
10 VRAGEN 

RESULTATEN

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.project-inrichting.nl 
www.zadelstoel.nl



van de deelnemers wil de HÅG Capisco 
graag terugzien op de werkplek!

73%
7,5

Deelnemers gaven de HÅG 
Capisco gemiddeld:

GEBRUIKT DE HÅG CAPISCO 
BIJ EEN PERSOONLIJKE 
VASTE WERKPLEK

HEEFT DE 
STOEL IN-
GESTELD OP 
ZIJN/HAAR 
LICHAAMS-
MATEN

81,82% 

100% 

heeft wel eens rug-,nek- of schouder-
klachten ervaren na langdurig zittend 
werk

54,55% 45,45% zit tussen de 1 - 8 uur. 18% 
zit zelfs langer dan 8 uur 
per dag!

*HÅG’s Footcontrolled Movement zorgt voor extra beweging en variatie op uw werkplek. Hierdoor blijft u fit, alert en gezond!

*

64.6%
Heeft de HÅG
Capisco gebruikt 
in combinatie met 
een zit-sta bureau

81.82%
Heeft de stoel in 
de dynamische 
stand gebruikt 
EN heeft meer- 
dere houdingen 
uitgeprobeerd.

“Onderuit gezakt zitten is nu onmogelijk, heerlijk. Van mij krijgt HÅG Capisco een 9!” 

0 - zeer slecht, 10 - uitstekend.



In welke ruimte heeft u de stoel gebruikt?
100% vaste persoonlijke werkplek

Is uw werkplek (bureau/stoel) ingesteld op uw lichaamsmaten?
ja  - 81,82% 
nee   - 18,18%  

Heeft u wel eens rug-/schouderklachten ervaren bij zittend werk?
ja - 54,55% 
nee - 45,45%

Resultaten

Heeft u de stoel gebruikt in combinatie met een zit-sta bureau? 
ja - 63,64% 
nee -  36,36%  

Hoe lang heeft u op de stoel gezeten?
0 - 1 uur: 0,00% 
1 - 5 uur: 36,36%   
1 - 8 uur: 45,45% 
> langer dan 8 uur: 18,18%  

Heeft u de stoel in bewegingsstand gebruikt?
ja, ik heb goed kunnen bewegen tijdens het zitten. - 81,82% 
nee, ik heb de stoel vast gezet zodat hij niet beweegt. - 18,18% 

Heeft u meerdere houding/posities op de stoel geprobeerd?
ja - 81,82%
nee - 18,18

Zou u deze stoel graag terugzien op uw werkplek?
ja - 72,73%
nee 27,27%

Gemiddelde cijfer van de eindgebruiker voor HÅG Capisco

7.5

Wat vindt u van:



Wist u dat?
* Medewerkers die langer dat 11 uur per dag zitten hebben 40% kans op een verminderde  
levensduur. Zorg er daarom voor dat ze actief en onbewust in beweging zit met de HÅG 
 stoelen. *Wetenschappelijk onderzoek door Hidde van de Ploeg, zitten is dodelijk. 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat men 4x meer beweegt met HÅG stoelen
*Stranden report 

Voorkom rug-, nek- en schouderklachten en verminder het ziekteverzuim met HÅG stoelen

Zorg ervoor dat uw medewerkers fit, alert en gezond blijven door de HÅG bureaustoelen
> Ontmoeting waar u de HÅG collectie kunnen zien, horen, voelen en ervaren.
> Hoe vaak zit u per dag? kruis aan wat voor u van toepassing is.
> Zorg ervoor dat medewerkers ook thuis ergonomisch verantwoord zitten!

Wist u dat?

HÅG Capisco 8126  
met rechte zittingX verkocht!

• zorgt voor een gezonde zit-sta werkhouding;
• voorkomt rug-, schouder- en nekklachten;
• is een belangrijke trendsetter op het gebied van
   milieuvriendelijk design;
• zorgt voor onbewuste beweging, gedurende de     
   hele werkdag;
• zorgt voor een dynamische, open werksfeer en  
   bevordert samenwerking;
• brengt écht Scandinavisch design in het  
   kantoor, design door Peter Opsvik;
• meest innovatieve zitoplossing;
• 10 jaar garantie!

Advies op basis van de vragenlijst:


