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vhp heeft een arbo- en ergonomie 
keurmerk voor producten ontwikkeld: 
vhp ergonomics approved®

 
  

 

 

TOONAANGEVEND

BEVLOGEN

RESULTAATGERICHT

Bedrijven en inkopers die 

hulpmiddelen aanschaffen willen 

zekerheid dat zij de juiste keuze 

maken. Producenten en verkopers 

van hulpmiddelen willen hun klanten 

aantoonbaar deze garantie bieden. 

vhp human performance krijgt in 

toenemende mate vragen of 

producten voldoen aan arbo –en 

ergonomie eisen. Het keurmerk 

vhp ergonomics approved® biedt 

zekerheid.

Waarom een arbo- en 
ergonomie keurmerk?

 E R G O N O M I C S

A P P R O V E D

Wat is het  vhp ergonomics approved® keurmerk?
Het keurmerk omvat:
▪ 
▪ 

▪ 

▪ 

Een beschrijving van de product kenmerken.
Metingen fysieke belasting en -indien relevant- veiligheid uitgevoerd door een Europees geregistreerd 
registerergonoom (Eur.Erg opgenomen in het CREE register) en een geregistreerde Hogere Veiligheidskun-
dige (HVK).
Aangegeven wordt aan welke arboregelgeving en -normen het product moet voldoen en of dit daadwerkelijk 
het geval is (Arbowet en NEN/NPR, CEN, DIN en ISO normen).
Indien mogelijk: een vergelijking van de arbeidsomstandigheden bij gebruik van het aangeboden product en 
het product dat gebruikt wordt voor de ‘traditionele’ manier van werken.
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Gebruik
Wanneer het keurmerk toegekend wordt, krijgt de afnemer de beschikking over een rapportage (pdf) 
met de onderzoeksbevindingen en goedkeuring voor het gebruik van het logo. 
De afnemer ontvangt het logo van het keurmerk in .jpeg of .png  om te gebruiken op alle publicaties 
betreffende het product.
Het product wordt opgenomen in het register van ’vhp ergonomics approved’ goedgekeurde producten 
welke gepubliceerd wordt op de website vhp human performance (www.vhphp.nl ) op een speciaal 
daarvoor ingerichte sectie. De rapportage met daarin de toezegging voor gebruik van het logo wordt 
openbaar gemaakt via deze website van vhp human performance. 
Het keurmerk ergonomics approved is als merk vastgelegd en er is een reglement voor gebruik vastge-
steld.

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Geldigheid
Het Keurmerk is 5 jaar geldig zolang het product niet veranderd – de afnemer verplicht zich bij wijzigin-
gen contact op te nemen met vhp.
Het keurmerk is geldig zolang de wet- en regelgeving betreffende het product niet veranderd – vhp 
verplicht zich de afnemer van eventuele wijzigingen op de hoogte te stellen.

▪ 

▪ 

Handhaving
Bij veranderde wet- en regelgeving, product aanpassingen of onjuist gebruik van het product vervalt het 
keurmerk. In dit geval wordt het uitgegeven keurmerk ingetrokken en is het de afnemer niet meer toege-
staan het keurmerk (logo) te gebruiken in publicaties en uitingen. De gepubliceerde rapportage wordt 
verwijderd van de website. Het keurmerk ergonomics approved is vastgelegd in mei 2013. De eerste 12 
producten worden voor de zomer van 2013 gekeurd.

Meer weten?
Indien u belangstelling heeft of vragen heeft over het keurmerk vhp ergonomics approved, dan kunt u 
contact opnemen met:

Drs. Kees Peereboom Eur.Erg.
E keespeereboom@vhphp.nl
T 06 51813536
  

vhp human performance  is een onderzoeks-, advies- en opleidingsbureau. 
vhp werkt voor het bedrijfsleven, branche-instellingen, non-profit organi-
saties en overheid. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: 
www.vhphp.nl. 

vhp human performance 
Huygensstraat 13a
2515 BD  Den Haag

tel 070 389 20 10
info@vhphp.nl
www.vhphp.nl
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