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Vraag Toelichting Antwoord

Kun je thuis in rust werken? Aanwezigheid van huisgenoten, het niet hebben van een aparte 

werkkamer of andere omstandigheden die geluid met zich mee-

brengen of waardoor je wordt afgeleid kunnen je psychosociale 

arbeidsbelasting verhogen.

 ja

 nee

Heb je voldoende ruimte in je 
woning om een bureautafel 

en – stoel op een ergonomisch 
verantwoorde manier op te 

stellen?

De bureautafel moet dwars op het raam staan om een gunstige 

hoek voor de lichtinval te krijgen. Je moet voldoende ruimte 

hebben om de bureaustoel met de juiste instellingen te kunnen 

gebruiken en de bureautafel te kunnen bereiken en verlaten. 

Er moet voldoende algemene verlichting en verlichting van de 

beeldschermwerkplek zijn.

 ja

 nee

Heb je de beschikking over 
een bureaustoel die een 

ergonomisch verantwoorde 
zit- en werkhouding mogelijk 

maakt?

De hoogte en zitdiepte van de zitting, de rugleuning, 

lende- en armsteunen moeten instelbaar zijn en bij jouw 

lichaamsverhoudingen passen. Je kunt desgewenst een preven-

tiemedewerker van Sazas vragen naar de juiste instelling voor 

jou van de bureaustoel. 

Een bureaustoel, die voldoet aan de arbo-normen is onderdeel 

van de door Sazas ter beschikking gestelde voorzieningen op de 

thuiswerkplek.

 ja

 nee

Heb je de beschikking over 
een bureautafel die een 

ergonomisch verantwoorde 
werkhouding mogelijk maakt?

De tafel is mat en 80 centimeter diep, zodat je scherm op 50 

centimeter recht voor je kan staan. De hoogte van de tafel is 

liefst variabel. Als dat niet kan, is deze 74 tot 76 centimeter 

hoog, waarbij een te hoge tafel wordt gecompenseerd met een 

voetsteun waardoor je bovenbenen niet knellen.

Een bureautafel, die voldoet aan de Arbonormen, is onderdeel 

van de door Sazas ter beschikking gestelde voorzieningen op de 

thuiswerkplek. Dat geldt ook voor een voetsteun als blijkt dat 

deze noodzakelijk is.

 ja

 nee

Naam medewerker: 

Afdeling: 

Naam leidinggevende: 

Datum: 

Aanleiding van het gesprek (beschrijf hier o.a. het verzuimpatroon)

Doel van het gesprek

Afspraken en acties die de medewerker gaat ondernemen

Afspraken en acties die anderen gaan ondernemen (wie/wat)

Overige afspraken en opmerkingen

Datum vervolgafspraak:

Handtekening medewerker, datum:

Handtekening leidinggevende, datum:


