
 
 
TIPS VOOR KANTOOR  
 
De weg naar de werkplek 
Bij het betreden van het gebouw moeten medewerkers natuurlijk ook op een veilige manier 
de werkplek kunnen bereiken. Een zeer beperkt aantal mensen kan dus maar tegelijk de lift 
gebruiken. Geef dit duidelijk aan bij de ingang van de lift. Een gezondere manier is om de trap te 
nemen, hier kun je makkelijker de 1,5 meter regel in acht nemen. Al blijven ‘tegenliggers’ op de trap 
vaak wel een uitdaging. 
  
Zorg voor een herindeling op kantoor 
In de meeste kantoren zitten mensen normaal dichter op elkaar dan 1,5 meter. In de nieuwe 
maatschappij is dit geen optie meer en moet er een minimaal 1,5 meter afstand gehandhaafd 
worden. Trek daarom de bureaus uit elkaar en maak losse werkblokken. 
Let hierbij goed op of de looproutes naar de werkplekken ook de juiste afstand hebben en hoe de 
internet- en stroombekabeling loopt. 
 
Visuele aanwijzingen 
Naast de afstand tussen bureaus, is het belangrijk dat je medewerkers bewust maakt van de te 
behouden afstand. Wij raden daarom aan om dit visueel te laten zien. Geef met lijnen op de vloer 
aan hoe groot de persoonlijke werkruimte is van iedereen. Laat hier geen twijfel of onduidelijkheid 
over bestaan. Dit geldt ook voor de gangen en openbare ruimtes.  
 
Looproute 
Je kunt werken met pijlen op de grond, die aangeven hoe de looproute is. Op deze manier stimuleert 
je eenrichtingsverkeer waardoor niemand het risico loopt tegen elkaar op te botsen. 
 
Gebruik scheidingswanden of bureauschermen 
Een ruimtebesparende toevoeging om het kantoor op te splitsen is door het gebruik 
van  tussenwanden. Dit kan in de vorm van glazen akoestische scheidingswanden die een afgesloten 
unit vormen. Deze wanden zijn flexibel te verplaatsen op de werkvloer, afhankelijk van de wensen 
van het moment. 
Een andere optie is een bureauscherm dat tussen twee bureaus geplaatst kan worden die tegenover 
elkaar staan. Naast het feit dat deze schermen de besmettingskans verminderen, zijn ze ook 
geluiddempend. Iets wat wellicht ook nog van pas komt na deze crisis. 
 


