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Symposium over NPR 1813 “ ‘t Wérkt als je goed zit! 
Dinsdag 13 oktober 2009 organiseert NEN een symposium over de herziene NPR 1813: een richtlijn voor kantoormeu-
belen en hun toepassing bij de inrichting van administratieve ruimten en kantoren. Op deze dag wordt het eerste exem-
plaar uitgereikt. 

Wat kunt u verwachten?
Het programma van het symposium start om 9.30 uur en zal om 14.30 uur worden afgesloten met de uitreiking van de herziene NPR 1813. 

Op deze dag zullen experts u uitleg geven over de richtlijn, maar daarnaast is er ook aandacht voor andere onderwerpen in relatie tot het inrichten van 
kantoorwerkplekken zoals:
* de herziene NEN 1824 - Ergonomische eisen voor de oppervlakte van (werkplekken in) administratieve ruimtes en kantoren; 
* hoe een kantoorwerkplek kan worden ingericht bijv. tot een activity-based werkomgeving;
* waar op te letten bij de aanschaf van kantoormeubilair; 
* het duurzaam inkopen van kantoormeubilair en total cost of ownership.
* kantoorinnovatie

Stukje historie:
De eerste versies van de praktijkrichtlijn NPR 1813 zijn opgesteld als toelichting op de destijds geldende normen voor 
kantoorstoelen en kantoortafels. Deze bevatten wat betreft de maatvoering verouderde informatie. De meest recente 
informatie over maatvoering verscheen in DINED 2003. Dit vroeg om een toespitsing op de Nederlandse situatie, die in 
april 2004 resulteerde in een herziene praktijkrichtlijn. 

In het kader van Europese harmonisatie, waarbij deze normen zijn vervangen door de normserie NEN-EN 1335 voor  
kantoorstoelen, NEN-EN 527 voor werktafels en -bureaus en ook de NEN-EN 13761 voor bezoekersstoelen, was aan-
passing van de NPR 1813 noodzakelijk.

Het uitgangspunt hierbij is dat kantoormeubilair voor een zo groot mogelijk percentage van de Nederlandse gebruiker 
geschikt moet zijn. Met de maatvoering, die in deze richtlijn wordt geadviseerd, kan 95% van de Nederlandse beroeps-
bevolking, zowel de kleine vrouwen als de lange mannen en alle maten daartussen in, gebruikmaken van hetzelfde 
meubilair. 
De praktijkrichtlijn is opgesteld vanuit de behoefte om ergonomische uitgangspunten breder toe te passen. Het accent 
ligt bij het ontwerp, de aankoop en het gebruik van kantoormeubelen, maar daarnaast worden in het kort omgevings-
factoren beschreven die het werken met kantoormeubilair beïnvloeden, zoals akoestiek, geluid, klimaat, daglicht en 
kunstverlichting.

Als deelnemer, ontvangt u de NPR na afloop van het symposium! 
U bent op dat moment als eerste in het bezit van de gedrukte versie van NPR 1813:2009 - “Ergonomie - Richtlijn voor kantoormeubelen en hun toepas-
sing bij de inrichting van administratieve ruimten en kantoren”  die pas op deze dag zal worden gepubliceerd. 

Unieke locatie:
Het symposium wordt gehouden op een unieke locatie op de Lloydpier 
in Rotterdam: de Lloydzaal op de 13e etage van het Scheepvaart en 
Transport College met een schitterend uitzicht over de waterweg en de 
havens van Rotterdam. 

Wilt u snel op de hoogte zijn van de aanpassingen?
Twijfel niet en laat u hierover in één dag informeren tijdens ons sympo-
sium op dinsdag 13 oktober 2009. 



Programma

9.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Opening en inleiding door de dagvoorzitter
Cees Rein van den Hoogenband – Hoofd Medische Staf - PSV

Foto
spreker

10.15 uur NPR 1813:2009
Introductie en de wijzingen•	
NEN register kantoorstoelen•	
Cursus Kantoorinrichting•	
NEN register kantoortafels (nieuw)•	

Dick Deelen  – Adviseur – DickDeelen.com

Foto
spreker

11.00 uur Inrichten van een werkruimte met NEN 1824
Melcher Zeilstra – Senior ergonoom – Intergo 

Foto
spreker

11.30 uur Kantoormeubilair duurzaam inkopen en total cost of ownership

12.00 uur Lunch in de foyer

13.00 uur Aanschaf van nieuw kantoormeubilair
Hoe verloopt het proces? •	
Met welke ergonomische aspecten moet je rekening houden?•	

13.30 uur Effecten van de kantooromgeving op productiviteit en ziekteverzuim
Prof. Peter Vink – hoofd afdeling “ontwerpen van omgevingen”– TNO 

Foto
spreker

14.00 uur Kantoorinnovatie
Hans Topée – Conceptdenker – New Directions

Foto
spreker

14.30 uur Uitreiking van het eerste exemplaar NPR 1813:2009

14.45 uur Afsluiting door de dagvoorzitter

14.45 – 15.30 uur Drankje en een hapje



Voor wie?
Voor iedereen die zich binnen zijn vakgebied te maken heeft met kantoormeubilair en/of de inrichting van kantoorruimten 
en ergonomie binnen de werkomgeving: 

Preventiemedewerkers•	
Arbomanagers•	
Ergonomen•	
KAM-managers•	
Fysiotherapeuten•	
HR managers•	
Facility Managers•	
Arbeidshygiënisten•	
Producenten van kantoormeubilair•	
A&O deskundigen•	
Kantoorinrichters•	

Locatie
Het symposium vindt plaats in de Lloydzaal op de 13e etage van het
Scheepvaart en Transport College, 
Lloydstraat 300, 
3024 EA Rotterdam: 
U bent van harte welkom vanaf 9.30 uur; om 10.00 uur begint het 
programma.

Symposiumprijs
De toegangsprijs voor het seminar is € 395,00 (ex. BTW), inclusief parkeren, 
koffie/thee, lunch en een drankje na afloop en natuurlijk de NPR 1813!.
Bij inschrijving vóór 13 september 2009 betaalt u slechts € 345,00 (ex. BTW)

Meer weten?
Voor inhoudelijke informatie over dit symposium kunt u 
contact opnemen met NEN-Arbeid, 
Stephanie Jansen of Suzanne Schoehuijs, telefoon (015) 2 690 357of via e-
mail: arbeid@nen.nl 

Vragen over uw deelname kunt u stellen aan NEN-Evenementen, 
Pauline van Rheeden, 
telefoon (015) 2 690 147 of via e-mail: evenementen@nen.nl

NEN 1824 in het kort

Oppervlakte van kantoorwerkplekken•	
Ergonomische eisen•	
Berekeningswijzen•	
Bewegingsruimte•	
Fysische factoren•	

NPR 1813 in het kort

Kantoormeubilair•	
Stoelen•	
Tafels•	

Inrichting van werkplek •	
Inrichting van werkruimte•	
Maatvoering voor stoelen en tafels•	
Totaalinrichting kantoren•	



Aanmeldingsformulier
Stuur dit formulier ingevuld aan NEN- Evenementen, t.a.v. Pauline van Rheeden, 
Antwoordnummer 10214, 2600 WB Delft (postzegel niet nodig). 
Uiteraard kunt u ook faxen: (015) 2 690 190 of u aanmelden via evenementen@.nen.nl.

NPR 1813: ‘t Wérkt als je goed zit!
dinsdag 13 oktober 2009

Scheepvaart en Transport College, Lloydpier, Rotterdam

Symposiumprijs € 395 (ex. BTW),
bij inschrijving vóór 13 september 2009 € 345 (ex. BTW).

q Ja, ik meld mij aan voor het symposium

Deelnemer:
Naam:  .........................................................................................  Voorletter(s):  .............................................................................................................. m / v

Functie:  .....................................................................................................................................................................................................................................

E-mail:  ......................................................................................................................................................................................................................................

Organisatie:
Naam bedrijf/instelling:  .............................................................................................................................................................................................................

Postbus/ Adres:  ........................................................................................................................................................................................................................

Postcode & Plaats:  ...................................................................................................................................................................................................................

Naam contactpersoon:  ...............................................................  Voorletter(s):  .............................................................................................................. m / v

Functie:  .....................................................................................................................................................................................................................................

Telefoon:  .....................................................................................  fax:  ..................................................................................................................................... 

Uw referentie / inkoopnummer (indien van toepassing) :  ........................................................................................................................................................................

Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres): 
Naam bedrijf/instelling:  .............................................................................................................................................................................................................

T.a.v.:  ........................................................................................................................................................................................................................................

Postbus/ Adres:  ........................................................................................................................................................................................................................

Postcode & Plaats:  ...................................................................................................................................................................................................................

Ik heb kennisgenomen van de algemene voorwaarden.

Datum:  ........................................................................................ Handtekening .......................................................................................................................

Algemene voorwaarden
Aanmelding. U kunt zich aanmelden met dit aanmeldingsformulier of via evenementen@nen.nl. U ontvangt de uitnodiging en factuur circa twee weken voor aanvang van de bijeenkomst. 
De inschrijving sluit twee weken voor de datum van de bijeenkomst.
Betaling. Betaal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de factuur. Indien de betaling niet op tijd is ontvangen, bestaat de mogelijkheid dat u niet kunt deelnemen aan de bijeenkomst.
Verhindering. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de datum van de bijeenkomst wordt € 35,- (excl. BTW) administratiekosten in rekening gebracht. 
Na deze termijn is het volledige bedrag verschuldigd.
Bij verhindering kunt u zich altijd kosteloos laten vervangen door een collega.
Datum. De geplande datum voor de bijeenkomst is onder voorbehoud van voldoende deelname.
Prijzen. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud en excl. BTW.
Bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen door NEN-Evenementen en speciaal geselecteerde 
bedrijven. Indien u hiertegen bezwaar hebt, kunt u dit schriftelijk doorgeven aan: NEN-Evenementen, Postbus 5059, 2600 GB Delft.


