
Deze opleiding richt zich op het fysieke welzijn van de deelnemers. Het belang van ergonomie is 
niet te onderschatten. We gaan tijdens deze opleiding dieper in op het herkennen van niet ge-
schikte werkmethodes en het beperken van rugbelasting door de juiste techniek toe te passen.

DOELGROEP

Personen die bewust willen omgaan met het beperken van fysieke belasting tijdens de (elektrotechnische) werk-
zaamheden.

INHOUD

Doel van deze opleiding is dat de werknemers: 
• het belang van ergonomie kennen op de werkpost;
• bewust zijn van hun risico op rugbelasting op de werkplek en zelf in staat zijn de werkmethode aan te  

passen waar mogelijk;
• aangespoord worden om tillen zoveel mogelijk te vermijden en hulpmiddelen te gebruiken;
• de correcte tiltechniek kunnen uitvoeren;
• de moeilijke punten in de werkplek kennen en hun werkmethode aanpassen waar mogelijk.

Ergonomisch heffen en tillen voor elektriciens

Tijdens het theoretisch gedeelte komen volgende topics aan bod: 
• Wat is ergonomie? 
• Risicoanalyse: participatieve screening van de risicofactoren. 
• Anatomie & biomechanica van de rug. 
• Hoe ontstaat rugbelasting? 
• Hoe voorkom je rugbelasting? 
• Aandachtspunten op de werkvloer. 
• Adviezen thuissituatie.

Tijdens het praktisch gedeelte leren de werknemers wat een correcte tiltechniek is en oefenen ze dit 
in. Er wordt geoefend met courant materiaal. 

 

DOELSTELLING



Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Aantal uur

04u00

Attest

Een deelnameattest wordt afgeleverd.

Planning & locaties

Je vindt alle data en locaties terug op www.volta-org.be. 

Zijn er meerdere werknemers binnen het bedrijf die dezelfde opleiding dienen te volgen en past geen van de 
geplande data of locaties? Neem dan zeker contact op want in veel gevallen kunnen we deze opleiding in je 
bedrijf organiseren.

Inschrijvingstarieven

Doelgroep Inschrijvingsgeld

Arbeiders PSC 149.01 € 0
Bedienden PSC 149.01 € 0
Andere PSC 149.01 € 90
Andere niet PSC 149.01 € 175

Meer info?

Contacteer Lief Geuens via e-mail: academy@volta-org.be of op het nummer 02 612 99 63.
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