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Ruim vijftien jaar geleden is Inofec Kantoormeubelen begonnen met de 
ontwikkeling van flexibel kantoormeubilair. Door middel van verstelbare 
bureaus en stahulpen kan niet alleen zittend, maar ook staand gewerkt 
worden. In Scandinavië is deze manier van werken al heel gewoon en 
ook in Nederland wint deze werkwijze langzaam terrein. Steeds meer 
Nederlandse bedrijven gaan over op flexibele werkplekken, maar wat 
houdt dit precies in? En waarom zouden bedrijven hierop over moeten 
gaan? In deze whitepaper vind je antwoord op deze en andere vragen 
omtrent flexibele werkplekken. Na het lezen van deze whitepaper weet je 
alles over deze relatief nieuwe manier van kantoorinrichting. Nieuwsgierig 
geworden naar de mogelijkheden voor jouw kantoor? Neem gerust 
contact met ons op!

Inofec Kantoormeubelen
Inofec Kantoormeubelen is opgericht in 1986 en heeft inmiddels al 30 
jaar aan ervaring opgedaan. Dankzij deze jarenlange ervaring en kennis 
die we hebben opgedaan op het gebied van kantoorinrichting, mogen 
we ons tot de top 10 kantoorinrichters van Nederland rekenen. Inofec 
is gevestigd in Roosendaal waar momenteel ruim 55 medewerkers 
werkzaam zijn. Daarnaast heeft het bedrijf een vestiging in België 
waar 25 medewerkers in dienst zijn. We beschikken in Roosendaal 
over een bedrijfsruimte van 7.800 m², waarvan 1.800 m² is ingericht 
als bedrijfsruimte en showroom en 6.000 m² als magazijn- en 
expeditieruimte. Tevens hebben we begin 2015 een showroom in Alphen 
aan den Rijn geopend. Dagelijks rijden er 14 vrachtwagens door heel 
Nederland om ruim 15.000 klanten te bedienen. Deze klanten bestaan uit 
bedrijven, zorginstellingen, scholen en overheidsinstellingen.
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Zitten is het nieuwe roken
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1. ZITTEN IS HET 
NIEUWE ROKEN

Zitten is het nieuwe roken, luidt tegenwoordig het credo. Door diverse 
onderzoeken wordt bevestigd dat langdurig zitten dodelijk is. Het leidt tot 
een grotere kans op hart- en vaatziekten, diabetes, obesitas en kanker. 
Slecht nieuws voor Nederland, want Nederlanders zitten het meest van alle 
Europeanen (Loyen et al., 2016). Er is maar één oplossing: meer bewegen op 
kantoor en minder zitten. Dat kan op verschillende manieren met flexibel 
kantoormeubilair.

Uit de Leefstijlmonitor 2015, waar onder andere RIVM, VeiligheidNL en CBS bij betrokken 
zijn, blijkt dat Nederlanders dagelijks gemiddeld 8,7 uur zittend doorbrengen. Vooral 
hoogopgeleiden zitten veel op doordeweekse dagen: gemiddeld 10,1 uur. Met name 
op kantoor komen mensen niet van hun plek af, terwijl veel medewerkers aan het eind 
van een werkdag toch moe zijn. Dit komt doordat ze de hele dag denkwerk verrichten. 
Er vindt dus veel mentale activiteit plaats op een werkdag, maar (bijna) geen lichamelijke 
activiteit.
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Hoewel sporten gezond is, is het gezondheidsrisico 
dat langdurig zitten met zich meebrengt niet op te 
lossen door meer te sporten. Sterker nog, sportieve 
inspanningen worden zelfs teniet gedaan wanneer 
men langdurig zit. Zitten is dodelijk, net als roken. 
Zittend worden spieren amper gebruikt. Met name 
de beenspieren zijn ontspannen, terwijl dit de 
grootste spieren in het lichaam zijn. 

Hidde van der Ploeg van het EMGO-instituut van 
het VU medisch centrum doet onderzoek naar 
de gezondheidsrisico’s van langdurig zitten. In 
een aflevering van EenVandaag vertelde hij dat 
wanneer spieren niet worden gebruikt, suiker en 
vet minder snel worden opgenomen, waardoor 
een hoger risico op hart- en vaatziekten en het 
ontwikkelen van diabetes ontstaat. Denk ook aan 
klachten aan de rug, armen, nek en schouders. De 
enige manier om dit tegen te gaan is door langdurig 
zitten te voorkomen. Dit is niet alleen beter voor de 
gezondheid, maar komt ook de productiviteit ten 
goede.

1.1 MEER SPORTEN 
HELPT NIET
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Leesman is de grootste, wereldwijde, 
onafhankelijke database met gegevens 
over de effectiviteit van de werkomgeving. 
Door middel van de Leesman Index die 
loopt van 0 tot 100 kan de effectiviteit van 
een werkplek worden gemeten. Bedrijven 
die meer dan 70 scoren, ontvangen de 
Leesman+ accreditatie. De manier waarop 
medewerkers hun werk organiseren, 
de aanwezige faciliteiten en de fysieke 
aspecten van de werkomgeving worden in 
het onderzoek van Leesman meegenomen. 
Voorbeelden van stellingen uit het 
onderzoek van Leesman zijn:  

• De huidige werkomgeving schept een 
prettige omgeving om in te werken

• De huidige werkomgeving maakt het mij 
mogelijk productief te werken

• De organisatiecultuur ondersteunt 
mobiel/flexibel werken

De stellingen zijn te beantwoorden met: 

• Zeer oneens
• Oneens
• In lichte mate oneens
• Neutraal
• In lichte mate eens
• Eens
• Zeer eens

Hoe zou jouw huidige werkplek scoren 
op de Leesman Index? De hele dag zitten 
achter het bureau komt de productiviteit 
van de meeste werknemers niet ten 
goede. Zit-stawerkplekken bieden een 
productievere werkplek. Een flexibele 
werkomgeving stimuleert tevens 
creativiteit, samenwerking en innovatie.

1.2 VERLAAGDE 
PRODUCTIVITEIT
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HOOFDSTUK 2

Flexibele werkplekken
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2. FLEXIBELE 
WERKPLEKKEN

Staand werken klinkt voor velen nog erg abstract. Hoe kunnen werknemers 
die de hele dag aan een statafel werken zich bijvoorbeeld goed focussen? 
Flexibele werkplekken of zit-stawerkplekken dekken daarom beter de lading. 
Deze werkplekken bevatten een in hoogte verstelbaar bureau en stahulpen 
om zowel zittend als staand te werken. Op deze manier krijgt de werknemer de 
mogelijkheid om zowel zittend als staand zijn werkzaamheden te verrichten en 
zo meer te bewegen. De voordelen van deze werkwijze worden in dit hoofdstuk 
benoemd.

Tijdens het staan worden de spieren in de benen, billen en het bekken gebruikt die 
tijdens het zitten niet worden gebruikt. Daarnaast gaat het niet per se om het staan 
op zich, maar om het doorbreken van het langdurig zitten. De bureaustoel hoeft dan 
ook zeker niet meteen de deur uit. Ter aanvulling op de traditionele werkplek dient er 
echter ook een mogelijkheid te zijn om staand te werken. De voordelen van flexibele 
werkplekken zijn:

• Meer beweging
• Beter voor de gezondheid
• Meer flexibiliteit
• Betere productiviteit/effectiviteit
• Medewerkers voelen zich fitter
• Medewerkers zijn minder snel afgeleid
• Vergroot de creativiteit 
• Vergroot de innovatie
• Trekt jonge medewerkers aan
• Kan leiden tot kostenbesparingen 

In de rest van dit hoofdstuk worden deze voordelen verder toegelicht.
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Behalve de flexibiliteit voor de werknemer, bieden 
zit-stawerkplekken ook meer flexibiliteit op kantoor. 
Geef werknemers de ruimte om op verschillende 
plekken, zowel zittend als staand, te werken. Zo kan 
een vergaderruimte gecreëerd worden met statafels, 
maar ook een paar afgesloten concentratieruimtes 
waar werknemers even zittend een voorstel kunnen 
uitwerken. 

Dit hoeft niet vanaf een traditionele bureaustoel, 
maar kan bijvoorbeeld ook vanaf een bal. Zo 
worden al meer spieren aangespannen dan op een 
traditionele bureaustoel. Op deze manier wordt 
meer fysieke activiteit op de werkvloer gestimuleerd. 

2.1 FYSIEKE 
ACTIVITEIT STIMULEREN
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Door werknemers meer vrijheid te bieden, gaat 
de productiviteit omhoog. Door van werkplek te 
veranderen en meer te bewegen, verkleint de kans 
om achter het bureau in te dutten. 

Een andere oplossing om indutten te voorkomen, 
is het plaatsen van deskbikes. Even geen inspiratie? 
Dan kan de medewerker gewoon even fietsen. Het 
is wel aan te raden om een douchegelegenheid 
op kantoor te maken. Na een verfrissende douche 
op kantoor, kunnen medewerkers er weer even 
tegenaan.

Deze afwisseling bevordert de productiviteit, 
creativiteit en innovatie. Dit spreekt jonge, talentvolle 
medewerkers aan. Innovatieve bedrijven met 
flexibele werkplekken spreken nu eenmaal meer 
aan dan een traditioneel kantoor waar iedereen zijn 
eigen werkplek heeft. Veel bedrijven ondervinden 
problemen met het aantrekken van nieuwe, jonge 
medewerkers. Dit heeft vaak ook te maken met het 
beeld dat jongeren van het bedrijf hebben. Flexibel 
werken is dus niet alleen vernieuwend, maar kan 
ook verjongend werken.

2.2 CREATIEVE 
BROEDPLAATS
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Er is niet alleen steeds meer vraag naar flexibele 
werkplekken vanwege gezondheidsoverwegingen en 
het aantrekken van jong talent, maar ook vanwege 
financiële overwegingen. Het aantal werknemers 
met tijdelijke contracten en externen (de ‘flexibele 
schil’) wordt steeds groter (CBS, 2016), waardoor het 
aantal aanwezigen op kantoor flink kan variëren. 

Daarnaast is er altijd wel iemand naar een klant 
of met vakantie. Door het nieuwe werken kunnen 
flexibele werkplekken een fikse kostenbesparing 
opleveren. Wanneer niet iedereen een eigen bureau 
heeft, maar iedereen de beschikking heeft tot 
een flexibele werkplek, hoeven er (vooral in grote 
bedrijven) vaak minder werkplekken aanwezig te 
zijn. Dit scheelt een hoop ruimte en kan daarmee 
een behoorlijke besparing in de gebouwkosten 
opleveren. Minder vierkante meters kosten immers 
meestal minder geld.

2.3 KOSTENBESPARING
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HOOFDSTUK 3

Van zittend naar staand werken
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3. VAN ZITTEND NAAR 
STAAND WERKEN

Hoewel flexibele werkplekken veel voordelen bieden, lijkt de stap om deze 
werkplekken daadwerkelijk te creëren voor veel bedrijven nog erg groot. Voor 
medewerkers die al jaren een eigen bureau hebben, is het vaak ook even 
wennen. De overgang van traditionele naar flexibele werkplekken is dan ook 
een belangrijk proces. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van deze 
nieuwe manier van werken binnen een organisatie?

De eerste stap naar een succesvolle implementatie is een manager of leidinggevende die 
overtuigd is van het succes van flexibele werkplekken. Hij of zij moet de voordelen van 
flexibele werkplekken inzien, anders zal de implementatie nooit succesvol zijn. Goede 
informatievoorziening is hierbij van belang.
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Veel bezwaren die werknemers tegen flexibele 
werkplekken hebben, blijken in de praktijk 
gemakkelijk op te lossen. Veelvoorkomende 
bezwaren zijn:

• Je kunt toch niet de hele dag staand werken?
• Langdurig staand werken op hakken/tijdens de 

zwangerschap wordt afgeraden
• Langdurig staand werken leidt tot voetklachten 

en spataderen
• Door mijn fysieke klachten kan ik niet staand 

werken
• Ik heb een eigen werkplek nodig

3.1 BEZWAREN TEGEN 
FLEXIBELE WERKPLEKKEN
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De meeste bezwaren zijn gericht op langdurig 
staand werken. Benadruk daarom dat het niet de 
bedoeling is dat medewerkers hun werk alleen 
nog maar staand uitvoeren, maar dat ze hun 
werkhouding regelmatiger moeten afwisselen. 

FNV Bondgenoten heeft in het dossier ‘Zittend en 
staand werk’ opgenomen dat werknemers niet 
langer dan twee uur achter elkaar mogen zitten 
en niet langer dan één uur achter elkaar mogen 
staan. Door deze norm met medewerkers te 
communiceren, krijgen ze meer inzicht in de invloed 
van flexibele werkplekken op hun werkhouding.

3.2 LANGDURIG 
STAAND WERKEN
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Fysieke klachten ontstaan vaak door langdurig in 
dezelfde houding te werken. Door de werkhouding 
meer af te wisselen, worden de spieren versterkt 
wat de klachten zelfs kan verminderen. Met een 
paar uur staand werken per dag verbetert de 
bloedcirculatie en lichaamshouding. Wanneer 
medewerkers overgaan van zittend naar afwisselend 
staand werken, kan dit vooral in het begin pijnlijk 
zijn. 

Bij te veel pijn moeten medewerkers regelmatiger 
gaan zitten. Naar mate medewerkers vaker staand 
werken en de spieren sterker worden, zal staand 
werken steeds minder pijnlijk worden.

3.3 FYSIEKE 
KLACHTEN
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Veel bezwaren voor flexibele werkplekken ontstaan 
uit onwetendheid. Het belangrijkste is om uit 
te leggen waarom de organisatie overgaat naar 
flexibele werkplekken. Welke voordelen zien 
jullie als organisatie? Met het argument van een 
kostenbesparing zullen medewerkers niet worden 
overtuigd. 

Met argumenten als een betere gezondheid, een 
verhoogde productiviteit, meer flexibiliteit en 
creativiteit wel. De eerste stap tot het wegnemen 
van bezwaren, is het informeren van werknemers 
over de beweegredenen. 

3.4 GEEF INZICHT IN DE 
BEWEEGREDENEN
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De aankondiging dat werknemers voortaan geen 
vaste werkplek hebben, kan nogal rauw op hun 
dak vallen. Wees daarom concreet in wat de 
veranderingen precies inhouden. De mededeling 
“we gaan dit weekend het kantoor flexibel inrichten”, 
roept een hoop vragen op. Wat houdt een 
flexibele werkplek bij jullie op kantoor in? Krijgen 
alle werknemers flexibele bureaus? Of worden er 
verschillende ruimtes ingericht: een ruimte waar 
medewerkers staand kunnen overleggen en een 
stilteruimte waar medewerkers zittend kunnen 
werken bijvoorbeeld? Of zijn er naast de traditionele 
bureaustoelen voortaan ook ballen of stahulpen op 
kantoor?

Door duidelijk te zijn in wat er precies verandert, 
kunnen al een hoop bezwaren weggenomen 
worden. Voor medewerkers die altijd op kantoor 
werken, is het prettig om toch nog een eigen 
(verstelbaar) bureau te hebben. Denk bijvoorbeeld 
aan medewerkers met een administratieve functie. 
Werkgevers kunnen zelf het beste inschatten 
of vaste werkplekken nodig zijn of niet. Het 
belangrijkste is dat medewerkers goed over de 
beweegredenen van de werkgever geïnformeerd 
worden.

3.5 MAAK DE 
VERANDERINGEN CONCREET
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HOOFDSTUK 4

Flexibel kantoormeubilair
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4. FLEXIBEL 
KANTOORMEUBILAIR

Er zijn ongelofelijk veel innovatieve mogelijkheden om flexibel te werken. 
Het is dus echt niet zo dat werknemers de hele dag aan een statafel moeten 
hangen. Bijna alles is in te stellen op basis van de persoonlijke voorkeuren 
van de werknemer. Daarnaast zijn er diverse ondersteuningsmogelijkheden 
beschikbaar bij Inofec Kantoormeubelen. Om een indruk te krijgen, zetten wij 
een aantal mogelijkheden in dit hoofdstuk uiteen.

Het doorbreken van een zittende werkhouding begint bij de stoel. Er zijn diverse 
verstelbare stoelen beschikbaar die een actieve werkhouding stimuleren. Het gaat erom 
dat er alternatieven worden geboden die zorgen voor een actievere werkhouding en 
meer beweging. Zo zijn er stoelen waarin medewerkers zowel zittend, als liggend en 
staand kunnen werken. Een ander interessant alternatief is de zit-stahulp. Een zit-stahulp 
zorgt ervoor dat medewerkers automatisch een gezonde, niet-statische zithouding 
aannemen. Daarnaast kunnen werkzaamheden vanaf een bal uitgevoerd worden. 
Doordat medewerkers hun spieren aan moeten spannen om rechtop de bal te blijven 
zitten, wordt er automatisch een actievere houding aangenomen. 
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Naast de beweging die flexibele 
werkplekken met zich meebrengen, kan 
er ook letterlijk bewogen worden tijdens 
het werken. Zo zijn er diverse filmpjes, 
boeken en cursussen te vinden met 
oefeningen om vanaf je bureaustoel 
te doen. De bureaufiets gaat nog een 
stapje verder. Hiermee kunnen de 
werkzaamheden al fietsend uitgevoerd 
worden. 

Zo worden medewerkers tijdens het 
werken niet alleen fit, maar wordt ook 
de doorbloeding gestimuleerd en de 
bovenbeenspieren gebruikt. Naast 
gezondheidsvoordelen, verbetert de 
bureaufiets ook de prestaties van 
medewerkers doordat bewegen de 
reactie- en leessnelheid vergroot. 
Een interessante toevoeging aan een 
flexibel kantoor dus!

4.1 BEWEGEN 
OP DE WERKPLEK
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Bureaus kunnen op twee manieren in hoogte 
versteld worden:

1. Handmatig met een slinger
2. Elektrisch

Wanneer de hoogte van het regelmatig versteld 
moet worden, is een verstelbaar bureau door 
middel van een slinger wellicht niet de beste 
oplossing. Dit kan namelijk best inspannend zijn. 
Daarnaast zijn er bureaus die elektrisch verstelbaar 
zijn.

De meeste verstelbare bureaus zijn tegenwoordig 
elektrisch te verstellen. Daarnaast zijn ze niet 
stukken duurder dan handmatig verstelbare 
bureaus. Ze komen zelfs redelijk overeen qua prijs. 
Een ideale mogelijkheid voor deze bureaus is de 
geheugenstand. Een bureau met geheugenstand 
slaat de ideale werkhoogte op. Wanneer een andere 
collega het bureau gebruikt, kan hij gemakkelijk 
met één druk op de knop zijn beste werkhoogte 
instellen. Wanneer jij het bureau weer gebruikt, 
wordt de hoogte ook weer met één druk op de knop 
versteld. Ideaal voor wie vaak van plek wisselt.

4.2 VERSTELBARE 
BUREAUS
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4.3 UITGEBREID 
ASSORTIMENT

Voor veel werkgevers zullen deze 
meubels nog wat abstract klinken. Om 
een beter beeld te krijgen van wat de 
mogelijkheden zijn, beschikt Inofec 
Kantoormeubelen in Roosendaal 
en Alphen aan den Rijn over een 
uitgebreide showroom. 

Hier kunnen alle mogelijkheden 
bekeken en geprobeerd worden. 
Samen met onze kundige medewerkers 
zoeken we naar de beste oplossing 
voor jouw werkomgeving. We zien je 
graag in een van onze showrooms!
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OVER DE AUTEUR

Leon van Buuren is vertegenwoordiger bij 
Inofec Kantoormeubelen. Door zijn jarenlange 
ervaring als zit- en arbocoördinator is hij 
in staat verder te kijken dan alleen het 
kantoormeubel. Met een topsportverleden 
en verscheidene ergodiploma’s op zak, is het 
niet gek dat hij buitengewoon geïnteresseerd 
is in menselijke anatomie. Sinds Van Buuren 
zelf veel rugproblemen heeft gehad, is hij zich 
nog actiever gaan verdiepen in alles omtrent 
gedrag, ergonomie en arbonormeringen. 

Van Buuren geeft zijn klanten altijd een kundig en 
eerlijk advies. Dit lijkt niet meer dan normaal, maar 
is volgens Van Buuren helaas nog niet de standaard: 
“de meeste kennis over ergonomie is gebaseerd op 
theoretische beschrijvingen, maar blijkt in de praktijk 
totaal niet te werken. Vaak zie ik dat onze klanten 
grote onafhankelijk partijen inschakelen die totaal 
niet kundig zijn op dit vlak. Hierdoor worden onjuiste 
zit- en werkplekinstructies uitgevoerd. Klanten 
worden hierdoor onnodig op kosten gejaagd en 
kunnen zelfs meer klachten gaan ervaren. Daarom 
geven wij bij Inofec Kantoormeubelen alleen eerlijk 
en deskundig advies zonder flauwekul.”




