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Managementsamenvatting 
In de afstudeerfase van de opleiding Facility Management aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
is in de periode van 4 februari 2019 t/m 11 juni 2019 een onderzoek uitgevoerd bij Menzis in 
Wageningen. De opdrachtgever van dit onderzoek is Innovatiewerkplaats Healthy Workplace. Dit is 
een samenwerkingsverband van zes organisaties met als doel het optimaliseren van 
omgevingsfactoren en gedragspatronen op de werkvloer om de gezondheid van medewerkers te 
verbeteren. De probleemeigenaar is Menzis Wageningen. 
 
Aanleiding 
Menzis hecht veel waarde aan de ‘leefkracht’ van haar medewerkers. Leefkracht is de positieve kracht 
van gezond leven, mentale fitheid, bewust bezig zijn met je gezondheid en meedoen in de 
maatschappij. Zij hebben daarom hun werkplekken uitgerust met zit-sta bureaus. Deze worden echter 
te weinig gebruikt. Naast dat Menzis dit gebruik wil verbeteren heeft zij ook interesse in het 
terugdringen van het ziekteverzuim. Dit onderzoek is gericht op het verhogen van het zit-sta bureau 
gebruik en het verbeteren van de leefkracht binnen Menzis. 
 
Doelstelling 
De doelstelling van het onderzoek is om advies te geven aan Menzis over het stimuleren van het 
gebruik van zit-sta bureaus, door inzicht te geven in de mogelijke meerwaarde van software, zodat de 
leefkracht binnen Menzis verbeterd. Om deze doelstelling uit te kunnen voeren is de volgende 
onderzoeksvraag gesteld: “Wat is het effect van software op de intensiteit van het gebruik van zit-sta 
bureaus?”. Om hier antwoord op te kunnen geven is er deskresearch gedaan naar de potentiële 
meerwaarde van zit-sta bureaus, het huidige gebruik van de zit-sta bureaus in kaart gebracht door 
middel van observaties en enquêtes, de vitaliteit van medewerkers en het gebruik van zit-sta bureaus 
met de ondersteuning van de software ‘Work and Move’ gemeten door middel van enquêtes en korte 
interviews. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek zijn verschillende adviezen en een 
implementatieplan geformuleerd. 
 
Resultaten 
Het deskresearch toont aan dat effectief gebruik van een zit-sta bureau kan zorgen voor een hogere 
productiviteit en bloedcirculatie, reductie in rug- schouder- en nekklachten, verbranding van calorieën 
en een reductie in ziekteverzuim. Ook verlaagt het de risico’s op hart- en vaatziekten en type 2-
diabetes. 
 
De resultaten van de observaties en de eerste enquête van het huidige zit-sta bureau gebruik, 
verschillen aanzienlijk. Uit de observaties blijkt dat buiten afdeling A0 vrijwel niemand gebruikmaakt 
van de bureaus. De enquête laat zien dat er toch wel degelijk gebruikers rondlopen binnen Menzis. De 
intensiteit van het gebruik van deze deelnemers ligt, op één deelnemer na, laag. Te zien is dat de 
deelnemers te lang in dezelfde positie werken. In deze enquête hebben de deelnemers ook laten 
weten dat de geprefereerde positie tijdens het uitvoeren van typewerk zitten is en dat zij het liefste 
staan tijdens het bellen. Over een positie tijdens het lezen waren de meningen verdeeld.  
 
In beide afgenomen enquêtes is de Vita-16 vitaliteitsmeter ingevuld. De resultaten van deze meter 
laten zien dat na drie weken met ‘Work and Move’ te werken de deelnemers aanzienlijk hoger scoren 
op de Vita-16 vragen gericht op de energie van de deelnemer. 
 
Ten slotte laat de tweede enquête zien dat het aantal zit-sta wisselingen per dag van gemiddeld 2 naar 
4 verhoogd is en dat vijf van de acht deelnemers meer dagen in de week achter een zit-sta bureau is 
gaan werken. De totale tijd die de deelnemers zittend werken is geleidelijk over de testperiode 
afgenomen en de tijd die zij staand werken toegenomen. In korte interviews met vier deelnemers is 
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naar voren gekomen dat er een tekort aan zit-sta bureaus wordt ervaren en dat het werken met ‘Work 
and Move’ een positief effect heeft op de bewustwording van het zitgedrag van de gebruiker en 
collega’s in de directe omgeving. 
 
Adviezen 
Aan de hand van de onderzoeksresultaten zijn de volgende vier adviezen uitgewerkt: 

1. Alle medewerkers de mogelijkheid geven om ‘Work and Move’ te gebruiken. Op het moment 

kunnen de medewerkers van verschillende verdiepingen wegens ICT gerelateerde redenen 

de software niet optimaal gebruiken. Onder deze afdelingen vallen ook de callcenter 

medewerkers. Omdat uit het onderzoek is gebleken dat er graag staand gebeld wordt, is het 

belangrijk dat deze medewerkers ook de kans krijgen om ‘Work and Move’ te gebruiken. 

2. Medewerkers herintroduceren aan de ‘aanspreekcultuur’. Deelnemers geven aan dat er een 

gebrek aan zit-sta bureaus is. Ook wordt er geklaagd over medewerkers die regelmatig 

gebruikmaken van zit-sta bureaus zonder daadwerkelijk staand te werken. Medewerkers 

moeten elkaar op dergelijk gedrag kunnen en durven aanspreken. Deze cultuur is ooit al 

eerder geïntroduceerd maar niet succesvol opgepikt door alle medewerkers. 

3. Meer zit-sta bureaus aanschaffen. Bovenstaande oplossing lost het tekort aan zit-sta bureaus 

niet volledig op. Ook moeten er meer geplaatst worden. Hierbij moet niet gehandeld worden 

voordat er aan de aanspreekcultuur is gewerkt. Dit kan het benodigd aantal nieuwe zit-sta 

bureaus verlagen wat kosten bespaart. 

4. Software keuze aanbieden. Momenteel neemt Menzis 85 licenties van het programma 

‘CtrlWORK’ af en hebben zij gratis van leverancier ErgoDirect 85 licenties van ‘Work and 

Move’ gekregen. Deze overeenkomst loopt tot 13-2-2020. Om ‘Work and Move’ meer onder 

de aandacht te brengen en om meteen ook te inventariseren of de overeenkomst voor 85 

‘CtrlWORK’ licenties verlengd moet worden, moeten beide programma’s via verschillende 

kanalen aangeboden worden.  

Implementatie 
In het implementatieplan wordt toegelicht hoe er draagvlak gecreëerd kan worden onder de 
medewerkers. Vervolgens zijn de financiële consequenties uitgewerkt van de vier gegeven adviezen. 
Juridische consequenties bestaan uit de EN-527: De Europese Norm voor Ergonomie en de NPR 1813: 
De Nederlandse Praktijk Richtlijn. Deze norm en richtlijn stellen minimumeisen aan de verstelbaarheid 
en afmetingen van zit-sta bureaus. Ten slotte is er aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen en hoe de adviezen hierop aansluiten. 
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Begrippenlijst 
 
- Confirmation bias De neiging van mensen om meer aandacht en waarde te 

hechten aan informatie die de eigen ideeën of hypotheses 
bevestigt. Tegelijkertijd is er de neiging om minder aandacht 
te besteden aan informatie die eigen ideeën tegenspreekt. 
(Berk, 2015) 

 
- Deskresearch Onderzoek dat je uitvoert aan je bureau. Je probeert een 

antwoord op de onderzoeksvraag te vinden door bestaande 
(secundaire) en beschikbare informatie door te spitten en te 
analyseren. Het sleutelwoord in deze definitie is ‘secundaire’. 
Je hoeft de informatie niet zelf te verzamelen of te creëren 
door middel van experimenten of fieldresearch en je hoeft 
voor die handelingen niet de wijde wereld in. (Scriptium, sd) 

 
- Fieldresearch Kennis die je door onderzoek in het (onderzoeks)veld verwerft. 

Je gaat er dus op uit met je probleemstelling 
en onderzoeksvraag om aan de hand van jouw zelfontworpen 
onderzoek de conclusie van je onderzoek te formuleren. 
(Scriptium, sd) 

 
- Floorwalker Een medewerker van een winkel met als functie het assisteren 

van klanten en aansturen van medewerkers(Yourdictionary, 
sd). 

 
- Matig intensieve activiteit Activiteit die zorgt voor een verhoogde hartslag en versnelde 

ademhaling. Bijvoorbeeld: wandelen, traplopen, rustig fietsen 
en zwemmen (Nlbewustgezond, 2019) 

 
- Meta-analyse Analyse waarin de resultaten van een aantal vergelijkbare 

klinische studies kwantitatief samengevat zijn (Minerva, 
2019). 

 
- Mortaliteit Sterftecijfer (Woorden.org, sd). 
 
- Morbiditeit Ziektecijfer (Ensie.nl, sd). 
 
- Sedentair gedrag Activiteiten waarbij het energieverbruik niet veel boven het 

rustmetabolisme (1.0-1.5 MET) uitkomt. MET-waardes 
(Metabolic Equivalents) gebruikt men internationaal om het 
energieverbruik van een bepaalde fysieke activiteit aan te 
geven. Het is de ratio van het energieverbruik tijdens de 
activiteit ten opzichte van het energieverbruik in rust (wakker) 
(Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, 2015). 

 

  

https://www.scriptium.nl/voorbereiding-onderzoeksvraag-en-deelvragen/
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Inleiding 
De afstudeeropdracht is verworven via de Innovatiewerkplaats Healthy Workplace. Dit is een 
samenwerkingsinitiatief tussen zes verschillende organisaties, waaronder de Hanzehogeschool en 
Menzis (Wie zijn we, 2018). Het doel van dit samenwerkingsverband is om gezondere werkplekken te 
creëren.  
 
Dit onderzoek gaat over het met behulp van computersoftware stimuleren van medewerkers binnen 
Menzis Wageningen om zit-sta bureaus te gebruiken. Verschillende artikelen en onderzoeken over 
sedentair gedrag die de gevolgen hiervan uitwerken zijn beschikbaar. Zo is te lezen over de verhoogde 
kans op vroegtijdig overlijden en het oplopen van verschillende ziektes. 
 
Ondanks al deze kennis is het, zelfs met zit-sta bureaus ter beschikking, niet vanzelfsprekend voor veel 
mensen om staand te werken. Innovatiewerkplaats Healthy Workplace was daarom geïnteresseerd in 
onderzoek naar het mogelijk stimulerende effect van software op het gebruik van zit-sta bureaus. Deze 
opdracht is ontstaan doordat Menzis zit-sta bureaus heeft aangeschaft maar te weinig medewerkers 
hier gebruik van maken. 
 
Interesse in huisvesting is gewekt gedurende de opleiding. De minor Psychologie: gedragsverandering 
voor professionals heeft voor een diepere interesse voor psychologie gezorgd. Deze opdracht is 
gekozen vanwege de combinatie van beide vakgebieden. De balans in samenwerken met anderen en 
literatuuronderzoek spreekt de student erg aan. 
 

Leeswijzer 
Het adviesrapport bestaat in totaal uit 8 hoofdstukken. Na de inleiding worden in hoofdstuk 1 de 
organisaties Menzis en Innovatiewerkplaats Healthy Workplace geanalyseerd. Vervolgens worden in 
hoofdstuk 2 de aanleiding en achtergrond van het probleem toegelicht, de doelstelling uitgewerkt en 
de onderzoeksvraag geformuleerd. In hoofdstuk 3 worden de methoden van onderzoek verantwoord 
en in hoofdstuk 4 worden de deelvragen beantwoord. Daarna is in hoofdstuk 5 de conclusie 
uitgewerkt. In hoofdstuk 6 en 7 staan achtereenvolgend de adviezen en implementatie hiervan. Ten 
slotte wordt in hoofdstuk 8 het eindproduct geëvalueerd. 
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Hoofdstuk 1 – Organisatieanalyse 
Om meer informatie te krijgen over de betrokken partijen van het onderzoek worden in dit hoofdstuk 
opdrachtgever Innovatiewerkplaats Healthy Workplace (HWP) en probleemeigenaar Menzis 
omschreven. Omdat bij Menzis Wageningen het onderzoek wordt uitgevoerd, wordt haar organisatie 
aan de hand van het 7S-model nader uitgewerkt. 
 

1.1 Healthy Workplace 
Zoals in de inleiding vermeld, is opdrachtgever HWP een samenwerkingsverband tussen zes 
verschillende partners, namelijk: ENGIE, Health2Work, Measuremen, Menzis, Planon en de 
Hanzehogeschool (Wie zijn we, 2018). Het initiatief tot oprichting van een innovatiewerkplaats heeft 
in de loop van 2016 vorm gekregen en vindt zijn oorsprong in de strategische samenwerkingsrelatie 
tussen Menzis en Hanzehogeschool op het gebied van healthy ageing c.q. leefkracht (Healthy 
Workplace, 2019). Het doel van dit samenwerkingsverband is het optimaliseren van 
omgevingsfactoren en gedragspatronen op de werkvloer om de gezondheid van medewerkers te 
verbeteren (Wat willen we, 2018). Dit doel wordt bereikt door aan kennis- en productontwikkeling te 
werken. Wearable technologieën worden geïntegreerd met smart building technologieën in 
zogenoemde ‘Living Labs’. Dit zijn werkomgevingen waar de mogelijkheid is om verschillende 
producten en interventies gericht op het bevorderen van gezondheid te testen. Bij partner Menzis is 
het grootste van de drie Living Labs aanwezig. Hier is de afdeling Marketing en Sales gehuisvest. De 
uitgangspunten voor dit Living Lab zijn: 
- Centrale onderzoeksvraag: Wat zijn (potentieel) effectieve werkomgeving-gerelateerde interventies 
voor het bevorderen van de gezondheid van kenniswerkers? 
- Experimenten afstemmen op mogelijkheden en wensen van Menzis en HWP-partners. 
- Effectiviteit meten op drie niveaus: (1) adoptie/gedrag, (2) gezondheid, (3) organisatie uitkomsten – 
periodiek en per experiment; kwantitatief en kwalitatief. 
- Kennis en ervaring (ook ‘onderweg’) delen me geïnteresseerden; bezoekers zijn welkom 
(Healthy Workplace, sd) 
 
De wearables en smart building technologieën worden gebruikt om data te verzamelen voor 
experimenten. Naast het dataonderzoek zijn er ook ieder semester studenten bezig met onderzoeken 
op allerlei verschillende deelgebieden (Wat doen we, 2018). Voor dit onderzoek springt de partner 
Health2Work eruit. Zij zijn één van de grootste spelers op het gebied van ergonomie in Nederland met 
als doel het adviseren over en verzorgen van gezonde en efficiënte werkomgevingen. Health2Work 
verkoopt onder andere zit-sta bureaus en verschillende soorten software, waaronder de software 
‘Work and Move’ waarmee gewerkt wordt in dit onderzoek (Over Health2Work, 2019). Om deze reden 
kan Health2Work een waardevolle bron van informatie zijn. Figuur 1 geeft een schematische weergave 
van de onderwerpen en denkkaders waar HWP onderzoek naar doet. 
 

 
Figuur 1: Denkkader (Healthy Workplace, 2019) 
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1.2 Menzis 
Menzis is een maatschappelijk betrokken zorgverzekeraar, zonder winstoogmerk. Solidariteit staat aan 
de basis van hun zijn en alles wat zij doen, is in het belang van de mens. Hier komt de naam Menzis 
vandaan; omdat elk mens er één is (Menzis, 2017). Menzis’ hoger doel luidt als volgt: “kwalitatief 
goede en betaalbare zorg verzekeren en de leefkracht van ieder mens versterken”. Zij zet zich samen 
met haar leden, patiëntenverenigingen, zorgaanbieders en andere partners in om de toegankelijkheid 
en betaalbaarheid van zorg te behouden (Menzis, sd). Aangezien Menzis Wageningen de 
probleemeigenaar van het onderzoek is, wordt het onderzoek hier uitgevoerd.  
 

1.2.1 7S-model 
Het 7S-model beschrijft 7 factoren om een onderneming op een holistisch en een effectieve manier te 
organiseren. Het model bestaat uit drie ‘harde’ factoren, namelijk strategie, structuur en systemen. 
Deze zijn tastbaar en duidelijk te formuleren. De vier ‘zachte’ factoren, staf, significante waarden, stijl 
en sleutelvaardigheden zijn niet tastbaar en hebben betrekking op de menselijke kant van de 
organisatie (7S-model McKinsey, 2016). Hier worden de factoren uitgewerkt die dusdanig raakvlak 
hebben met het onderzoek. 

 
       Figuur 2: 7S-model (7S-model, 2018) 

 

Strategie 
Menzis heeft zowel met haar medewerkers als klanten en externe deskundigen een uitgebreid traject 
doorlopen om de visie en strategie ‘Menzis 2020’ te formuleren. Om in 2020 excellente dienstverlening 
te kunnen leveren aan haar klanten, heeft Klant & Operations een koers uitgestippeld. Kernpunten van 
deze koers zijn het meegaan in ontwikkelingen, nauwe samenwerking, focus op de klant en focus op 
kwaliteit (K&O-ers op weg naar 2020, 2017). 
 
Structuur 
Menzis bestaat uit drie vestigingen, namelijk: 
- Wageningen (hoofdkantoor): ± 650 medewerkers 
- Groningen: ± 500 medewerkers 
- Enschede: ± 500 medewerkers 
(Menzis, sd) 
 
Het aantal vestigingen en medewerkers geeft de omvang van de organisatie weer. In het organogram 
van Menzis (te zien in bijlage 1) is te zien uit hoeveel verschillende lagen de gehele organisatie bestaat. 
De zorgverzekeraar Menzis maakt deel uit van de coöperatie Menzis. Dit samen met onder andere 
zorgverzekeraar AnderZorg. Coöperatie Menzis heeft geen aandeelhouders en investeert de gemaakte 
winst in de coöperatie of in de verlaging van premies (Kolks & Driessen, 2019).  
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Systemen 
Menzis beschikt over 85 licenties van het programma ‘CtrlWORK’. Leverancier Ergodirect heeft 
aangeboden om naast deze licenties Menzis de beschikking te geven over 85 ‘Work and Move’ licenties 
tot 13-02-2020. De installatie van deze licenties duurt te lang om van pas te komen voor dit onderzoek. 
Wel is het een mooie optie voor eventueel vervolgonderzoek (Velt, Overleg, 2019) . 
 
Significante waarden 
Hetgeen waar Menzis voor staat is meer waarde voor de mens en maatschappij. Menzis werkt hieraan 
door samenwerking en daadkracht te tonen. Zoals eerder vermeld, is het kernwoord ‘leefkracht’ 
binnen Menzis. Er zijn ‘leefkrachtambassadeurs’ aangesteld die collega’s stimuleren om op hun eigen 
wijze en naar hun eigen behoefte hun leefkracht te versterken (Menzis, 2018). Menzis laat deze 
waarde die zij hecht aan het verbeteren van ieder zijn leefkracht ook zien door hun app 
‘SamenGezond’. Dit is een app die inzicht geeft in je gezondheid en je iedere dag helpt om gezondere 
keuzes te maken. Deze app is voor iedereen, ongeacht of je verzekerd bent bij Menzis of niet, gratis 
beschikbaar (Menzis, sd). Daarnaast is er voor alle medewerkers gratis fruit beschikbaar binnen Menzis 
en wordt iedereen bij binnenkomst direct op een natuurlijke wijze naar de trap geleid in plaats van de 
lift, doordat de lift buiten het zicht geplaatst is. 
 
Stijl 
Binnen Menzis heerst in theorie een aanspreekcultuur. Medewerkers worden aangemoedigd om 
elkaar aan te spreken op wat dan ook. In de praktijk blijkt deze cultuur er toch nog lang niet bij alle 
medewerkers in te zitten. Leidinggevenden hebben allemaal een voorbeeldfunctie naar de 
medewerkers binnen Menzis en de aanspreekcultuur valt onder deze functie. (Jonker, 2019). 
 
Staf en sleutelvaardigheden 
De verschillende sleutelvaardigheden en staf informatie binnen Menzis hebben dusdanig weinig 
raakvlakken met de onderzoeksvraag dat deze niet verder toegelicht worden. 
 

1.2.2 Verbanden 7S-model met onderzoek 
Hoewel alle informatie uit bovenstaand 7S-model relevant is voor het onderzoek springen er een 
aantal punten uit, namelijk: 

- Strategie/significante waarden: de aandacht die Menzis schenkt aan de leefkracht van haar 

medewerkers. Dit laat zien dat er veel belang is bij een succesvolle uitvoering van het 

onderzoek. Dit kan hier namelijk direct aan bijdragen. 

- Structuur: de omvang van heel Menzis is belangrijk om mee te nemen met dit onderzoek. 

Experimentele software kan niet zomaar voor een klein clubje medewerkers aangeschaft 

worden en medewerkers informeren en advies geven gaat ook via andere, meer formele 

kanalen. 
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Hoofdstuk 2 – Onderzoeksopzet 
In dit hoofdstuk worden het onderzoek, de aanleiding, de doelstelling en onderzoeksvragen toegelicht. 
Ook wordt vergelijkbaar voorgaand onderzoek besproken. 
 

2.1 Aanleiding en achtergrond van het probleem 
Menzis schenkt veel aandacht aan de ‘leefkracht’ van haar medewerkers. Leefkracht staat voor de 
positieve kracht van gezond leven, voor mentale fitheid, bewust bezig zijn met je gezondheid en voor 
meedoen in de maatschappij (Menzis, 2018). Dit uit zich onder andere in hun werkplekinrichting. Er 
wordt veel onderzoek gedaan om de werkplekken zo aangenaam en praktisch mogelijk in te richten. 
Echter, niet alle ontwikkelingen die ze implementeren pakken direct uit zoals gewenst. Soms zijn er 
meerdere iteraties nodig van een idee voordat de medewerkers het echt oppikken (Menzis, 2018). 
 
Achtergrond 
Een voorbeeld van dit probleem is de implementatie van zit-sta bureaus. Enkele maanden geleden 
heeft Menzis zit-sta bureaus aangeschaft om de leefkracht van haar medewerkers te verbeteren door 
een gezondere manier van werken beschikbaar te maken. Elke afdeling beschikt over een aantal zit-
sta bureaus. De zit-sta bureaus zijn oorspronkelijk op verschillende manieren geïntroduceerd. Via het 
intranet, instructies en de leefkrachtambassadeurs. En tijdens de eerste paar weken hebben 
floorwalkers in combinatie met de bedrijfsarts tips en aanwijzingen gegeven en de bureaus zijn 
meerdere malen benoemd tijdens een begeleidingstraject (Velt, 2019). De eerste paar weken werden 
deze door verschillende medewerkers getest en leek er wel wat enthousiasme te zijn. Dit 
enthousiasme ebde jammer genoeg al snel weg. De luxe zit-sta bureaus stonden voortaan vrijwel altijd 
in zitpositie en slechts een enkeling heeft deze verandering in zijn/haar werkwijze vast weten te 
houden. Een reden hiervoor kan zijn dat de gebruikers te lang in een verkeerde houding blijven staan. 
Dit kan leiden tot fysieke last en vermoeidheid. Dit is gebleken uit onderzoek van kenniscentrum 
NoorderRuimte. Belangrijk voor een succesvolle implementatie is om medewerkers voorlichting te 
geven over het gebruik (Vogel, 2018). 
 
Aanleiding 
Binnen Menzis is afgelopen jaar het ziekteverzuim merkbaar opgelopen (Baltes-Weijers, 2019). Om 
deze reden en vanwege de waarde die Menzis hecht aan de leefkracht van haar medewerkers heeft zij 
en HWP interesse getoond in het stimuleren van het gebruik van de zit-sta bureaus. Daarom wordt er 
onderzoek uitgevoerd naar het effect van de computersoftware ‘Work and Move’ hierop. Deze 
software geeft periodieke herinneringen om van houding te wisselen en houdt bij hoe vaak je dit doet. 
Deze software kan met behulp van een ‘desk connector’ kabel verbonden worden met het zit-sta 
bureau. De software kan dan automatisch het bureau in zit of sta positie brengen op basis van jouw 
persoonlijke zit-sta profiel dat je kunt aanmaken. De keuze om software als motivator te gebruiken, is 
genomen omdat uit onderzoek is gebleken dat gedragsveranderingen niet vastgehouden worden als 
iemand alleen beschikt over de juiste motivatie en vaardigheid. Het Fogg Behavior Model (Figuur 3) 
geeft aan dat er nog een derde factor meespeelt, namelijk een trigger. Men moet op het juiste moment 
herinnerd worden om het gewenste gedrag uit te voeren. De verticale as toont de motivatie en de 
horizontale as de vaardigheid om het gedrag uit te voeren. De curve maakt duidelijk dat er 
verschillende combinaties van kunnen en willen zijn en dat wanneer deze combinatie boven de 
succescurve uitkomt, er kans is dat het gewenste gedrag uitgevoerd wordt (Meermotiveren, 2015). 
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Figuur 3: Fogg Behavior Model (Meermotiveren, 2015) 
 
De adviesvraag die bij dit probleem hoort, luidt als volgt: ‘Hoe kunnen medewerkers, door middel van 
computersoftware, gestimuleerd worden om (meer) gebruik te maken van zit-sta bureaus?’ 
 

2.2 Doelstelling 
De doelstelling die bij deze adviesvraag hoort, is: ‘advies geven aan Menzis over het stimuleren van 
het gebruik van zit-sta bureaus, door inzicht te geven in de mogelijke meerwaarde van software, zodat 
de leefkracht binnen Menzis verbeterd.’ 
 

2.2.1 Onderzoeksvragen 
De onderzoeksvraag luidt als volgt: ‘Wat is het effect van software op de intensiteit van het gebruik 
van zit-sta bureaus?’ De volgende deelvragen zijn gebruikt om hier antwoord op te kunnen geven: 

1. Wat is de potentiële meerwaarde van zit-sta bureaus?   

2. Hoe ziet het huidige gebruik van de zit-sta bureaus eruit? 

3. Wat is het effect van het gebruik van zit-sta bureaus op vitaliteit? 

4. Wat is het effect van het gebruik van ‘Work and Move’ op het zit-sta patroon? 

2.3 Voorgaand onderzoek 
Vergelijkbaar onderzoek is uitgevoerd aan de Texas A&M University School of Public Health in 2018. 
Het doel van het onderzoek was om de effectiviteit te bepalen van een interventie met 
computersoftware, ontworpen om het gebruik van zit-sta bureaus te verhogen en meer activiteit op 
de werkvloer te creëren. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat het gebruik van de zit-sta 
bureaus verdubbeld is na het uitvoeren van de interventie door gemiddeld 1 bureauverstelling per dag 
naar 2 te verhogen. Ook was er een vermindering van 76% van medewerkers die nooit gebruik 
maakten van de zit-sta bureaus (Sharma, 2018). 
 
Hoewel het onderzoek bij Menzis een stuk kleinschaliger is, komt de doelstelling, en voor een deel ook 
de onderzoeksmethode, wel overeen. Het is dus een waardevol onderzoek om als referentie te 
gebruiken. Het onderzoek bij Menzis onderscheidt zich doordat het ook kijkt naar de vitaliteit van de 
deelnemers. 
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Hoofdstuk 3 – Onderzoeksmethode 
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag zijn verschillende onderzoeksmethoden nodig. 
In dit hoofdstuk zijn deze methoden en de verantwoording hiervan toegelicht. Ook wordt de 
controleerbaarheid, betrouwbaarheid, validiteit, bruikbaarheid en haalbaarheid van het onderzoek 
beschreven. 
 

3.1 Type onderzoek 
Het onderzoek is voornamelijk kwantitatief van aard. Allereerst is er deskresearch gedaan om 
deelvraag één te kunnen beantwoorden. Hiervoor zijn meta-analyses van verschillende onderzoeken 
en artikelen geraadpleegd voor statistieken en data. Vervolgens is er fieldresearch uitgevoerd. Het 
fieldresearch bestaat uit observaties van het gebruik van zit-sta bureaus en het afnemen van enquêtes. 
Deze zijn bij de deelnemers van het onderzoek afgenomen om een vergelijking te kunnen maken 
tussen twee situaties, namelijk het zit-sta bureau gebruik zonder en met ondersteuning van de 
software ‘Work and Move’. De enquêtes zijn gericht op het gebruik van zit-sta bureaus en scores op 
de Vita-16 vragenlijst. Beide enquêtes zijn opgenomen in de bijlagen (bijlage 3 en 4). Aan de hand van 
deze resultaten zijn deelvragen 2, 3 en 4 beantwoord. Ook bevat het onderzoek een kwalitatief aspect. 
Met een aantal deelnemers van het onderzoek is kort in gesprek getreden om hun ervaringen met de 
zit-sta bureaus en ‘Work and Move’ te inventariseren. 
 

3.2 Verantwoording onderzoeksmethoden 
Hier staan de methoden toegelicht die gebruikt zijn om antwoord te geven op de deelvragen. 
 

3.2.1 Wat is de potentiële meerwaarde van zit-sta bureaus?   
Deze deelvraag is beantwoord door middel van deskresearch. Verschillende artikelen, onderzoeken en 
meta-analyses zijn geraadpleegd om informatie te verzamelen over de risico’s van sedentair gedrag en 
de voordelige effecten van het gebruik van een zit-sta bureau. HWP-partner Health2Work en ‘Work 
and Move’ leverancier Bakker Elkhuizen zijn geraadpleegd over de voordelige effecten van staand 
werken. 
 

3.2.2 Hoe ziet het huidige gebruik van de zit-sta bureaus eruit? 
Om inzicht te krijgen in het huidige gebruik van de zit-sta bureaus en om knelpunten te inventariseren, 
is er een enquête afgenomen voorafgaand aan de testperiode met ‘Work and Move’. De deelnemers 
hiervan zijn geworven door in het Living Lab en op de afdeling P&O medewerkers te benaderen. Dit 
waren de enige twee afdelingen die beschikbaar waren voor het onderzoek. In deze enquête is 
geïnformeerd naar de frequentie en intensiteit van het gebruik van de zit-sta bureaus. De deelnemers 
zijn gegroepeerd naar intensiteit van gebruik van de bureaus in categorieën van: 0 t/m 5 dagen per 
week. Ook is er geïnformeerd naar het soort werkzaamheden dat uitgevoerd wordt tijdens het zitten 
en staan. Hier is het onderscheid gemaakt tussen typen, lezen en bellen.  Deze meting vooraf is 
uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van het effect dat de ‘Work and Move’ software op het 
gebruik heeft. De enquête is bij 16 medewerkers afgenomen. Dit zijn alle medewerkers die toegang 
konden krijgen tot ‘Work and Move’ én bereid waren mee te werken aan het onderzoek. De resultaten 
van deze enquête zijn in Excel verwerkt in draaitabellen en grafieken. 
 
Omdat de medewerkers hun zit-sta gedrag zelf niet bewust bijhouden en ook nog niet over software 
beschikten die dat voor hun doet, is er vóór de testperiode ook een week lang van maandag tot en met 
donderdag op afdelingen B1, A1 en A0 (het Living Lab) geobserveerd hoe het gebruik van de zit-sta 
bureaus er op dat moment uit zag. Deze locaties zijn gekozen omdat de 2e en 3e verdieping verbouwd 
worden en op deze locaties de meeste activiteit is op het moment. De observaties vonden plaats van 
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9:00 tot 16:00 uur (met uitzondering van 12:00 tot 13:00 uur in verband met lunchpauze). Het 
observatieformulier is te vinden in bijlage 2. 
 

3.2.3 Wat is het effect van het gebruik van zit-sta bureaus op vitaliteit? 
Menzis is geïnteresseerd in het verbeteren van de leefkracht van haar medewerkers. De Vita-16 
vragenlijst is in dit onderzoek daarom meegenomen als meetinstrument van vitaliteit om een beeld 
van de vitaliteit van de deelnemers te krijgen (Strijk JE, 2015). Deze vragenlijst is toegevoegd aan de 
enquêtes die voor en na de testperiode afgenomen zijn om het effect van het gebruik van zit-sta 
bureaus op de vitaliteit inzichtelijk te maken. Deze deelvraag is dan ook beantwoord aan de hand van 
de resultaten van de enquêtes. Deze resultaten zijn in Excel in een tabel verwerkt en vervolgens in een 
grafiek samengevoegd voor een vergelijking. 
 

3.2.4 Wat is het effect van het gebruik van ‘Work and Move’ op het zit-sta patroon? 
De installatie en werking van ‘Work and Move’ is in een instructie uitgewerkt en naar alle deelnemers 
verstuurd in de week van 22 april. Vervolgens hebben zij in een periode van 3 weken (van 29 april t/m 
17 mei) minimaal 6 dagen met deze software gewerkt. Op de laatste dag van deze testperiode is nog 
een enquête afgenomen om het effect van ‘Work’ and Move’ te kunnen meten. De deelnemers zijn 
weer op dezelfde manier gegroepeerd als in de eerste enquête. Ook is er weer gekeken naar het soort 
werkzaamheden dat uitgevoerd wordt tijdens het zitten en staan en de frequentie van het werken met 
het bureau in hoge en lage stand. Deze waarden kunnen deelnemers eenvoudig aflezen in ‘Work and 
Move’. Om ervoor te zorgen dat de medewerkers de zit-sta bureaus correct afstellen en gebruiken, 
staat dit in de ‘Work and Move’ instructie ook uitgelegd. Dit om negatieve reacties te voorkomen 
omdat deelnemers fysieke klachten krijgen door in een verkeerde houding te werken. Wegens 
verschillende omstandigheden zijn 8 van de 16 deelnemers afgehaakt, waardoor de vergelijking 
gemaakt wordt tussen de overblijvende 8. 
 
De resultaten van beide enquêtes zijn in Excel verwerkt in draaitabellen en grafieken en vervolgens 
met elkaar vergeleken. Dit is op individueel niveau mogelijk, doordat in beide enquêtes de deelnemers 
gevraagd zijn naar de geboortedatum van hun moeder. Anonimiteit wordt op deze manier niet in het 
geding gebracht en er kan een directe vergelijking gemaakt worden van het zit-sta bureau gebruik met 
en zonder ondersteuning van ‘Work and Move’. Daarnaast zijn vier deelnemers gevraagd wat het 
effect van ‘Work and Move’ op hen heeft gehad. Net als de enquêteresultaten zijn deze ook anoniem 
verwerkt. 
 

3.3 Controleerbaarheid 
De controleerbaarheid van het onderzoek wordt gewaarborgd door de gebruikte bronnen volgens 
APA-notitie te verwerken. Het ingevulde observatieformulier is te vinden in bijlage 2 en de resultaten 
van de enquêtes zijn in Excel verwerkt om ze voor de lezer inzichtelijk te maken en te vinden in bijlage 
3 en 4. Daarnaast zijn de contactgegevens van de auteur in het rapport bijgevoegd voor eventuele 
vragen. 
 

3.4 Betrouwbaarheid 
Om te zorgen dat het onderzoek betrouwbaar is, worden, zoals aangegeven in 3.2.4, de resultaten 
verdeeld naar intensiteit van gebruik van de zit-sta bureaus. Dit om te zorgen dat iemand die één 
enkele dag heel intensief een zit-sta bureau getest heeft en het vervolgens niet meer heeft gebruikt 
de resultaten niet te erg beïnvloedt. De enquêtes zijn zo duidelijk en eenvoudig mogelijk gemaakt om 
de kans op incorrecte antwoorden te minimaliseren. Daarnaast hebben alle deelnemers een instructie 
over het correcte gebruik van zit-sta bureaus en ‘Work and Move’ ontvangen. Dit zorgt ervoor dat 
iedereen over de juiste informatie beschikt om mee te doen aan het experiment. In de tweede enquête 
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wordt de deelnemers vervolgens gevraagd of zij deze instructies opgevolgd hebben. Omdat zittend 
achter een zit-sta bureau werken niet per se betekent dat het zit-sta bureau wel of niet gebruikt wordt, 
is er elk uur geobserveerd. Op deze manier is er geprobeerd om zo veel mogelijk zit-sta wisselingen 
van mensen te zien om het gebruik zo goed mogelijk in kaart te brengen. 
 

3.5 Validiteit 
Om de validiteit te waarborgen zijn in de enquêtes alleen de nodige vragen voor het onderzoek gesteld. 
Onnodig data verzamelen die niet bijdragen aan het advies wordt hiermee voorkomen. De vragen in 
de enquête zijn concreet en duidelijk gehouden, voor afname gecontroleerd door de stagebegeleider 
en getest door onderzoekers van HWP. Alle deelnemers van het onderzoek zijn medewerkers die 
minimaal drie dagen per week aanwezig zijn bij Menzis. Dit om te voorkomen dat deelnemers te weinig 
ervaring met ‘Work and Move’ op kunnen doen om bruikbare resultaten te leveren. Daarnaast is de 
keuze om met een vier deelnemers kort in gesprek te treden, gemaakt vanwege de kleine groep 
deelnemers. Zo kon er meer feedback op het effect van ‘Work and Move’ worden verzameld. 
 

3.6 Bruikbaarheid 
Het onderzoek is bruikbaar voor het hele samenwerkingsverband HWP. Hoewel Menzis mogelijk een 
andere werkcultuur heeft dan de andere vijf organisaties binnen HWP, kunnen de resultaten van het 
onderzoek en het advies wel nieuwe inzichten bieden die gebruikt kunnen worden voor het inrichten 
van gezondere werkplekken. Dit sluit aan bij het doel van HWP. Tonen de resultaten aan dat het 
gebruik van software een positieve impact heeft op het gebruik van zit-sta bureaus? Dan kan Menzis 
ervoor kiezen om de beschikbare licenties maximaal te benutten om een groter deel van de organisatie 
de kans te geven om deze manier van werken te ervaren. Dit sluit aan op de waarde die Menzis hecht 
aan de leefkracht van haar medewerkers. 
 

3.7 Communicatie 
De communicatie van het onderzoek naar Menzis verloopt via veel kanalen. Voordat er een tekst op 
intranet geplaatst kon worden om de medewerkers te informeren over het onderzoek, moest de tekst 
eerst door de stagecoördinator en afdeling communicatie goedgekeurd worden. Vervolgen moest er 
door een leidinggevende toestemming gegeven worden om een bepaalde afdeling te benaderen voor 
deelnemers. De installatie van ‘Work and Move’ is door de adviseur huisvesting, IV Servicedesk en 
systeembeheerder gecontroleerd en goedgekeurd. Beide enquêtes zijn met de stagebegeleider 
besproken en binnen Menzis gecontroleerd voordat deze verspreid werden. 
 

3.8 Randvoorwaarden en beperkingen 
Randvoorwaarden 
Randvoorwaarden geven grenzen aan die niet overschreden mogen worden bij het uitvoeren van het 
onderzoek. De volgende randvoorwaarden hebben betrekking op het onderzoek: 

- Het onderzoek loopt van 4 februari 2019 tot en met 11 juni 2019. 

- De software die gebruikt wordt voor het onderzoek moet kostenneutraal zijn. 

- WCO’s die door de HAN georganiseerd zijn, moeten verplicht bijgewoond worden. 

 
Beperkingen 
Met de volgende beperkingen moet rekening gehouden worden: 

- Medewerking van Menzis medewerkers om onderzoeksresultaten te verzamelen. 

- In Menzis Wageningen zijn medewerkers een beetje enquête moe. Het kan om deze reden 

zijn dat niet iedereen de enquêtes invult. 
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- Er wordt alleen in Menzis Wageningen gewerkt en onderzoek gedaan. Dit omdat het te veel 

tijd kost om regelmatig tussen locaties te reizen voor het afnemen van vragenlijsten en 

observeren. 

- ‘Work and Move’ rekent één zit-sta wisseling pas wanneer de gebruiker van zit-positie naar 

sta-positie en weer terug naar zit-positie gaat. Een oneven aantal positiewisselingen wordt 

dus niet helemaal accuraat weergegeven. 

3.9 Wijzigingen ten opzichte van het projectplan 
Gedurende het onderzoek zijn wegens verschillende omstandigheden wijzigingen gemaakt in de 
uitvoering ten opzichte van het projectplan. In onderstaande tabel staan deze wijzigingen uitgewerkt 
en verantwoord. 
 

Projectplan Werkelijke uitvoering Verantwoording 

85 deelnemers verspreid door 
de hele organisatie laten 
werken met ‘Work and Move’ 
en enquêtes laten invullen. 

16 medewerkers hebben 
meegedaan aan het onderzoek 
met ‘Work and Move’. Van 
deze 16 hebben 8 deelnemers 
het onderzoek afgerond en de 
2e enquête ingevuld. 

Om ‘Work and Move’ bij 85 
deelnemers te installeren was 
externe partij Centric nodig. 
Dit proces zou meer dan twee 
maanden gaan duren en hier 
was geen tijd voor. Acht 
deelnemers zijn gedurende het 
onderzoek afgehaakt wegen 
verschillende redenen, 
waaronder laptopproblemen, 
vakanties en ontslag. 

Deelvragen beantwoorden aan 
de hand van deskresearch, 
observaties en 
enquêteresultaten. 

Naast het fieldresearch, de 
observaties en enquêtes zijn er 
ook korte interviews 
afgenomen met vier 
deelnemers. 

Om te compenseren voor de 
aanzienlijk kleinere groep 
deelnemers is de keuze 
gemaakt om met de 
resterende deelnemers in 
gesprek te treden om toch nog 
wat meer informatie te 
verzamelen. Omdat de 
deelnemers op vrij korte 
termijn uitgenodigd moesten 
worden voor deze interviews 
hadden vier deelnemers hier 
geen tijd voor. 

Tabel 1: Wijzigingen ten opzichte van het projectplan 
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Hoofdstuk 4 – Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de vier deelvragen beantwoord. Deelvraag één is door middel van 
deskresearch beantwoord. Vervolgens is deelvraag twee beantwoord door de eerste enquête en 
observaties te analyseren. Ten slotte zijn deelvragen drie en vier beantwoord door middel van het 
vergelijken van de twee enquêtes en de ervaringen van vier deelnemers toe te lichten.  
 

4.1 Wat is de potentiële meerwaarde van zit-sta bureaus? 
Voor succesvolle gedragsverandering is intrinsieke motivatie nodig. Onderdeel hiervan is het inzien 
van de noodzaak van het gewenste gedrag (Schriel, sd). Onderzoeken wat de negatieve effecten van 
sedentair gedrag en de positieve effecten van staand werken zijn, moet hiervoor zorgen. 
 

4.1.1 Gezondheidsrisico’s van sedentair gedrag 
Nederlanders zijn Europees kampioen zitten. 62% van de bevolking zit meer dan 5,5 uur per dag, een 
derde van de Nederlanders meer dan 7,5 uur en een kwart zelfs meer dan 8,5 uur per dag. Wanneer 
er gekeken wordt naar zitten tijdens werkuren staat Nederland in de top 6. Een flink deel van het zitten 
gebeurt op het werk (TNO, 2016). Dit langdurige zitten heeft verschillende schadelijke gevolgen.  

 
Figuur 4: Langdurig zitten op het werk factsheet 2016 (TNO, 2016) 

 
Verhoogde mortaliteit en morbiditeit 
Eén van deze gevolgen is een vergrote kans op vroegtijdig overlijden. Mensen die meer dan 11 uur per 
dag zitten, lopen een verhoogde kans van 40% op vroegtijdig overlijden (TNO, 2016). Meer dan 8 uur 
per dag zitten, resulteert in een 10% tot 27% hogere kans op eerder sterven ten opzichte van mensen 
die minder dan 4 uur per dag zitten (Factsheet Zitgedrag, 2017). Deze resultaten zijn gecorrigeerd voor 
andere leefgewoonten die tot vervroegde sterfte kunnen leiden. De 10% verhoogde kans geldt voor 
mensen die 50-65 minuten per dag matig intensief actief zijn en de 27% kans voor mensen die minder 
dan 5 minuten per dag matig intensief actief zijn. De groep mensen die 60-75 minuten per dag matig 
intensief actief is, lijdt niet aan een hogere kans op vervroegd overlijden bij 8 of meer uur zitten per 
dag (Mol, Peter-Jan, 2017). Deze hoeveelheid matig intensieve beweging is meer dan twee keer de 
aangeraden hoeveelheid volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB, sd). Volledig 
compenseren voor langdurig zitten lijkt echter niet altijd mogelijk. Er wordt namelijk geconstateerd 
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dat er nog een verschil zit tussen regulier zitgedrag (op het werk) en tv kijken. Mensen die 3 of meer 
uur tv kijken per dag lopen een verhoogde kans op overlijden onafhankelijk van de mate van activiteit, 
met uitzondering van de groep mensen die 60-75 minuten per dag actief is. Deze groep loopt alleen 
een hoger risico als zij 5 of meer uur tv kijken per dag (Ekelund, et al., 2016). 
 
Ziekte 
Bewijs voor de relatie tussen lang zitten en ziekte is minder sterk doordat het aantal studies en ook de 
kwaliteit hiervan beperkt is. Uit een meta-analyse is geconcludeerd dat lang zitten geassocieerd kan 
worden met een toegenomen risico op type 2-diabetes en hart- en vaatziekten. Meer zitten hangt 
volgens deze studie samen met een 112% toename in het risico op type 2-diabetes en een 147% 
toename in het risico op hart- en vaatziekten (Hendriksen). Ook is er een uitgebreide studie gedaan 
naar mogelijke verbanden tussen sedentair gedrag en kanker. Hieruit is gebleken dat langdurig zitten 
geassocieerd kan worden met verhoogde darm-, baarmoeder-, eierstok- en prostaatkanker risico’s; 
kanker mortaliteit bij vrouwen; en met gewichtstoename bij overlevenden van darmkanker (Lynch, 
2010). Verschillende studies geven ook aan een verband tussen sedentair gedrag en depressie te 
vinden. Eén onderzoek geeft specifiek aan een link te vinden tussen sedentair gedrag en een 25% 
hogere kans op depressie. Wel wordt aangegeven dat er nog geen conclusie getrokken kan worden 
over of sedentair gedrag kan zorgen voor depressies of dat depressies zorgen voor sedentair gedrag 
(Lehman, 2014). 
 

4.1.2 Effect van zitten en staan afwisselen 
Naast alle negatieve gevolgen van langdurig zitten, zijn er ook voordelen van het afwisselen van zittend 
en staand werken. Health2Work, partner van HWP, geeft de volgende voordelen aan:  

- Hogere productiviteit en betere doorbloeding. Het hart pompt bij staand werken 10x zoveel 

bloed rond. Een effectieve bloedcirculatie houdt je scherper. 

- Reductie rug- schouder- en nekklachten 

- Verbranding calorieën 

- Reductie ziekteverzuim 

(Health2Work, 2016) 
 
Deze voordelen worden door Bakker Elkhuizen aangevuld met een verbetering van creativiteit. 
Onderzoek toont aan dat bij het rechtkomen vanuit een zittende naar een staande positie (het liefst 
nog een wandeling) het brein 2,5 keer zoveel nieuwe ideeën creëert (Bakker Elkhuizen, 2018). 
Belangrijk is wel dat men niet te lang gaat staan. Bij langdurig stil staan (langer dan 1 uur achter elkaar) 
pompen de beenspieren het bloed niet meer richting het hart. Het blijft hangen, wat kan leiden tot 
gezwollen enkels en spataderen in de benen. Naast problemen met de doorbloeding hebben 
werknemers met een staand beroep ook opmerkelijk vaak rugklachten en klachten aan de heupen, 
knieën en voeten (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, sd). Aangeraden wordt om elke 
30 tot 45 minuten die je in dezelfde positie zit even een pauze te nemen en eventueel twee minuten 
te lopen (Folio, 2018). 
 

4.1.3 Discussie over effecten van beweging en staand werken 
Hoewel meer in beweging komen geen kwaad kan, moet wel vermeld worden dat er ook onderzoeken 
te vinden zijn die concluderen dat langdurig zitten altijd schadelijk is, ongeacht de hoeveelheid 
beweging (Mol, 2015). Daarnaast is het belangrijk om mee te nemen dat ondanks dat wisselen tussen 
zittend en staand werken beter is dan de hele dag zitten, staand werken niet alle problemen die een 
sedentair bestaan met zich meebrengt, oplost. Staand werken is namelijk niet hetzelfde als bewegen 
en fysieke inactiviteit is waar het werkelijke probleem ligt (Folio, 2018). Stellen dat de nadelige effecten 
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van langdurig zitten volledig gecompenseerd kunnen worden, gaat dus te ver. Wel tonen deze 
onderzoeken het belang van in beweging blijven aan. 
 

4.2 Hoe ziet het huidige gebruik van de zit-sta bureaus eruit? 
Om het gebruik van zit-sta bureaus in kaart te brengen zijn er enquêtes afgenomen bij 16 medewerkers 
van de afdelingen A0 en B1. Daarnaast is het gebruik ook geobserveerd op de afdelingen A0, A1 en B1. 
In de huidige situatie zijn er 16 zit-sta bureaus aanwezig op afdeling A0, 10 op B1 en 8 op A1. Allereerst 
worden de observaties besproken, daarna de enquêteresultaten. 
 

4.2.1 Observaties 
De observaties zijn in de week van 15 april vier dagen achter elkaar van 9:00 tot 16:00 uur (met 
uitzondering van 12:00 tot 13:00 uur in verband met lunchpauze) uitgevoerd. Het volledige formulier 
met resultaten is te vinden in bijlage 2. Onmiddellijk valt op dat gedurende deze periode niemand op 
afdeling A1 gebruik heeft gemaakt van de zit-sta bureaus. Op afdeling B1 waren de resultaten niet veel 
beter. Op de maandag, dinsdag en donderdag is er elke dag één keer iemand aangetroffen die 
gebruikmaakte van een zit-sta bureau. Op de woensdag niemand. Op afdeling A0 zag het er een stuk 
positiever uit. De maandagochtend begon goed met vijf medewerkers achter een zit-sta bureau. Dit 
duurde echter wel maar een uur. De rest van de week, op woensdag na, waren er meestal twee 
gebruikers te vinden elk uur. Op woensdag is er enkel om 11 uur één gebruiker aangetroffen. Wat ook 
opviel, was dat de groep zit-sta bureau gebruikers in het Living maar zeven unieke medewerkers telde. 
Elke dag waren dezelfde gezichten achter de bureaus te vinden. 
 

4.2.2 Resultaten 1e enquête 
De enquête is bij 16 medewerkers afgenomen. 13 van deze medewerkers is werkzaam op afdeling A0 
en drie op B1. De antwoorden op deze vragen zijn schattingen van de deelnemers, omdat zij niet over 
software beschikken dit hun zit-sta gedrag monitort. In figuur 5 zijn de resultaten op de vraag ‘hoeveel 
dagen in de week maakt u gebruik van zit-sta bureaus?’ te zien. Allereerst valt het op dat één 
medewerker die totaal geen gebruik maakt van zit-sta bureaus zich heeft aangemeld voor het 
onderzoek. Daarnaast is te zien dat de meeste deelnemers hier wél geregeld gebruik van maken.  
 

 
Figuur 5: zit-sta bureau gebruik zonder software 

 
In figuur 6 zijn het aantal zit-sta wisselingen per dag te zien. Eén zit-sta wisseling houdt in dat er één 
keer van zitten naar staan en terug naar zitten wordt gewisseld. Figuur 7 geeft het aantal uren dat de 
deelnemers staand achter hun bureau werken weer. Eén van de deelnemers werkt vier uur per dag. 
Deze deelnemer maakt geen gebruik van een zit-sta bureau. De rest werkt zeven-acht uur. Dit is terug 
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te zien in de primaire data in bijlage 5. Opvallend is dat één deelnemer vier uur op een dag staat, drie 
uur zit en vier zit-sta wisselingen uitvoert. Dit zou betekenen dat hij/zij vier keer per dag een uur staat. 
Dit is te lang en ongezond. 
 

 
Figuur 6: Aantal zit-sta wisselingen zonder software              Figuur 7: Aantal uur staand werken zonder software 
 

Aan deze twee figuren is te zien dat er nog veel ruimte voor verbetering is. Veel deelnemers brengen 
het overgrote deel van hun werkdag zittend door en wisselen niet meer dan drie keer per dag van zit-
sta positie. Dat betekent dat als zij niet met regelmaat opstaan om naar het toilet te gaan of drinken 
te halen of iets dergelijks, ze te lang aan één stuk zitten.  
 
Verder is uit de enquête gebleken dat de deelnemers het liefste zitten tijdens het typen en staan 
tijdens het bellen. Voor leeswerk zijn de meningen heel erg verdeeld over de geprefereerde zit-sta 
houding. Ook geven 13 van de 16 deelnemers aan bewust op zoek te gaan naar zit-sta bureaus en 11 
van de 16 dat zij geen gebruik maken van ergonomische hulpmiddelen. Ook deze gegevens zijn te 
vinden in de primaire data in bijlage 5. 
 

4.3 Wat is het effect van het gebruik van zit-sta bureaus op vitaliteit? 
Organisaties TNO en RIVM hebben samen een generieke omschrijving van het begrip ‘vitaliteit’ 
opgesteld, namelijk: “Vitaliteit omvat de dimensies energie, motivatie en veerkracht, waarbij energie 
wordt gekenmerkt door zich energiek voelen, motivatie door doelen te stellen in het leven en moeite 
te doen om deze te behalen, en veerkracht door het vermogen om met de dagelijkse problemen en 
uitdagingen van het leven om te gaan”. Deze omschrijving hebben zij meetbaar gemaakt in de Vita-16. 
Dit is een vragenlijst van 16 vragen die werkt met een scoresysteem van 1 t/m 7. De Vita-16 kan 
gebruikt worden bij bedrijven om na te gaan of vitaliteitsbeleid rendeert (Strijk, 2013).  
 
Vita-16 resultaten 
In figuur 8 zijn de resultaten te zien op de Vita-16 vragenlijst. Wegens verschillende omstandigheden 
zijn er 8 deelnemers afgevallen en zijn er uiteindelijk 8 die het onderzoek afgerond hebben. Vragen 1 
t/m 5 zijn gericht op energie, 6 t/m 11 op de dimensie motivatie en 12 t/m 16 op veerkracht. Dimensie 
energie is voor dit onderzoek het meest relevant, omdat deze het beste aansluit op fysieke activiteit 
en omdat de dimensies motivatie en veerkracht een stuk meer op mentaal welzijn zijn gericht. Om in 
deze dimensies merkbare verschillen te zien zou het onderzoek langer moeten duren dan 2-3 weken. 
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Figuur 8: Gemiddelde scores Vita-16 

Vragen 1 t/m 4 gaan over het hebben van voldoende energie op verschillende momenten van de dag 
en vraag 5 vraagt de deelnemer of hij/zij zich verheugt op elke nieuwe dag. De resultaten op de eerste 
vier vragen zijn aanzienlijk verbeterd na het werken met ‘Work and Move’. Andere opvallende 
verschillen doen zich voor bij vragen 7 en 12. Vraag 7 gaat over het maken van plannen om doelen te 
bereiken en vraag 12 over het omgaan met tegenslagen. Deze resultaten laten zien dat een hogere 
score op de energie gerelateerde vragen geassocieerd kunnen worden met een hogere score bij vragen 
7 en 12. Bij deelnemer twee, uit de resultaten van de enquête die besproken wordt in 4.4, zijn de 
grootste verschillen te zien in de gegeven antwoorden. Deze deelnemer is in de testperiode merkbaar 
minder gaan zitten en vaker van positie gaan wisselen. Uit deze resultaten blijkt dat het werken met 
‘Work and Move’ een positieve impact op de leefkracht binnen Menzis heeft gehad. 
 

4.4 Wat is het effect van het gebruik van ‘Work and Move’ op het zit-sta patroon? 
Na drie weken met ‘Work and Move’ te hebben gewerkt, is door middel van een enquête het zit-sta 
patroon van de deelnemers in kaart gebracht. Ook is in deze enquête opnieuw gevraagd wat de 
geprefereerde positie is om in te werken tijdens het bellen, lezen en typen. Deze resultaten zijn vrijwel 
gelijk aan die van de eerste enquête. Ook hebben te weinig deelnemers gebruikgemaakt van 
ergonomische hulpmiddelen om hier iets over te kunnen zeggen. Dit is te zien in de primaire data in 
bijlage 6. Er wordt gekeken naar het verschil in zit-sta wisselingen, zit-sta tijd, het aantal dagen dat 
achter een zit-sta bureau is gewerkt en naar de ervaringen van vier verschillende deelnemers. 

5,13

4,50

4,25

3,75

5,25 5,25

4,75

5,88

5,50
5,63

5,13

4,38

5,00

5,50
5,38

5,63

6,50

6,25
6,13

6,00

5,38

5,13

5,63

5,38 5,38
5,25

4,88

5,38 5,38

5,00

5,63
5,50

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sc
o

re

Vragen

Gemiddelde scores Vita-16 met en zonder software ondersteuning

Zonder software ondersteuning (8 deelnemers) Met software ondersteuning (8 deelnemers)



11-6-2019 Bewegen tijdens het werken met ‘Work and Move’ 24 

 

 

4.4.1 Resultaten 2e enquête 
Allereerst wordt er gekeken naar het verschil in het aantal dagen dat de deelnemers achter een zit-sta 
bureau zijn gaan werken. In figuur 9 is te zien dat over het algemeen de deelnemers vaker achter een 
zit-sta bureau zijn gaan zitten. Er zijn echter ook deelnemers die hier juist minder of evenveel gebruik 
van hebben gemaakt. In de gesprekken die met een paar deelnemers zijn gevoerd, hebben zij allemaal 
aangegeven dat er te weinig zit-sta bureaus beschikbaar zijn en dat zij hier vaak last van hebben. 
 

 
Figuur 9: Zit-sta bureau gebruik per week met en zonder software ondersteuning 
 

Het verschil in het gemiddeld aantal zit-sta wisselingen per dag is interessanter. Uit de resultaten van 
figuur 10 is te halen dat het gemiddeld aantal zit-sta wisselingen voor de hele groep van twee naar vier 
is verhoogd. De deelnemer die geen hoger aantal wisselingen heeft uitgevoerd tijdens het gebruik van 
‘Work and Move’ heeft in de eerste enquête aangegeven vijf dagen in de week een zit-sta bureau te 
gebruiken en vier van zijn/haar zeven werkuren per dag te staan. Voor iemand die al redelijk intensief 
gebruikmaakt van een zit-sta bureau lijkt ‘Work and Move’ niet veel meer toe te voegen behalve het 
gemak dat de Desk Connector kabel met zich meebrengt. Hier heeft deze deelnemer alle dagen gebruik 
van gemaakt.  Deelnemer zes heeft het laagste aantal wisselingen uitgevoerd en is de enige deelnemer 
die heeft aangegeven niet bewust op zoek te gaan naar een zit-sta bureau en ook niet de instructies te 
hebben gevolgd over het correct afstellen hiervan. Ook heeft deze deelnemer maar twee dagen 
gebruikgemaakt van de Desk Connector kabel. De andere deelnemers hebben dit elke dag dat zij achter 
een zit-sta bureau hebben gewerkt, gedaan. Toch is deze deelnemer in de derde week vier dagen 
achter een zit-sta bureau gaan zitten in tegenstelling tot twee dagen in de eerste twee weken Dit is 
terug te vinden in de primaire data van de enquête in bijlage 6. De laatste opvallende deelnemer is 
deelnemer zeven. Hij/zij is gemiddeld twee dagen in de week vaker achter een zit-sta bureau gaan 
werken dan voorheen en voert meer dan twee keer zo veel zit-sta wisselingen uit.  Los gezien van het 
aantal uren die staand of zittend doorgebracht worden, zijn de deelnemers over het algemeen 
gezonder bezig, doordat zij minder lang in dezelfde positie blijven werken. 
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Figuur 10: Aantal zit-sta wisselingen met en zonder software ondersteuning 

In figuur 11 zijn de veranderingen in het aantal zituren van de deelnemers te zien. Onmiddellijk valt op 
dat deelnemer vier, de intensieve zit-sta bureau gebruiker, meer is gaan zitten tijdens het gebruik van 
‘Work and Move’. Verder valt het drastische verschil in zittijd bij deelnemer vijf op. Dit zegt echter niet 
al te veel over het effect van ‘Work and Move’ omdat deze deelnemer minder werkuren heeft gemaakt 
in deze periode dan normaal. Onder de testperiode viel namelijk de meivakantie. Bij de rest van de 
deelnemers is over het algemeen een afname in gemiddelde zittijd te zien. In de primaire data is te 
zien hoe de gemiddelde zittijd gedurende de periode van drie weken geleidelijk is afgenomen. Zes van 
de acht deelnemers hebben in week drie één uur of zelfs meer minder zittend gewerkt dan in week 
één. Ten slotte valt op dat deelnemer zeven het grootste verschil in zit-sta wisselingen heeft laten zien 
maar niet in het aantal zituren. 
 

 
Figuur 11: Gemiddeld aantal zituren met en zonder software ondersteuning 
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Als laatste wordt er gekeken naar het aantal uren dat de deelnemers staand gewerkt hebben. In figuur 
12 valt meteen deelnemer vier weer op. De schatting van het aantal uren dat hij/zij staand werkt in de 
eerste enquête was meer dan twee keer zo hoog als het werkelijk aantal uren dat staand is gewerkt 
gedurende de testperiode. Aangezien het aantal dagen en wisselingen bij deze deelnemer vrijwel gelijk 
is gebleven, kan dit erop duiden dat hij/zij gedurende het onderzoek meer bewust is geworden van het 
gezond gebruik van een zit-sta bureau. Zoals in 4.1 is besproken, is het voornamelijk belangrijk om met 
regelmaat van positie te wisselen en is het juist niet gezond om heel veel uren staand te werken. Verder 
is te zien dat voor vijf andere deelnemers het aantal sta uren met de ondersteuning van ‘Work and 
Move’ lager was dan dat zij schatten gemiddeld staan te werken op een dag. Wel is ook hier in de 
primaire data te zien dat gedurende de periode van drie weken het aantal sta uren bij alle deelnemers 
is toegenomen. Deelnemer 7 is in de derde week drie keer zo lang staand aan het werk geweest als in 
de eerste week. 
 

 
Figuur 12: Gemiddeld aantal sta uren met en zonder software ondersteuning 

 

4.4.2 Ervaringen deelnemers 
Vier deelnemers hebben hun ervaringen met ‘Work and Move’ gedeeld. De antwoorden zijn opgedeeld 
in zes topics en volledig te vinden in bijlage 5. De reacties zijn hier kort samengevat. 
 
Algemene ervaring 
Drie van de vier deelnemers waren (zeer) positief over ‘Work and Move’. Eén deelnemer gaf aan dat 
het programma voor haar persoonlijk niet werkte maar dat zij wel positieve geluiden bij andere 
deelnemers heeft gehoord. Ook wordt er een gebrek aan zit-sta bureaus ervaren. Onder andere 
doordat mensen de bureaus in gebruik nemen zonder staand te werken. 
 
Bewustwording 
Alle deelnemers zijn door het werken met ‘Work and Move’ meer bewust geworden van hun zitgedrag. 
De deelnemer die een negatieve algemene ervaring had, gaf aan dat dit het enige positieve aan de 
software was voor haar. 
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Effect op omgeving 
Alle deelnemers hebben één of meerdere collega’s aan hun bureau gehad die benieuwd waren naar 
de Desk Connector kabel en hoe hun bureau automatisch versteld werd. De collega’s vonden het leuk 
en/of handig en twee hebben het programma ook gedownload. 
Installatie 
Eén deelnemer heeft aangegeven dat de installatie prima lukte met de geleverde instructies. Eén ander 
was te gestrest om rustig de instructies door te nemen en heeft om hulp gevraagd bij de installatie. De 
andere twee deelnemers kwamen er met wat extra instructies wel uit. 
 
Zit-sta profiel 
Twee deelnemers waren hier tevreden over en hebben hun zit-sta profiel gedurende de testperiode 
nog aangepast naar wens. Eén van deze deelnemers gaf nog aan graag veel wisselingen uit te voeren 
en korte tijden te zitten en staan. De andere twee deelnemers gaven aan dat hun zit-sta profiel niet 
helemaal naar wens was. Beiden hebben deze na de initiële installatie niet meer aangepast. Eén van 
deze deelnemers gaf aan vooral haar eigen ding te doen en de meldingen vaak te negeren. 
 
Wilt u ‘Work and Move’ blijven gebruiken? 
De drie deelnemers die een positieve algemene ervaring hebben gehad met ‘Work and Move’ geven 
allemaal aan dit programma te willen blijven gebruiken. De deelnemer met een negatieve algemene 
ervaring geeft aan dat de bewustwording die het programma gecreëerd heeft voldoende is en dat zij 
graag zou zien dat meer collega’s ermee gaan werken zodat zij aan haar zitgedrag wordt herinnerd 
zonder er zelf mee te werken. 
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Hoofdstuk 5 – Conclusie 
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste bevindingen uit de deelvragen samengevat en wordt er antwoord 
gegeven op de onderzoeksvraag: “Wat is het effect van software op de intensiteit van het gebruik van 
zit-sta bureaus?” 
 

5.1 Conclusie deelvragen 
Hier staan de conclusies van alle deelvragen uitgewerkt. 
 

5.1.1 Wat is de potentiële meerwaarde van zit-sta bureaus? 
Op een gezonde manier gebruikmaken van zit-sta bureaus betekent niet dat je urenlang staand 
moeten werken. Er moet op gelet worden dat er niet langer dan één uur in dezelfde positie wordt 
gewerkt (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, sd). Ideaal zou zijn als je elke 30-45 
minuten twee minuten van houding verandert en beweegt (Folio, 2018). Uit onderzoek is gebleken dat 
langdurig zitten kan zorgen voor een verhoogd risico op vroegtijdig overlijden (Factsheet Zitgedrag, 
2017) en geassocieerd kan worden met een 112% toename in het risico op type 2-diabetes en een 
147% toename in het risico op hart- en vaatziekten (Hendriksen). Een andere studie laat zelfs zien dat 
er een associatie gemaakt kan worden met verhoogde risico’s op darm-, baarmoeder-, eierstok- en 
prostaatkanker; kanker mortaliteit bij vrouwen; en met gewichtstoename bij overlevenden van 
darmkanker (Lynch, 2010). 
 
Effectief gebruik van een zit-sta bureau kan de volgende voordelige effecten met zich meebrengen: 

- Hogere productiviteit en betere doorbloeding 

- Reductie rug- schouder- en nekklachten 

- Verbranding calorieën 

- Reductie ziekteverzuim 

(Health2Work, 2016) 
 
Onderdeel van gedragsverandering is het inzien van de noodzaak van de verandering. Bovenstaande 
informatie kan hier gedeeltelijk voor zorgen. 
 

5.1.2 Hoe ziet het huidige gebruik van de zit-sta bureaus eruit? 
Momenteel ligt het gebruik van zit-sta bureaus binnen Menzis volgens de uitgevoerde observaties erg 
laag. Op afdelingen A1 en B1 is weinig tot totaal geen gebruik van de bureaus geconstateerd en in het 
Living Lab zijn de meeste uren wel één of twee gebruikers gezien. De enquête die afgenomen is bij de 
deelnemers van het onderzoek geeft echter een ander beeld. Dit kan een geval van confirmation bias 
zijn. Mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp komen sneller op het onderzoek af. Dit schetst 
een vertekend beeld van de werkelijkheid. In deze enquête gaven zes deelnemers aan dat zij één uur 
per dag staan, één deelnemer gaf twee uur aan en een ander gaf aan zelfs vier uur gemiddeld op een 
dag staand te werken. Deze zit- en sta uren laten, in combinatie met het aantal zit-sta wisselingen dat 
de deelnemers schatten uit te voeren, zien dat er een grote kans is dat zij te lang in dezelfde positie 
werken. Ook is uit de enquête gebleken dat de deelnemers het liefste zitten tijdens het typen en staan 
tijdens het bellen. Voor leeswerk zijn de meningen heel erg verdeeld over de geprefereerde zit-sta 
houding. Dit kan belangrijk zijn wanneer de keuze gemaakt zou worden om meer zit-sta bureaus aan 
te schaffen. Afdelingen waar veel gebeld wordt, hebben hier volgens deze resultaten meer profijt van. 
 

5.1.3 Wat is het effect van het gebruik van zit-sta bureaus op vitaliteit? 
De enquête die is afgenomen aan het einde van de testperiode met ‘Work and Move’ is gebruikt om 
het zit-sta gedrag van de deelnemers te inventariseren en om te meten of het gebruik van zit-sta 
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bureaus effect heeft gehad op hun vitaliteit. De resultaten op de Vita16 zijn erg positief. Alle 
deelnemers hebben een hogere score ingevuld op de eerste vier vragen op een enkele uitzondering 
na. Zelfs de deelnemer met het laagste gebruik van de zit-sta bureaus heeft iets hoger gescoord. Ten 
slotte is te zien dat een positieve score op de energie gerelateerde vragen geassocieerd kan worden 
met een hogere score op de vragen zeven en 12. 
 

5.1.4 Wat is het effect van het gebruik van ‘Work and Move’ op het zit-sta patroon? 
Uit deze resultaten blijkt dat vijf deelnemers meer dagen in de week gebruik hebben gemaakt van zit-
sta bureaus dan voorheen. Twee deelnemers hebben hier minder gebruik van gemaakt en één iemand 
evenveel als voorheen. Alle deelnemers waarmee gesproken is, hebben aangegeven dat er een tekort 
is aan zit-sta bureaus en dat zij hier vaak last van hebben. Het kan dus zijn dat sommige deelnemers 
meer gebruik van zit-sta bureaus hadden willen maken. Verder is gebleken dat gemiddeld genomen 
het aantal zit-sta wisselingen per dag van twee naar vier is gestegen. Eén deelnemer was voor het 
onderzoek al een intensieve gebruiker van de zit-sta bureaus en de resultaten laten zien dat voor een 
dergelijke gebruiker ‘Work and Move’ de intensiteit van gebruik niet verder heeft verhoogd. Wel is 
deze deelnemer minder lang gaan staan per dag. Voorheen stond deze deelnemer langer op een 
werkdag dan dat hij/zij zat. Werken met ‘Work and Move’ heeft dus wel een effect op het gedrag van 
deze deelnemer gehad. De enkele deelnemer die heeft aangegeven amper gebruik te hebben gemaakt 
van de Desk Connector kabel is ook de deelnemer die de minste zit-sta wisselingen heeft uitgevoerd, 
het meeste aantal uren zittend heeft gewerkt, het minste aantal uren staand heeft gewerkt en de enige 
die heeft aangegeven de instructies niet te hebben gevolgd. Dit duidt erop dat het belangrijk is om het 
zit-sta bureau ergonomisch correct af te stellen en dat het gemak dat de Desk Connector kabel met 
zich meebrengt kan zorgen voor een hogere intensiteit in het zit-sta bureau gebruik. Verder lijkt het 
erop dat de deelnemers hun zit-sta gedrag redelijk ruim en positief hebben ingeschat in de 1e enquête 
en/of sociaal wenselijke antwoorden hebben gegeven. De geluiden over ‘Work and Move’ waren over 
het algemeen positief en verschillende deelnemers gaven aan meer te staan dan normaal. Toch lijkt 
dit uit de enquêtes niet het geval als er gekeken wordt naar het aantal uren dat zittend en staand 
gewerkt wordt. De vier deelnemers die spraken over hun ervaringen hebben allemaal aangegeven dat 
zij een stuk meer bewust zijn van hun zitgedrag door het werken met ‘Work and Move’ en dat de 
software in combinatie met de Desk Connector een positief effect heeft op hun nabije omgeving. 
Collega’s zien opeens een bureau automatisch bewegen, zijn geïntrigeerd en willen het vervolgens zelf 
ook gaan gebruiken. De installatie van ‘Work and Move’ blijkt echter ingewikkeld. De deelnemers 
hebben uitgebreide stap-voor-stap instructies via de mail ontvangen en hadden alsnog moeite 
hiermee. Goede instructies blijken erg belangrijk. 
 

5.2 Beantwoording onderzoeksvraag 
Vanwege de kleine groep deelnemers en de korte periode waarin ‘Work and Move’ getest is, is het 
niet mogelijk om definitieve conclusies en uitspraken te doen over het effect hiervan op de intensiteit 
van het gebruik van zit-sta bureaus. Wel zien de resultaten er over het algemeen positief uit. ‘Work 
and Move’ heeft namelijk gezorgd voor een geleidelijke toename gedurende de testperiode van het 
aantal uren dat alle deelnemers per week staand werken en het aantal zit-sta wisselingen die zij 
uitvoeren. Daarnaast zijn de deelnemers gedurende deze periode merkbaar minder gaan zitten. Om 
nieuwe gedragspatronen ‘in te slijpen’ hebben hersenen ongeveer 40 dagen nodig (Smit & Tjepkema, 
2003). De deelnemers hebben dus nog niet lang genoeg de kans gehad om zich het werken met ‘Work 
and Move’ echt eigen te maken. Ten slotte is het hele onderwerp ‘zit-sta bureaus’ gedurende het 
onderzoek duidelijk meer gaan leven op de afdelingen waar de deelnemers werkzaam zijn. Dit zorgt 
voor een indirecte verhoging van de intensiteit van het gebruik van zit-sta bureaus zorgt. De Desk 
Connector kabels hebben hier mede aan bijgedragen, omdat deze ervoor zorgen dat het gebruik van 
zit-sta bureaus meer opvalt en makkelijker wordt voor de gebruiker. 
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Hoofdstuk 6 – Advies 
Op de vraag ‘hoe kunnen medewerkers, door middel van computersoftware, gestimuleerd worden om 
(meer) gebruik te maken van zit-sta bureaus?’ wordt in dit hoofdstuk antwoord gegeven. De PDCA-
cyclus en de onderzoeksresultaten worden gebruikt om verschillende adviezen uit te werken (Bosgra, 
sd). 

 

Figuur 13: PDCA-cyclus (Bosgra, sd) 

6.1 Plan 
De eerste stap in de PDCA-cyclus is het maken van een plan. Het doel dat met dit plan bereikt moet 
worden, is om de 85 beschikbare ‘Work and Move’ licenties allemaal te benutten vóór het einde van 
2019. Medewerkers hebben dan op z’n minst twee maanden de tijd om met ‘Work and Move’ te leren 
werken voordat de beschikbare licenties verlopen en eventueel verlengd moeten worden. 
 

6.1.1 Alle medewerkers de mogelijkheid geven om met ‘Work and Move’ te werken 
Het onderzoek laat zien dat de deelnemers een sterke voorkeur hebben voor zittend typen en staand 
bellen. In Menzis Wageningen werken de callcenter medewerkers met vaste computers in plaats van 
laptops. Software die op deze computers geïnstalleerd wordt, wordt niet aan het gebruikersaccount 
gekoppeld en is niet beschikbaar wanneer er achter een andere computer gewerkt wordt. Dit maakt 
het voor de medewerkers op deze afdelingen bijna onmogelijk om ‘Work and Move’ optimaal te 
gebruiken, omdat zij geen vaste werkplekken hebben. Gebruikersinstellingen zoals de afstellingen van 
het bureau in zit- en sta positie en het zit-sta profiel zouden elke dag opnieuw ingesteld moeten 
worden. Dit zorgt alleen maar voor verwarring en frustratie bij medewerkers. In de zomer van 2019 
moet Menzis zorgen dat deze groep medewerkers die veel profijt kunnen hebben van ‘Work and 
Move’, niet meer beperkt worden in hun gebruik hiervan. 
 

6.1.2 Aanspreekcultuur 
Zoals in 1.2.1 vermeld, is er binnen Menzis sprake van een aanspreekcultuur die nog lang niet door alle 
medewerkers is aangeleerd. Medewerkers die deze cultuur nog niet aangenomen hebben, spreken 
medewerkers die de hele dag zittend werken achter een zit-sta bureau er minder snel, of niet op aan. 
Te weinig aandacht voor de cultuur is de meest aangewezen oorzaak voor het mislukken van 
veranderingen (Flos, 2009). Dit zorgt ervoor dat medewerkers sommige werkdagen de hele dag zittend 
werken terwijl er een eenvoudige en kosteloze oplossing beschikbaar is. Uit de gesprekken die gevoerd 
zijn met de deelnemers is gebleken dat een gebrek aan zit-sta bureaus een probleem is waar zij 
regelmatig tegenaan lopen. Het zou dus een goede zet zijn om deze cultuur nieuw leven in te blazen 
en ervoor te zorgen dat meer medewerkers zich op hun gemak voelen met het aanspreken van hun 
collega’s op dergelijk gedrag. 
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6.1.3 Meer zit-sta bureaus aanschaffen 
Het stimuleren van de aanspreekcultuur is een stap in de goede richting voor de beschikbaarheid van 
zit-sta bureaus, maar lost dit probleem niet volledig op. Van de oorspronkelijke groep van 16 
deelnemers waren er 10 van afdeling A0. Er zijn op A0 16 zit-sta bureaus beschikbaar. Dit betekent dat 
er op A0 waarschijnlijk evenveel of meer zit-sta bureau gebruikers zijn dan zit-sta bureaus, omdat de 
groep van 10 deelnemers nog niet de helft is van het totaalaantal werknemers op deze afdeling. 
Nieuwe zit-sta bureaus aanschaffen is dus nodig. Dit kan het beste in de zomervakantie in 2019 
gebeuren, omdat er dan het minste aantal medewerkers aanwezig zijn die in hun werkzaamheden 
gehinderd kunnen worden door de vervanging van bureaus. 
 

6.1.4 Optionele software aanbieden 
Menzis heeft momenteel gratis 85 licenties van ‘Work and Move’ tot haar beschikking tot 13-02-2020. 
De ‘CtrlWORK’ licenties die Menzis vóór de uitvoering van dit onderzoek al bij leverancier ErgoDirect 
had afgenomen, verlopen op dezelfde datum. Om ‘Work and Move’ meer onder de aandacht van de 
medewerkers te brengen en om medewerkers te trekken met meer intrinsieke motivatie voor het 
gebruik hiervan, kan Menzis in de zomer van 2019 hun medewerkers een aanbod doen waarin zij de 
keuze tussen ‘CtrlWORK’ en ‘Work and Move’ krijgen. Bij dit aanbod hoort ook de Desk Connector 
kabel die met ‘Work and Move’ werkt. Ook wordt zo duidelijk of de overeenkomst voor 85 ‘CtrlWORK’ 
licenties verlengd moet worden. Als bovenstaande adviezen uitgevoerd worden, hebben de callcenter 
medewerkers later ook de mogelijkheid om hier gebruik van te maken en zijn er meer zit-sta bureaus 
beschikbaar. Uit onderzoek van HWP-collega Peter de Vries is gebleken dat medewerkers een aanbod 
doen van producten om hun werkervaring te verbeteren positief wordt ontvangen en succesvol kan 
zijn (Vries, 2019). 
 

6.2 Do 
In deze fase worden de geplande activiteiten uitgevoerd. Hier wordt beschreven wie, wat en op welke 
manier de plannen uitgevoerd worden. 
 

6.2.1 Bruikbaarheid ‘Work and Move’ vergroten 
Voor aanpassingen in de gebruikersaccounts van medewerkers moet Bart in ’t Velt, adviseur 
huisvesting, de wensen en eisen communiceren aan Dick Teunis, informatie-adviseur ICT. Dick moet 
vervolgens met Centric in gesprek treden en afspraken maken over de regeling hiervan. De werkelijke 
uitvoering ligt verder bij Centric. 
 

6.2.2 Aanspreekcultuur 
Verschillende manieren van veranderen zijn in twee categorieën in te delen, namelijk: geplande en 
ongeplande veranderingen. Geplande veranderingen gaan uit van een maakbare werkelijkheid die via 
een gestructureerde weg en stappenplan kan worden gecreëerd. Ongeplande veranderingen gaan uit 
van een onvoorspelbare werkelijkheid, ontstaan spontaan, geven zichzelf vorm en vereisen en bepaald 
omgevingsklimaat dat door het management moet worden gecreëerd. De resultaten van ongeplande 
veranderingen dringen dieper door in de organisatie (Flos, 2009). De voorbeeldfunctie die de 
leidinggevenden binnen Menzis hebben moet dus meer benut worden door alle leidinggevenden om 
een omgevingsklimaat te creëren waarin medewerkers op eigen tempo deze cultuur kunnen oppikken. 
Leidinggevenden moeten laten zien dat het mogelijk en acceptabel is om collega’s aan te spreken op 
hun gedrag en acties en dat dit niet negatief hoeft te zijn. Een aantal belangrijke tips voor de 
leidinggevenden hierbij zijn: 

- Focus op de gewenste verandering en onthoud wat deze en de noodzaak hiervan is 

- Aanpassing van beoordeling en beloning. Waardeer nieuw gedrag en corrigeer ongewenst 

gedrag. 



11-6-2019 Bewegen tijdens het werken met ‘Work and Move’ 32 

 

- Faciliteren van beoordeling en beloning. Help medewerkers bij het uitvoeren van het nieuwe 

gedrag. 

(Boekholt, 2007) 

6.2.3 Meer zit-sta bureaus aanschaffen 
Nieuwe zit-sta bureaus kunnen niet zomaar aangeschaft worden. Eerst moet het aantal bepaald 
worden en op welke locaties in het kantoor deze geplaatst gaan worden. Bart in ’t Velt kan een enquête 
naar alle medewerkers sturen waarin gevraagd wordt op welke afdeling zij werkzaam zijn en of zij van 
mening zijn dat er te weinig zit-sta bureaus zijn. Omdat deze enquête maar twee vragen heeft, kost 
het de medewerkers niet meer dan één minuut om deze in te vullen en worden zij vrijwel niet van hun 
werk gehouden. Op basis van de resultaten van de enquête kan bepaald worden hoeveel zit-sta 
bureaus er ingekocht moeten worden en naar welke afdelingen deze gaan. Bart in ’t Velt kan dan bij 
Paul Jonker, facility manager, het verzoek van de aankoop doen. 
 

6.2.4 Software keuze aanbieden 
Medewerkers moeten geïnformeerd worden over het beschikbare aanbod van ‘CtrlWORK’ en ‘Work 
and Move’ en de voordelen hiervan. Dit kan via het intranet, een mail en face-to-face. Ook kan het 
gekoppeld worden aan de strategie ‘Menzis 2020’ om voor betrokkenheid door de hele organisatie te 
zorgen. Leidinggevenden en leefkrachtambassadeurs moeten door Bart in ’t Velt op de hoogte worden 
gebracht over de plannen en hun rol hierbij, zodat zij vervolgens aan de medewerkers op hun 
afdelingen kunnen vertellen over het aanbod. Momenteel zijn er 85 licenties van ‘CtrlWORK’ en ‘Work 
and Move’ beschikbaar. In Menzis Wageningen werken ongeveer 650 medewerkers. De kans is 
aanwezig dat er meer dan 170 reacties komen op het aanbod. In dit geval moet Bart in ’t Velt met 
leverancier ErgoDirect in gesprek gaan voor een nieuwe softwareovereenkomst. Ook dit moet in 
overleg met Paul Jonker gebeuren. Wanneer er eenmaal met ‘Work and Move’ gewerkt gaat worden, 
is het belangrijk om medewerkers de juiste instructies te geven over het gebruik hiervan. Voorkomen 
moet worden dat medewerkers gefrustreerd raken met de software en/of in verkeerde houdingen 
gaan werken. Dit kan namelijk juist voor klachten zorgen. Uit het onderzoek is ook gebleken dat het 
belangrijk is voor het succes van ‘Work and Move’ dat deelnemers weten hoe ze met het programma 
omgaan. 
 

6.3 Check en act 
In deze twee fasen wordt de realisatie van de verschillende processen die in werking zijn gezet, 
gecontroleerd en verbeterd wanneer dit nodig is. Dit wordt gedaan met behulp van kritieke 
succesfactoren en prestatie indicatoren. Voor elke kritieke prestatie indicator is een methode voor 
controle en een verbeteractie voor als deze niet gehaald wordt, uitgewerkt. Het is belangrijk om te 
onthouden dat verandering een geleidelijk proces is en dat het in kleine stappen loopt. 
 

Kritieke succesfactor 
  

Kritieke prestatie 
indicatoren 

Controle Verbeteractie 

Bruikbaarheid van 
‘Work and Move’ 
vergroten. 

100% van alle 
callcenter 
medewerkers kunnen 
met ‘Work and Move’ 
werken in 2019. 

IV Servicedesk 
medewerker kan op de 
computers op deze 
afdelingen de software 
testen. Controleren op 
basis van afspraak met 
Centric. 

Dick Teunis moet 
contact opnemen en 
afspraken maken met 
Centric. 
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Aanspreekcultuur op 
meer medewerkers 
overbrengen. 

50% van alle 
medewerkers voelt zich 
op zijn/haar gemak bij 
het aanspreken van 
collega’s op hun 
gedrag. 

Leidinggevenden 
kunnen dit aan hun 
medewerkers vragen. 
Enquête afnemen bij 
alle medewerkers na 
twee maanden hier 
actief mee te bezig te 
zijn. 

Leidinggevenden 
moeten hun 
voorbeeldfunctie meer 
gebruiken en kunnen in 
gesprek treden met 
medewerkers. 

Tevredenheid over de 
beschikbaarheid van 
zit-sta bureaus 
verhogen 

90% van alle 
medewerkers is in 2019 
tevreden over de 
beschikbaarheid van 
zit-sta bureaus. 

Enquête afnemen bij 
alle medewerkers 
tegelijk met de 
enquête over de 
aanspreekcultuur. 

Op basis van de 
afgenomen enquêtes 
bepalen of meer 
bureaus aanschaffen 
nodig is. Dit moeten 
leidinggevenden 
communiceren met Bart 
in ’t Velt. 

Gebruikers van ‘Work 
and Move’ verhogen. 

100% van de 85 
beschikbare licenties 
zijn in gebruik in 2019. 

Bart in ’t Velt kan zien 
hoeveel ongebruikte 
licenties hij nog heeft 
om uit te delen. Hij kan 
elke maand kijken 
hoeveel er nog 
beschikbaar zijn. 

Software aanbieding 
meer promoten via 
intranet/mail/face-to-
face contact. 
Belang/noodzaak van 
de software 
communiceren met 
medewerkers. Moet 
gedaan worden door 
leidinggevenden, 
leefkrachtambassadeurs 
en Bart in ’t Velt. 

Tabel 2: Kritieke succesfactoren en prestatie indicatoren 
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Hoofdstuk 7 – Implementatie 
In dit hoofdstuk wordt de implementatie van de gegeven adviezen verder toegelicht. Het creëren van 
draagvlak en de financiële, juridische en MVO-consequenties zijn uitgewerkt. 
 

7.1 Draagvlak creëren 
Bij het implementeren van de gegeven adviezen zijn niet alleen de eindgebruikers belangrijk maar ook 
de leidinggevenden en leefkrachtambassadeurs. Zij moeten achter de plannen staan en deze zelf ook 
willen uitvoeren. Voor het creëren van draagvlak zijn verschillende acceptatiestrategieën beschikbaar. 
Hier staan de meest relevante toegelicht: 

1. Werknemers tijdig informeren (Bisschop + Partners, sd). Allereerst worden de 
leefkrachtambassadeurs geïnformeerd over de plannen en hun rol daarin gedurende een 
periodiek ambassadeursoverleg. Vervolgens worden de leidinggevenden over hetzelfde 
geïnformeerd via een mailing. Wanneer al deze partijen op één lijn zitten, kunnen de 
medewerkers geïnformeerd worden over de software die aangeboden wordt. Dit gebeurt via 
intranet/mail/leidinggevenden/leefkrachtambassadeurs. Aangezien de zit-sta bureaus al 
uitgebreid zijn geïntroduceerd toen ze voor het eerst geplaatst zijn, is dit niet meer nodig. Wel 
is het nodig om de medewerkers die ‘Work and Move’ gaan gebruiken goede instructies over 
de software te geven. Bart in ’t Velt moet deze instructies aan de IV Servicedesk geven, zodat 
zij deze naar medewerkers kunnen sturen wanneer zij ‘Work and Move’ installeren. Omdat uit 
het onderzoek is gebleken dat een geschreven instructie niet voldoende is voor iedereen is het 
belangrijk om ook een aanspreekpunt te hebben voor vragen over ‘Work and Move’. 
Medewerkers kunnen hiervoor bij Bart in ’t Velt en de IV Servicedesk terecht. Wel wordt 
gevraagd om eerst collega’s om hulp te vragen als er andere gebruikers op de afdeling zitten. 
Ten slotte worden de medewerkers die vanwege ICT-beperkingen nog geen gebruik kunnen 
maken van ‘Work and Move’ geïnformeerd dat hier verandering in gaat komen. Dit om 
frustraties en teleurstelling te voorkomen. 

2. Begrijp de weerstand (Bisschop + Partners, sd). Niet alle medewerkers zien meteen het nut of 
de noodzaak van ‘Work and Move’ en het gebruik van zit-sta bureaus in en negeren daarom 
mogelijk het aanbod. Leidinggevenden en de leefkrachtambassadeurs moeten begrijpen dat 
deze manier van werken niet voor iedereen is weggelegd maar moeten ook herkennen wanner 
medewerkers het idee geen kans geven. In dat geval kunnen zij de medewerkers overtuigen. 

3. Medewerkers overtuigen (Bisschop + Partners, sd). Medewerkers die geen aandacht aan de 
zit-sta bureaus en software bieden, kunnen extra geïnformeerd worden over de functies en 
voordelen hiervan. Er moet voor gewaakt worden dat medewerkers niet geforceerd worden 
om hier gebruik van te gaan maken. Het blijft een vrijblijvend aanbod. 

4. Vraag feedback aan betrokkenen (Bisschop + Partners, sd). Leidinggevenden kunnen onderling 
bespreken hoe zij hun voorbeeldfunctie vervullen en met de aanspreekcultuur te werk gaan. 
Leefkrachtambassadeurs kunnen ook onderling in een periodiek ambassadeursoverleg 
bespreken hoe zij medewerkers informeren. 

 

7.2 Financiële consequenties 
De volledige kosten van alle adviezen zijn lastig in kaart te brengen, omdat het geen concreet 
stappenplan is dat afgewerkt kan worden. Hier staan de kosten uitgewerkt die wel concreet in kaart te 
krijgen zijn. 
 

7.2.1 ‘Work and Move’ en ‘CtrlWORK’ 
Bij leverancier ErgoDirect zijn de kosten van één ‘Work and Move’ licentie opgevraagd. Dit bedraagt 
€35,88 exclusief BTW per jaar. Een standaard overeenkomst met ErgoDirect is 3 jaar (ErgoDirect, 
2019). Ervan uit gaande dat deze standaard overeenkomst wordt gesloten, zijn de kosten van één 
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licentie €107,64 ex. BTW. Wanneer alle 85 momenteel beschikbare licenties in gebruik worden 
genomen en verlengd moeten worden, kost dit €107,64 * 85 = €9.149,40. Voor ‘CtrlWORK’ wordt 
geschat dat de prijs gelijk is. Worden al deze licenties benut en verlengd dan kost dat nog een keer 
€9,149,40. Als voor alle 85 ‘Work and Move’ gebruikers ook een Desk Connector Kabel aangeschaft 
zou worden, kost dit €72,59 * 85 = €6.170,15 (Work and Move Desk Connector, 2019). 
 

7.2.2 Zit-sta bureaus 
Voor zit-sta bureaus is gekeken bij HWP-partner Health2Work. Een elektrisch instelbaar zit-sta bureau 
kost hier €798 exclusief BTW (Ergodesk Health2Work, 2019). Stel dat er op elke verdieping vier nieuwe 
zit-sta bureaus worden geplaatst, kost dit 4 * 5 * €798 = €15.960 
 

7.2.3 Salaris 
Elke maand is er een ambassadeursoverleg ingepland. Leefkrachtambassadeurs hoeven geen extra 
uren in te plannen om hun rol te vervullen. Leidinggevenden hoeven ook geen extra bijeenkomsten bij 
te wonen of merkbaar meer werk te verzetten dan voorheen. Bart in ’t Velt moet de verschillende 
processen in gang zetten en controleren. Hij is projectleider in deze situatie en heeft hier dan ook extra 
werk aan. Er wordt een schatting gedaan dat hij hier de eerste twee maanden van het project twee 
uur per week gemiddeld mee bezig is. Het gemiddelde salaris voor de functie adviseur vastgoed is 
€4.120 bruto per maand voor 36 uur per week (Indeed, 2019). De kosten in de eerste twee maanden 
komen dan uit op: (€4.120 / 144) * 16 = €457,78. 
 

7.2.4 Totale kosten 
Alle kosten samen zijn: €9.149,40 + €9.149,40 + €6.170,15 + €15.960 + €457,78 = €40.886,73. 
Succesvolle implementatie van deze adviezen brengt indirect ook geld op. Het gebruik van zit-sta 
bureaus (met de ondersteuning van ‘Work and Move’) heeft een positief effect op de vitaliteit en 
productiviteit van de gebruikers is uit dit onderzoek gebleken. Daarnaast verlaagt het gebruik van zit-
sta bureaus de kans op hart- en vaatziekten, type 2-diabetes en vroegtijdig overlijden. Het project 
draagt bij aan het terugdringen van het hoge ziekteverzuim. Deze effecten zijn niet in concrete kosten 
om te rekenen, daarom worden de financiële opbrengsten hier niet weergegeven.  
 

7.3 Juridische consequenties 
Bij de implementatie van deze adviezen is geen Europese aanbesteding nodig, omdat de kosten ruim 
onder de drempelbedragen liggen (Europa Decentraal, 2017). Wel moet er rekening gehouden worden 
met wetgeving over werkplekken. 
 

7.3.1 EN-527: De Europese Norm Voor Ergonomie 
De Europese norm voor ergonomie op kantoor is een norm die aangeeft aan welke vereisten de 
verschillende werkplekken binnen Europa moeten voldoen. Er worden drie soorten werkplekken 
vermeld. Eén hiervan is de zit-statafel. Deze moet verstelbaar zijn van 65 tot 125cm om zowel zittend 
als staand werken mogelijk te maken (Visser bv, 2018). 
 

7.3.2 NPR 1813: De Nederlandse Praktijk Richtlijn 
Dit is een richtlijn die is afgestemd op de Nederlandse werknemers. Binnen deze richtlijn wordt 
onderscheid gemaakt tussen kortdurend en langdurend gebruik van de tafel. 

- De kortdurende werkplek: 74-76 cm, maar een ruimere verstelmogelijk mag ook 

- De langdurende werkplek: verstelling van de flexibele werkplek 65 tot 135 cm; ruimer dan de 

Europese norm. 

Deze richtlijn moet gezien worden als adviserend. Niet als dwingend (Visser bv, 2018). 
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7.4 MVO-consequenties 
MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit houdt in dat bedrijven 
verantwoordelijkheid (willen) dragen voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, 
klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of vergrijzing, ook wel afgekort in people, planet en 
profit. MVO begint met dat bedrijven deze problemen niet groter proberen te maken. Een stap verder 
gaan betekent een bijdrage leveren aan het oplossen hiervan. MVO is geen project, maar een integrale 
visie op de kernactiviteiten van een bedrijf (MVO Nederland, 2017). Door de aangeboden adviezen uit 
te voeren laat Menzis zien direct aan één van hun kernwaarden en hun strategie te werken, namelijk 
het verbeteren van de leefkracht van haar medemens. Medewerkers’ vitaliteit en productiviteit 
worden verbeterd en het ziekteverzuim wordt verlaagd als resultaat van deze implementaties. 
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Hoofdstuk 8 – Discussie 
Het geleverde product wordt hier geëvalueerd. Er wordt gekeken naar de gekozen aanpak, de 
uitvoering en waarde van het onderzoek en er worden aanbevelingen gedaan voor eventuele 
vervolgonderzoeken. 
 

8.1 Aanpak en uitvoering 
Zoals in paragraaf 3.9 besproken, zijn verschillende processen niet helemaal verlopen zoals 
oorspronkelijk gepland. De groep deelnemers is aanzienlijk kleiner dan gepland en om hier gedeeltelijk 
voor te compenseren is er met vier deelnemers gesproken over hun ervaringen met ‘Work and Move’ 
en het gebruik van zit-sta bureaus. De helft van de deelnemers is gedurende het onderzoek om 
verschillende redenen ook afgehaakt. Vanwege het gebrek aan tijd kon hier niks meer aan gedaan 
worden. 
 

8.2 Waarde van het onderzoek 
Hier wordt gereflecteerd op de bruikbaarheid, validiteit en de betrouwbaarheid van het onderzoek 
zoals vermeld in hoofdstuk 3. 
 
Bruikbaarheid 
De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd binnen Menzis en tijdens een kennissessie bij VGZ. 
De opdrachtgever is hierbij aanwezig geweest en de resultaten zijn nog nader besproken. Er is 
aangegeven dat aan de hand van de resultaten van het onderzoek gerichte vervolgacties uitgevoerd 
kunnen worden en dat het Menzis meer inzicht heeft gegeven in mogelijke succesfactoren. Daarnaast 
is voor opdrachtgever HWP het onderzoek ook bruikbaar, ondanks dat de adviezen specifiek op Menzis 
gericht zijn. De partners van HWP kunnen het onderzoek gebruiken als referentie en om ideeën uit te 
halen als zij een vergelijkbaar project uit willen voeren. 
 
Validiteit 
Alle deelnemers van het onderzoek zijn, zoals gepland, minimaal drie dagen per week aanwezig 
geweest om voldoende ervaring met ‘Work and Move’ te garanderen. Hoewel niet alle vragen in de 
enquête even waardevolle resultaten hebben opgeleverd, waren ze wel allemaal van belang voor het 
onderzoek. Om sommige resultaten te kunnen gebruiken, hadden er meer deelnemers moeten zijn. 
Beide enquêtes zijn met de stagebegeleider, medestudenten bij HWP en met de afdeling 
Communicatie binnen Menzis besproken om een zo goed mogelijke enquête af te nemen. Verder is er 
met de docentbegeleider en stagebegeleider overlegd over het houden van de korte interviews. 
Samen is afgestemd welke informatie waardevol zou zijn om op te vragen. 
 
Betrouwbaarheid 
Zoals gepland zijn de resultaten van de enquêtes zo gepresenteerd dat te zien is welke deelnemer de 
meeste ervaring met ‘Work and Move’ op heeft gedaan om ervoor te zorgen dat een deelnemer met 
het laagste gebruik de resultaten niet zou verstoren. Echter was dit plan oorspronkelijk gemaakt onder 
de vooronderstelling dat er 85 medewerkers mee zouden doen en het gebruik van ‘Work and Move’ 
daarom heel erg verdeeld zou zijn. De enquêtes zijn zo duidelijk en eenvoudig mogelijk gemaakt om 
de kans op incorrecte antwoorden te minimaliseren. Toch had dit achteraf gezien beter gekund. Tien 
deelnemers hebben het onderzoek afgerond en twee van deze deelnemers zijn buiten het onderzoek 
gelaten, omdat zij in de tweede enquête verschillende vragen met vraagtekens hebben beantwoord in 
plaats van om toelichting te vragen. Ook was de geschreven instructie over ‘Work and Move’ niet 
voldoende voor veel deelnemers. Voor drie deelnemers is ‘Work and Move’ geïnstalleerd, omdat zij 
zelf niet uit de instructies kwamen. Deze instructies zijn door twee collega’s bij Menzis getest en bleken 
op dat moment helder en compleet. Een mondelinge instructie was beter geweest met de geschreven 



11-6-2019 Bewegen tijdens het werken met ‘Work and Move’ 38 

 

instructie als aanvulling hierop. De observaties zijn precies volgens de planning uitgevoerd. Vier dagen 
lang is het gebruik van de zit-sta bureaus geobserveerd van 9 tot 4 (op uitzondering van 12:00 – 13:00 
uur vanwege de lunch). Het was optimaal geweest als er met een controlegroep gewerkt had kunnen 
worden en het zit-sta gedrag met ‘Work and Move’ gemeten had kunnen worden zonder de 
stimulering van het programma door middel van meldingen te gebruiken. De resultaten van de eerste 
enquête waren schattingen van de deelnemers en deze waren redelijk positief en ruim genomen. Ten 
slotte kan niet gezegd worden dat de resultaten van het onderzoek blijvende veranderingen laten zien. 
Gedurende de periode van drie weken werden de resultaten elke week beter. Als er gekeken wordt 
naar de technologie hype cyclus (te zien in figuur 14) is te zien dat de deelnemers van het onderzoek 
zich mogelijk in de ‘peak of inflated expectations’ bevonden bij het afnemen van de tweede enquête 
(Gartner, sd). De software en Desk Connector kabel waren nog vrij nieuw en leuk. Uit langdurig 
onderzoek had kunnen blijken dat het gebruik na de initiële toename weer zou afnemen en uiteindelijk 
zou stabiliseren. 
 

 
Figuur 14: Hype Cycle (Gartner, sd) 

 

8.3 Vergelijking met voorgaande onderzoeken 
Dit is niet het eerste onderzoek naar het gebruik van zit-sta bureaus (en ondersteunende software). 
Dit onderzoek en de adviezen zijn echter wel specifiek op de organisatie Menzis en de leefkracht van 
haar medewerkers gericht. Dat maakt dit onderzoek onderscheidend. Hier wordt gekeken naar 
vergelijkbare onderzoeken en de resultaten daarvan. 
 
‘Sit-Stand Desk Software Can Now Monitor and Prompt Office Workers to Change Health Behaviors’ 
Dit onderzoek, uitgevoerd aan de Texas A&M University School of Public Health in 2018, laat zien dat 
bij de groep van 194 deelnemers die één jaar lang met software ‘Sit Stand’ hebben gewerkt er een 
verdubbeling van het aantal zit-sta wisselingen heeft plaatsgevonden. Het aantal wisselingen is van ~1 
naar ~2 verhoogd en er was een vermindering van 76% van het aantal medewerkers die nooit de zit-
sta functie van hun bureaus gebruikten (Sharma, 2018). Binnen Menzis is het gemiddeld aantal 
uitgevoerde zit-sta wisselingen van 2 naar 4 verhoogd. Het onderzoek heeft dus in een aanzienlijk 
kortere periode en met minder deelnemers een vergelijkbaar effect gehad. Wel moet onthouden 
worden wat in 8.2 is besproken. Mogelijk waren de resultaten weer afgenomen als het onderzoek 
langer had geduurd en de nieuwheid van ‘Work and Move’ was afgenomen. Dit kan echter zonder een 
vervolgonderzoek niet met zekerheid gezegd worden. 
 
‘Computer-based Prompt's impact on postural variability and sit-stand desk usage behavior; a 
cluster randomized control trial’ 
Ook dit onderzoek is uitgevoerd door een Amerikaanse universiteit. Zij hebben samengewerkt met een 
groot bedrijf in de olie-industrie en hebben ondervonden dat bij toepassing van ‘Work and Move’ de 
gebruiksintensiteit van zit-sta bureaus met 229% toeneemt (Work & Move, 2019). Deze toename is de 
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hele onderzoeksperiode van drie maanden stabiel gebleven (Garrett, et al., 2019). Deze toename komt 
net als in het vorige onderzoek redelijk overeen met de bevindingen binnen Menzis. Vooral de 
toevoeging dat deze gedragsverandering drie maanden lang is volgehouden door de deelnemers en 
dat zij dezelfde software gebruikt hebben, is een belangrijke toevoeging voor Menzis. Dit laat zien dat 
de implementatie van de adviezen wel degelijk op langere termijn de moeite waard zijn. 
 

8.4 Aanbevelingen vervolgonderzoek 
Op basis van de resultaten van het onderzoek staan hier verschillende suggesties en aanbevelingen 
voor eventueel vervolgonderzoek uitgewerkt. 

1. Voer een nulmeting van de huidige situatie uit met ‘Work and Move’ zonder de meldingen en 

stimulatie van de software te activeren, zodat de huidige situatie niet gebaseerd is op 

schattingen van medewerkers en momentopnames van observaties. 
2. Verlaag de invloed die toeval op het onderzoek kan hebben door met een grotere groep 

deelnemers te werken en doe dit op z’n minst twee maanden. Dan hebben de deelnemers 

meer dan de aangeraden 40 dagen om de gewenste gedragsverandering aan te leren en 

worden de resultaten meer representatief voor grootschalig lange termijn gebruik. 
3. Vraag in de enquêtes of de deelnemers een gebrek aan zit-sta bureaus ervaren als er gebruik 

wordt gemaakt van flexibele werkplekken. Wanneer dit een probleem vormt, kan dit 

beïnvloeden hoe vaak iemand gebruikmaakt van een zit-sta bureau.  
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Bijlage 1 – Organogram Menzis 
 

 
(Menzis, 2017) 
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Bijlage 2 – Observatieformulier 
 
15-4-2019 

Tijdstip 9:00 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 

A0 Living 
Lab (16) 

5 3 3 0 1 1 3 

A1 (8) 0 0 0 0 0 0 0 

B1 P&O 
(10) 

1 0 0 0 0 0 0 

 
16-4-2019 

Tijdstip 9:00 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 

A0 Living 
Lab (16) 

2 0 2 2 2 2 1 

A1 (8) 0 0 0 0 0 0 0 

B1 P&O 
(10) 

0 0 0 0 0 1 0 

 
17-4-2019 

Tijdstip 9:00 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 

A0 Living 
Lab (16) 

0 0 1 0 0 0 0 

A1 (8) 0 0 0 0 0 0 0 

B1 P&O 
(10) 

0 0 0 0 0 0 0 

 
18-4-2019 

Tijdstip 9:00 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 

A0 Living 
Lab (16) 

3 2 2 2 1 1 0 

A1 (8) 0 0 0 0 0 0 0 

B1 P&O 
(10) 

0 0 0 0 1 0 0 
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Bijlage 3 – Enquête vóór ‘Work and Move’ testperiode 
 
Beste medewerker, 
Deze enquête wordt gebruikt om het huidige gebruik van de zit-sta bureaus en vitaliteit in kaart te 
brengen. In deze enquête wordt gevraagd naar de geboortedatum van uw moeder. Deze data kan als 
anonieme persoonscode gebruikt worden om een betere vergelijking van de resultaten vóór en na het 
experiment te krijgen. Deze informatie is niet aan de deelnemer te herleiden en brengt daarom de 
anonimiteit niet in het geding. Verder wordt er geen persoonlijke informatie verzameld. De resultaten 
verschijnen uiteindelijk in een adviesrapport voor Menzis en alle partijen van Healthy Workplace. 
Voor vragen kan u terecht bij: Vermoet.D@menzis.nl 
Deze enquête duurt ongeveer 5 minuten. 
Alvast bedankt voor het invullen. 
 
1. Met het invullen van deze enquête stemt u in met het gebruiken van deze resultaten voor het 
onderzoek. Ben u het hiermee eens? 
Ja/nee 
 
2. Wat is de geboortedatum van uw moeder? 
Datum 
 
3. Hoeveel dagen in de week maakt u gebruik van zit-sta bureaus? (met gebruikmaken wordt het 
afwisselen van zitten en staan bedoeld) 
0 1 2 3 4 5 
 
4. Wanneer u gebruik maakt van een zit-sta bureau, hoe vaak wisselt u dan van zit-sta positie 
gemiddeld per dag? 
Open antwoord 
 
5. Hoeveel tijd schat u zittend bureauwerk uit te voeren? 
Minuten/uren 
 
6. Hoeveel tijd schat u staand bureauwerk uit te voeren? 
Minuten/uren 
 
7. In welke positie voert u de volgende werkzaamheden het liefste uit? 
Typen: zitten - staan 
Bellen: zitten - staan 
Lezen: zitten - staan 
 
8. Maakt u gebruik van ergonomische hulpmiddelen? (Steppie, Swopper, sta-steun enz.) 
Ja/nee 
 
9. Gaat u bewust op zoek naar een zit-sta bureau om te werken? 
Ja/nee 
 
Vita 16 vitaliteitsmeter 
Dimensie: energie 
1 Ik heb genoeg energie om al mijn dagelijkse activiteiten te kunnen volbrengen 

zelden – soms – af en toe – regelmatig – meestal – bijna altijd - altijd 
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2 Ik bruis van de energie 

zelden – soms – af en toe – regelmatig – meestal – bijna altijd - altijd 
 
3 Mijn batterij is 100% opgeladen aan het begin van de dag 

zelden – soms – af en toe – regelmatig – meestal – bijna altijd - altijd 
 
4 Na het avondeten zit ik nog vol energie 

zelden – soms – af en toe – regelmatig – meestal – bijna altijd - altijd 
 
5 Ik verheug mij op elke nieuwe dag 

zelden – soms – af en toe – regelmatig – meestal – bijna altijd - altijd 
 
Dimensie: motivatie 
6 Ik maak plannen voor de toekomst 

zelden – soms – af en toe – regelmatig – meestal – bijna altijd - altijd 
 
7 Als ik een doel heb, maak ik direct plannen om dit doel te bereiken 

zelden – soms – af en toe – regelmatig – meestal – bijna altijd - altijd 
 
8 Het behalen van mijn doelen maakt mij gelukkig 

zelden – soms – af en toe – regelmatig – meestal – bijna altijd - altijd 
 
9 Ik krijg energie van het maken van toekomstplannen 

zelden – soms – af en toe – regelmatig – meestal – bijna altijd - altijd 
 
10 Ik vind het heel erg belangrijk om mijn doelen werkelijkheid te laten worden 

zelden – soms – af en toe – regelmatig – meestal – bijna altijd - altijd 
 
11 Ik ga meteen aan de slag met nieuwe uitdagingen 

zelden – soms – af en toe – regelmatig – meestal – bijna altijd - altijd 
 
Dimensie: veerkracht 
12 Ik kan heel goed omgaan met tegenslagen 

zelden – soms – af en toe – regelmatig – meestal – bijna altijd - altijd 
 
13 Ik kan heel goed oplossingen vinden in moeilijke situaties 

zelden – soms – af en toe – regelmatig – meestal – bijna altijd - altijd 
 
14 Na een moeilijke periode ben ik snel weer de oude 

zelden – soms – af en toe – regelmatig – meestal – bijna altijd - altijd 
 
15 Door mijn ervaring voel ik mij sterker in moeilijke tijden 

zelden – soms – af en toe – regelmatig – meestal – bijna altijd - altijd 
 
16 Elke ervaring in het leven maakt mij sterker 

 zelden – soms – af en toe – regelmatig – meestal – bijna altijd – altijd 
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Bijlage 4 – Enquête na ‘Work and Move’ testperiode 
 
Beste medewerker, 
Deze enquête wordt gebruikt om het effect van ‘Work and Move’ op het gebruik van de zit-sta bureaus 
en vitaliteit in kaart te brengen. In deze enquête wordt gevraagd naar de geboortedatum van uw 
moeder. Deze data kan als anonieme persoonscode gebruikt worden om een betere vergelijking van 
de resultaten vóór en na het experiment te krijgen. Deze informatie is niet aan de deelnemer te 
herleiden en brengt daarom de anonimiteit niet in het geding. Verder wordt er geen persoonlijke 
informatie verzameld. De resultaten verschijnen uiteindelijk in een adviesrapport voor Menzis en alle 
partijen van Healthy Workplace. 
Voor vragen kan u terecht bij: Vermoet.D@menzis.nl 
Deze enquête duurt niet meer dan 10 minuten. 
Alvast bedankt voor het invullen. 
 
1. Met het invullen van deze enquête stemt u in met het gebruiken van deze resultaten voor het 
onderzoek. Ben u het hiermee eens? 
Ja/nee 
 
2. Wat is de geboortedatum van uw moeder? 
Datum 
 
3. Hoeveel werkdagen bent u aanwezig geweest bij Menzis Wageningen in de periode van 29-4 t/m 
17-5? 
Open antwoord 
 
Voor de volgende 4 vragen moet u in Work and Move naar het menu ‘zit-sta wisselingen’ 
- Klik hier op ‘Open’ 

 
- Klik op de knop ‘Statistieken’ 

 
- Klik op ‘Zit-sta wisselingen’ 
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- Hier kan u uw zit-sta bureau gebruik aflezen. Door op de pijltjes rechtsboven in beeld te klikken 
gaat u terug naar voorgaande weken. 

 
4. Hoeveel van uw  aanwezige werkdagen in de periode van 29-4 t/m 17-5 heeft u gebruik gemaakt 
van een zit-sta bureau? (met gebruikmaken wordt het afwisselen van zitten en staan bedoeld) 
Aantal dagen in week 1: 
Aantal dagen in week 2: 
Aantal dagen in week 3: 
 
5. Hoeveel ‘veranderingen’ heeft u in totaal gemaakt deze periode? (tel het aantal veranderingen 
op) 
Totaal aantal veranderingen in week 1: 
Totaal aantal veranderingen in week 2: 
Totaal aantal veranderingen in week 3: 
 
6. Hoeveel uur heeft u gemiddeld gezeten in deze periode? 
Gemiddeld aantal uren in week 1: 
Gemiddeld aantal uren in week 2: 
Gemiddeld aantal uren in week 3: 
 
7. Hoeveel uur heeft u gemiddeld gestaan in deze periode? 
Gemiddeld aantal uren in week 1: 
Gemiddeld aantal uren in week 2: 
Gemiddeld aantal uren in week 3: 
 
8. In welke positie voert u de volgende werkzaamheden het liefste uit? 
Typen: zitten - staan 
Bellen: zitten - staan 
Lezen: zitten - staan 
 
9. Maakt u gebruik van ergonomische hulpmiddelen? (Steppie, Swopper, sta-steun enz.) 
Ja/nee 
 
10. Gaat u bewust op zoek naar een zit-sta bureau om te werken? 
Ja/nee 
 
10. Heeft u gebruik gemaakt van de oranje desk connector kabels? Zo ja, hoeveel dagen? 
Ja …. Dagen / nee 
 
12. Heeft u de instructies over het correct afstellen van het zit-sta bureau opgevolgd? (Kopje 
‘postuur’ in de instructiemail 
Ja/nee 
 
Vita 16 vitaliteitsmeter 
Dimensie: energie 
1 Ik heb genoeg energie om al mijn dagelijkse activiteiten te kunnen volbrengen 

zelden – soms – af en toe – regelmatig – meestal – bijna altijd - altijd 
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2 Ik bruis van de energie 

zelden – soms – af en toe – regelmatig – meestal – bijna altijd - altijd 
 
3 Mijn batterij is 100% opgeladen aan het begin van de dag 

zelden – soms – af en toe – regelmatig – meestal – bijna altijd - altijd 
 
4 Na het avondeten zit ik nog vol energie 

zelden – soms – af en toe – regelmatig – meestal – bijna altijd - altijd 
 
5 Ik verheug mij op elke nieuwe dag 

zelden – soms – af en toe – regelmatig – meestal – bijna altijd - altijd 
 
Dimensie: motivatie 
6 Ik maak plannen voor de toekomst 

zelden – soms – af en toe – regelmatig – meestal – bijna altijd - altijd 
 
7 Als ik een doel heb, maak ik direct plannen om dit doel te bereiken 

zelden – soms – af en toe – regelmatig – meestal – bijna altijd - altijd 
 
8 Het behalen van mijn doelen maakt mij gelukkig 

zelden – soms – af en toe – regelmatig – meestal – bijna altijd - altijd 
 
9 Ik krijg energie van het maken van toekomstplannen 

zelden – soms – af en toe – regelmatig – meestal – bijna altijd - altijd 
 
10 Ik vind het heel erg belangrijk om mijn doelen werkelijkheid te laten worden 

zelden – soms – af en toe – regelmatig – meestal – bijna altijd - altijd 
 
11 Ik ga meteen aan de slag met nieuwe uitdagingen 

zelden – soms – af en toe – regelmatig – meestal – bijna altijd - altijd 
 
Dimensie: veerkracht 
12 Ik kan heel goed omgaan met tegenslagen 

zelden – soms – af en toe – regelmatig – meestal – bijna altijd - altijd 
 
13 Ik kan heel goed oplossingen vinden in moeilijke situaties 

zelden – soms – af en toe – regelmatig – meestal – bijna altijd - altijd 
 
14 Na een moeilijke periode ben ik snel weer de oude 

zelden – soms – af en toe – regelmatig – meestal – bijna altijd - altijd 
 
15 Door mijn ervaring voel ik mij sterker in moeilijke tijden 

zelden – soms – af en toe – regelmatig – meestal – bijna altijd - altijd 
 
16 Elke ervaring in het leven maakt mij sterker 

 zelden – soms – af en toe – regelmatig – meestal – bijna altijd – altijd 

  



 

Bijlage 5 – Primaire data 1e enquête 
 

 

  

Wat is de geboortedatum van uw moeder?Hoeveel dagen in de week maakt u gebruik van zit-sta bureaus?Gemiddeld aantal wisselingen per dag zonder software ondersteuningHoeveel tijd (in uren) schat u zittend bureauwerk uit te voeren?Hoeveel tijd (in uren) schat u staand bureauwerk uit te voeren?Typen Bellen Lezen Maakt u gebruik van ergonomische hulpmiddelen?Gaat u bewust op zoek naar een zit-sta bureau om te werken?

1982-03-04 4 dagen 3 7 1 Zitten Staan Zitten Nee Ja

1964-11-27 3 dagen 4 5 2 Zitten Staan Staan Nee Ja

1961-03-10 3 dagen 2 7 1 Staan Zitten Staan Nee Ja

1937-09-24 2 dagen 1 6 1 Zitten Staan Staan Nee Ja

1953-01-25 4 dagen 4 6 2 Zitten Staan Zitten Nee Ja

1964-06-18 3 dagen 2 7 0,75 Zitten Zitten Staan Nee Ja

1964-01-22 2 dagen 3 7 1 Zitten Staan Zitten Ja Nee

1947-02-13 3 dagen 3 4 3 Staan Staan Zitten Nee Ja

1949-06-02 0 dagen 0 4 0 Zitten Staan Staan Ja Nee

1945-01-03 2 dagen 1 7 1 Zitten Staan Zitten Ja Nee

1929-11-25 5 dagen 4 3 4 Staan Staan Staan Nee Ja

1946-12-26 4 dagen 2 5 3 Zitten Staan Staan Nee Ja

1926-03-10 4 dagen 2 7 1 Zitten Zitten Zitten Nee Ja

1980-03-07 1 dagen 2 6 2 Zitten Staan Zitten Ja Ja

1936-06-01 3 dagen 2 6 1 Zitten Staan Zitten Ja Ja

1928-07-10 4 dagen 3 6 2 Zitten Staan Zitten Nee Ja

Wat is de geboortedatum van uw moeder?Ik heb genoeg energie om al mijn dagelijkse activiteiten te kunnen volbrengenIk bruis van de energieMijn batterij is 100% opgeladen aan het begin van de dagNa het avondeten zit ik nog vol energieIk verheug mij op elke nieuwe dagIk maak plannen voor de toekomstAls ik een doel heb, maak ik direct plannen om dit doel te bereikenHet behalen van mijn doelen maakt mij gelukkigIk krijg energie van het maken van toekomstplannenIk vind het heel erg belangrijk om mijn doelen werkelijkheid te laten wordenIk ga meteen aan de slag met nieuwe uitdagingenIk kan heel goed omgaan met tegenslagenIk kan heel goed oplossingen vinden in moeilijke situatiesNa een moeilijke periode ben ik snel weer de oudeDoor mijn ervaring voel ik mij sterker in moeilijke tijdenElke ervaring in het leven maakt mij sterker

1982-03-04 4 3 3 1 4 4 4 5 5 5 6 5 5 6 6 7

1964-11-27 5 4 1 6 4 4 3 6 4 6 5 3 5 6 6 7

1961-03-10 6 5 4 3 5 6 6 7 6 6 6 4 5 4 4 6

1937-09-24 5 5 4 5 4 4 7 7 6 6 5 2 4 4 4 5

1953-01-25 6 6 6 6 6 6 5 6 7 6 5 5 5 5 6 6

1964-06-18 6 5 7 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7

1964-01-22 6 5 4 4 6 6 4 6 6 6 5 4 4 5 4 6

1947-02-13 7 7 7 7 7 7 5 5 6 4 5 5 5 7 6 6

1949-06-02 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 4 5 5 6 6

1945-01-03 4 5 5 4 7 7 4 6 6 6 4 6 5 6 6 5

1929-11-25 7 6 5 3 7 7 7 7 7 5 6 6 6 6 6 6

1946-12-26 7 6 6 6 5 6 5 6 5 5 6 5 5 6 6 6

1926-03-10 3 2 3 1 3 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 3

1980-03-07 6 6 5 5 5 4 6 6 4 6 6 5 5 5 4 5

1936-06-01 7 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 5 6 7 7 6

1928-07-10 7 5 5 3 4 4 6 6 6 6 6 4 4 4 7 7
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Bijlage 6 – Primaire data 2e enquête 
 

 

 

  

Wat is de geboortedatum van uw moeder?Hoeveel werkdagen bent u aanwezig geweest bij Menzis Wageningen in de periode van 29-4 t/m 17-5?Hoeveel van uw  aanwezige werkdagen in week 1 (de periode van 29-4 t/m 3-5) heeft u gebruik gemaakt van een zit-sta bureau?Hoeveel van uw  aanwezige werkdagen in week 2 (de periode van 6-5 t/m 10-5) heeft u gebruik gemaakt van een zit-sta bureau?Hoeveel van uw  aanwezige werkdagen in week 3 (de periode van 13-5 t/m 17-5) heeft u gebruik gemaakt van een zit-sta bureau?Hoeveel ‘veranderingen’ heeft u in totaal gemaakt week 1 (de periode van 29-4 t/m 3-5)?Hoeveel ‘veranderingen’ heeft u in totaal gemaakt week 2 (de periode van 6-5 t/m 10-5)?Hoeveel ‘veranderingen’ heeft u in totaal gemaakt week 3 (de periode van 13-5 t/m 17-5)?Hoeveel uur heeft u gemiddeld gezeten in week 1 (de periode van 29-4 t/m 3-5)?Hoeveel uur heeft u gemiddeld gezeten in week 2 (de periode van 6-5 t/m 10-5)?Hoeveel uur heeft u gemiddeld gezeten in week 3 (de periode van 13-5 t/m 17-5)?Hoeveel uur heeft u gemiddeld gestaan in week 1 (de periode van 29-4 t/m 3-5)?Hoeveel uur heeft u gemiddeld gestaan in week 2 (de periode van 6-5 t/m 10-5)?Hoeveel uur heeft u gemiddeld gestaan in week 3 (de periode van 13-5 t/m 17-5)?

1936-01-06 14 4 5 5 14 16 23 7:08 6:40 5:12 1:03 1:32 1:50

1982-03-04 11 3 3 4 12 11 15 6:43 6:22 5:02 0:38 0:47 1:15

1964-11-27 11 3 3 4 13 14 18 5:46 5:05 5:52 1:45 1:40 1:55

1929-11-25 13 3 4 5 13 18 22 4:32 4:09 4:49 1:02 1:29 1:58

1926-03-10 10 4 0 5 8 0 15 4:34 0 3:45 0:43 0 1:02

1945-01-03 12 2 2 4 4 5 9 6:37 6:09 5:49 0:20 0:26 0:46

1937-09-24 13 2 4 5 5 16 19 6:26 5:33 4:12 0:36 0:53 1:31

1964-01-22 14 3 5 5 8 19 20 6:34 5:11 4:47 0:31 0:58 1:16

Wat is de geboortedatum van uw moeder?Typen Bellen Lezen Maakt u gebruik van ergonomische hulpmiddelen?Gaat u bewust op zoek naar een zit-sta bureau om te werken?Heeft u gebruik gemaakt van de oranje desk connector kabels? Zo ja, hoeveel dagen?Heeft u de instructies over het correct afstellen van het zit-sta bureau opgevolgd?

1936-01-06 Staan Staan Zitten Ja Ja 14 Ja

1982-03-04 Zitten Staan Zitten Nee Ja altijd Ja

1964-11-27 Zitten Staan Zitten Nee Ja 10 Ja

1929-11-25 Staan Staan Zitten Nee Ja alle dagen Ja

1926-03-10 Zitten Staan Zitten Nee Ja ja alle dagen Ja

1945-01-03 Zitten Staan Zitten Ja Nee 2 Nee

1937-09-24 Zitten Staan Zitten Nee Ja Altijd Ja

1964-01-22 Zitten Staan Zitten Nee Ja Altijd Ja

Wat is de geboortedatum van uw moeder?Ik heb genoeg energie om al mijn dagelijkse activiteiten te kunnen volbrengenIk bruis van de energieMijn batterij is 100% opgeladen aan het begin van de dagNa het avondeten zit ik nog vol energieIk verheug mij op elke nieuwe dagIk maak plannen voor de toekomstAls ik een doel heb, maak ik direct plannen om dit doel te bereikenHet behalen van mijn doelen maakt mij gelukkigIk krijg energie van het maken van toekomstplannenIk vind het heel erg belangrijk om mijn doelen werkelijkheid te laten wordenIk ga meteen aan de slag met nieuwe uitdagingenIk kan heel goed omgaan met tegenslagenIk kan heel goed oplossingen vinden in moeilijke situatiesNa een moeilijke periode ben ik snel weer de oudeDoor mijn ervaring voel ik mij sterker in moeilijke tijdenElke ervaring in het leven maakt mij sterker

1936-01-06 7 7 6 6 7 7 6 6 6 6 5 7 6 7 7 6

1982-03-04 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 5 6 6

1964-11-27 6 3 5 7 5 6 5 6 6 5 5 5 5 4 6 6

1929-11-25 7 6 3 3 6 6 7 6 6 5 6 6 6 6 6 6

1926-03-10 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1945-01-03 6 6 6 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1937-09-24 7 7 6 7 6 4 5 5 6 5 5 6 5 4 5 5

1964-01-22 7 6 7 7 5 4 3 5 4 6 4 5 6 5 6 6



 

Bijlage 7 – Codering interviews 
Topics Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 

Algemene 
ervaring 

Zeer positief. Ik 
kon er allen niet 
elke dag mee 
werken. 

Heel fijn om mee 
te werken. Soms 
zijn er alleen 
geen bureaus 
beschikbaar 
omdat mensen 
erachter zitten! 

Simpel en 
effectief 

Het is niks voor 
mij door te veel 
meldingen. Ik kon 
ook niet elke dag 
testen door een 
gebrek aan 
bureaus. 

Bewustwording Ik dacht 
voorheen nooit 
na over mijn 
zittijd. Dat is als 
je constant die 
meldingen krijgt 
wel anders. 

Ja ik ben zeker 
wel meer bewust 
geworden van 
mijn gedrag. 

Ik ben veel meer 
bewust 
geworden van 
hoeveel uren ik 
nu op een dag zit 
nu ik het ook 
echt kan zien. 

De 
bewustwording is 
voor mij het 
enige positieve. 
Dit is inderdaad 
wel verbeterd. 

Effect op 
omgeving 

Collega’s vroegen 
af en toe waar ik 
mee aan het 
werk was en hoe 
het werkte. Zij 
vonden het ook 
wel leuk of 
handig en twee 
collega’s hebben 
het programma 
ook gedownload. 

Ja het heeft zeker 
een effect op 
collega’s gehad. 
Zij waren wel 
onder de indruk 
van mijn 
automatisch 
bewegende 
bureau. 

Er waren zeker 
een aantal 
mensen die 
vroegen wat die 
kabel nou precies 
deed. Zij vonden 
het wel grappig 
en wilden het 
ook gebruiken. 

Ja één collega 
vroeg aan mij 
hoe dat nou 
precies werkte. 

Installatie Lukte goed, 
duidelijke 
instructies 
meegekregen in 
de mail 

Ik kwam er niet 
helemaal uit hoe 
de kabel moest 
werken. Verder 
was het met de 
instructies wel te 
doen. 

Lukte mij niet. Ik 
was gestrest en 
kon de instructies 
niet goed volgen. 

Met de hulp van 
de extra 
instructies lukte 
het wel. 

Zit-sta profiel Deze was voor 
mij niet actief 
genoeg. Ik vond 
dat ik te lang nog 
moest zitten 
soms. 

Ik heb het profiel 
een paar keer 
veranderd als ik 
meer of minder 
wilde gaan staan 

Ik vond het fijn 
om veel te 
wisselen en korte 
tijden te zitten en 
staan. Ik heb dit 
later nog een 
keer veranderd. 

Nee ik heb dit 
niet meer 
veranderd na de 
installatie. Ik ben 
vooral mijn eigen 
ding gaan doen. 

Wilt u ‘Work and 
Move’ blijven 
gebruiken? 

Ja, zeker weten Ja, heel graag. Ik 
vind het leuk om 
mee te werken. 

Ja, graag! Ik heb 
al contact 
opgenomen om 
mijn proeflicentie 
te verlengen. 

Nee, de 
bewustwording is 
genoeg. Als 
collega’s ermee 
werken dan word 
ik er mooi aan 
herinnerd zonder 
er mee te hoeven 
werken. 



 

 


