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‘De klassieke kantoorstoel is

Studio RAAAF ontwikkelt met ‘The End of Sitting’
een werkruimte die je dwingt om de benen te strekken



DeMorgen. donderdag 27/11/2014 19

stof, dat vanaf zaterdag tebezichti-
gen is inAmsterdam.Een teamvan
Groningsebewegingswetenschap-
pers gaat eronderzoekdoenen
bestuderenhoedeverschillende
positieswordengebruikt door een
groepproefpersonen.
“Als jenu ineenkantoor staand

wiltwerken, ben jedegroteuitzonde-
ring”, zegtRonaldRietveld. “Niemand
wil de rare vandewerkvloer zijn.” In
dit landschapzijnuitzonderingende
regel. “Niemandzit. En liggendwer-
ken isniet gek.”Wenermaaraan.

Sporten is geen compensatie
DeAmerikaanseauteurPhilipRoth
zweertnet alsErnestHemingwaybij
staandschrijven.Rothkanrechtop
beternadenken.Enhij ijsbeert – zo’n
800meterperpagina, zegt deauteur
vanPortnoy’sComplaint. Schrijver
TrumanCapote (Breakfast at
Tiffany’s) dachthetbest inbed,hij
noemdezichzelf ‘dehorizontale
auteur’. FriedrichNietzscheatta-
queerdedeFranse schrijverGustave
Flaubert (MadameBovary) vanwege
diensbeweringdat je alleenzittend
kuntnadenken. “Het sedentaire leven
is eenvandegrootste zonden tegende
HeiligeGeest.Alleengedachtendie al
lopendzijnontstaan, kunnenwaarde
bezitten.”
Sedentair gedrag is eenprobleem

dat bewegingswetenschappersflink
bezighoudt. Kort gezegdgaathet over
gedragmet teweinig lichaamsactivi-
teit. Dat vooral in risicogroepen
(ouderen,mensenmet overgewicht)
eenverhoogdziekterisicooplevert. In
de statistiek leidt een zittendbestaan
tot een lagere levensverwachting.
Zitten ishet nieuwe roken, is indit

verbandeengevleugeldeuitspraak.
Hoe slecht is zittennuprecies?
“Vooral het gebrekaanvariatie in
houding iswat zitten zo slechtmaakt.
Dat blijkt uit steedsmeeronderzoek”,
zegt bewegingswetenschapperRob
WithagenvandeRijksuniversiteit
Groningen.Uit eenonderzoek
waarin ze eenpromovendus in zijn
werkdag volgde, bleekdathij, vande
achtwerkuren,maar 15minutenuit
zijn stoel kwam. “Dat is echt verba-
zingwekkendweinig. Ik denkdat veel
mensenzichniet bewust zijn vanhoe
langachtereenzeopdie stoel zitten.”
Wienahetwerkgaat sporten en

denkt dathij daaromniet sedentair
is, heeft hetmis. “Eenheledagopeen
kantoor zitten endaneenhalfuur
sporten, helpt niet”, zegt Simone
Caljouw, ookverbondenaande
GroningseUniversiteit. Samenmet
Withagengaat zeonderzoekdoen
naarhet kantoorlandschapdat
RAAAFheeft ontwikkeld. “Sporten is
wel goed,maarhet is geencompen-
satie voor inactiviteit gedurende een
helewerkdag.”Geregeld tussendoor
bewegen, vandie stoel afkomen, de
benen strekken, dat helpt.
De tweebewegingswetenschap-

perswillenmet eengroepproef-
personeneenvergelijkendonderzoek
uitvoerennaardeklassiekekantoor-
omgeving ende rots vanRAAAF. “Ik
benvooral benieuwdhoeal die ver-
schillendepositieswordenbenut”,
zegtWithagen. “Jemoet je comforta-
bel voelen in zo’npositie, anders
werkthet niet.”Deproefpersonen
krijgenopdrachtenmee, die afwisse-
lend innormaal tempoof onder tijds-
drukmoetenwordenafgewerkt.
Debewegingswetenschappers

gelovenmeer in fysiekemaatregelen
opdewerkvloer dan in computer-
programma’s die aansporenomhet
werk te onderbreken. “Ookals je
weet dat zittenniet goed voor je is,
negeren veelmensen zo’npop-upop
het computerschermdie zegt dat je
achter je bureau vandaanmoet”, zegt
Caljouw.Het aantrekkelijkmaken
vanalternatievehoudingen “of een
steengoede espressobar omdehoek
van jewerk,waarvoor je graag een
ommetjemaakt, dat heeftmeer
effect.”

The End of Sitting, t/m 7 december
in de Looiersgracht 60, Amsterdam
(open van 12 tot 20 uur)
www.raaaf.nl
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rnestHemingwaydeedhet en
WinstonChurchill enVladimir
Nabokovook. Staandschrijven

enwerken.Onafgebrokenzitten leidt
tot concentratieverlies envooral: het
is ongezond.TheEndof Sitting, de
nieuwe installatie vanontwerpstudio
RAAAF, samenmetbeeldendkunste-
naresBarbaraVisser,moetonsvoor
eens envooraltijduit de zetel krijgen.
TheEnd of Sitting is een experi-

mentele kantooromgeving die je in
staat stelt in tal vannieuwehoudin-
gen tewerken: staand, hangend of
liggend: alleen ouderwets rechtop
zitten is er niet bij. “Het gekke is dat
er zo veel onderzoek is naar hoe
slecht zitten voor ons is.Maar de
kantooromgeving is de afgelopen
eeuwnauwelijks veranderd”, zegt
ErikRietveld, filosoof van origine en
een vande twee broersRietveld in
studioRAAAF.
Inhunstudio inAmsterdamstaan

drie experimentelehang-sta-ligop-
stellingen, getimmerdvangrofplaat-
materiaal. Erik enzijn architecten-
broerRonaldRietveldklimmen
samenmetRAAAF-ontwerpster
ArnaMackic indehouten stellages.
Zebuigen, knikkenen liggenhalf
voorover,met voor zicheen laptopop
een tafelblad.Het ziet er eigenaardig
uit,maarniet onprettig.
“Deklassiekekantoorstoel is inde

loopder jarenalleenmaar comforta-
beler energonomischergeworden.
Eigenlijk ishet eenmonsterdat je in
die zitting zuigt”, zegtRonald
Rietveld.Op termijn is dat fnuikend
voorhet lichaam. “Erwordt veel
gesprokenoverduurzaamheid in
kantoren.Maardat gaat overmateria-
len.Niet overdemensen.”
Zittenvult het grootstedeel van

onzedag.Autorijden, inhet café, voor
de tv, achter eencomputer:wezitten
continu.Het is eenverslavingdie sta-
tistischgezien leidt tot eenkorter
leven.Totmeerdiabetes, obesitas en
vaatziekten. “Als jehethebt over
duurzaamondernemen,het verant-
woord inrichtenvandewerkvloer,
danzou ik eenshet zitgedragvande
werknemers erbij betrekken”, zegt

RonaldRietveld.
TheEndof Sitting is eigenlijk een

verleidingsstrategie.Verleidingom
andereposes aan tenemen. Inde stu-
dio vanRietveld staat eenkleine
maquettedienoghetmeest opde
apenrots vanArtis lijkt.Het is een
model voor eenexperimentele kan-
toorvloerwaaraannuhardwordt ge-
timmerd.Erik
Rietveld: “Weheb-
bengeprobeerd
een rijk rotsachtig
landschap teont-
werpen.Waarbij
wezoveelmoge-
lijkhebben
gezochtnaarafwis-
selingvanhoudingen
naarnieuwecomfortabele staposi-
ties.” Staandwerkenmetondersteu-
ning isde sleutel vandit project. Staan
zonderdathet lichaamergenswordt
gesteund, bijvoorbeeldaaneenstata-
fel, is vermoeiend. “Danga je snel
hangen.Ookniet goed.”
AanleidingvoorRAAAFomhet

zittenopdeontwerpagenda teplaat-
sen,was eenvraagvanhetAtelier van
deRijksbouwmeester.Dezeadviseur
vandeNederlandseoverheid zaghoe
ineendecenniumtijd eengrootdeel
vande rijkskantorenwerdheringe-
richt: vaneenkamertjescultuurnaar
kantoortuinenvolmetflexplekken.
Denieuweeentonigheiddiedat ople-
verde engebrekaan identiteit vande
flexplek, baardedeRijksbouwmees-
ter zorgen. Inhet onderzoekvan
RAAAFnaardit fenomeenstuittenze
al snel opdedominantie vanhet zit-
ten: “Aldie kantoorvloerenzijn
opnieuw ingericht voorhetNieuwe
Werken,maardebasis is onveran-
derd: een stoelmet tafel.”

Het object
datRAAAF
heeft ontworpen
endat vanaf
zaterdagwordt
tentoongesteld, is

geenkantoormeu-
bel dat één-op-ééndeoude

werkplekvervangt. “Wij zijn geen
meubelontwerpers.”Hunwerk
begeeft zichophet snijvlakvankunst,
wetenschapenarchitectuur. “Wewil-
lendatmensenzicherbewust van
wordendatwerkenookanderskan.
TheEndof Sitting is eenpogingom
variatie inwerkhoudingenopde
agenda tekrijgen.Ditwerkt alleenals
dewerkomgeving radicaal anders
wordt.”
RAAAFheeft voor zijn ‘rotsland-

schap’ tal vanhoudingenuitgepro-
beerd. Er is rekeninggehoudenmet
kleine,middelgrote engroteperso-
nen.Ener zijn tal vanmaterialen
getest. “Mij lekende touwenvaneen
boksringheel comfortabel”, zegtErik
Rietveld. “Doordie elastiekenkun je je
lichaamhelemaal indedoor jouw
gewenstehouding steungeven.Het
hangt echt lekker, indie touwen.”
Het rotsachtigekantoorlandschap

vandebroersheeft niet depreten-
tie vaneeneindoplossing,maar
beoogt eenknop inhethoofdomte
zetten.Diebenaderingswijze zit
sterkverankerd inhetwerkvan
RAAAF.Deafkorting staat voor
RietveldArchitecture-Art-
Affordances. “Affordancesbetekent:
watdeomgevingmogelijkmaakt.Dat
speelt letterlijk indit geval: hetmoge-
lijkmakenvananderewerkhoudin-
genomzoeenomslag tebereiken”,
zegtErikRietveld.
Diezelfdeambitie zat inhetproject

waarmeeRAAAF in2010 furore
maakteopdearchitectuurbiënnale
vanVenetië:VacantNLwaseen reus-
achtigemaquettewaarinde leegstand
van tienduizend leegstaandeover-
heidsgebouwen inNederlandwerd
aangeklaagd. “Wewillenproblemen
zichtbaarmaken.Denkrichtingen
vooroplossingenaan te reiken.”
Het onderzoekvoorhetAtelier van

deRijksbouwmeesternaardeeento-
nigheidvandewerkvloer gingniet ver
genoegvoorRAAAF.Hetbureau
wilde er eenpraktischvervolg aan
geven.Het resultaat is eenkantoor-
landschapvan25bij 15meter, getim-
merdvanhout, bekleedmetkunst-

Hangvolwassenen.
We weten dat zitten
slecht voor ons is en toch
doen we het de godganse
dag. Het Nederlandse Studio
RAAAF ontwikkelde daarom
een experimentele kantoor-
omgeving waarin je kunt staan,
hangen of liggen. BOBWITMAN

‘Een hele dag
op een stoel zitten
en dan een halfuur
sporten helpt niet’
SIMONE CALJOUW

UNIVERSITEIT GRONINGEN

E ► De klassieke zitstoel:
niet langer de norm,
als het van RAAAF
afhangt.
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