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Een voorwoord van de redacteurs
P9 - Association of Psychology INFAD
P10 - Europese Vereniging van Dienstverleners voor Personen met een Beperking - EASPD

Beste lezers, welkom bij de 6de nieuwsbrief van ERGO WORK!
Na bijna twee jaar lang hard werken, komt er op 30 september een
einde aan het ERGO WORK project. We appreciëren de
voortdurende inzet en toewijding van alle ERGO WORK partners in
ieder stadium van het werkplan; een prestatie die samengevat
wordt in deze laatste nieuwsbrief waar u een overzicht vindt van de
behaalde resultaten van het project en zijn duurzaamheid op lange
termijn.

for new human jobs”, die zal plaatsvinden in Siedlce
(Polen) op 16 september, waar deelnemers van
verschillende niveaus en sectoren samenkomen om
ideeën te bespreken en te verzamelen om zo het nut van
ergonomische principes te promoten op de arbeidsmarkt.
We maken van deze gelegenheid gebruik om u uit te
nodigen voor dit evenement.

Een grondige analyse van de behoeften van de stakeholders, het
ontwerpen van nieuw lesmateriaal dat bij bedrijven getest werd in
verschillende proefprojecten en ten slotte de ontwikkeling van een
document met aanbevelingen voor systeem- en beleidsmakers zijn
de voornaamste activiteiten. Ze werden doeltreffend uitgevoerd en
op de juiste manier verspreid zowel via conferenties, workshops,
vergaderingen, persberichten als via het e-platform van het project.

Tot slot nemen we afscheid met de stellige overtuiging
dat het ERGO WORK project een belangrijke impact
heeft gehad en in de toekomst een blijvende impact zal
hebben op het gebied van ergonomische ontwerpen
gericht op de behoeften van mensen met een beperking.

Maar voordat het project afgesloten kan worden, zijn er nog een
aantal belangrijke uit te voeren taken die hoofdzakelijk gericht zijn
op de verspreiding en exploitatie van de projectresultaten. We
zouden in het bijzonder de internationale ERGO WORK
slotconferentie in de verf willen zetten: “Ergonomics – opportunity

We wensen u veel leesplezier!

Dhr Florencio Vicente
voorzitter van INFAD

Dhr. Luk Zelderloo
secretaris-generaal van EASPD
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ERGO WORK resultaten
Doorheen de tweejarige periode van het project werden de geplande resultaten en uitkomsten volbracht volgens het werkplan en de
opgestelde werkpakketten. Wij zijn verheugd om u hier de belangrijkste resultaten voor te stellen die bereikt werden tijdens de
looptijd van het project:

Grondige analyse in partnerlanden (Werkpakket 2)
Nadat een overzicht werd gemaakt van de voorbereidende analyse, kreeg het project een grondig inzicht in:


De huidige stand van zaken in elk partnerland met betrekking tot het onderwijzen van ergonomie voor werkplekontwerp
voor personen met een beperking;



De behoeften van de stakeholders.

Onder leiding van de Universiteit van Coventry (P7), werd het onderzoek uitgevoerd via een online-vragenlijst in de 6
partnerlanden (Slovenië, Polen, Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje en België) en via een diepgaande analyse van de curricula met
betrekking tot ergonomie. De resultaten vindt u terug in het verslag:

Verslag van de grondige analyse
D10 - Report on the In-depth Analysis

Cursus ergonomie & bijkomende modules (Werkpakket 3)
Na de voltooiing van het behoeftenonderzoek van de stakeholders en een diepgaande analyse, ontwikkelde ERGO WORK nieuw
lesmateriaal. De focus lag in het bijzonder op de opbouw van relevante expertise inzake de vormgeving van de werkplek, van
logistieke oplossingen tot het verhelpen van toegankelijkheidsproblemen, het ontwerp van een geschikte werkomgeving en de
ontwikkeling van middelen en uitrusting voor efficiënte werkprestaties. Hoewel de beschrijving van het curriculum voor
bijkomende modules (samen met uitgebreide leermiddelen en toepassingen) voorlopig beperkt is tot het gebruik binnen de
partneruniversiteiten, kan u een deel van het werk uitgevoerd door projectpartners hier terugvinden:

Lijst met onderwerpen over ergonomie voor seminaries, Master- en Doctoraatsthesis
D16 - List of topics on Ergonomics

Aanbevelingen voor multidisciplinair curriculum ergonomie
D17 - Recommendations for Multidisciplinary Curriculum Ergonomics
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Proefprojecten (Werkpakket 5)
Eenmaal het nieuwe lesmateriaal ontwikkeld was en nadat de voorwaarden voor het proefproject (werkpakket 4) vastgelegd
waren, werd het nieuwe materiaal getest in een concrete bedrijfsomgeving via zes proefprojecten geïmplementeerd in Slovenië (2)
en Polen (4). Hierbij werden studenten, onderzoekers, werknemers en mensen met een beperking betrokken van zowel
partnerbedrijven als van verwante bedrijven (multidisciplinaire groepen).
De proefprojecten brachten verschillende activiteiten bijeen zoals inleidende workshops (training voor elke multidisciplinaire
groep), de ontwikkeling van een nieuw product- en werkprogrammaontwerp (Slovenië), het herontwerp van bestaande
werkplekken (Polen), verslagen en presentaties, en een zelfevaluatie opgesteld door de deelnemers (d.m.v. een SWOT-analyse).
De presentaties over de proefprojecten zijn beschikbaar op SlideShare: Ergo_Work/SlideShare

Promotiecampagne en verspreidingsplan (Werkpakket 6)
Alle geplande activiteiten om een breder EU-doelpubliek te bereiken, werden behaald afgezien van de internationale
slotconferentie die op 16 september plaatsvindt. De promotie voor het project bij talrijke vergaderingen en evenementen, het
ontwerp en gebruik van verschillend promotiemateriaal (beschikbaar in 5 talen), de totstandkoming van een netwerk van
doelpubliek (met meer dan 12 000 contacten) en persberichten in alle partnerlanden (inclusief de pers, tv- en radiouitzendingen en
sociale media) werden vastgelegd. Enkele belangrijke resultaten van het verspreidingsplan kunnen hier teruggevonden worden

Webpagina (beschikbaar in 3 talen)
D35 - www.ergo-work.eu

E-nieuwsbrieven (beschikbaar in 6 talen)
D38 - E-newsletters
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Exploitatie- en duurzaamheidsplan (Werkpakket 7)
In de afgelopen maanden en na de goedkeuring van het exploitatie- en duurzaamheidsplan werden twee te leveren prestaties
uitgevoerd om te kunnen bijdragen tot het project op lange termijn:


Het e-platform werd opgericht op de webpagina als een omgeving voor hoger onderwijs, B en andere geïnteresseerde
stakeholders om kennis en ideeën uit te wisselen en om verslag uit te brengen van de projectresultaten;

E-platform (beschikbaar in 3 talen)
D42 - E-platform



Onder leiding van de EASPD (P10) werden aanbevelingen voor systeem- en beleidsmakers opgesteld met als doel het
presenteren van de projectuitkomsten: de grondige analyse, bijkomende modules en het multidisciplinair curriculum,
inclusief de ervaringen die tijdens het project werden opgedaan.

Aanbevelingen voor systeem- en beleidsmakers (beschikbaar in 5 talen)
D43 - Recommendation to S&P Makers

Hoe handhaven we de projectuitkomsten?
De langetermijndoelstelling van het project, in lijn met Artikel 27 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een
Handicap, is om de basis te leggen voor een systematische, duurzame samenwerking tussen academici en bedrijven en alle
andere relevante stakeholders in ergonomie voor personen met een beperking, om zo redelijke aanpassingen aan de werkplek
waar te maken. Om deze doelstelling te behalen, werd in het begin van het jaar 2015 een exploitatie- en duurzaamheidsplan
opgesteld door P10-EASPD en werd het ook voorgesteld in Salamanca tijdens de derde partnermeeting.
Het is duidelijk dat het consortium de verspreiding en de toename van de projectuitkomsten zal in stand houden na zijn
voltooiing. Het partnerschap onderzoekt verschillende bestuursvormen om de projectuitkomsten te handhaven na de looptijd
van het project. Alle partners zijn overeengekomen dat ze zich zullen blijven inzetten om de website en de andere
projectuitkomsten te onderhouden. Een aangestelde groep zal hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van
het administratieve gedeelte van de website op vrijwillige basis. Een van de partners zal belast zijn met de opvolging van het eplatform wanneer het geïntegreerd wordt in of verplaatst wordt naar een andere (gespecialiseerde) website. Een follow-up
team zal in de periode na de afloop van het project de administratieve taken van de website (e-platform) en het netwerken
overnemen. Definitieve beslissingen over deze zaken zullen genomen worden tijdens de slotvergadering in Siedlce.
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Om de duurzame ontwikkeling te verzekeren voor de verbetering van ergonomie op hoger onderwijs niveau en in bedrijven en om
de impact en inspanningen te verbeteren – in het bijzonder tegenover politieke en economische beleidsmakers – werden
aanbevelingen voor systeem- en besluitvormende instituten opgesteld door P10-EASPD, die voorstellen bevatten voor een
langetermijnsamenwerking tussen academici en bedrijven (in overeenstemming met de regels). Deze aanbevelingen werden
gebaseerd op de bevindingen van studies die gevoerd werden als deel van het project, namelijk de te leveren prestaties
“Aanbevelingen voor multidisciplinair curriculum ergonomie” (een samenvatting van deze aanbevelingen werd onder Bijlage I
opgenomen) en “Verslag van de grondige analyse”, die een lijst met aanbevelingen voorstelt aan systeem- en beleidsmakers om de
ergonomie op de werkplek te verbeteren voor mensen met een beperking. Daarnaast houdt het document rekening met de grondige
discussies met experten van de vaste commissies over tewerkstelling van de Europese vereniging van dienstverleners voor
personen met een handicap (EASPD). Deze te leveren prestatie probeert bij te dragen aan de toekomstige ontwikkeling en innovatie
van de open arbeidsmarkt in partnerlanden van het ERGO WORK project en in de hele Europese Unie. In het debat over
beperkingen, moet de levenskwaliteit altijd de kern vormen van iedere beslissing onafgezien van het werkveld.
Als ondersteuning voor de verspreiding, de aanbevelingen en alle andere te leveren prestaties, heeft de EASPD een bijkomend
document opgesteld, nl. “Communicatie van D4 Beleidsadviezen voor systeem- en beleidsmakers”. Dit document moet de partners
ondersteunen bij het verspreiden en het netwerken. Deze communicatiestrategie werd ontwikkeld als een richtlijn voor alle
projectpartners, in het bijzonder de partners uit Slovenië en Polen, om de communicatie van de beleidsadviezen te
vergemakkelijken.

Activiteitenrapport
en
Op 9 mei werd de definitieve versie van de ERGO WORK Aanbeveling voor systeem en beleid grondig besproken met de leden en
experten van de vaste commissies over tewerkstelling van de Europese vereniging van dienstverleners voor personen met een
handicap (EASPD). De laatste opmerkingen werden gegeven waarna de Commissie de aanbevelingen goedkeurde als een geldig
instrument om de projectuitkomsten en projectdoelen te bevorderen.
Op 8 juni nam het seminarie voor ondernemers “Ergonomische werkplaatsen ontwikkelen- ERGO WORK” plaats in Mościbrody
Mansion Polen plaats. Dit seminarie werd georganiseerd door de faculteit Economische and Rechstwetenschappen, de universiteit
van Natuu- en Menswetenschappen in Siedlce in het kader van het project ERGO WORK. De Poolse project partners, studenten uit
multidiscplinaire groepen en gasten van verschillende bedrijven namen hieraan deel. Tijdens het seminarie werden de resultaten
van de proefprojecten -implementatie in 4 Poolse bedrijven- en andere recente informatie rond ergonomische werkplaatsen design
voorgesteld en besproken.
Op 27 juni nam de Internationale Conferentie rond Onderwijs en Nieuwe Ontwikkelingen plaats in Porto, Portugal. Dr. Marzena
Wójcik-Augustyniak gaf een presentatie rond “Creatie van Inclusieve werkplaatsen voor Personen met een Beperking als een
Integraal Element van Diversiteitsbeleid” waar het ERGO WORK project werd voorgesteld. Meer informatie is terug te vinden op
www.end-educationconference.org
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Aankomende evenementen/meetings
UITNODIGING VOOR DE SLOTCONFERENTIE
Beste collega’s
Het ERGO WORK project team en de decaan van de faculteit Economische en Rechts Wetenschappen van de
Universiteit van Natuur- en Menswetenschappen in Siedlce nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de
Internationale Wetenschappelijke Conferentie over
“Ergonomics – opportunity for new human jobs”
die georganiseerd wordt binnen het ERGO WORK Project, gefinancierd door de Europese Unie.
Deelname is gratis
Datum: 16 september 2015
Locatie: de Hoofdbibliotheek van de Universiteit van Natuur- en Menswetenschappen in Siedlce
9, Ks. Jerzy Popiełuszki Street
Meer informatie – www.ergo-work.eu
We kijken er naar uit u te mogen verwelkomen in Siedlce, Polen!
Gelieve de uitnodiging door te sturen naar collega’s die geïnteresseerd zouden zijn in het onderwerp van de
conferentie!
Internationaal kantoor:
Faculteit Economische en Juridische Wetenschappen
17/19, Żytnia Street, 08-110 Siedlce (Poland)
Secretariaat van de conferentie:
Marzena Wójcik-Augustyniak
Tel.: +48 604 253 198
e-mail: marwojaug@tlen.pl
EASPD Internationale conferentie “Inclusive teaching programmes: Let's develop it together!" Salzburg,
Australië, 22-23 oktober 2015
De aanbevelingen voor systeem- en beleidsmakers, samen met de andere te leveren prestaties zullen officieel
gepresenteerd worden door de EASPD op 22-23 oktober in Salzburg aan de EASPD-leden tijdens de vaste
commissie over tewerkstelling en tijdens de Algemene Vergadering van de EASPD.
Radio Maribor, Slovenië zal opnieuw vertegenwoordigers van OZARA d.o.o., coördinator van het ERGO
WORK project, ontvangen in een dagelijks radioprogramma. Volg het nieuws op de voet op
http://www.rtvslo.si/radiomaribor/.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het
gebruik van de informatie die erin is vervat.
Voor andere talen:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/agencies/use-translation.pdf
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