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Ergonomisch
MAATWERK

FRANCIS

Een mens brengt gemiddeld 40% van zijn leven al zittend door. Echter, we zijn niet gemaakt om te zitten. “Daarom 
leunen ‘onze oplossingen op maat’ zo dicht mogelijk aan bij de natuur en vullen wij zo het ergonomisch vraagstuk van 
onze klant verantwoord en effi ciënt in. Op dit vlak hebben we een jarenlange ervaring en een surplus aan kennis in huis”, 

zegt Francis Verbist van Hendrickx Offi ce & Interior.

Q | De ene bureaustoel is de andere niet. 
Wat maakt een stoel een goede stoel?
Francis: “Medewerkers hebben er alle belang bij om 
niet alleen comfortabel, maar vooral ook ergonomisch 
te zitten. De ideale stoel is voor iedereen anders. Of 
het nu gaat om een werkplek, vergaderruimte of home 
offi  ce, wij voorzien in de noden en behoeften van elke 
klant. Zo zijn onze stoelen van Scandinavische origine 
een garantie voor een optimale doorbloeding, waar-
door rug-, nek- en lichamelijke klachten achterwege 
blijven en worden opgelost. Klanten kunnen een stoel 
eerst enkele dagen uitproberen, om overtuigd te raken 
van deze helende kracht!”

Q | In hoogte verstelbare tafels zijn 
in opmars in kantooromgevingen. 
Waarom?
Francis: “Hetzelfde verhaal. Regelmatig van werk-
positie veranderen helpt bij het voorkomen van 
lichamelijke klachten. Steeds meer bedrijfsleiders en 
zelfstandigen zweren daarom bij het gezondheidsef-
fect van bureau- en werktafels die je in hoogte kan 
verstellen. Een investering op dat vlak kost minder 
dan een werknemer die langdurig out is. Maar ook 
hier is het kijken naar de omgeving en de werkom-
standigheden om de gepaste
 oplossing aan te bieden. Daarom beschikken we over 
meerdere modellen en varianten.”

Q | De inrichting van een werkplek 
kan niet zonder ergonomische tools. 
Voorbeelden?
Francis: “Ergonomie draait ook om allerlei hulp-
middelen zoals een laptopstandaard, monitorarm, 
voetenbankje, verlichting en zelfs bewegingssoftware. 
En dan vergeet ik nog een zeer belangrijk item: de 
akoestiek. Ongeloofl ijk hoeveel fouten hiertegen wor-
den gemaakt! Terwijl dit juist een enorme stressfactor 
kan zijn voor de werknemer. Op basis van een plaats-
bezoek bij de klant overzien wij het hele plaatje en 
tekenen we de gepaste opstelling uit.”
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