
HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Zitten is slecht voor ons bewegingsappa-
raat en goed zitten is geen sinecure. Toch 
leren we dat niet van jongs af aan. Met als 
gevolg dat veel mensen verkeerd zitten en 
daarmee hun rug, schouders en nek belas-
ten. Het ziekteverzuim zou voor de helft ver-
oorzaakt worden door fysieke klachten. De 
zorgkosten die daarmee gepaard gaan, zijn 
enorm. 

ONZE VISIE
» Rug-, schouder- en nekklachten zijn met 
een goede stoel én de juiste instellingen deels 
te voorkomen. Goed en goed ingesteld kan-
toormeubilair zijn in de ogen van BeteS dan 
ook een investering in ieders gezondheid en 
ter voorkoming van ziekteverzuim en zorg-
kosten. Wij zien dit als preventie. Vooral op 
kantoren, scholen, bedrijven én bij zorgver-
zekeraars is hiermee nog een wereld te win-
nen. 

UW OPLOSSING
» BeteS luistert naar u en kijkt op kantoor 
met u mee. Op basis van uw criteria, de 
werkpraktijk en in overleg met fabrikanten 
stellen we een maatwerkoplossing voor. 
Voor alle geleverde apparaten komt BeteS 
ter plekke om gebruikers zit- en instelin-
structies te geven. Wilt u weten of u goed 
zit? Neem dan contact op met Bert ter Stege 
voor vrijblijvend advies en een gratis 
zitinstructie.
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In januari 2015 bestaat BeteS 
Kantoorinnovatie twaalf jaar. Zes jaar 
opereert Ter Stege al vanuit de 

Emmastraat. “Met dank aan mijn klanten”, zegt hij. 
“Die hier overigens zelden komen. Dit is geen show-
room, maar een denktank. Hier bedenk ik slimme 
oplossingen, zodat ik het juiste product op de juiste 
plek kan voorstellen.” Daarom voert BeteS bewust een 
meer-merkenstrategie. Deze kantoorinrichter is 
merkonafhankelijk. “Ik werk graag met fabrikanten 
die meedenken, meestal van Nederlandse of Duitse 
origine.” Als lid van coöperatie Quantore levert 
BeteS ruim 23.000 kantoorartikelen uit voorraad.

Ter Stege is, met zijn ergonomische achtergrond, geïn-
teresseerd in hoe mensen zitten. “Zitten is mijn zorg. 
Niemand leert goed zitten, terwijl je de helft van je 
leven zit. Het valt me op dat de meeste mannen in hun 
stoel hangen alsof de vrijdagmiddagborrel is begonnen. 
Daarmee belasten ze hun onderrug. De meeste vrouwen 
daarentegen zitten steeds op het puntje van hun stoel. 
Dat is topsport, want van continue corrigeren word je 
doodmoe. Een verkeerde houding kost kracht, waar-
door schouder-, rug- en nekklachten ontstaan.” 

Dan volgt een demonstratie: “Billen zover mogelijk 
naar achteren, rechtop zitten zodat je een holle rug 
krijgt. Dan je benen in een rechte hoek en de lenden-
steun instellen. Vervolgens met je vingertoppen je 
schouder aanraken om de armsteun onder je elleboog 

af te stellen. Je bureau stel je op dezelfde hoogte af. Zo 
heb je een goede uitgangshouding van waaruit je zit-
tend kunt bewegen.” 

EEN WEEK PROEFZITTEN
Ter Stege is vooral veel bij klanten op locatie. Op basis 
van wat hij daar ziet en hoort, werkt hij een voorstel uit 
met de juiste combinatie van meubilair of apparaten. 
Na levering helpt hij ter plekke ook met instellen. “Elke 
stoel en elk mens is anders, en dus verschillen de instel-
lingen.” Klanten van BeteS zijn onder meer Sky Radio, 
Veronica, ICT Concept in Amersfoort en de gemeenten 
Amsterdam en Utrecht. “En nu ook Tomingroep. Mijn 
oplossing voldeed aan alle criteria en scoorde als beste 
op kwaliteit en prijs. Gebruikers konden een week 
proefzitten op meerdere merken; onze stoel werd als 
beste getest. Ik hoorde net dat ik driehonderd werk-
plekstoelen mag leveren. Daar ben ik trots op.”

Voor multifunctionals, scanners, printers en copiers is 
BeteS businesspartner van grote merken als Kyocera, 
Xerox, Ricoh en Konica Minolta. “Scannen en weg-
schrijven naar Exact, Afas of Unit4 is mogelijk. We 
kunnen ook software op maat ontwikkelen en die bij 
voldoende animo in licentie aanbieden, zoals speci-
fieke pakketten voor de advocatuur en het notariaat. 
Eerst kijk ik hoe mensen in de praktijk werken. 
Daarna kan BeteS, net als met stoelen en instellingen, 
met het juiste apparaat en programmering uw werk-
proces ondersteunen.”  «

Ga hier 
maar eens 
voor zitten

Zitten wordt zwaar onderschat, zegt Bert ter Stege. Daarom levert zijn bedrijf, BeteS 
Kantoorinnovatie in Hilversum, naast goede bureaustoelen ook de juiste zitinstructies. 
Ook voor multifunctionele kantoorapparaten en-artikelen zit je als klant bij deze 
kantoorinrichter goed. 

REPORTAGE Tekst: Miriam Vijge // Fotogra� e: Ruud Voest

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 05 • 2014 19


