W O R K S PAC E S O L U T I O N S

ERGONOMIE
DE ESSENTIE

Eenvoudige dingen die u moet weten over ergonomie bij Kinnarps

ERGONOMIE
[er·go·no·mie]
De studie van de relatie tussen werknemers en hun omgeving

”ERGONOMISCH ONTWERP IS NIET ALLEEN GOED VOOR
DE MENSEN, HET IS OOK GOED VOOR DE ZAKEN. DOOR DE
BEST MOGELIJKE WERKOMSTANDIGHEDEN TE CREËREN,
VERBETEREN WE HET WELZIJN EN DE PRODUCTIVITEIT.
INVESTEREN IN WELZIJN MA AKT WERKNEMERS DUIDELIJK
DAT HUN WERK WORDT GEWA ARDEERD. DE A ANDACHT DIE
UITGA AT NA AR ERGONOMISCHE OPLOSSINGEN, ONTWORPEN OM
TE VOLDOEN A AN HUN INDIVIDUELE BEHOEFTEN, LEIDT TOT MEER
MOTIVATIE, EEN HOGERE PRODUCTIVITEIT EN MINDER LETSELS
EN ZIEKTEVERZUIM. GEZONDE WERKNEMERS ZIJN GELUKKIGE
WERKNEMERS EN IN DE COMPETITIEVE WERELD VAN VANDA AG
HELPEN ERGONOMISCHE WERKPLEKKEN OM MET DE MEEST
EFFICIËNTE METHODES HET BESTE PRODUCT TE CREËREN.”
ANDERS LUNDAHL, FYSIOTHERAPEUT EN ERGONOOM
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ZINTUIGLIJK

We zijn geëvolueerd om te reageren op zintuiglijke stimulatie en die ervaringen
beïnvloeden ons welzijn en onze productiviteit. Een werkplek moet schadelijke
zintuiglijke stimulatie verminderen en zorgen voor meer aanmoedigende
zintuiglijke ervaringen om het welzijn en de productiviteit te verbeteren. Geluiden
kunnen ons bijvoorbeeld energie geven, maar lawaai kan ook hoofdpijn en
concentratieproblemen veroorzaken, die kunnen leiden tot nek- en schouderpijn1.
Het lawaai verminderen kan goed zijn voor de productiviteit omdat het zorgt voor
minder stress en ziekteverzuim en werknemers helpt om op volle capaciteit te
werken2. De verlichting en de luchtkwaliteit zijn ook belangrijke aspecten. Een
slechte ventilatie kan de productiviteit tot 15% verlagen3.

1. https://www.kinnarps.be/nl- be/kennis/de -stille - revolutie/
2. Bor t med bullret - en bra ljudmiljö lönar sig. ADI 598, Arbetsmiljöverket
3. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete - och -inspek tioner/arbeta- med -arbetsmiljon/dolda-faror-i-arbetsmiljon/#nr1

5

Zintuiglijk: Kleur

01

6

Zintuiglijk: Kleur

KLEUR
Kleuren

beïnvloeden

onze

stemming

en

gevoelens.

Bij

sommige mensen kunnen kleuren zelfs hun waarneming van de
kamertemperatuur beïnvloeden. Kleuren leiden tot een emotionele
reactie omdat ze golflengtes uitzenden die hormonale veranderingen
in ons lichaam teweegbrengen.* De juiste kleuren voor uw werkplek
kiezen kan een grote impact hebben op het welzijn en de productiviteit
van de werknemers. In de beste werkomgevingen worden kleuren
op een doeltreffende manier gecombineerd. Hoe mensen kleuren
waarnemen hangt af van hun cultuur en ervaringen, maar over
het algemeen is groen goed voor de productiviteit, blauw voor de
creativiteit, rood voor de aandacht en geel voor de besluitvorming.

STRATEGIEËN EN TIPS!
•

Combineer kleuren om gedragingen en gevoelens te stimuleren die nodig zijn om
productief te werken

•

Gebruik kleuren om verschillende werkgebieden binnen uw werkplek te identificeren

•

Lichtere kleuren hebben het bijkomende voordeel dat ze natuurlijk daglicht weerkaatsen

* Meer wein, G. et al. (2007). Color – Communication in Architectural Space. Bazel: Birkhauser Verlag
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Zintuiglijk: Geluid

GELUID
Lawaai is normaal tijdens het werk, maar het is gebleken dat te veel
lawaai een groot probleem voor de productiviteit vormt *. Lawaai
beïnvloedt onze concentratie, ons stressniveau en ons vermogen
om creatief te denken. Onderbrekingen en afleidingen zorgen voor
frustratie en het welzijn en de productiviteit lijden hieronder. Wanden
en akoestische tegels kunnen helpen om het lawaai te verminderen
en kunnen werknemers stille plekken in drukke ruimtes bieden.
Lawaaierig meubilair is vaak een belangrijke bron van afleiding. Ga op
zoek naar ontwerpen die licht zijn en op een stille manier kunnen
worden verplaatst. In sommige situaties kunnen ontspannende
geluiden en muziek de productiviteit stimuleren. Denk dus ook na
over de positieve mogelijkheden van geluid op uw werkplek.

STRATEGIEËN EN TIPS!
•

Schermen en akoestische panelen kunnen texturele stimulatie bieden en
het lawaai verminderen

•

Zorg voor veel vergaderruimtes met verschillende afmetingen en moedig
werknemers aan om ze te gebruiken

•

Houd sociale ruimtes zoals keukens en koffiekamers gescheiden van
de belangrijkste werkruimtes

* Kim, J., Dear R. (2013). Workspace satisfaction: The privacy- communication trade - off in open - plan offices.
Journal of Environmental Psychology Volume 36, december 2013, blz. 18 -26
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Zintuiglijk: S timulatie

STIMUL ATIE
Een van de redenen waarom we genieten van de natuur en een mooi
uitzicht, is dat we hunkeren naar zintuiglijke stimulatie. Zintuiglijke
stimulatie kan ook een positieve invloed hebben op onze concentratie
en ons vermogen om alert te blijven.* Als onze werkomgeving onze
geest en zintuigen niet stimuleert, raken we minder gemotiveerd
en geconcentreerd. Rijen werkplekken, allemaal in gelijkaardige
kleuren, ingesteld op dezelfde hoogte en zonder individuele
kenmerken of het eentonige gezoem van de airconditioning en de
computerventilatoren vormen doorgaans niet het soort gevarieerde
omgeving die de productiviteit stimuleert. Muziek, verlichting en
verschillende schakeringen en texturen zorgen voor de aangename
stimulatie die noodzakelijk is om productief te werken.

STRATEGIEËN EN TIPS!
•

Kies producten met zintuiglijke ervaringen als uitgangspunt: gevoel, kleur,
geluid en geur

•

Introduceer texturen: natuurlijke vezels, hout, gestoffeerde panelen en planten

•

Gebruik kleuren, kunstwerken en grafische patronen om binnenuitzichten en
verschillende schakeringen te creëren

* Cooper, R. (1968). The Psychology of Boredom. Science Journal 4, nr. 2, blz. 38 - 42
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Een werkplek ontwerpen rond menselijke behoeften is belangrijk omdat
productieve werknemers een bron van concurrentiekracht zijn. De manier
waarop werknemers omgaan met hun collega’s en hun werkplek, bepaalt de
kwaliteit van het werk dat ze uitvoeren. Wanneer mensen veilig werken en hun
werk graag doen, voelen ze zich goed en zijn ze productiever! Een derde van de
werknemers die met computers werken, hebben aangegeven dat ze rug- en nekpijn
hebben1. Stress en werkbelasting dragen in grote mate bij tot werkgerelateerde
gezondheidsproblemen2. Het ziekteverzuim van een werknemer kost ongeveer
270 euro per dag3, maar een ergonomische werkplek kan het ziekteverzuim
dat wordt veroorzaakt door slechte fysieke of psychosociale werkomgevingen,
aanzienlijk verminderen4.

1. Välfärd, 2005:4, S tatistiska centralbyrån
2. Belasta rätt vid bildskärmen och i den digitala miljön. ADI 524, Arbetsmiljöverket
3. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete - och -inspek tioner/arbeta- med -arbetsmiljon/dolda-faror-i-arbetsmiljon/#nr1
4. Kinnarps Utbildningsmaterial inom ergonomi 20080819
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Menselijk: Relaties

REL ATIES
Mensen zijn sociale wezens en positieve interacties vergroten ons
gevoel van welzijn. De positieve relaties die we opbouwen met
collega’s, zijn een belangrijk aspect van de samenwerkingsgeest die
nodig is om productief te werken.* Als we positieve relaties opbouwen,
komen we met plezier naar het werk en verhoogt de productiviteit!
Werkplekken worden steeds diverser. Het is dus belangrijk om
ruimtes te creëren waar mensen met verschillende achtergronden
en werkstijlen hun werkdag kunnen doorbrengen. Functionele
koffie- of keukenruimtes zijn perfect voor korte interacties en bieden
werknemers een gemeenschappelijke plek om te ontspannen en
elkaar te leren kennen. Vergaderruimtes, vlak bij de hoofdruimtes, zijn
perfect om te brainstormen en bieden werknemers de mogelijkheid
om een plek te reserveren voor meer formele vergaderingen.

STRATEGIEËN EN TIPS!
•

Stel een community manager aan om sociale evenementen te promoten
die mensen samenbrengen

•

Werknemers laten beslissen over regels voor gemeenschappelijke ruimtes
vergroot hun gevoel van betrokkenheid

•

Vergaderruimtes creëren een plek die kan worden gereserveerd voor
bijeenkomsten en nieuwe zakelijke contacten

* Heaphy, E.D., Dutton, J.E. (2008). Positive social interactions and the human body at work:
linking organizations and physiology. Academy of Management Review, Vol. 33, nr. 1, blz. 137-162
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Menselijk: Het menselijk lichaam

HET MENSELIJK
LICHAAM
Onze lichamen zijn complexe systemen die gedurende duizenden
jaren zijn geëvolueerd. Dat proces heeft onze ogen, beenderen,
spieren en zintuigen gevormd. Om ervoor te zorgen dat we geen deel
van ons lichaam beschadigen of overbelasten, moet een werkplek
worden ontworpen om in te spelen op onze behoeften. Werken
belast ons lichaam, wat niet noodzakelijk slecht is. Als we in een
actieve houding werken, als we bijvoorbeeld heffen of bewegen,
maakt ons lichaam eiwitten en hormonen aan die bevorderlijk zijn
voor het welzijn. In een statische houding is het echter belangrijk dat
het lichaam wordt ondersteund om ervoor te zorgen dat spieren en
pezen niet worden overbelast. Repetitieve taken of ongemakkelijke
houdingen kunnen snel leiden tot musculoskeletale letsels.

STRATEGIEËN EN TIPS!
•

Luister naar uw lichaam: stop waarmee u bezig bent of verander van houding als
u pijn of spanning voelt

•

Bureaus, stoelen en schermen moeten volledig kunnen worden versteld om iedere
werknemer een optimale werkhouding te bieden

•

Ons musculoskeletaal systeem is ontworpen voor beweging: zit, sta en beweeg!
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Menselijk: Beweging

BEWEGING
Onze lichamen zijn geëvolueerd om ons te helpen bewegen.
Beweging heeft gedurende duizenden jaren een essentiële rol
gespeeld in onze evolutie en zo een hele waaier aan fysieke en
mentale gezondheidsvoordelen opgeleverd. Het stimuleert
de bloedcirculatie en de aanmaak van eiwitten en hormonen
die het welzijn bevorderen en spanning verminderen. Omdat
kantoormedewerkers vaak zittend werken, biedt het stimuleren van
beweging talloze voordelen voor het welzijn en de productiviteit.
Beweging creëert energie, een opwinding die mensen voelen
zodra ze uw werkplek binnenkomen. Terwijl de technologie de
manier waarop we werken blijft veranderen, hebben flexibele
werkplekken het bijkomende voordeel van meer interacties en
toevallige ontmoetingen die innovatie aanwakkeren!

STRATEGIEËN EN TIPS!
•

Zit-stabureaus en FreeMotion-stoelen zorgen ervoor dat u in beweging
blijft terwijl u werkt

•

Stel een timer in en neem regelmatig een actieve pauze met een collega

•

Activity based werkplekken stimuleren werknemers om tussen twee
taken te bewegen
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Werknemers hebben hulpmiddelen nodig om hun job te doen en de manier waarop
ze die middelen gebruiken, geeft vorm aan het werk dat ze uitvoeren. Om stress te
verminderen en prestaties te verbeteren, moeten deze hulpmiddelen zich kunnen
aanpassen aan uiteenlopende behoeften. Producten die werknemers hinderen of
vertragen, hebben een negatief effect op het moreel en de prestaties. Vier van
de vijf kantoormedewerkers willen toegang tot ergonomisch meubilair1, bv. zitstabureaus. Het is belangrijk daarmee rekening te houden, aangezien langdurig
zitten het risico op ziektes verhoogt. Lichaamsbeweging buiten het werk neemt
deze gezondheidsrisico’s niet weg. Het is de manier waarop werknemers hun tijd
op het werk doorbrengen, die belangrijk is voor het welzijn en de rentabiliteit2.
Uit onderzoek blijkt dat gedurende tweeënhalf uur staan 350 calorieën per dag
verbrandt3 en dat staan in plaats van zitten leidt tot 10% meer productiviteit4.

1. https://www.kinnarps.be/nl- be/kennis/van - bureau -tot-zitzak /
2. https://www.nrk.no/livsstil/_ -a-sitte - er-like -ille -som -a- royke -1.11428352
3. http://standup.matting.se/retailers/matting -ab/ga- ner-i-vik t
4. http://www.businessinsider.com/proof-standing - desks-you - more - productive -2013-9?r=US&IR=T&IR=T
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Product: Zit-stabureaus

ZIT-STABURE AUS
We brengen een groot deel van ons leven zittend door: op weg
naar het werk, tijdens de lunch en zakelijke bijeenkomsten, terwijl
we ’s avonds naar de tv kijken. Bovendien zitten velen van ons ook
terwijl ze werken! Langdurig zitten is niet goed voor ons lichaam
of onze productiviteit. Het beïnvloedt onze houding en verhoogt
het risico op aandoeningen zoals hartziektes en diabetes. Met
zit-stabureaus kunnen werknemers hun werkhouding afwisselen.
Op die manier wordt beweging gestimuleerd, waardoor de
circulatie verbetert en hormonen en eiwitten worden aangemaakt
die het welzijn bevorderen. Er zijn mensen in alle vormen en
maten, maar een zit-stabureau is een goed voorbeeld van een
universele oplossing die kan worden aangepast aan de lengte of
de werkvoorkeuren van iedere werknemer.

STRATEGIEËN EN TIPS!
•

Voorzie een opleiding en zorg ervoor dat zit-stabureaus gemakkelijk
te bedienen zijn zodat werknemers ze regelmatig gebruiken

•

Probeer eerst gedurende korte periodes te staan zodat uw lichaam
kan wennen aan de nieuwe werkhouding

•

Hoe meer u zit, staat en uw lichaam beweegt, hoe groter de voordelen
voor uw gezondheid
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Product: S toelen

STOELEN
Een hele dag staan is vermoeiend. Soms moeten we gewoon
even kunnen zitten en onze voeten laten rusten! Stoelen bieden
ondersteuning en comfort om ons te helpen ontspannen,
maar langdurig zitten is niet goed voor onze gezondheid of
productiviteit. Veel kantoormedewerkers die hun werkdag zittend
doorbrengen, klagen over spanning of pijn aan hun schouders of
onderrug. De reden daarvoor is eenvoudig: onze lichamen zijn niet
gemaakt om langdurig te zitten. Moderne bureaustoelen, die zijn
ontworpen om werknemers aan te moedigen te bewegen terwijl
ze zitten, kunnen spierspanning veroorzaakt door bureauwerk
verminderen. Een actieve zithouding is goed voor het welzijn en
helpt om werknemers ontspannen en alert te houden!

STRATEGIEËN EN TIPS!
•

Bureaustoelen moeten volledig verstelbaar zijn om in te spelen op de
behoeften van individuele werknemers

•

FreeMotion-stoelen stimuleren een actieve zithouding door middel
van kleine microbewegingen

•

Combineer comfortabele stoffen met stoffen die een goede
luchtcirculatie bieden, zoals mesh
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Product: Verlichting

VERLICHTING
Werknemers hebben veel licht nodig om te werken. Een goede
bureaulamp moet de juiste hoeveelheid verblindingsvrij licht leveren
en gemakkelijk kunnen worden verplaatst, afhankelijk van de
individuele behoeften van de werknemer. Veel kantoormedewerkers
klagen vandaag over het Computer Vision Syndrome, dat vermoeide
ogen en hoofdpijn veroorzaakt. Omdat computers en tablets
achtergrondverlichting hebben, hebben onze ogen meer licht nodig
om het contrast tussen het scherm en het omgevingslicht rond
onze bureaus op te vangen. Moderne bureaulampen combineren
kwaliteitsvol licht met individuele controle zodat werknemers het
licht weg kunnen richten van hun ogen en van weerspiegelende
oppervlakken om verblinding te voorkomen.

STRATEGIEËN EN TIPS!
•

Een bureau vanaf de zijkant verlichten helpt om verblinding,
weerspiegelingen en schaduwen te voorkomen

•

Pas de helderheid en de kleurtemperatuur van computerschermen
aan het natuurlijke daglicht aan

•

Neem regelmatig een pauze wanneer u met computers werkt om
uw ogen te laten rusten
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Om productief te kunnen werken, hebben werknemers de juiste omstandigheden
nodig. Een werkplek moet een stabiele binnenomgeving bieden door de
buitenomgeving na te bootsen en erop te reageren. Naarmate de seizoenen
veranderen, moet een werkplek zich aanpassen om te voldoen aan de behoeften
van de werknemers. Het binnenklimaat wordt door veel dingen beïnvloed,
bijvoorbeeld door het zonlicht, kleuren, planten en de temperatuur. Computers
en elektrische apparatuur genereren warmte en een gesloten kantoorruimte kan
gemakkelijk warm en droog worden. Het is belangrijk dat werknemers gehydrateerd
blijven. Dehydratatie veroorzaakt immers spierspanning en verhoogt zo het risico
op overbelastingsletsels terwijl ze aan een bureau zitten1. Om gehydrateerd te
blijven, moeten werknemers 1,5 tot 2 liter water per dag drinken2. Zorgen voor
gemakkelijke toegang tot water op de werkplek is belangrijk wanneer u een
ergonomische, productieve en gezonde werkplek creëert.

1. http://www.sittingergonomics.com/how- much -water- do -i- need -to - drink- per- day/
2. https://ki.se/en/research/stop - gulping -away-youre - not-shor t- of-water
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Omgeving: Daglicht

DAGLICHT
Daglicht helpt ons om ons dag-en-nachtritme, de dagelijkse
cyclus van waken en slapen, te regelen. Dat natuurlijke ritme
wordt beïnvloed door signalen uit onze omgeving, waarvan het
belangrijkste daglicht is. Voor een optimale productiviteit tijdens
de dag hebben we een goede nachtrust nodig. Blootstelling
aan daglicht schakelt de genen die onze interne klok regelen,
aan en uit. Wanneer werknemers tot 90% van hun werkdag
binnen doorbrengen, spelen ramen, dakramen en andere
natuurlijke lichtbronnen een belangrijke rol bij het welzijn en de
productiviteit *. Als we goed slapen, starten we de nieuwe dag
met een alert en fris gevoel!

STRATEGIEËN EN TIPS!
•

Ramen zorgen voor het broodnodige daglicht en uitzichten die gedurende
de dag veranderen

•

Glazen binnenmuren helpen om het kostbare natuurlijke licht in een ruimte
te verspreiden

•

Organiseer uw werkplek rond natuurlijke lichtbronnen en creëer open
ruimtes rond ramen zodat natuurlijk licht efficiënt wordt verspreid

* California Energy Commission. Technical Bulletin October (2003). Nummer P500 - 03- 082-A-9.
Windows and Offices: A S tudy of Office Worker Performance and the Indoor Environment
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Omgeving: Natuur

NATUUR
De meeste mensen houden van een wandeling in het park, in
het bos of op het strand. De natuur is goed voor het menselijk
brein: ze maakt ons gezonder, gelukkiger en biedt een overvloed
aan zintuiglijke stimulatie. De natuur helpt ook stressymptomen
te verlichten en de integratie van natuurlijke elementen in een
werkruimte stimuleert onze geest en verhoogt het welzijn*. Open
ruimtes met planten of bomen, het geluid van stromend water,
houten binnenmuren en een uitzicht naar buiten zijn allemaal
doeltreffende manieren om de natuur naar binnen te brengen.
Werknemers aanmoedigen om hun pauzes buiten te nemen kan
ook helpen om hen opnieuw in contact te brengen met de wereld
buiten het raam.

STRATEGIEËN EN TIPS!
•

Denk na over uitzichten: als u in een stad bent, is er dan een uitzicht dat
het veranderende licht vangt?

•

Ontwerp uitzichten rond gedeelde ruimtes voor een maximale impact

•

Moedig werknemers aan om hun pauzes buiten te nemen en zorg voor een
kaart met korte wandelingen om hun energieniveau een boost te geven

* Heer wagen, Judith H., Ph.D., Design, Productivity and Well Being: What Are the Links?, 12-14 maar t 1998

33

Omgeving: Temperatuur

12

34

Omgeving: Temperatuur

TEMPER ATUUR
De optimale omgevingstemperatuur voor een werkplek hangt af van
het soort werk dat er wordt uitgevoerd. Als we stilzitten, hebben
we het doorgaans koud omdat onze lichamen van nature warmte
produceren als we bewegen. De juiste combinatie van temperatuur,
luchtcirculatie en vochtigheid creëert de juiste werkomstandigheden.
Wanneer werknemers klagen dat ze het te koud of te warm hebben,
is de kans groot dat de luchtcirculatie en de vochtigheid ook een
deel van het probleem vormen. 21,5 °C is een goede temperatuur
voor kantooromgevingen en elke graad daarboven of daaronder kan
leiden tot een vermindering van de prestaties.

STRATEGIEËN EN TIPS!
•

Bied werknemers de mogelijkheid om de temperatuur en de luchtcirculatie
aan te passen om het comfort en de productiviteit te verhogen

•

Overweeg een systeem voor luchtverdeling onder de vloer en temperatuurzoneregelaars

•

Ramen met rolgordijnen of zonnewering zorgen ervoor dat het zonlicht,
de luchtcirculatie en de temperatuur kunnen worden geregeld

* Heer wagen, Judith H., Ph.D., Design, Productivity and Well Being: What Are the Links?, 12-14 maar t 1998
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EEN ERGONOMISCHE
WERKPLEK
BEGINT BIJ U
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ME ER
INFORMATIE

NE EM CONTACT
ME T ONS OP

Ga naar kinnarps.com voor

Ga naar kinnarps.com/contact voor

meer handige tips en weetjes

onze contactgegevens.

om uw eigen ergonomische
werkplek te creëren. U vindt er

Zoek uw dichtstbijzijnde showroom

ook referentieprojecten en meer

op kinnarps.com/showrooms.

informatie over onze diensten.
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