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1.5 M KANTOOR
QUICKSCAN



actuele 
situatie



We spelen in op een tijdelijke 

situatie,waarin we bouwen aan 

een werkbare omgeving, 

die uitgaat van het advies 1,5M 

afstand te houden, waardoor 

zoveel mogelijk mensen op 

een veilige manier op kantoor 

kunnen werken. 

onze 
aanpak



plan van aanpak en 
begeleiding m.b.t. de 

uitvoering

onze 
stappen

in gesprek over de 
wensen en doelstellingen 
(videocall/bellen)

scan van de huidige 
situatie: kansen en 

uitdagingen

voorstel tijdelijke 
ruimtelijke ingrepen in 
een plattegrond



1.5 M

1.5 M

uitdaging:

1.5 M

Er zijn minder werkplekken beschikbaar om voldoende

afstand te borgen op de werkplek. Het gaat hierbij om de

werkplek zelf, maar ook om de bewegingsruimte rondom.



uitdaging:

de routing

De routing dient (deels) aangepast te worden, 

o.a. door eenrichtingsverkeer te stimuleren en 

door mogelijkheid te bieden rond te kunnen rondlopen,

in plaats van doodlopende routes.



uitdaging:

1 persoons zones

Plekken waar 1,5 meter afstand niet mogelijk is, 

worden aangeduid als 1-persoons-zones. 

Soms is het nodig om even op elkaar te wachten.



In de verschillende zones binnen de werkomgeving, bij

de ontmoetingsplekken en op de eigen werkplek worden

extra punten toegevoegd om handen te kunnen reinigen. 

uitdaging:

desinfectie



Naast wijzigingen in de ruimtelijke

indeling, kunnen ook oplossingen gezocht worden 

in het aanbrengen van tijdelijke scheidingen.

uitdaging:

tijdelijke
scheidingen



ontwerp
principes



ontmoetingsplekken
Grafische omkadering en signing

helpen om afstand te houden en 

de routing aan te duiden.



loopzones
Bestaande maatwerk elementen 

worden ingezet als objecten om 

omheen te kunnen lopen. 



werkplekken
Werkeilanden hebben tijdelijk minder werkplekken. 

Stoelen die niet in gebruik zijn, kunnen blijven staan 

en worden als ‘buiten gebruik’ gemarkeerd. 



werkplekken
Vergaderkamers bieden tijdelijk 

ruimte voor een minder aantal 

mensen tegelijkertijd. 

Vergadertafels kunnen dieper 

worden gemaakt door de 

toevoeging van een tijdelijk blad 

bovenop de bestaande tafel. 

Tegenover elkaar zitten wordt 

daardoor mogelijk. 



overlegplekken
Een grafische laag 

op tafelbladen kan 

ingezet worden om 

op overlegplekken 

persoonlijke ruimte 

te markeren. 



bedrijfsrestaurant
Grotere tafels worden tegen elkaar 

aangeschoven om voldoende afstand 

te realiseren. Minder zitplekken zijn 

beschikbaar, gebruik in shifts wordt 

aangeraden. 



1.5M 
WERKPLEK

WIJZER

IN
F

O

Een ‘1.5M werkplekwijzer’ (analoog of digitaal) als

toolkit voor het stimuleren van specifiek gebruik van 

de werkvloer en passende interactie



samengevat,

• In de tijdelijke situatie zijn er minder 

werkplekken beschikbaar. 

• Een inschatting volgens bovenstaande 

principes: 40% beschikbaarheid op de 

werkvloer en 20% in de kantine.

• het probleem is niet zozeer de afstand 

tussen werkplekken, maar het realiseren 

van voldoende beweegruimte rondom. 

• kleinere overlegplekken kunnen ingezet 

worden als 1 persoons focusplekken.

• deze tijdelijke situatie vraagt om een 

aanpassing van de routing en een 

grafische markering ervan,

• naast de ruimtelijke ingrepen is het 

aanpassen van gebruik en gedrag een 

zeer belangrijk aspect. 

Vragen? Bel ons!
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