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Minder zitten in de praktijk:
weerstanden en oplossingen

Infosessie i.o.v. de Vlaamse Ergonomievereniging
Katrien De Cocker (UGent)

Percepties rond zitten op het werk bij Vlaamse werkgevers 
en werknemers en hun mening over mogelijke acties
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Studiemethode

Groepsdiscussie
4 bij werknemers (n=34)
3 bij kaderleden (n=21) 

Gespreksonderwerpen:
- Perceptie rond zitten op het werk 

- Mogelijke strategieën om zitten te verminderen en 
onderbreken

- Algemene aanpak van een interventie
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Resultaten: percepties

Veel zitten op het werk… maar perceptie van voldoende
onderbrekingen

“Ik denk dat ik minstens 7-8 uur van de werkdag neerzit”

[vrouwelijk kaderlid]

“Ik zit nooit langer dan 30 minuten aan mijn bureau zonder

eens recht te staan”

[vrouwelijk kaderlid]

Gezondheidsklachten: 
nek, rug, benen, vermoeidheid

“Ik heb vaak nek- en rugklachten… ik ga zelf regelmatig

naar een osteopaat hiervoor” 

[mannelijk kaderlid]
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Verschil inactiviteit – sedentair is niet duidelijk

“Maar ik vraag me af: is het de moeite om recht te staan en

even rond te stappen? Is dat echt beter dan blijven zitten? ” 

[vrouwelijke werknemer]

Vragen omtrent richtlijnen ivm zitten

“Ik weet niet wat het beste is? Hoeveel moet je nu 

bewegen en hoe lang mag je eigenlijk zitten? 

Is het vooral de duur en lengte van de zitperioden die belangrijk zijn? “ 

[vrouwelijk kaderlid]
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Resultaten: mogelijke strategieën tijdens werkuren

Niveau Zitten verminderen Zitten onderbreken

Individueel - Rechtstaand telefoneren
- Rechststaand sorteren

- Computer pop-ups
- Meer water drinken

Sociaal Wandelgesprekken Naar collega toe gaan

Organisatie Staande meetings Staande pauze in meetings

Omgeving Standing desks - Kantoor herinrichten
- Centrale printers, vuilbak…
- Actief zitmeubilair

… MAAR: HEEL VEEL BARRIÈRES!

Visie op concrete voorstellen



6

Werknemers
• Productiviteit hoger
• Max 15 min
• Makkelijk
organiseerbaar
• Voelt vreemd

Management
• Enkel bij brainstorm 
meetings
• Storend bij presentatie
• Te veel praten onderling
• Beter korte pauze
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Werknemers
• Duur
• Enkel voor routinejobs
• Moeilijk verplaatsbaar

Management
• Duur
• Enkel voor routinejobs
• Moeilijk verplaatsbaar
• Doel om recht te staan

Resultaten: mogelijke strategieën tijdens pauzes

niveau Zitten verminderen Zitten onderbreken

Individueel Actieve lunch pauze ‘beweegmomenten’

Sociaal Gezamenlijke
beweegmomentenOrganisatie

Omgeving Sta-tafels in kantine

… MAAR: HEEL VEEL BARRIÈRES!
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Visie op concrete voorstellen

Werknemers
• Te veel receptiegevoel
• Enkel voor broodjes

Management
• Spreekt niet echt aan
• Niet voor eten
• Eventueel voor koffie
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Werknemers
• Enkel indien steun van 
management
• ‘we hebben wel wat 
beters te doen’
• Enkel indien iedereen
het doet

Management
• Gemengde reacties
• Doel om recht te staan
• Moet leuk zijn, in groep
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Resultaten: barrièrs & faciliterende factoren

Belangrijkste barrières:
- Productiviteit

- Praktische organisatie en kosten

- Schrik anderen te storen, staan is ‘raar’

- Zitten is ingebakken gewoonte

+ ‘resistance to change’?

Belangrijkste faciliterende factoren:
- Bewustzijn verhogen (objectieve zitdata)

- Kleine veranderingen, geen grote
Acties in groep, verandering bedrijfscultuur

- Reden geven om recht te staan

- Werknemer: verplicht bepaalde strategieën
Werkgever: geef keuze om zelf te beslissen

- Werknemer: ‘top down’ aanpak
Werkgever: gedeelde verantwoordelijkheid
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Besluit

Toekomstige programma’s zullen verschillende componenten 
moeten bevatten met

informatieve
educatieve
motiverende strategieën


