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VVVB – 21/3/2019 

OOG VOOR DETAIL VOOR … WELZIJN OP HET WERK 

 

 

Minder zitten op kantoor in 

praktijk: alternatieve oplossingen   

Stephan Tomlow 

 Teamleader Ergonomie 

 Bestuurder VerV 
 

VerV – Vlaamse Ergonomie Vereniging 
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VerV – Vlaamse Ergonomie Vereniging 
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• Concrete richtlijnen m.b.t ergonomische aspecten – fysieke 

belasting, voor: 

• (interne) preventieadviseurs 

• facility managers 

• (interieur-)architecten 

 

 

Praktijkrichtlijn kantoorinrichting VerV: doelstellingen 

• Bekomen van werkplekken, met aandacht voor: 

• De mensen 

• Beter zitten 

• Werkplekken geschikt voor de taken die men uitvoert 

• Minder zitten (en meer houdingsafwisseling en beweging) 

• ‘Vrijheid’ en regelmogelijkheden voor de werknemers 

Praktijkrichtlijn kantoorinrichting VerV: doelstellingen 
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De verstelbare werkplek 

Een werkplek op jouw maat 
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Is er nood aan verstelbare 

werkplekken? 

Analyse beeldschermwerkers - 2017 

Minder lage rugklachten als: 

- (goed) dynamisch zitten 

- Aangename steun in lage rug 

Minder schouder- en nekklachten als: 

- Correcte tafelhoogte 

- Goed gebruik armleuningen stoel 

- Leeshouding op scherm 
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Bureaustoel 

• Maatgeving volgens NPR1813 

• Lendensteun in dikte regelbaar 

• Soepele bewegingsdynamiek, die uitnodigt tot 

gebruik 

• Flexplek? Automatische instelling 

bewegingsdynamiek aanbevolen 

Praktijkrichtlijn 

Bureautafel 

• Zit-sta tafel die voldoet aan EN527 

In 2017… 
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Akoestische etiquette 

Kan je je nog concentreren? 
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33% 

In 2017 

Vaak telefonie en overleg nodig? 

Functioneel lawaai Zonder lawaai Sporadisch functioneel lawaai 
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Een (eigen) werkplek 

Flexwerkplekken? Ja, maar… 
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Praktijkrichtlijn - werkplektypes 

Minder zitten én meer bewegen 

You don’t do a thing, if you ain’t got that swing 
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• Indicatie voor hoeveel dynamische alternatieven voor een stoel er 

moeten zijn 

• Hoog-dynamisch of laag-dynamisch 

• Hoog-dynamisch: bvb. bureaufiets 

• Laag-dynamisch: bvb. dynamische zitkruk (zonder rugleuning)  

• Basiswerkplekken 1/8 

• 1 dynamisch alternatief per 8 werkplekken 

• Vergaderen 1/2 

• 1 dynamisch alternatief per 2 vergader-werkplekken 

Dynamics ratio 

Praktijkrichtlijn 

Zit-sta tafel als basis 

• Elke 30 minuten even van de stoel 

• 10 minuten/ uur 

• 1/8 dynamics ratio 

 

Staand overleg 

1. >2u vergaderen:  

• zit-sta vergadertafel 

• Dynamisch stoelen 

2. <2u vergaderen:  

• zit-sta of sta vergadertafel  

• 1/2 dynamics ratio 
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Praktijkrichtlijn 

Zitten doorbreken 

• Zitten doorbreken, elke 30 minuten 

• Drinken halen 

• Geen vuilbakje aan bureau 

• Geen printer aan bureau 

• Toilet op andere verdieping 

• … 

 

Dynamics ratio 1/8 

• 1 dynamisch alternatief per 8 

werkplekken (ter afwisseling) 

• 45 minuten bewegend werken per dag 

 

Maatregel om minder te zitten? 
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Bewegingspromotie 

• Woon-werkverkeer 

• Thuis – aan sport doen 

• middagpauze 

Minder zitten ≠ meer bewegen 

Minder zitten 

• Regelmatig opstaan 

• Staand werken (kort) 

• Staand vergadering 

Minder zitten én meer bewegen (op het werk) 

• Architectuur nodigt uit tot bewegen 

• Dynamische werkvormen 

• cultuur 

                Zie je het nog zitten? 

Proefproject dynamische kantoorinrichting 

bij ING 
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     Prebes Veiligheidsnieuws nr. 197 - 2017 

• 4 teams van 4 personen 

• 4 werkvormen 

• 3 dynamische werkvormen – training/ instructie door leverancier 

• Klassieke zitwerkplek 

• Telkens 1 week per werkvorm 

• Dagelijkse bevraging 

• Algemeen ervaren comfort 

• Specifiek ervaren comfort (lage rug, nek, …) 

• De ervaren werkbaarheid (typen, muisgebruik, …) 

• Het ervaren niveau van o.a. productiviteit, energie, concentratie, stress, … 

Opzet  
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Gebruik 
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• Algemeen: 

• Minder vaak, maar langer dan ‘gesuggereerd gebruik’ 

• Zit-sta tafel:  

• gemiddeld 77 minuten minder zitten op dagbasis 

• In gemiddeld 3 episodes per dag 

• Bureaufiets 

• Gemiddeld 50 minuten fietsen per dag 

• In gemiddeld 2 episodes 

• Dynamische zitkrukken 

• > 70 minuten 

• Gemiddeld 2 episodes per dag 

Gebruik 

Comfort 
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Werkbaarheid  

• Alles is ‘meer comfortabel’ dan alleen maar zitten 

• Dynamische kruk 2 en zit-sta tafel zijn even werkbaar 

• Minder ervaren werkbaarheid zou gevolg kunnen zijn van korte 

gewenningsperiode 

 

Besluiten en discussie 
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• Zit-sta tafel standaard bij aankoop nieuwe bureautafels 

• Dynamische zitkruk 2 wordt voorzien per team 

• Bureaufiets wordt voorzien in kleine meetingrooms voor (kort) 

overleg (met hoge tafel) 

Beleid ING  

Vragen of 

opmerkingen? 
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Stephan Tomlow 
 
• Teamleader Ergonomie Liantis 

• Stephan.tomlow@liantis.be 
• www.liantis.be 
 

• Bestuurder VerV – Vlaamse ergonomie Vereniging 
• Info@verv.be 
• www.verv.be  
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