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Scan blijvende 
inzetbaarheid van mensen

Ontdek de mogelijkheden om blijvend de  
inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren door 
onderzoek naar lichaamshouding en werkplek. 

Juist gebruik van een goed ingerichte werkplek zorgt  

voor meer werkplezier en verminderd ziekteverzuim.



Om bewust pijnvrij te bewegen 
en fysiek te functioneren

De scan bestaat uit:

-  Het in kaart brengen van de huidige fysieke belasting van medewerkers op de  

werkplek en hoe dit hun functioneren beïnvloed. Centraal hierbij staat:

 • houding en bewegingen van medewerkers op de werkplek. 

 • situatie en inrichting van werkplekken en bewegingsruimte er omheen.

- Rapportage met:

 •  Hoe de huidige houding en bewegingen van medewerkers op de werkplek  

van invloed is op hun output en inzetbaarheid.

 •  Hoe de huidige inrichting van de werkplekken van invloed is op de output  

en de inzetbaarheid.

 •  Welke mogelijkheden er zijn voor een optimale inrichting van de werkplekken.

 •  Welke mogelijkheden er zijn om de inzetbaarheid van medewerkers  

te optimaliseren.

 •  Welke mogelijkheden er zijn om uitval en verzuim van medewerkers,  

door overbelasting van hun lichaam op de werkplek, sterk te reduceren.  

Investering tot 10 fte € 450,00 excl. BTW.  
Bij meerdere lokaties en bij meer dan 10 fte prijs op aanvraag.                    
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Mail of bel voor meer informatie en een afspraak:

p.vtspijker@vision4movement.nl 
(06) 42 62 71 01 

Paula van ’t Spijker is een ervaren bewegingsprofessional  

en fysiotherapeut. Zij is gespecialiseerd in de balans tussen  

draagkracht en draaglast van mensen in privé- en werksituaties.  

Zij leert mensen bewust te zijn van hun houding en beweging  

tijdens hun werk en in privé situaties. En hoe zij zelf kunnen  

bijdragen aan: bewust pijnvrij functioneren


