
 

Check je werkplek thuis

 

 Arbo gerelateerde (inrichtings)eisen Ja Nee Advies bij Nee 

1. Ben je op de hoogte hoe je veilig en 

gezond thuis kunt werken? 

  Vraag op het intranet 

ergonomisch advies aan xx 

 Toelichting: je weet hoe je zelf een juiste werkhouding 

moet aannemen bij het beeldschermwerken door de 

juiste instelling van de middelen 

 

2. Heb je een ruimte in je woning om het 

bureau en bureaustoel op een 

ergonomisch verantwoorde manier op te 

stellen? 

  Probeer de ruimte zodanig te 

herschikken dat voldaan wordt 

aan de eisen; zo nodig 

mogelijkheid van andere ruimte 

onderzoeken. 

 Toelichting: voldoende ruimte rondom de werkplek, 

goede temperatuur en vrij van tocht, geen schittering in 

scherm, geen (structureel) last van storende geluiden 
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3 Heb je beschikking over een 

ergonomisch verantwoorde bureaustoel? 

  Maak gebruik van het voor jou 

beschikbare budget voor 

aanschaf van noodzakelijke 

voorzieningen. Zie intranet voor 

werkwijze. 

 Toelichting: minimaal instelbaar in hoogte, zitvlak, 

rugleuning en armleggers 

 

4 Heb je de beschikking over een 

ergonomisch verantwoord bureau? 

  Maak gebruik van het voor jou 

beschikbare budget voor 

aanschaf van noodzakelijke 

voorzieningen. Zie intranet voor 

werkwijze. 

 Toelichting: minimaal 120 x 80 cm, geen reflecteren 

werkblad, in hoogte instelbaar of zit/sta bureau 

 

5 Heb je de beschikking over middelen om 

ergonomisch te werken met een laptop 

of beeldscherm? 

  Maak gebruik van het voor jou 

beschikbare budget voor 

aanschaf van noodzakelijke 

voorzieningen. Zie intranet voor 

werkwijze. 

 Toelichting: laptopscherm of beeldscherm op juiste 

ooghoogte te plaatsen (zo nodig door gebruik van 

standaard), ergonomisch toetsenbord, muis, 

 

6 Heb je de mogelijkheden om gegevens 

veilig te verwerken, op te slaan of af te 

sluiten? 

  Vraag op het intranet advies bij 

xx wanneer werken binnen het 

hogeschool-netwerk niet gaat;  

 Toelichting: werk binnen het hogeschool-netwerk, in 

uitzonderlijke situaties daar waar papieren verwerking of 

opslag nodig is tref je aanvullende maatregelen zoals 

aanschaf versnipperaar of af te sluiten kast. 

 

7 Ben je in staat om mentaal, emotioneel 

en sociaal goed om te gaan met het 

thuiswerken  

  Bespreek met je leidinggevende 

de situatie voor een 

oplossing(srichting); 

 Toelichting: goede afspraken met huisgenoten over 

werk- en rusttijden en werk- en privébalans, goede 

afspraken met leidinggevende en collega’s over 

bereikbaarheid en beschikbaarheid, voldoende 

beweging tijden de werkdag 

 

 

  



 
Wat doe je als je huidige thuiswerkplek niet voldoet?

Maar ook naar andere zaken zijn van belang

Hoe verder na invulling van de Arbochecklist

- 

- 

- 

 
 

 


