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Software 
Bij beeldschermwerk wordt gebruikgemaakt van software. De manier waarop de software is gebouwd en 
wordt gebruikt, heeft grote invloed op enerzijds de productiviteit en kwaliteit van het werk en anderzijds op 
het ontstaan van RSI/CANS en ongezond hoge werkdruk. 

Software die goed is afgestemd op de gebruikers draagt ertoe bij dat zij hun werk efficiënt en zonder 
gezondheidsrisico’s verrichten. 

Er zijn vier manieren om software af te stemmen op de gebruiker: 

1. software (her)ontwerpen; 
2. bestaande software beoordelen; 
3. gebruik van sneltoetsen stimuleren; 
4. pauzesoftware gebruiken. 

Wat staat er over software in de Arbowet? 
In de Arbowet staat dat software die wordt gebruikt bij beeldschermwerk moet voldoen aan ergonomische 
eisen. Ten aanzien van afstemming op de gebruiker bepaalt de wet dat de software: 

• is aangepast aan de taak die werknemers uitvoeren; 
• makkelijk te gebruiken is en aan te passen is aan het niveau van de gebruiker. 

Volledige tekst uit de Arbowet: 

Arbowet 

Artikel 5.3. Programmatuur 
De programmatuur die wordt gebruikt bij het verrichten van beeldschermwerk voldoet aan ergonomische 
eisen, waarbij in ieder geval in acht wordt genomen dat: 
 a. de programmatuur is aangepast aan de te verrichten taak; 
 b. de programmatuur gemakkelijk te gebruiken en aan te passen is aan het kennis- en ervaringsniveau van 
de gebruiker; 
 c. er zonder medeweten van de gebruiker geen gebruik wordt gemaakt van een kwantitatief of kwalitatief 
controlemechanisme; 
 d. de systemen de gebruiker gegevens verschaffen over de werking ervan; 
 e. de systemen de informatie zichtbaar maken in een vorm en een tempo die zijn aangepast aan de 
gebruiker. 

er stabiel en regelbaar is, en zodanig geplaatst dat oncomfortabele hoofd- en oogbewegingen tot 
een minimum zijn beperkt; 
m. de werkstoel is stabiel, heeft een in hoogte verstelbare zitting en een rugleuning, waarvan de 
hoogte en hellingshoek verstelbaar zijn, en geeft de gebruiker bewegingsvrijheid en een 
comfortabele werkhouding; 
n. indien de gebruiker dat wenst, wordt een voetensteun aangebracht. 

Artikel 5.2. Inrichting van de werkplek 
De omgeving waarin het beeldschermwerk wordt verricht en de inrichting van de werkplek 
voldoen aan ergonomische eisen, waarbij in ieder geval in acht wordt genomen dat: 
a. de verlichting van de werkruimte zorgt voor voldoende licht en een passend contrast tussen 
beeldscherm en omgeving, rekening houdende met de aard van het werk en de visuele 
behoeften van de gebruiker; 
b. mogelijke verblinding en hinderlijke reflecties op de werkplek worden vermeden; 
c. er geen directe verblinding en hinderlijke reflecties op het beeldscherm optreden; 
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d. de ramen zijn uitgerust met passende instelbare helderheidswering om de intensiteit van het 
licht dat op de werkplek valt te verminderen; 
e. het geluid dat de apparatuur voortbrengt geen verstoring van de aandacht en het gesproken 
woord veroorzaakt; 
f. de apparatuur geen voor de werknemers hinderlijke warmte voortbrengt; 
g. de vochtigheidsgraad steeds toereikend is. 

Artikel 5.3. Programmatuur 
De programmatuur die wordt gebruikt bij het verrichten van beeldschermwerk voldoet aan 
ergonomische eisen, waarbij in ieder geval in acht wordt genomen dat: 
a. de programmatuur is aangepast aan de te verrichten taak; 
b. de programmatuur gemakkelijk te gebruiken en aan te passen is aan het kennis- en 
ervaringsniveau van de gebruiker; 
c. er zonder medeweten van de gebruiker geen gebruik wordt gemaakt van een kwantitatief of 
kwalitatief controlemechanisme; 
d. de systemen de gebruiker gegevens verschaffen over de werking ervan; 
e. de systemen de informatie zichtbaar maken in een vorm en een tempo die zijn aangepast aan 
de gebruiker; 
f. ook de verwerking van informatie door de gebruiker volgens de beginselen van de ergonomie 
verloopt. 
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Overzicht van alle oplossingen voor 
software 
Niveau Oplossingen 

Ontwerp Ontwikkeling gebruiksvriendelijke software 
Beoordeling gebruiksvriendelijkheid software 

Gedrag Gebruik van sneltoetsen 
Gebruik van pauzesoftware 
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Ontwikkeling	gebruiksvriendelijke	software	
Veel organisaties in het verzekeringswezen werken met door hen zelf ontwikkelde of op maat gemaakte 
software. Bij het ontwikkelen van nieuwe software is het van groot belang deze af te stemmen op zowel de 
taak als de gebruiker. Dit vergroot de gebruiksvriendelijkheid en de productiviteit en maakt het werk 
minder belastend. Deze positieve effecten kunnen vaak betrekkelijk eenvoudig bereikt worden door een 
aantal praktische basisprincipes te hanteren. ICT’ers en ontwikkelaars van software kunnen hiervoor extra 
scholing volgen. 

Plus	en	min	

+ –	

Door	terugdringing	van	het	aantal	muis-	en	
toetsenbordhandelingen	is	er	minder	kans	op	
RSI/CANS-klachten.	

In	het	begin	van	het	ontwikkeltraject	is	extra	
tijd	nodig	voor	afstemming	met	de	latere	

gebruikers.	Als	dit	goed	gebeurt,	zijn	achteraf	
wel	minder	aanpassingen	nodig.	

Door	een	geringer	beroep	op	het	geheugen,	
minder	onzekerheid	over	de	taakuitvoer,	op	
de	werknemer	aangepaste	complexiteit	en	
optimale	presentatie	van	de	informatie	is	er	
ook	minder	onnodige	mentale	belasting.	

Niet	alle	softwareontwikkelaars	hebben	de	
vereiste	kennis	in	huis.	

  

Werknemers	die	met	de	software	werken,	
zijn	productiever	en	leveren	werk	van	hogere	
kwaliteit.	
  

Werkt	een	organisatie	met	eigen	
ontwikkelaars,	dan	kan	het	nodig	zijn	om	die	
een	cursus	mens-computerinteractie	te	laten	

volgen.	Een	tweedaagse	cursus	is	meestal	
afdoende	en	kost	ongeveer	€	800.	

	
Wettelijke	eisen	
De software die werknemers gebruiken bij het verrichten van beeldschermwerk voldoet aan ergonomische 
eisen. 

• De software is aangepast aan de te verrichten taak. 
• De software is gemakkelijk te gebruiken en aan te passen aan het kennis- en ervaringsniveau van 

de gebruiker. 
• De software verschaft de gebruiker gegevens over de werking ervan. 
• De software maakt informatie zichtbaar in een vorm en een tempo die zijn aangepast aan de 

gebruiker. 

Wensen 

Softwareontwikkelaars zijn geschoold op het gebied van gebruiksvriendelijk ontwerpen. Het ontwerp van 
de software maakt altijd het gebruik van sneltoetsen mogelijk. 

Tips	
Onderstaande tips helpen bij het gebruiksvriendelijk ontwerpen van software 

Voor teams en leidinggevenden 

Als een afdeling zelf invloed kan uitoefenen op de aankoop of ontwikkeling van software, is het verstandig 
te letten op het volgende: 
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• Maak vóór aankoop van nieuwe software een lijst met minimale eisen en wensen. Bespreek deze 
lijst met de ICT-verantwoordelijken, zodat zij hier bij hun aankoop- of ontwerpkeuze gebruik van 
kunnen maken. 

• Maak afspraken met de ICT-verantwoordelijken over een gebruikersonderzoek voordat zij de 
software aanschaffen. Dit onderzoek moet uitwijzen of de software aansluit bij en aangepast kan 
worden aan de taken en wensen van werknemers. 

• Maak bij het (laten) ontwerpen van nieuwe software afspraken over het beoordelen van een eerste 
ontwerp, zodat tussentijds bijsturen mogelijk is. Stel uit de groep toekomstige gebruikers een 
testpanel samen dat de nieuwe software test op gebruikersvriendelijkheid. 

Voor or’en 

Spreek met de leidinggevende af dat nieuwe software vóór aankoop of ontwerp standaard wordt getest op 
gebruiksvriendelijkheid. 

Extra	info	

• Ergonomische eisen voor het gebruikersvriendelijk ontwerpen van software staan vermeld in de 
norm ISO 9241. In deel 10 staan de kenmerken voor een goede dialoog tussen software en 
gebruiker. 

• Een cursus/workshop mens-computerinteractie voor ICT’ers leert ontwerpers en inkopers van 
software: 

o te bepalen hoe gebruiksvriendelijke schermen eruit zien; 
o vast te stellen welke informatie voor de gebruiker van belang is; 
o te bepalen hoe een dialoog tussen software en gebruiker de taakuitvoering ondersteunt;het 

daadwerkelijk bouwen van de schermen en dialogen. 
o De Stichting Ergonomie Opleidingen Nederland geeft dergelijke workshops. 

• Er bestaat een actieve Nederlandse vereniging van mensen met een professionele belangstelling 
voor mens-computerinteractie: CHI-Nederland (CHI staat voor Computer-Human-Interaction). 
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Beoordeling	gebruiksvriendelijkheid	software	
Werknemers in de verzekeringsbranche zijn in hun dagelijks werk veelvuldig met computers in de weer. 
De hierbij gebruikte software heeft tot doel het werk sneller en gemakkelijker te maken. Deze doelen zijn 
moeilijker te bereiken naarmate de processen complexer worden en meer werknemers van de software 
gebruikmaken. Software is vaak nog gebruiksvriendelijker te maken. Zulke verbeteringen maken 
computerwerkzaamheden gezonder en zorgen voor een hogere productiviteit. Bij het in kaart brengen van 
mogelijkheden voor verbetering kan gebruik worden gemaakt van checklisten, instrumenten en advies van 
deskundigen. Op basis van de informatie die dit oplevert zijn gestructureerde verbeteringen mogelijk. 

Plus	en	min	

+ –	

Verbetering	van	bestaande	software	
verhoogt	de	kwaliteit	van	de	dienstverlening.	

Beoordeling	en	aanpassing	van	software	
vergen	allebei	investeringen.	De	omvang	

hiervan	kan	sterk	per	situatie	uiteenlopen.	
Werknemers	kunnen	prettiger	en	sneller	
werken.	Hun	productiviteit	ligt	hoger.	Omdat	
ze	minder	fouten	maken,	neemt	de	kans	op	
irritatie	af.	

Voor	een	eerste	check	of	de	beoordeling	van	
zeer	eenvoudige	software	bestaan	korte	

vragenlijsten	die	werknemers	zelf	invullen.	De	
kosten	van	een	usability	scan	door	een	

deskundige	beginnen	bij	ongeveer	€	2.000.	
  

De	kans	op	RSI/CANS,	een	hoge	werkdruk	en	
het	bijbehorende	ziekteverzuim	is	kleiner.	
  

De	kosten	terugverdienen	gaat	sneller	
naarmate	het	aantal	gebruikers	groter	is.	Dit	
kan	kleinere	organisaties	weerhouden	van	

investeringen.	
	
Wettelijke	eisen	
Software dient aan de volgende ergonomische eisen te voldoen: 

• De software is aangepast aan de te verrichten taak. 
• De software is gemakkelijk te gebruiken en aan te passen aan het kennis- en ervaringsniveau van 

de gebruiker. 
• De software verschaft de gebruiker gegevens over de werking ervan. 
• De software maakt informatie zichtbaar in een vorm en een tempo die zijn aangepast aan de 

gebruiker. 

Aanbevelingen	
Bij een verbetertraject voor het verbeteren van bestaande software is het wenselijk dat: 

• meerdere gebruikers(groepen) betrokken worden bij de beoordeling; 
• gebruikers, de ICT-verantwoordelijken én het lijnmanagement direct betrokken worden bij het 

verbetertraject, zodat er in de organisatie voldoende draagvlak aanwezig is om verbeteringen ook 
daadwerkelijk door te voeren. 
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Tips	
Voor werknemers 

• Het gebruiksvriendelijk maken van software van Microsoft (Word en Excel) is eenvoudig door 
standaard sneltoetsen en/of zelf in te stellen sneltoetsen te gebruiken. Zie hiervoor ook de 
oplossing gebruik van sneltoetsen. 

Voor leidinggevenden 

• Maak afspraken met de ICT-afdeling zodat die na beoordeling van de software ook daadwerkelijk 
eventuele verbeteringen kan doorvoeren. 

• Betrek de gebruikers bij het beoordelen van de software. Zo ontstaat er meteen voldoende 
draagvlak voor het aanbrengen van verbeteringen. 

Extra	info	
Het beoordelen van software op gebruiksvriendelijkheid kan op verschillende manieren. De onderstaande 
mogelijkheden beginnen bij snelle, gemakkelijke en goedkope mogelijkheden en eindigen bij uitgebreide, 
kwalitatief hoogstaande maar daarom tevens moeilijker en kostbaardere oplossingen. 

• Laat een deskundige een quickscan uitvoeren. Dit kost doorgaans 1 à 2 dagen. 
• Een uitgebreidere methode om software ergonomisch te beoordelen is Scoren met software. De 

methode is voorzien van een handleiding. Ook is van de toepassing 
een voorbeeldproject beschreven. Wie zelf met deze methode aan de slag wil gaan, kan een cursus 
van één dag volgen via Stichting Ergonomie Opleidingen Nederland (EON). 

• Zogeheten usability experts kunnen grotere en/of ingewikkelde softwarepakketten beoordelen. 
Grote verzekeraars hebben deze specialisten wellicht zelf in huis. Bedrijven als ErgoS en vhp-
ergonomie kunnen hierbij ondersteunen. 

Best	practice	
Bij een zorgverzekeraar is de methode ‘scoren met software’ succesvol toegepast. Klik hier voor 
een beschrijving van de pilot. 
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Gebruik	van	sneltoetsen	
Sneltoetsen zijn toetscombinaties op het toetsenbord waarmee functies in de software 
(computerprogramma’s) verkort worden geactiveerd. Door sneltoetsen te gebruiken, zijn minder 
handelingen nodig en kunnen werknemers sneller werken. Ook is deze manier van werken fysiek minder 
belastend dan werken met de muis. Onnodig hoge werkdruk en RSI/CANS-klachten behoren hiermee tot 
het verleden. 

Ga direct naar de lijst met sneltoetsen. 

Plus	en	min	

+ –	

Directere	en	snellere	gegevensinvoer	levert	
tot	tientallen	procenten	tijdwinst	op	en	
vermindert	daardoor	de	werkdruk.	

Training	of	oefening	in	het	gebruik	van	
sneltoetsen	kost	tijd.	

De	fysieke	belasting	van	gebruik	van	toetsen	
is	lager	dan	bij	werken	met	de	muis.	

Volgt	de	werknemer	een	cursus,	dan	vraagt	dit	
om	een	financiële	investering.	Die	is	doorgaans	

wel	snel	terugverdiend.	

Er	is	minder	risico	op	RSI/CANS-klachten	en	
dus	ook	op	ziekteverzuim.	

		

	
Wettelijke	eisen	
De software die werknemers gebruiken voldoet aan ergonomische eisen, is aangepast aan de te verrichten 
taak en is gemakkelijk te gebruiken. 

Aanbevelingen	

• Iedereen die meer dan 2 uur per dag aan het beeldscherm werkt, gebruikt waar mogelijk 
sneltoetsen. 

• Als werknemers bedrijfseigen software gebruiken, is het handig als deze zodanig is ontwikkeld dat 
het gebruik van sneltoetsen overal en consequent mogelijk is. 

• Als het bedrijf software koopt, is het belangrijk dat die software de mogelijkheid biedt sneltoetsen 
overal en consequent te gebruiken. 

• Als werknemers regelmatig veel sneltoetsen gebruiken, is het raadzaam hun een gerichte training 
aan te bieden. 

Tips	
Onderstaande tips helpen om het gebruik van sneltoetsen te stimuleren. 

Voor werknemers 

• Maak een lijstje van vaak verrichte muishandelingen die ook met het toetsenbord uit te voeren zijn. 
Start met het uitproberen van enkele van deze sneltoetsen. Maak er een gewoonte van ze te 
gebruiken. Breid de lijst met sneltoetsen langzaam uit. 

• Om zicht te krijgen op de meest voorkomende sneltoetsen is er de lijst met sneltoetsen voor de 
meest gebruikte programma’s. 

• Bij gebruik van de meeste sneltoetsen zijn beide handen nodig. Doe dit ook zo veel mogelijk voor 
een goede verdeling van de lichamelijke belasting. 
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• Programmeer eventueel zelf sneltoetsen voor veelgebruikte symbolen. Dat werkt veel sneller. 
• Voor het gebruik van sneltoetsen is een QWERTY-toetsenbord met een snelmenutoets en een 

Windows-toets het handigst. Deze toetsen bevinden zich rechts en links naast de Alt-toetsen. 

Voor leidinggevenden 

• Geef werknemers informatie over het gebruik van sneltoetsen. Verwacht echter niet dat het 
uitdelen van een lijst met sneltoetsfuncties afdoende is. Werknemers zijn gewend handelingen met 
de muis te doen en dat verandert niet vanzelf. Het geven van gerichte training en/of coaching werkt 
doorgaans veel beter. 

• Geef werknemers de tijd om zich zoveel mogelijk sneltoetsfuncties eigen te maken. Hiervoor 
bestaan verschillende hulpmiddelen, zoals de Ergobar®. De Ergobar is een liniaal die de meest 
gebruikte en handige sneltoetscombinaties weergeeft. 

• Geef zelf het goede voorbeeld: gebruik zoveel mogelijk sneltoetsen. 
• Zijn er coaches/mentoren op de werkvloer? Overweeg dan om die ook te laten coachen op het 

gebruik van sneltoetsen. 

Extra	info	

• Kijk hier voor een lijst met sneltoetsen voor de meest gebruikte programma’s van Microsoft. Dit 
zijn sneltoetsen voor MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Outlook en Internet Explorer. 

• Er zijn diverse websites met en lijst waar in veel voorkomende sneltoetsen staan beschreven, zowel 
voor Microsoft als voor Mac. Gebruik hiervoor de volgende links: 

o Sneltoetsen voor MS Windows; 
o Sneltoetsen voor Mac; 

• Heeft het bedrijf eigen software? Ga dan na welke sneltoetsen binnen dit programma te gebruiken 
zijn. Maak een lijst en verspreid die onder de werknemers. 

• Om werknemers te motiveren sneltoetsen daadwerkelijk te gebruiken, is het ondervinden van de 
voordelen en tijdswinst ervan noodzakelijk. Dit kan het beste door een training te volgen. De 
mogelijkheden zijn: 

o voor het aanleren van de meest gebruikte sneltoetsen en het zelf programmeren ervan is 
een groepstraining op de werkplek het meest effectief. 
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Gebruik	van	pauzesoftware	
 

Alle informatie is te vinden op de pagina ‘Pauzes bij beeldschermwerk’. 

 

 


