
Checklijst beoordelen 
bestaande balie 

Deze checklijst bevat de belangrijkste en meest 
voorkomende knelpunten bij balies in 
autoverhuurbedrijven.  
Wat voor balie is in jouw autoverhuurbedrijf in 
gebruik (zie plaatjes)? 

1. sta-stabalie

2. zit-sta balie met verhoogde vloer

3. zit-sta bali zonder verhooggde vloer

4. zit-zit balie



Checklijst 1. Sta / stabalie 
 

 Check  Oplossingen/maatregelen 
1 Is de baliediepte maximaal 80 cm op de plek 

waar de medewerker het verhuurcontract 
met de klant doorneemt?  
 
Als de diepte meer dan 80 cm is, zal de 
medewerker tijdens het doornemen van het 
huurcontract voorover moeten buigen. Als 
dat regelmatig gebeurt, is dat een zware 
belasting voor de onderrug. 
 

Ja / 
bij 
nee
-> 

- Kort de baliediepte in, daar waar de 
medewerker het contract met de klant 
doorneemt,  door bijvoorbeeld het blad 
in te zagen en voldoende beenruimte 
creëren; 
- Als dat niet mogelijk is, zorg dan dat dit 
punt bij het vervangen van de balie 
wordt opgenomen in het programma van 
eisen. 
 

2 Heeft de medewerker, als hij staat, 
voldoende beenruimte?  Tussen knieën en de 
voorkant van het werkblad is minimaal 10 
cm nodig. Voor de voeten geldt minimaal 15 
cm. 
 
Als de beenruimte te krap is, kan de 
medewerker niet dicht genoeg bij het 
werkblad staan en wordt hij gedwongen 
voorovergebogen te staan, wat extra 
belastend is voor de onderrug. 

 

Ja / 
nee 
-> 

- Verwijder kasten en/of planken onder 
het werkblad of verplaats deze naar 
achteren, waardoor er een vrije ruimte 
van 10 cm onder het balieblad en een 
vrije voetruimte van 15 cm diep en 25 
cm hoog ontstaan; 
- Verschuif het werkblad zodanig in de 
richting van de medewerker, dat hij 
meer been- en voetruimte krijgt; 
- Is dat niet mogelijk? Breng dit punt 
dan onder in het programma van eisen 
als de balie vervangen wordt. 
 

3 Staat de medewerker minder dan 1 uur 
achter elkaar of minder dan 4 uur per dag 
achter de balie? 
 
Staand werken is vermoeiender dan zittend 
werken. Een medewerker mag maximaal 1 
uur achtereen en 4 uur op een werkdag 
staand werk verrichten. 

Ja / 
nee 
-> 

Als dat meer dan 1 uur achter elkaar of 4 
uur per dag is, plaats dan  een 
zitgelegenheid (baliestoel) om het werk 
(deels) zittend uit te kunnen voeren. Zie 
hiervoor de maatregel zitten achter de 
balie <link>. 

4 Is het beeldscherm in kijkafstand en in 
hoogte verstelbaar?  
 
Als het beeldscherm niet verstelbaar is, moet 
de medewerker regelmatig naar een vast 
punt kijken, ook al past dat niet bij zijn 
voorkeur en lichaamsmaten. Als het scherm 
te hoog of te laag staat, kan dat tot 
nekklachten en hoofdpijn leiden. Te dichtbij 
is vermoeiend of alleen mogelijk met een 
bril. 
 

Ja / 
nee 
-> 

- Bevestig het beeldscherm aan een 
monitorarm;  
- Is de werkplek gekoppeld aan een 
bepaalde medewerker, dan kan een 
beeldschermverhoger of wellicht een pak 
printpapier onder het beeldscherm 
helpen om het scherm op hoogte te 
krijgen; 
- Soms staat het beeldscherm niet hoog 
of veraf genoeg, 
omdat de balierand 
een obstakel vormt. 
Wellicht kan de balie 
aangepast worden, 
zodat het 
beeldscherm wel op 
de juiste afstand en hoogte staat. 
 



 Is het balieblad mat en licht van kleur? 
Een spiegelend en/of donker balieblad geeft 
onbewust prikkels naar de hersenen en dat 
maakt het werken extra inspannend. 

Ja / 
nee 
-> 

- Leg een grote, lichte onderlegger of 
mat onder het toetsenbord; 
- Zorg voor verlichting boven de balie die 
niet spiegelt op het werkblad. 
 
 

 Als de medewerker naar het beeldscherm of 
de klant kijkt, is dan daarachter buitenlucht 
zonder lichtwering, of verlichting zonder 
afscherming zichtbaar?  
Regelmatig naar een klant of beeldscherm 
kijken, met een beduidend lichtere 
achtergrond is vermoeiend voor de ogen en 
kan leiden tot hoofdpijnklachten. 
 

Ja / 
nee 
-> 

- Breng lichtwering aan op het raam 
waarachter de buitenlicht te zien is; 
- Scherm de verlichting af, zodat de 
medewerker daar niet rechtstreeks in 
kan kijken. 
 

 
 
  



Checklijst 2. Zit /stabalie met 
verhoogde vloer 
 
 
 
 
 
 Check  Oplossingen/maatregelen 
1 Bevinden de ogen van de medewerkers zich 

ongeveer op gelijke hoogte als de ogen van 
de klanten? (verschil minder dan 20 cm) 
 
Als de medewerker meer dan 20 cm lager zit 
dan de klant, moet hij regelmatig omhoog 
kijken, wat tot nekklachten kan leiden. De 
klant kijkt dan bovendien op de 
baliemedewerker neer: bij agressieve 
klanten kan dat extra onprettig voelen. De 
medewerker kan zich bovendien letterlijk 
bekeken voelen. 
 
 

Ja / 
nee 
-> 

- Verhoog vloer en werkblad van de balie. 
Het meest ideaal is een vloerverhoging van 
33 cm. De minimale verhoging is 20 cm, de 
hoogte van een traptrede. Het werkblad 
moet in dat geval ook verhoogd worden, 
bijvoorbeeld door de gehele balie (inclusief 
werkblad) op de verhoogde vloer te 
plaatsen; 
- Creëer een apart sta-gedeelte bij de balie, 
waar de medewerker en de klant tijdens de 
contactmomenten met de klant kan staan; 
- Is dat niet mogelijk? Neem dit punt dan 
op in het programma van eisen, als de balie 
vervangen wordt. 
 

2 Heeft de medewerker, bij zittend werk, 
voldoende beenruimte?  
 
Onder het werkblad is voor beenruimte 
minimaal 80 cm diepte én breedte vereist.  
Onder de balie staan geen spullen hinderlijk 
in de weg. Het werkblad is maximaal 5 cm 
dik. 
 

Ja / 
nee 
-> 

Verwijder kastjes, planken e.d. onder het 
werkblad. 
 

3 Kan de medewerker zijn stoel zo instellen dat 
hij comfortabel zit?  
 
Hierbij is het volgende belangrijk:  
• de zitting staat zo hoog dat de knieën een 
hoek maken van ongeveer 90°. De 
bovenbenen staan dan horizontaal wanneer 
de voeten plat op de grond staan;  
• de armsteunen zijn ingesteld op 
ellebooghoogte of de medewerker gebruikt 
het bureaublad als steun voor zijn 
onderarmen;  
• de voorrand van de zitting knelt niet in de 
knieholte; 
• de onderrug wordt goed ondersteund.  

 

Ja / 
nee 
-> 

- Als de knieën een hoek van meer dan 90° 
maken, staat het blad te hoog: plaats dan 
een voetenplateau; 
- Verhoog het werkblad als het balieblad te 
laag is; 
- Als de stoel niet correct ingesteld kan 
worden, vervang deze dan door een stoel 
die past bij de balie en het baliewerk. 
Gebruik daarbij het keuzeformulier stoel 
<link naar keuzeformulier stoel> 

  



4 Is het beeldscherm in kijkafstand en in 
hoogte verstelbaar? 
 
Als het beeldscherm niet verstelbaar is, moet 
de medewerker regelmatig naar een vast 
punt kijken, ook al past dat niet bij zijn 
voorkeur en lichaamsmaten. Als het scherm 
te hoog of te laag staat, kan dat tot 
nekklachten en hoofdpijn leiden. Te dichtbij 
is vermoeiend of alleen mogelijk met een 
bril. 
 

Ja / 
nee 
-> 

- Bevestig het beeldscherm aan een 
monitorarm;  
- Is de werkplek gekoppeld aan een 
bepaalde medewerker, dan kan een 
beeldschermverhoger of  een pak 
printpapier onder het beeldscherm helpen 
om het scherm op hoogte te krijgen; 
- Soms staat het beeldscherm niet hoog of 
veraf genoeg, 
omdat de balierand 
een obstakel vormt. 
Wellicht kan de balie 
aangepast worden, 
zodat het 
beeldscherm wel op 
de juiste afstand en hoogte staat. 
 

5 Is het balieblad mat en licht van kleur? 
 
Een spiegelend en/of donker balieblad geeft 
onbewust prikkels naar de hersenen en dat 
maakt het werken extra inspannend. 

Ja / 
nee 
-> 

- Leg een grote, lichte onderlegger of mat 
onder het toetsenbord; 
- Zorg voor verlichting boven de balie die 
niet spiegelt op het werkblad. 
 
 

6 Als de medewerker naar het beeldscherm of 
de klant kijkt, is dan daarachter buitenlucht 
zonder lichtwering, of verlichting zonder 
afscherming zichtbaar?  
 
Regelmatig naar een klant of beeldscherm 
kijken, met een beduidend lichtere 
achtergrond is vermoeiend voor de ogen en 
kan leiden tot hoofdpijnklachten. 
 

Ja / 
nee 
-> 

- Breng lichtwering aan op het raam 
waarachter de buitenlicht te zien is; 
- Scherm de verlichting af, zodat de 
medewerker daar niet rechtstreeks in kan 
kijken. 
 

 
  



Checklijst 3. Zit /stabalie 
zonder verhoogde vloer 
 
 
 
 

 Check  Oplossingen/maatregelen 
1 Bevinden de ogen van de medewerkers zich 

ongeveer op gelijke hoogte als de ogen van 
de klanten als hij zit? (verschil minder dan 
20 cm) 
 
Als de medewerker meer dan 20 cm lager zit 
dan de klant, moet hij regelmatig omhoog 
kijken, wat tot nekklachten kan leiden. De 
klant kijkt dan bovendien op de 
baliemedewerker neer: bij agressieve 
klanten kan dat extra onprettig voelen. De 
medewerker kan zich bovendien letterlijk 
bekeken voelen. 
 
 

Ja / 
nee 
-> 

- Zorg voor een stoel die ver genoeg omhoog 
gezet kan worden; 
- Is dat niet mogelijk? Neem dit punt dan op in 
het programma van eisen, als de balie 
vervangen wordt. 
 

2 Heeft de medewerker, als hij staat, 
voldoende beenruimte?  Tussen knieën en de 
voorkant van het werkblad is minimaal 10 
cm nodig. Voor de voeten geldt minimaal 15 
cm. 
 
Als de beenruimte te krap is, kan de 
medewerker niet dicht genoeg bij het 
werkblad staan en wordt hij gedwongen 
voorovergebogen te staan, wat extra 
belastend is voor de onderrug. 

 

Ja / 
nee 
-> 

- Verwijder kasten en/of planken onder het 
werkblad v of verplaats deze naar achteren, 
waardoor er een vrije ruimte van 10 cm onder 
het balieblad en een vrije voetruimte van 15 
cm diep en 25 cm hoog ontstaan; 
- Verschuif het werkblad zodanig in de richting 
van de medewerker, dat hij meer been- en 
voetruimte krijgt; 
- Is dat niet mogelijk? Breng dit punt dan 
onder in het programma van eisen als de balie 
vervangen wordt. 
 

3 Heeft de medewerker, als hij zit, voldoende 
beenruimte?  
 
Onder het werkblad is voor beenruimte 
minimaal 60 cm diepte én breedte vereist.  
Onder de balie staan geen spullen hinderlijk 
in de weg. Het werkblad is maximaal 5 cm 
dik. 
 

Ja / 
nee 
-> 

Verwijder kastjes, planken e.d. onder het 
werkblad. 
 

  



4 Kan de medewerker zijn stoel zo instellen dat 
hij comfortabel zit?  
 
Hierbij is het volgende belangrijk:  
• de zitting staat zo hoog dat de knieën een 
hoek maken van ongeveer 90°. De 
bovenbenen staan dan horizontaal wanneer 
de voeten plat op de voetensteun staan;  
• de armsteunen zijn ingesteld op 
ellebooghoogte of de medewerker gebruikt 
het bureaublad als steun voor zijn 
onderarmen;  
• de voorrand van de zitting knelt niet in de 
knieholte; 
• de onderrug wordt goed ondersteund.  

 

Ja / 
nee 
-> 

- Als de knieën een hoek van meer dan 90° 
maken plaats dan een verhoogd 
voetenplateau; 
- Als de stoel niet correct ingesteld kan 
worden, vervang deze dan door een stoel die 
past bij de balie en het baliewerk. Gebruik 
daarbij het keuzeformulier stoel <link naar 
keuzeformulier stoel> 

5 Is het beeldscherm in kijkafstand en in 
hoogte verstelbaar? 
 
Als het beeldscherm niet verstelbaar is, moet 
de medewerker regelmatig naar een vast 
punt kijken, ook al past dat niet bij zijn 
voorkeur en lichaamsmaten. Als het scherm 
te hoog of te laag staat, kan dat tot 
nekklachten en hoofdpijn leiden. Te dichtbij 
is vermoeiend of alleen mogelijk met een 
bril. 
 

Ja / 
nee 
-> 

- Bevestig het beeldscherm aan een 
monitorarm;  
- Is de werkplek gekoppeld aan een bepaalde 
medewerker, dan kan een 
beeldschermverhoger of wellicht een pak 
printpapier onder het beeldscherm helpen om 
het scherm op hoogte te krijgen; 
- Soms staat het beeldscherm niet hoog of 
veraf genoeg, omdat 
de balierand een 
obstakel vormt. 
Wellicht kan de balie 
aangepast worden, 
zodat het beeldscherm 
wel op de juiste 
afstand en hoogte staat. 
 

6 Is het balieblad mat en licht van kleur? 
 
Een spiegelend en/of donker balieblad geeft 
onbewust prikkels naar de hersenen en dat 
maakt het werken extra inspannend. 

Ja / 
nee 
-> 

- Leg een grote, lichte onderlegger of mat 
onder het toetsenbord; 
- Zorg voor verlichting boven de balie die niet 
spiegelt op het werkblad. 
 
 

7 Als de medewerker naar het beeldscherm of 
de klant kijkt, is dan daarachter buitenlucht 
zonder lichtwering, of verlichting zonder 
afscherming zichtbaar?  
 
Regelmatig naar een klant of beeldscherm 
kijken, met een beduidend lichtere 
achtergrond is vermoeiend voor de ogen en 
kan leiden tot hoofdpijnklachten. 
 

Ja / 
nee 
-> 

- Breng lichtwering aan op het raam 
waarachter de buitenlicht te zien is; 
- Scherm de verlichting af, zodat de 
medewerker daar niet rechtstreeks in kan 
kijken. 
 

 
  



Checklijst 4. Zit /zitbalie  

 Check  Oplossingen/maatregelen 
1 Heeft de medewerker, als hij zit, voldoende 

beenruimte?  
 
Onder het werkblad is voor beenruimte 
minimaal 60 cm diepte én breedte vereist.  
Onder de balie staan geen spullen hinderlijk 
in de weg. Het werkblad is maximaal 5 cm 
dik. 
 

Ja / 
nee 
-> 

Verwijder kastjes, planken e.d. onder het 
werkblad. 
 

2 Kan de medewerker zijn stoel zo instellen dat 
hij comfortabel zit?  
 
Hierbij is het volgende belangrijk:  
• de zitting staat zo hoog dat de knieën een 
hoek maken van ongeveer 90°. De 
bovenbenen staan dan horizontaal wanneer 
de voeten plat op de grond staan;  
• de armsteunen zijn ingesteld op 
ellebooghoogte of de medewerker gebruikt 
het bureaublad als steun voor zijn 
onderarmen;  
• de voorrand van de zitting knelt niet in de 
knieholte; 
• de onderrug wordt goed ondersteund.  
 

Ja / 
nee 
-> 

- Als de knieën een hoek van meer dan 90° 
maken, staat het blad te hoog: plaats dan 
een voetenplateau; 
- Verhoog het werkblad als het balieblad te 
laag is,; 
- Als de stoel niet correct ingesteld kan 
worden, vervang deze dan door een stoel die 
past bij de balie en het baliewerk. Gebruik 
daarbij het keuzeformulier stoel <link naar 
keuzeformulier stoel>. 
 

3 Is het beeldscherm in kijkafstand en in 
hoogte verstelbaar? 
 
Als het beeldscherm niet verstelbaar is, moet 
de medewerker regelmatig naar een vast 
punt kijken, ook al past dat niet bij zijn 
voorkeur en lichaamsmaten. Als het scherm 
te hoog of te laag staat, kan dat tot 
nekklachten en hoofdpijn leiden. Te dichtbij 
is vermoeiend of alleen mogelijk met een 
bril. 
 

Ja / 
nee 
-> 

- Bevestig het beeldscherm aan een 
monitorarm;  
- Is de werkplek gekoppeld aan een bepaalde 
medewerker, dan kan een 
beeldschermverhoger of wellicht een pak 
printpapier onder het beeldscherm helpen om 
het scherm op hoogte te krijgen; 
- Soms staat het beeldscherm niet hoog of 
veraf genoeg, omdat 
de balierand een 
obstakel vormt. 
Wellicht kan de balie 
aangepast worden, 
zodat het 
beeldscherm wel op 
de juiste afstand en hoogte staat. 
 

4 Is het balieblad mat en licht van kleur? 
Een spiegelend en/of donker balieblad geeft 
onbewust prikkels naar de hersenen en dat 
maakt het werken extra inspannend. 

Ja / 
nee 
-> 

- Leg een grote, lichte onderlegger of mat 
onder het toetsenbord; 
- Zorg voor verlichting boven de balie die niet 
spiegelt op het werkblad. 
 

5 Als de medewerker naar het beeldscherm of 
de klant kijkt, is dan daarachter buitenlucht 
zonder lichtwering, of verlichting zonder 
afscherming zichtbaar?  
Regelmatig naar een klant of beeldscherm 
kijken, met een beduidend lichtere 
achtergrond is vermoeiend voor de ogen en 
kan leiden tot hoofdpijnklachten. 

Ja / 
nee 
-> 

- Breng lichtwering aan op het raam 
waarachter de buitenlicht te zien is; 
- Scherm de verlichting af, zodat de 
medewerker daar niet rechtstreeks in kan 
kijken. 
 

 




