
Actief Dynamische werkplek 
Een werkplek die uitnodigt tot bewe-
gen, is voorzien van een elektrisch ver-
stelbaar bureau, zodat zittend en staand 
werken afgewisseld kan worden. Een 
bureau kan op deze manier ook ge-
bruikt worden voor kort overleg of als 
koffietafel. Deze mate van flexibiliteit 
sluit tevens goed aan bij Het Nieuwe 
Werken. 
Binnen het concept van ADW hoort 
een ergonomische bureaustoel die het 
lichaam volgt en ondersteunt, maar ook 
beweging toestaat. Om dit comfortabe-
le gevoel te ervaren, is een vrijblijvende 
proefplaatsing mogelijk. 
Hiernaast speelt de inrichting van 
de werkplek een belangrijke rol 
in het concept van ADW. Denk 
bijvoorbeeld aan het gebruik van een 
eenvoudig verstelbare monitorarm, een 
documenthouder tussen beeldscherm 
en toetsenbord en een ergonomische 
muis om RSI-/CANS-klachten te 
voorkomen. 

Verminder het ziekteverzuim door 
“Actief Dynamisch Werken”
Veel functies en taken zijn gebonden aan beeldschermwerk. Hierdoor wordt te 
veel tijd stilzittend op een bureaustoel doorgebracht. Het nauwelijks bewegen 
van het lichaam zorgt in Nederland voor 1,2 miljoen mensen met rug-, nek- en 
schouderklachten. Met Actief Dynamisch Werken (ADW) wordt de werkplek 
ingericht op een manier die beweging stimuleert en zo het ziekteverzuim ver-
minderd en de arbeidsproductiviteit verhoogt. 

De juiste werkhouding
Een actief dynamische werkplek, zoals 
hierboven beschreven, is voorwaar-
denscheppend, maar is enkel effectief 
indien werknemers het op de juiste ma-
nier weten te gebruiken. In Nederland 
weet 85% van de mensen niet waar de 
knoppen van de bureaustoel voor die-
nen! Met name bij flexwerkplekken is 
het noodzakelijk van dergelijke kennis 
op de hoogte te zijn. Hiernaast zal niet 
iedere werknemer een juiste werkhou-
ding herkennen en is bewustwording 
noodzakelijk. Speciaal hiervoor is door 
Quality Office de training “houdings-
verbetering op de werkplek” ontwik-
keld. Na deze 1 uur durende training is 
de medewerker in staat de eigen werk-
plek ergonomisch in te richten en de 
bureaustoel optimaal in te stellen. Ook 
is er bewustwording gecreëerd om trent 
de eigen werkhouding en zijn er hand-
vatten aangereikt ter verbetering hier-
van. De training kan zowel preventief 
als curatief ingezet worden. 

Nieuw ! Balanskruk HIPPIE
Speciaal voor het ADW is in samenwerking met 
fysio therapeuten de balanskruk HIPPIE ontwikkeld. 
Het ontwerp van de HIPPIE maakt het mogelijk om 
de zitting alle kanten op te draaien en te kantelen. 
Door dit beweeglijke zitvlak kunt u niet anders dan 
actief en dynamisch zitten. Het lichaam moet zich 
steeds opnieuw, zonder kracht te gebruiken, op-
richten om in balans te blijven. Hierdoor wordt al-
tijd een actieve houding aangenomen. Het dagelijks 
actief zitten met de HIPPIE (afwisselend gebruik 
met de bureaustoel) wordt door fysiotherapeu-
ten en bewegingscoaches van harte aanbevolen. De HIPPIE kan ook als vervanger 
van de zitbal worden ingezet. Voor meer informatie of een proefplaatsing kijk op  
www.mijnhippie.nl of vraag ernaar bij uw fysiotherapeut.
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Reageren
Wilt u meer weten of zelf het comfort ervaren van Actief Dynamisch Werken? 
Kom dan naar de showroom in Lunteren of neem contact op met Quality Office via 
0318-484840 of kijk op www.qualityoffice.nl


