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KLINKT DE VOLGENDE SITUATIE U BEKEND IN DE OREN?  

Dinsdagmiddag 14u ... een vergadering ... : één grote tafel met daarop koffie en water. Een tiental comfortabele  
vergaderstoelen waarop alle deelnemers, meestal te laat, plaatsnemen. Na een uur hoor je ergens in de verte je naam. 
Verdwaasd kijk je op! Je schrikt als je merkt dat iedereen in de ruimte je aankijkt. O ja, je was aan het vergaderen. Maar 
het is zo makkelijk om in te dommelen in deze comfortabele stoel. Waarschijnlijk was je niet de enige die niet bij de les 
was. Je ziet een collega zijn e-mails checken en tegenover je zit iemand flink te gapen.

VERGADEREN VERANDERT
Om het activeringsniveau in meetings te verhogen, is een nieuwe dynamiek nodig. Staand vergaderen biedt hierbij een 
oplossing. 

 > Uit onderzoek blijkt dat een stand up meeting minimaal 34% sneller gaat.
 > Deelnemers blijven alerter zodat de efficiëntie van de vergadering vergroot. 
 > Door recht te staan laat je meer non-verbale communicatie zien   zodat je standpunt beter geïnterpreteerd wordt.
 > Door recht te staan, beweeg je meer. En iedereen weet dat regelmatig bewegen gezonder voor ons is. 
 > In staand overleg gedragen collega’s zich minder territoriaal en zijn ze meer geneigd ideëen te delen en samen te 

werken.

Vergader je al staand of zitten de stoelen op kantoor te lekker?  
Probeer het eens en kijk hoeveel het oplevert in effectiviteit, snelheid en kwaliteit.

BOVENBLAD
 > HPL Fenix met kern in multiplex 30 mm - zonder afboording.

ONDERSTEL
 > Kruisvorming onderstel.
 > De afwerking van het onderstel is in poedercoating.
 > Elke poot is voorzien van stelvoeten (± 1 cm uitdraaibaar).

AFMETINGEN
 > Hoogte: 105 cm
 > Breedte: 200 cm of 250 cm
 > Diepte: 100 cm
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