerk slecht leesbaar? Klik er op en verwijder hem. Er staat een blauw woordmerk onder!

“Ergocoaches

waren onze 

Wellbeing

Boosters 1.0”



Ergocoach = Wellbeing Booster
+
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wellbeing(bijna) klachten

Ergocoaches Wellbeing Boosters

Klachten

max 15% CANS

Wellbeing

min 80% doing well
• Wil je nieuwe ergocoaches

aanstellen, werf dan binnen

de groep van Wellbeing 

Boosters.

• Stimuleer Ergocoaches om 

ook met andere Wellbeing 

thema’s aan de slag te gaan.

• Uitwisseling van kennis en 

ervaringen door 

ergocoaches vindt plaats in 

Teams Wellbeing Booster 

community, kanaal

Ergocoaches. Hier vindt ook

de communicatie met de 

Area Wellbeing plaats.

In de praktijk betekent dit:

Ergocoaches en Wellbeing Boosters groeien naar elkaar toe



Voorlichting gezond beeldschermwerk
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Stimuleer medewerkers vanuit het eigen

domein om de online tools gezond

beeldschermwerk te gebruiken. Gebruik

daarvoor de communicatiemiddelen die de 

Area Wellbeing aanbiedt aan de Wellbeing 

boosters en lijnmanagers.

Bijvoorbeeld de CANS nieuwsbrief die in 

maart gedeeld is met de Wellbeing Boosters 

(zie Teams Wellbeing Booster community, 

kanaal Update Area Wellbeing, Files, Q1).

Basis: Zelfhulp met online tools

Kies als domein/afdeling voor ergocoaches

wanneer medewerkers behoefte hebben

aan persoonlijke ondersteuning bij gezond

beeldschermwerk.

Plus: persoonlijke ondersteuning

Als medewerkers desondanks CANS 

klachten hebben, is professionele hulp

beschikbaar via RaboHub.

Bijvoorbeeld (online) Werkplek Onderzoek 

en Training van LIJV of een gesprek met de 

bedrijfsarts.

Klachten: Professionele hulp

Kies voor Ergocoaches als een aanvulling op de basis nodig is

Wat als CANS > 15%?

Zet dan in op factoren die naast gezond beeldschermgedrag de CANS klachten veroorzaken. 

Denk aan stressreductie, taakroulatie of het vergroten van regelmogelijkheden.

https://raboweb.sharepoint.com/sites/hr-nederland-nl/SitePages/Wellbeing_Ik-wil-gezond-werken-achter-mijn-beeldscherm.aspx


Tips voor het versterken van de huidige Ergocoaches

en het werven van nieuwe Ergocoaches
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Verbreed de inzet van de huidige groep 

Ergocoaches binnen het domein (25% van 

de huidige Ergocoaches binnen Rabobank is 

Ergocoach voor slechts <30 medewerkers).

Begeleid en ondersteun de Ergocoaches (en 

de totale groep Wellbeing Boosters). Maak 

concrete afspraken over hun inzet, evalueer 

en stel bij. 

Stimuleer Ergocoaches om ook met andere 

Wellbeing thema’s aan de slag te gaan 

(Ergocoach = Wellbeing Booster 
+

).

Inzet van huidige Ergocoaches

Als er binnen je domein behoefte is aan

(meer) persoonlijke ondersteuning bij

gezond beeldschermwerk, werf dan nieuwe

Ergocoaches binnen de groep van 

Wellbeing Boosters.

Werven nieuwe ergocoaches

Zorg dat nieuwe Ergocoaches de 

basisopleiding Ergocoach volgen. Zorg dat

alle ergocoaches eens per jaar een

opfristraining volgen. Meer info over en 

aanmelden voor beide trainingen kan hier.

Zorg dat Ergocoaches zich aanmelden voor 

de Teams Wellbeing Booster community. 

• In het kanaal ‘Ergocoaches’ kunnen zij 

kennis en ervaringen uitwisselen met 

andere Ergocoaches. Ook de 

communicatie met de Area Wellbeing

vindt hier plaats.

• Wellbeing Boosters (incl. Ergocoaches) 

van een domein kunnen een eigen

kanaal aanmaken voor onderlinge

afstemming.

Training en kennis delen

https://lijv.nl/ergocoach-trainingen-online/
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a81ffb7363e49405ba2e36d788357f8c7%40thread.tacv2/conversations?groupId=dd11120d-948c-4a03-a3cf-666e40b04743&tenantId=6e93a626-8aca-4dc1-9191-ce291b4b75a1


Hulpmiddelen voor leidinggevenden

Mogelijkheden binnen de organisatie die je kunnen helpen om wellbeing in je team te vergroten

Ik wil mij ontwikkelen als leider

• Nieuw platform voor leiderschap
• Training ‘Vitaal leiderschap’: info via 

healthypeople@rabobank.nl
• Masterclasses, kijk terug:

• Virtueel leiderschap
• Koers op jouw wellbeing (vb. 

KYC)

• Wellbeing en leiderschap

Ik wil de werkstress in mijn team 

(structureel) verminderen

• Ga met je team in gesprek met 
ondersteuning van  ‘Van werkstress 
naar Bevlogenheid’

• Aan de slag met stress reduceren
• Kijk ook eens op ‘Werkdruk & 

werkstress’
• Workshops voor teams (via Lifequard)

1. Energiek Werken, 2. Veerkracht & 
Stress, 3. Positieve Mindset, 4. Herstel 
& Ontspanning, 5. Focus onder druk

Ik wil dat mijn team zich verbonden 

voelt met collega’s/Rabobank

• Best practises en inspiratie voor 
meer verbinding in je team

• Webinar: Positieve mindset en 
verbinding

Ik wil invloed op mijn verzuim. 

• Hulpmiddelen voor gesprekken 

bij kort frequent verzuim 

• Nieuw verzuimvolgsysteem met 

signalen en ondersteuning (Q4 

2021)

Algemeen
Sociaal

Mentaal

Fysiek

https://raboweb.sharepoint.com/sites/hr-management-nederland-nl/SitePages/Rabo-Leadership.aspx
https://raboweb.sharepoint.com/sites/hr-en/SitePages/Masterclass-Virtual-Leadership.aspx
https://raboweb.sharepoint.com/sites/organization-global-kyc-operations/SitePages/Hoe-ziet.aspx
https://raboweb.sharepoint.com/sites/hr-nederland-nl/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fhr%2Dnederland%2Dnl%2FSiteAssets%2FSitePages%2FMasterclass%2DVirtueel%2DLeiderschap%2F4%2Dfeb%2D2021%2DMasterclass%2DWellbeing%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fhr%2Dnederland%2Dnl%2FSiteAssets%2FSitePages%2FMasterclass%2DVirtueel%2DLeiderschap
https://raboweb.sharepoint.com/:p:/r/sites/hr-nederland-nl/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2BC36860-CA10-4654-A64A-5321BABB5EDD%7D&file=Van%20Werkstress%20naar%20Bevlogenheid.pptx&action=edit&mobileredirect=true
https://raboweb.sharepoint.com/sites/hr-management-nederland-nl/SiteAssets/SitePages/Ik-wil-mijn-team--verder--ontwikkelen/NL-%20Stress%20Reducer%20-%20Breng%20bevlogenheid%20terug%20in%20je%20team.pdf?xsdata=MDN8MDF8fGY3ZWY4MjQ5NTQyYzQ1NmM5YjZlODA5ODZmZGQ1ZWI2fDZlOTNhNjI2OGFjYTRkYzE5MTkxY2UyOTFiNGI3NWExfDB8MHwzMTU1Mzc4OTc1OTk5OTk5OTk5fEdvb2R8VjBGRGZIc2lWaUk2SWpBdU1DNHdNREF3SWl3aVVDSTZJaUlzSWtGT0lqb2lJaXdpVjFRaU9qUjk%3D&sdata=RURiaEZURDdvb0o2OEcwV2hXRnJQRzRSK20vYUJjOEo5bUJHVzRhcGxjRT0%3D
https://raboweb.sharepoint.com/sites/hr-nederland-nl/SitePages/Wellbeing_Hoe-ga-ik-om-met-stress-.aspx#toc
https://raboweb.sharepoint.com/sites/hr-nederland-nl/SitePages/Meld-je-team-aan-voor-een-Wellbeing-Workshop.aspx
https://raboweb.sharepoint.com/sites/hr-nederland-nl/SitePages/Wellbeing_Ik-wil-me-verbonden-blijven-voelen.aspx
https://web.microsoftstream.com/video/bef0238d-b623-4171-bd03-3265cda36f83?channelId=0313595c-0946-4682-8f47-3c1e339c0039
https://raboweb.sharepoint.com/sites/hr-management-nederland-nl/SitePages/Kort-Frequent-Verzuim.aspx


Kies voor een andere achtergrondkleur Ontwerpen, Achtergrond opmaken, Opvulling, Effen opvulling, Kies een van de accentkleuren

Bijlage: Survey Ergocoaches

Maart 2021
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Survey ergocoaches

HR | Organizational Wellbeing

Hoe langer medewerkers 
ergocoach zijn, hoe minder 
tijd ze aan de rol besteden.

Tijd besteed aan rolRespons Activiteiten uitgevoerd als ergocoach

minder dan 2 uur / mnd

2 tot 4 uur / mnd

4 tot 8 uur / mnd

meer dan 8 uur / mnd

• Meerdere ergocoaches noemen ‘Stimuleren 
om mee te doen aan Vitality Challenge’

• 39% van de ergocoaches staat opgesteld 
voor minder dan 50 medewerkers, 25% zelfs 
voor minder dan 30 medewerkers.

70% 64% 63%
52%

Mezelf als ergocoach kenbaar gemaakt

Collega's gestimuleerd voor ommetje/daily mile

Aandacht besteed aan een gezonde thuiswerkplek

Anders, namelijk….

Hoe lang ergocoach

44%

(n = 90)

korter dan 3 mnd

3 mnd tot 1 jaar

1 tot 3 jaar

langer dan 3 jaar



Survey ergocoaches
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Wat heeft je geholpen 

om je rol goed in te vullen?

Meerdere ergocoaches noemen; samenwerking met 
andere ergocoaches en Vitality Boosters.

73%

60%
55%

43%

31%
23%

Volgen van een training

Bekendmaking van mijn rol binnen team

De informatie die beschikbaar is op RaboHub / Wellbeing

Feedback dat collega's iets aan mijn adviezen hebben

Steun van het lijnmanagement

Anders, namelijk….

• Op kantoor zijn: Collega’s zien werken en 
spontaan ontmoeten, zelf zichtbaar zijn als
ergocoach

• Ondersteunende interne 
communicatiecampagne

• Ik krijg nauwelijks vragen van collega’s

• Er tijd voor krijgen/nemen

• Aansturing en samenwerking met andere
ergocoaches, Vitality Boosters en HR Wellbeing

Mis je op dit moment iets om je rol als ergocoach

goed in te vullen? Zo ja, geef aan wat.



Survey ergocoaches
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Effect van ergocoaches

op wellbeing van medewerkers

Werkomstandigheden en -gedrag

• Goede thuiswerkplek, gezonde zithouding

• Mogelijkheid om op kantoor te werken als je thuis geen
goede werkplek kunt realiseren

• Voldoende (mini)pauzes

• Meer lichaamsbeweging

• Geen werkdruk maar gezonde spanning

• Oorzaken van werkstress aanpakken

Dit bereiken we door:

• Bewustwording door de kracht van de herhaling

• Filmpje, quiz, campagne, poster, challenge

• Bespreken in de teams, zodat er ook tips uit de teams zelf
komen

• Belang onderstrepen bij lijnmanagement

• Opnemen in onboarding nieuwe medewerkers

Wat is volgens jou nodig om CANS klachten bij 

medewerkers vaker/eerder te voorkomen?

Gemiddelde rating 3,3

13 11

24

39

14

1 ster 2 sterren 3 sterren 4 sterren 5 sterren


