
Wist je dat je als werkgever op grond van de Arbowetgeving aansprakelijk bent om ervoor te zorgen dat de werkplekken van je medewerkers 
ergonomisch zijn ingericht? Daar vallen ook thuiswerkplekken onder. Medewerkers moeten hun werk op een ergonomisch verantwoorde 
manier kunnen uitvoeren. Een laptop alleen volstaat dus niet.

Als werkgever dien je alle voorzieningen beschikbaar te maken (zoals laptophouders, een los toetsenbord, een muis,…) zodat je voorkomt 
dat jouw medewerkers te lang op een verkeerde wijze werken en hier fysieke schade aan ondervinden. Ontdek hoe wij je kunnen helpen.

Deze gids bestaat uit twee delen:

1. Bechtle’s keuze: producten om verantwoord thuis te werken
2. Ergonomische tips: zo stel je thuiswerkplekken in!

Ergonomisch verantwoord thuiswerken met Bechtle 
De kans is groot dat medewerkers in jouw organisatie nu grotendeels thuiswerken. In veel organisaties zal dit hand in hand 
gaan met ‘het nieuwe normaal’. Ontdek in deze Thuiswerkplek Gids hoe wij je kunnen helpen bij het faciliteren van ergonomisch 
verantwoorde thuiswerkplekken. 

BECHTLE‘S THUISWERKPLEK GIDS



Basis Set Bechtle 
artikel

Aternatief

Muis (links) 678757 Bakker Evoluent 4 Vertical Mouse Left  
Met het gebruik van deze muis voor 
linkshandigen zorg je voor een neutrale 
en natuurlijke houding. Dit reduceert 
risicofactoren tijdens het gebruik.

4394318

Muis (rechts) 757716 Bakker Evoluent 4 Vertical Mouse 
Deze muis voor rechtshandigen voorkomt 
belasting van nek en schouders. Zo werk je 
altijd in de juiste positie.

4284982

Polssteun 4334468 Fellowes PlushTouch Wrist Rest
Met een polssteun verminder je de 
strekking van je pols. Zo hoeven de spieren 
in je onderarm minder hard te werken en 
kun je in een meer ontspannen houding 
werken. 

4435111

Toetsenbord 798696-29 Bakker Goldtouch Keyboard
Verbeter je houding en stel de gewenste 
hoek in met dit toetsenbord. Het compacte 
design zorgt ervoor dat de reikafstand naar 
de muis wordt verkleind.

851058-99

Polssteun 9252103 Fellowes PlushTouch Wrist Rest
Met deze polssteun ontlast je jouw 
onderarm, krijg je meer steun en wordt 
het steunoppervlak van de onderarm beter 
verdeeld.

861541

Monitor riser 4372235 Bakker Q-riser 110 Monitor Stand
De voet van deze monitorstandaard is 
groter, omdat ook monitoren steeds groter 
worden. Dit product voorkomt dat de nek- 
en schouderspieren overbelast worden.

4410870

Laptop riser 359803 Kensington notebookhouder Easy Riser
Gecombineerd met een extern toetsenbord 
creëert deze laptop riser een optimale 
kijkhoek. Klachten in nek- en rug zijn 
verleden tijd

4329198

Voetenbank 4328868 Bakker Pro 952 Foot Rest
Deze voetenbank zorgt voor een juiste 
zithouding, waarbij je voeten niet hangen 
maar steun hebben tijdens het werken.

314936

Documentenhouder 4406171 StarTech Document Holder
Werk je veel met documenten? Dan biedt 
deze documenthouder uitkomst. Plaats 
deze tussen het toetsenbord en het scherm 
en vermijd zo hoofdpijnklachten.

314936

Ergostand 4336436 Bakker Sit-Stand Desk Riser 2
Wissel gedurende de dag af tussen zitten 
en staan. Dit zorgt voor meer variatie in 
jouw werkhoudingen en leidt zo tot minder 
fysieke ongemakken.

4197176

Bechtle‘s keuze
Maak kennis met onze selectie producten en zorg ervoor dat jouw medewerkers ook hun werkplek thuis goed kunnen inrichten. 
Benieuwd naar ons volledige assortiment? Dat vind je hier.

https://www.bechtle.com/nl/shop/hardware/kantoorbenodigdheden/werkplek-ergonomie--10008001--c


Ergonomische tips
Nadat je medewerkers de juiste producten hebben om thuis te werken, is het belangrijk dat zij hun werkplek 
goed instellen. Daarbij kan onderstaand stappenplan helpen.

1. Instellen zithoogte 
Ga met je rug richting de bureaustoel staan. Stel de zitting af ter hoogte van je knieholten. Zo creëer je 
een hoek van 90 graden tussen onder- en bovenbenen. Een te hoge zitting kan leiden tot afknelling van 
de onderbenen. Een te lage zitting zorgt voor een ‘ronde zithouding’ waarmee je jouw wervelkolom en 
de spieren in je rug onnodig belast.

2. Instellen zitdiepte 
Zorg ervoor dat er een vuistbreedte ruimte is tussen de zitting en je knielholte. Is de zitdiepte te groot, 
dan drukt de zitting overmatig in je knielholte, wat kan leiden tot een slapend gevoel en verminderde 
bloedtoevoer naar de onderbenen. Een te korte zitdiepte is oncomfortabel.

3. Instellen rugleuning 
Stel de hoogte van jouw rugleuning zodanig in dat de lendesteun zich ter hoogte van de broekriem 
bevindt. De rugleuning hoort ervoor te zorgen dat je gestimuleerd wordt om recht te zitten. Stel 
daarom de lendesteun in! 

4. Instellen armleggers  
De armleggers moeten zo worden ingesteld dat de hoek tussen je boven- en onderarm 90 graden is, 
met ontspannen schouders.

5. Ontgrendelen 
Ontgrendel je bureaustoel en laat deze bij gebruik ontgrendeld. Het is van belang dat je jouw stoel in 
een beweeglijke stand laat staan.

6. Stel weerstand in 
Stel de weerstand zo in dat de stoel met je meebeweegt. Een goed ingestelde weerstand geeft je 
het gevoel te ‘zweven’ op de stoel. Wanneer je achterover leunt op de stoel en je gewicht naar voren 
brengt, moet de stoel mee bewegen en vice versa. 

7. Instellen hoogte bureaublad 
Het bureau stel je in op gelijke hoogte als de armleggers: met een hoek van 90 graden tussen boven- 
en onderarmen. 

8. Het beeldscherm 
Zet het beeldscherm recht voor je, op een armlengte afstand. Voor de hoogte geldt dat de bovenrand 
van het scherm op ooghoogte moet staan om spanning in je nek te voorkomen. Staat te hoog, dan kijk 
je omhoog en als het te laag staan uiteraard omlaag.  

9. Documenthouder 
Zorg voor een documenthouder, die je tussen het beeldscherm en je externe toetsenbord plaatst. Op 
deze manier liggen de documenten voor je en niet naast je. Dat zorgt ervoor dat je je nek niet belast 
door steeds te moeten draaien.

10. Toetsenbord en muis 
Houd het werkvlak compact. Het toetsenbord plaats je recht voor je, de muis ernaast. Het is belangrijk 
om te voorkomen dat je moet reiken tijdens je werkzaamheden. Je voorkomt zo onnodige belasting van 
de schouders. Zorg er ook voor dat je muis niet steeds verder weg schuift. Wees je er dus bewust van!

Vragen? Neem contact op!
Heb je naar aanleiding van deze Thuiswerkplek Gids nog vragen? Wil je informatie over een bepaald product of 
sparren over de beste workspace oplossing voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op. Wij denken 
graag met je mee en geven advies op maat. Samen zorgen we ervoor dat jouw medewerkers thuis het comfort 
van hun werkplek op kantoor kunnen ervaren.

Bechtle
Your trusted IT partner in a hybrid world.

Bronnen
www.ergonomiespecialist.nl/ 
www.xperthr.nl/


