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Werkplekonderzoek
De taxibranche kent een relatief hoog verzuim. Een belangrijk deel hiervan is langdurige
verzuim. Doorgaans heeft ongeveer 1/3 deel van het verzuim een relatie met het werk.
Oorzaken van (langdurige) uitval kunnen te maken hebben met de werkomstandigheden
op en rond de eigen werkplek. Vaak zijn werkplekken onvoldoende ergonomisch verantwoord ingericht. Dit geldt voor administratieve werkplekken, meestal met beeldscherm,
maar ook voor de chauffeurswerkplek achter het stuur.
Sociaal Fonds Taxi ondersteunt in de vorm van een werkplekonderzoek. Het onderzoek
wordt uitgevoerd bij een werknemer die gezondheidsklachten ervaart die mogelijk
verband houden met de werkplek. Het onderzoek kan ook worden uitgevoerd voor een
afdeling als er bij meerdere werknemers vergelijkbare klachten zijn.
Voor wie
Voor werknemers in de taxibranche met (gezondheids-)klachten die (vermoedelijk) te
maken hebben met het werk.
Hoe ziet het werkplekonderzoek eruit?
Het onderzoek wordt uitgevoerd in overleg met de leidinggevende en/of preventiemedewerker. Gelet wordt op ergonomische aspecten, de inrichting en opstelling van de werkplek, de werkhouding en werkwijze, en omgevingsfactoren. Stappen in het onderzoek:
•
•
•
•

invullen vragenlijst*) door werknemer
interview, werkplekbeoordeling en observatie door arbo-coach.
verslag van bevindingen en concrete aanbevelingen om knelpunten aan te pakken
advies op maat

*) Er wordt gebruik gemaakt van de vragenlijst werken met beeldschermen, Arbo Informatieblad 2; checklist
chauffeursstoel, BGZ-Wegvervoer; vragenlijst werkplekinrichting Cabine

Voordelen
• voldoen aan de Arbo-wet eisen (preventie en goed werkgeverschap)
• voorkomen van onnodige irritatie en productverlies
• voorkomen/ beperken van (langdurig) uitval, arbeidsongeschiktheid
• input voor individueel verzuimdossier
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Kosten
Sociaal Fonds Taxi neemt de kosten voor het werkplekonderzoek voor haar
rekening. Eventuele kosten voor werkplekaanpassingen of andere vervolgacties zijn voor rekening van het bedrijf.
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Meer weten?
Meer informatie vindt u www.sociaalfondstaxi.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met de arbo-coach, Peer Vos
op nummer 0345-478 478, of per e-mail p.vos@sociaalfondstaxi.nl.
Op onze website www.sociaalfondstaxi.nl, vindt u naast informatie over diverse trainingen en cursussen, ook informatie over andere activiteiten op het gebied van arbo, opleidingen/ESF en de CAO Taxivervoer.
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