
Deze tijd vraagt om slimme oplossingen. Hoe richt je je organisatie in
deze nieuwe anderhalve-meter-economie in? En hoe kun je daarbij
kostbare verhuizingen en verbouwingen voorkomen?

We zijn inmiddels aardig gewend aan oplossingen als thuiswerkdagen,
werken in wisselende lage bezettingen en veil ige looproutes. Maar door
slim in te delen en slimme producten toe te passen kun je je bedrijf echt
anderhalve-meter-proof maken en maak je je kantoor weer toegankelijk
voor je medewerkers. Mensen zijn tenslotte sociale dieren en hebben
behoefte aan echte interactie om de samenwerking te versterken en
relaties te onderhouden.

Aan de hand van een realistisch voorbeeld nemen we je in deze
inspiratiebrochure mee door de verschillende mogelijkheden.
.Pet Projectinrichters denkt graag mee en adviseert hoe je bedrijf in te
richten in deze nieuwe werkelijkheid, vraag naar de mogelijkheden voor
consultancy of een scan in combinatie met een ontwerp.



Huidige kantoor indeling

Scan huidige kantoor indeling Groene zone, ø1000mm: bewegingszone, niemand zit namelijk volledig sti l
achter zijn/haar werkplek
Rode zone, ø1500mm: deze zone mag nooit overlappen
Gele zone, ø3000mm: de 1,5 meter zone

Door het plaatsen van deze cirkel in de plattegrond, zien we waar overlap
ontstaat. Deze werkplekken zullen dan moeten worden afgeschermd met
de juiste producten of geblokkeerd/verwijderd moeten worden.



Indeling 1,5 mtr kantoor

Door slim in te delen, zoals strategisch geplaatste kasten en plantenbakken, werkplekken waar mogelijk uit elkaar te schuiven en het toevoegen
van slimme producten maken we het kantoor weer toegankelijk voor medewerkers. Hieronder benoemen we een aantal voorbeelden van de
verschillende oplossingen.

Door plantenbakken strategisch neer te
zetten en veilige looproutes uit te
stippelen in combinatie met werkplekken
te voorzien van plexiglas afscheidingen
kunnen alle werkplekken in deze vlek veilig
worden gebruikt.

Deze 4 werkplekken kunnen niet van elkaar
worden gescheiden en looproutes kunnen
niet veilig worden afgelegd. Er zijn slechts
2 werkplekken veilig te gebruiken. Twee
werkplekken worden daarom geblokkeerd.

Door werkplekken te voorzien van
plexiglas afscheidingen en de 1,5 mtr zone
aan te geven met stickers kunnen deze 8
werkplekken veilig worden gebruikt.

De werkplekken zijn verplaatst waardoor
er 3 veilige werkplekken ontstaan. De
werkplek naast de aanlandplek kan niet
worden gebruikt. Dit bureau wordt
geblokkeerd.



Sanitairstickers op de deur
geven aan welke regels
worden gehanteerd in de
sanitaire voorzieningen.

Communicatie

Informeren van medewerkers en het creëren van bewustwording staat met stip op de eerste plaats van maatregelen in een doeltreffend kantoor waar gewerkt wordt
conform de 1,5 meter richtli jnen. Het verstrekken van informatie start bij de entree, bewustwording bij het naderen van een gastheer of dame en het passeren van
elkaar in gangzones en het gebruiken van trappen en liften zijn belangrijke situaties die een duidelijke markering vereisen. We stellen een divers pakket van
maatregelen voor die je organisatie ondersteunen bij het in gebruik nemen van de werkomgeving.

Plexiglas afscheiding en
vloerpijlen in de passeerzone.

In de entree zijn een desinfectiezuil,
vloerstickers, de aura aware, het
instructiebord en de liftstickers
ingezet als communicatiemiddel.

Vloerstickers markeren een
diameter van 1,5 mtr
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Prijzen van de getoonde producten zijn op aanvraag .

Oplossingen communicatie

Maximaal 1 

persoon



Werkplekken en werkplekbeheer

Het inrichten van werkplekken conform de 1,5 meter richtlijnen is haalbaar middels verschillende oplossingen. We vinden de oplossingen in het maken van fysieke
(transparante) barrières tussen de werkplekken en het duidelijk markeren van zones en beschikbare werkplekken. Het markeren van beschikbare werkplekken kan
zowel middels stickers of digitaal met behulp van een app.

De werkplekken zijn 
voorzien van 
afscheidingen in 
combinatie met de 
werkplek-beheer 
app. Op deze 
manier kunnen 
medewer-kers
vooraf een 
werkplek reser-
veren en voor-
komen we onnodig 
zoeken naar een 
werkplek. 

De werkplekken zijn voorzien van
plexiglas opzetstukken en de 1,5
mtr zone is aangegeven met
bestickering.

Door middel van
bestickering is
aangegeven welke
werkplek in gebruik
is en welke
werkplek
geblokkeerd is.
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Prijzen van de getoonde producten zijn op aanvraag .

Oplossingen werkplekbeheer

Verminder de bureaucapaciteit om de 1,5 mtr afstand tussen medewerkers in het kantoor te garanderen. Dat kan eenvoudig met iotspot.
De capaciteit kan elke dag worden gewijzigd en daarmee houd je als werkgever de controle. De medewerkers reserveert vooraf via de app
een werkplek.

Capaciteitsvermindering kan ook eenvoudig door de werkplekken te voorzien van een sticker en/of de bureaustoelen te voorzien van een
stoelhoes. Zo is voor iedereen duidelijk welke werkplek niet beschikbaar is. De stoelhoezen zijn ook leverbaar met eigen logo.
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Oplossingen werkplekken

Bestaande situatie

verhoog tussenwand met extra plexischerm van 40 cm hoog (zit-zit werkplek) of 60 cm
hoog (zit-sta werkplek).

Oplossingen

Plaatst vrijstaand, doorstekend zijscherm van 120 cm hoog langs bijvoorbeeld
gangpaden, optioneel verhoogd met extra plexischerm van 40 of 60 cm hoog.

verhoog tussenwand met extra plexischerm én plaats extra tussenscherm van 45 cm
hoog met bladklemmen aan het blad, optioneel verhoogd met extra plexischerm van
40 of 60 cm hoog.

Prijzen van de getoonde producten zijn op aanvraag .

Plexiglas kan na afloop worden gerecycled en worden omgezet naar granulaten i.s.m. 
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Oplossingen werkplekken

Bestaande situatie

Plaatst plexi zij- en tussenschermen met bladdragers aan het blad, 60 cm hoog voor
zit-zit werkplek en 80 cm hoog voor zit-sta werkplek.

Oplossingen

Verhoog de wand met een kunstleren hoes voorzien van 40 cm vulling. Schuif de hoes
over de bestaande wand heen. Eventueel aan te vullen met zijschermen.

160 cm 

Prijzen van de getoonde producten zijn op aanvraag .

Plexiglas kan na afloop worden gerecycled en worden omgezet naar granulaten i.s.m. 



Markeren van de
veilige zitplaatsen en
het afschermen van de
zitplaatsen langs de
gangzone. Hierdoor
kunnen deze plekken
worden ingezet als
aanlandplek.

Vergaderruimtes en algemene ruimtes

Overleg in gesloten ruimtes op gepaste afstand organiseren wij door het bieden van fysieke (transparante) barrières of markeringen van posities zodat 1,5 meter
afstand verzekerd is. Bij het markeren van zitposities d.m.v. stickers dient rekening gehouden te worden met een maximale bezetting van ca 40-50%.

Ontmoetingsruimtes als kantines waar voornamelijk kleine 2-4 persoonstafels staan kunnen ingezet worden als aanlandwerkplek (max 2 uur werken). Zitposities
worden gemarkeerd. Grotere stamtafels kunnen worden uitgerust met transparante barrières. Zit posities grenzend aan gangzones worden afgeschermd middels
transparante afscheidingen.

Markeren van zitposities
in combinatie met
instructies bij de deur.
Veilig gebruiken van de
vergaderruimte met een
bezetting van 50%

Door het gebruik van een
transparante barrière kunnen
medewerkers op een veilige
manier vergaderen.
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Oplossingen vergaderruimtes en algemene ruimtes

Plaats zitplaatsen minimaal 1,5 mtr uit elkaar (dus ook tegen over elkaar) en haal de waar nodig stoelen weg. Door een sticker te plakken
op de beschikbare plekken, i s voor iedereen duidelijk welke zitplaatsen veilig gebruikt kunnen worden.

Plaats schermen (doorstekend) tussen de zitplaatsen en creer een veilige omgeving.

Prijzen van de getoonde producten zijn op aanvraag .

Plexiglas kan na afloop worden gerecycled en worden omgezet naar granulaten i.s.m. 



Bel ons: 0528 26 51 31 of mail ons: info@petprojectinrichters.nl
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