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Volgens Drisag is het niet zo zeer de kantoorinrichting die veranderd is, maar eerder 
de manier van werken en samenwerken. De functie van het kantoor zal herbekeken 
worden en organisaties zullen zich moeten aanpassen aan het nieuwe werken. 
Wij denken dat het hybride werken meer en meer toegepast zal worden. Of met 
andere woorden, werken waar en wanneer het ons het beste uitkomt.

De mens is en blijft een kuddedier. Thuiswerken zal standhouden, maar in mindere 
mate dan we nu kennen. We hebben immers behoefte aan interactie, flexibiliteit 
en creativiteit. En dit bekom je niet door 100% in je thuiskantoor te werken. Een 
goede mix tussen individualiteit en collectiviteit is aan de orde!

Het hybride werken waar thuiswerken en activiteit gerelateerd werken (AGW) 
gecombineerd wordt, is niet altijd mogelijk. Het is sterk afhankelijk van de activiteit 
van de onderneming, de functie van de werknemer, de kantoorinrichting en de 
eventuele thuiswerkplek. Elk bedrijf zal voor zichzelf moeten afwegen wat voor hen 
van toepassing is. Wij denken dat een combinatie tussen AGW en thuiswerken de 
basis zal vormen van het post-corona tijdperk. 

een goeDe mIx Tussen InDIvIDualITeIT en collecTIvITeIT

Hier heb je zeker en vast al eens over 
nagedacht. Maar hoe bereid je je bedrijf 
goed voor op het post-lockdown 
tijdperk? Hoe kan je je werknemers 
een veilige werkplek garanderen? En 
je klanten geruststellen? 

In dit e-book geven we vijf 
concrete tips omtrent de 
heropstart van je bedrijf in 
veilige omstandigheden.

waT Is jouw corona exIT-
sTraTegIe oP maaT van je 
beDrIjf?

TIP 1: HeT kanToor als clubHuIs

De functie van het kantoor ondergaat een verandering en we zullen het anders gaan 
gebruiken. Het kantoorgebouw wordt meer een clubhuis dat het groepsgevoel 
zal aanwakkeren op de werkplek. Een plaats waar collega’s elkaar ontmoeten en 
inspireren. Waar ze zich kunnen ontwikkelen en elkaar kunnen prikkelen. En soms 
gewoon om plezier te hebben.

Naast deze creatieve invulling zal er ook extra aandacht gespendeerd worden 
aan stilteplekken zoals kleine afsluitbare vergaderruimtes, creatieve brainstorm-
ruimtes en belcellen. In deze stilteplekken wordt het omgevingslawaai weggefiltert 
door akoestiek verbeterende oplossingen. Waardoor er in alle rust en stilte kan 
gewerkt worden.

Kortom, het kantoor wordt een broedplaats voor persoonlijke groei, een 
koffietje met de collega’s of het ontmoeten van zakelijke relaties.
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TIP 2: Dé musT voor THuIswerkers

TIP 3: veIlIg en verTrouwD Terug naar kanToor

Meer weten over 
thuiswerken?

Bekijk hier alle 
oplossingen.

Meer weten?

ga hier naar onze snelle  
service scheidingswanden 
Bestelpagina.

Zijn je werknemers ook gewend aan de stilte van thuiswerken? 
Laat hen veilig en vertrouwd terugkeren naar kantoor in een 
aangename, comfortabele en veilige omgeving. 

Door het plaatsen van akoestische scheidingswanden, investeer je 

in:

1. De veiligheid en gezondheid van je medewerkers;

2. De heropstart en welvarendheid van je bedrijf;

3. Akoestisch comfort en werkrendement zijn een plus.

We garanderen niet enkel werkplezier, maar ook werkveiligheid. 

Bekijk hier de mogelijkheden.

Thuiswerken is in een stroomversnelling terecht gekomen en iedereen is ermee 
vertrouwd. We kunnen het niet meer weg denken in onze samenleving. We 
hebben de voordelen geproefd, maar ook de nadelen. Wat zijn volgens ons de 
voornaamste voor- en nadelen?

Enkele voordelen van thuiswerken zijn minder reistijd, geen filestress en een 
flexibelere tijdsindeling. Maar er zijn ook nadelen aan verbonden zoals te 
weinig interactie met collega’s met vereenzaming tot gevolg. Of het ontbreken 
van creatieve prikkels voor persoonlijke ontplooiing. En dan hebben we het nog 
niet over afleiding in de vorm van huishoudelijke taken of afleiding door andere 
huisgenoten.

Zoals eerder vermeld, denken wij dat thuiswerken een blijvertje is. Maar dan wel 
in mindere mate en slechts voor specifieke taken. Thuiswerken blijft ingeburgerd 
waardoor we ook de thuisinrichting onder de loep moeten nemen. Want niet iedere 
thuiswerker beschikt over een thuiskantoor, laat staan over de ergonomische 
inrichting ervan. Een must die wij aanraden om rugklachten te voorkomen, is 
onze ergonomische bureaustoel Andy (met gratis zitinstructies opgesteld door 
onze ergonoom).
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TIP 4: De gebruIker sTaaT cenTraal

Hoe zorg je ervoor dat de gebruiker centraal staat bij het kiezen van een nieuwe 
inrichting voor zowel thuis als op kantoor?

We zullen in de toekomst meer rekening moeten houden met de behoeften en  
wensen van de medewerkers. Zij moeten er elke dag in vertoeven en gelukkig zijn 
met het eindresultaat. Want blije medewerkers zijn productievere medewerkers, 
een win-win situatie dus.

Welke activiteiten vinden er plaats op de werkvloer en hoe kunnen ze het best 
gefaciliteerd worden? Bedenk samen met ons team van experten wat je wil 
behouden en wat beter kan zowel op kantoor als thuis. Wij zorgen ervoor dat je 
medewerkers zich thuis voelen op kantoor.

TIP 5: HeT momenT om je kanToorInrIcHTIng om Te gooIen

De kantoorinrichting moet de ambities weerspiegelen van het bedrijf. Het is 
een plaats waar iedereen naar hartenlust kan samenkomen, spontaan ideeën kan 
uitwisselen, kennis kan delen en kan netwerken.

Momenteel staan veel werkplekken stof te vergaren en werken veel medewerkers 
van thuis uit. Het is het ideale moment om je kantoorinrichting eens kritisch 
te bekijken en te bevragen waar mensen echt nood aan hebben. Met deze 
inzichten kan je je kantoorinrichting aanpassen en ben je klaar voor de fysieke 
heropstart.

voor na
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https://drisag.be/


enkele realIsaTIes & referenTIes

“Het is vlot samenwerken met Drisag. We beschikken nu 
over functionele ruimtes waar mensen zich goed voelen.”
–
Michèle Van Naelten
Aankoopmanager
Biobest

“Drisag heeft behoorlijk wat ervaring met het inrichten van co-
working spaces. Daarnaast zijn ze prijs-kwaliteit helemaal top. We 
bevelen Drisag graag aan als een betrouwbare kantoorinrichter.”
–
Dave Wagemans
Zaakvoerder
De Backer Haarden

“Er was nood aan meer polyvalentie en interactie op de werkvloer. 
Daarom zijn we met Drisag in zee gegaan. Bovendien hebben 
we een bijkomende bestelling geplaatst voor een ander filiaal 
dus dat geeft aan dat we zeer tevreden zijn over de diensten.”
–
Stephaan De Sadeleer
Facility Manager
Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid
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Op zoek naar jouw perfecte oplossing?

Onze experten creëren de ideale werkomgeving, 

met advies op maat.

Ga hier met ons in gesprek.

Samen veilig aan de Slag.

welcome@drisag.be               www.drisag.be                

Experience Center & Production - Diamantstraat 8 - 2200 Herentals - Belgium         +32(0)14 23 11 11

Experience Center - Krommebeekpark 22 - 8800 Roeselare - Belgium         +32(0)51 67 13 09   
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