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Staand werken

43 Procent van de Europese werknemers doet 

zijn werk hoofdzakelijk staande en 73 procent 

staat of loopt ten minste een kwart van de werk-

tijd (Parent-Thirion e.a., 2007). In sommige situa-

ties is staand werken aan te bevelen boven zittend 

werk. Sengupta & Das (2000) geven bijvoorbeeld 

aan dat de reikwijdte van mensen die staan signi-

fi cant groter is dan zittend. Dat is ook aangetoond 

in een project bij kassamedewerkers (Lehman, 

Psihogios, & Meulenbroek, 2000). Ook de kracht die 

we kunnen leveren als mens is soms groter staande  

(Catovic, Catovic, Kraljevic & Muftic, 1991), (Yates, 

& Karwowksi, 1992), (Mital & Faard, 1990). Toch is 

werk waarbij de medewerker grotendeels staat niet 

aan te bevelen. Een review van 17 goede studies 

(McCulloch, 2002) geeft aan dat mensen die groten-

deels staand werk verrichten een grotere kans heb-

ben op problemen in de aderen, lage rug en voet 

en voortijdige geboorte. Ook Miedema e.a. (1997) 

geven maximale volhoudtijden aan bij staand werk. 

Een hele dag staan is dus niet goed. 

Afwisselend staan en zitten

Zitten kan het nadeel hebben dat er teveel één 

houding wordt aangenomen. Verschillende bron-

nen geven aan dat variatie in houding bij zitten-

de arbeid gunstiger is. Het afwisselen van zitten en 

staan kan dus gunstige eff ecten hebben. Karlqvist 

(1998) toonde in 1998 al aan dat een tafel voor 

beeldschermwerk waaraan men afwisselend staat 

en zit meer comfortabel is. 39 proefpersonen evalu-

eerden drie verschillende werktafels. De belangrijk-

ste conclusies van deze evaluatie waren: 

- de tafel moet de armen kunnen ondersteunen 

 tijdens  beeldschermwerk, 

- de tafel moet het mogelijk maken te variëren 

 tussen zitten en staan, en 

- de tafel moet extreme elevatie van de schouder 

 voorkomen tijdens werk.

Zit-sta werkplek 

Recent is door Konijn e.a. (2008) ook in Nederland 

aangetoond dat een zit-statafel aangevuld met een 

stoel, die half zitten mogelijk maakt het discomfort 

verlaagt. Uit deze studie blijkt dat in de nieuwe si-

tuatie het discomfort verbeterd is voor rug, nek en 

schouders. Er waren in de nieuwe situatie ook meer 

andere houdingen. Dat kan natuurlijk ook niet an-

ders, want sommige houdingen kun je in de oude 

situatie niet aannemen. Overigens hoeft dat nog 

niet te betekenen dat de proefpersonen die nieu-

we houdingen ook gaan aannemen, maar dat bleek 

dus wel het geval. 

Zit-sta vergadertafel

Bluedoorn e.a. hebben in 2003 aangetoond dat 

staand vergaderen 34 procent korter duurt met de-

zelfde kwaliteit van de besluitvorming en dezelfde 

resultaten. In Nederland wordt 25 procent van de 

kantoortijd vergaderd (SNT Conferencing Services, 

2003). Dat kost volgens de NS vergaderbarometer in 

2007 30 miljard euro per jaar. Staand vergaderen le-

vert dus een potentiële kostenbesparing van 10 mil-

jard euro op. Een nadeel van een ruimte inrichten 

met een stavergadertafel is dat deze ruimte niet be-

schikbaar is voor vergaderen waar zitten echt nood-

zakelijk is en wanneer mensen niet in staat zijn eni-

ge tijd te staan. Daarom is door Gispen een speciale 

in hoogte verstelbare vergadertafel ontwikkeld. Een 

in hoogte verstelbare vergadertafel heeft het voor-

deel dat de ruimte wel beschikbaar is. Daarnaast is 

het voordeel dat de hoogte aan de groepswens aan-

gepast kan worden en in voorgaande hoofdstukken 

is duidelijk geworden dat invloed op de inrichting 

van groot belang is. TNO heeft het eff ect gemeten 

van zo een in hoogte verstelbare vergadertafel. Met 

de verstelbare vergadertafel kunnen deelnemers 

zelf kiezen of zij zittend, staand of zelfs halfzittend 

gaan vergaderen. Het is voor het eerst dat het eff ect 

van deze tafel is getest. Van de 92 medewerkers die 

met deze tafel een half jaar lang regelmatig staand 

vergaderd hebben, wil 85 procent graag doorwer-

ken met de tafel. Van degenen die een half jaar lang 

de tafel zittend hebben gebruikt (ook zittend is het 

handig wanneer de hoogte ideaal kan worden inge-

steld) wil 79 procent graag doorwerken met deze ta-

fel.  
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