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Fysieke belasting onder-
wijspersoneel nog steeds  
belangrijke verzuimoorzaak
Het algemene oordeel in het onderwijs is dat de medewerker 

vooral psychisch belast wordt. De verzuimcijfers laten 

echter nog een ander beeld zien. Een belangrijk deel van 

verzuim binnen de sector onderwijs vindt nog altijd haar 

oorsprong in fysieke belasting. Samen met de psychische 

belasting zijn dit de belangrijkste verzuimoorzaken.

door Henny Versteeg

Consultant Mandema & Partners

Onderzoek naar de zorgconsumptie van onderwijspersoneel 

laat zien dat er grote behoefte is aan beweegzorg en fysiothe-

rapie. Waarom is deze behoefte zo groot? En hoe kunt u als 

werkgever omgaan met de fysieke belasting van uw onder-

wijspersoneel?

Zorggebruik van onderwijspersoneel
Bijna drie miljoen Nederlanders hebben ermee te maken: 

fysiek belastend werk. Dat blijkt uit de Nationale Enquête  

Arbeidsomstandigheden van TNO en het CBS. Daarnaast 

heeft Mandema & Partners samen met de zorgverzekeraars 

Zilveren Kruis en VGZ onderzoek gedaan naar het zorgge-

bruik van onderwijspersoneel. GGZ, kraamhulp en beweeg-

zorg staan in de top 3 van zorgconsumptie. Niet verwonder-

lijk, wanneer u de fysieke belasting van uw personeel bekijkt. 

Cijfers laten zien dat behandelingen voor klachten aan het 

bewegingsapparaat vaker gedeclareerd worden ten opzichte 

van verzekerden buiten het onderwijs. Onderwijsgerelateerde 

klachten zijn bijvoorbeeld lage rugklachten en hoofd- en nek-

pijnen. Deze klachten ontstaan voornamelijk door ongunsti-

ge werkhoudingen en fysiek intensieve handelingen.

Werkhoudingen
U ziet uw personeel ook gemiddeld 10.000 stappen op een 

dag zetten, bukken om kinderveters te strikken, tafels en 

stoelen te sjouwen en uren voor het (digitale) bord staan. 

Bij onvoldoende herstelmogelijkheden kan het lang of vaak 

aanhouden van een ongunstige werkhouding leiden tot 

gezondheidsklachten. 

Ook kunnen klachten ontstaan door werken in extreme 

houdingen, zoals een sterk voorovergebogen of gedraaide 

rug, extreme polsstanden of gehurkt of geknield werken. Het 

risico hangt af van de houding, de duur van de belasting en 

de rusttijd die daarop volgt. 

Voorbeelden van risicovolle werkhoudingen in het primair 

onderwijs zijn lang staan of zitten en veelvuldig bukken of 

hurken. In de bovenbouw en voortgezet onderwijs wordt er 
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meer met digitale borden, schoolborden en beeldschermen 

gewerkt. Langdurig werken met (digitale) borden en beeld-

schermen kan leiden tot fysieke klachten door de langdurige 

statische belasting en repeterende belasting met zeer lage 

krachtuitoefening.

Langer doorwerken
Binnen nu en vijftien jaar is een kwart van de Nederlanders 

65 jaar of ouder. Het aantal 20- tot 65-jarigen neemt tussen 

nu en 2030 af. Maar de beroepsbevolking als geheel blijft 

met zo’n 9 miljoen mensen even groot. Dit komt omdat 

de pensioengerechtigde leeftijd omhoog gaat. Als gevolg 

hiervan zullen over vijftien jaar naar schatting zo’n 700.000 

mensen, die deel uitmaken van de beroepsbevolking, 65 tot 

68 jaar oud zijn. 

Het risico is dat deze groep hun werk (fysiek) niet meer goed 

aankan. Aan u de uitdaging om de ouder wordende mede-

werkers gezond, vitaal en duurzaam inzetbaar te houden.

Wat kunt u als werkgever doen?
Hoe gaan werkgevers om met fysieke klachten van medewer-

kers? En hoe kan dat beter? 

Het is belangrijk om lichamelijke klachten serieus te 

nemen en hier iets aan te doen. Medewerkers zonder 

lichamelijke klachten kunnen zich beter concentreren, zijn 

gelukkiger en productiever en daardoor meer betrokken bij 

de school.

7 tips om als werkgever om  
te gaan met fysieke klachten 
bij medewerkers:

  Werk met een verzuim-/gezondheidsprogramma 
Focus niet alleen op het probleem, maar werk vanuit een 

gericht vitaliteitsbeleid. Een integrale aanpak is op termijn 

effectiever voor het bevorderen van vitaliteit en duurzame 

inzetbaarheid van uw werknemers en daarmee ook goed 

voor u.

  Werk preventief, wees er op tijd bij 
Elk probleem is ergens begonnen. Door preventieve acties 

in te zetten en alert te zijn op de eerste signalen, kunt u 

eventueel verzuim voorkomen of verminderen. Van belang 

hierbij is een ‘veilige en open’ cultuur waarin werknemers 

durven aangeven dat het werk dat ze doen belastend is. 

Neem hierbij elk signaal serieus.

  Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) kan u 

helpen om de problemen te signaleren of een startpunt 

vormen om uw beleid te bepalen. Inkopen van deze 

dienstverlening via uw zorgverzekeraar kan voordeel voor 

u opleveren.

  Werk aan werkhoudingen 
 -  Deel de werkdagen zo in dat staand werk met zittend 

werk wordt afgewisseld. 

 -  Gebruik onderwijsvormen waarbij de werkhouding veel 

afgewisseld wordt.

 -  Informeer uw werknemers over de juiste (ergonomische) 

stoel- en bureauinstellingen.

  Bied een goede collectieve zorgverzekering aan 
Onderzoek toont aan dat verzekerden die goed verzekerd 

zijn voor bijvoorbeeld fysiotherapie sneller zorg afnemen 

dan verzekerden die zich hiervoor niet hebben verzekerd. 

Snelle inzet van de juiste zorg kan verzuim helpen voorko-

men. Wij helpen u graag met de inrichting van de juiste 

collectieve zorgverzekering.

   Creëer bewustwording en betrokkenheid 
Als werknemers zich bewust zijn van hun gezondheidsrisi-

co’s, zijn zij sneller geneigd er iets aan te doen. Betrokken 

medewerkers zijn vaak gemotiveerder, tevredener en vita-

ler. Daardoor hebben zij minder vaak fysieke klachten.

  Stimuleer gezond gedrag 
Een goede conditie beperkt het risico op bijvoorbeeld lage 

rugklachten.

Zorgverzekering voor onderwijspersoneel
Dyade biedt daarom in samenwerking met Mandema & 

Partners zorgverzekeringen aan die passen bij de zorgcon-

sumptie van onderwijspersoneel. De voornaamste zorgbe-

hoeften van GGZ en kraamzorg worden hoofdzakelijk vanuit 

het basispakket aangeboden. Een extra uitgebreid aanbod 

fysiotherapie wordt voor een scherpe prijs aangeboden in het 

aanvullende pakket. Hiermee kunt u snel inzetten op de juiste 

zorg om verzuim te voorkomen en fysieke klachten sneller 

behandelen.•

“ Het is belangrijk 

om lichamelijke 

klachten serieus te 

nemen en hier iets 

aan te doen.”

Meer informatie
Gunt u uw medewerkers een zorgverzekering die past bij 

hun fysieke belasting? Denk dan eens aan de collectieve 

zorgverzekering van Dyade. Uw onderwijspersoneel kan 

voor meer informatie over en het afsluiten van deze verzeke-

ring terecht op https://www.verzekeringenonderwijspersoneel.nl

Bronnen: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, Arbocatalogus-PO,  
Arbocatalogus-VO, VGZ, Zilveren Kruis
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