
C O M F O R TA B E L  W E R K E N  V A N A F  E L K E  P L E K

Een hybride  
werkstijl 

aannemen



HET BESTE TALENT BEHOUDEN

De meeste werknemers willen 
een hybride rooster, waarbij 

meer dan 80% de voorkeur geeft 
aan een hybride model, zo blijkt 

uit onderzoek van Accenture. 
Geef werknemers de flexibiliteit 

die zij wensen met thuis- en 
kantooromgevingen die de werktijd 

productief en plezierig maken.

Hybride werkmodellen zijn het nieuwe normaal, waarbij veel kenniswerkers hun tijd verdelen tussen 
thuis en kantoor. Ondersteun gezonde werkomgevingen voor hybride medewerkers door flexibele 
werkruimten te creëren die comfort, samenwerking en veilige afstanden bevorderen. 

Voldoen aan de unieke behoeften 
van werknemers, ongeacht waar 
zij werken 

LAAT HYBRIDE TEAMS SUCCESVOL ZIJN IN FLEXIBELE WERKRUIMTES:

Bevorder comfort: Ergonomische werkruimte-oplossingen kunnen gemakkelijk aan de individuele 
gebruiker worden aangepast om eventuele ongemakken te helpen verlichten en de beperkte ruimte 
optimaal te benutten

Moedig samenwerking aan: Het accommoderen van verschillende technologie en locaties bevordert 
dynamische interacties tussen collega's in levende lijve en collega's op afstand

Ondersteun een veilige afstand: Mobiele werkplekken maken fysieke afstand mogelijk voor 
teamvergaderingen of individueel werk, en bevorderen interactie.

EEN HYBRIDE PERSONEELSBESTAND IS DE 
TOEKOMST VAN HET WERK.  

— RANJIT ATWAL, GARTNER SENIOR RESEARCH DIRECTOR

OP KANTOOR

Maak optimaal gebruik 
van de tijd op kantoor met 

aanpasbare werkruimte-
oplossingen die samenwerking 

of geconcentreerd werken 
mogelijk maken, en die collega’s 

op afstand een virtuele plaats 
aan tafel geven.

TRACE™ monitorophanging 
Is eenvoudig aan te passen aan elke 
gebruiker in gedeelde of individuele 

werkruimten

Mobiel bureau  
Makkelijk van ruimte naar ruimte  
te verplaatsen voor individueel of  

groepswerk

Mobile Media Center 
Betrek teamleden op afstand  

samen met de aanwezige teamleden

THUISWERKPLEK

Maak thuis hetzelfde 
productiviteitsniveau 
mogelijk, ongeacht of er een 
aparte ruimte is. Zorg voor 
bewegingsvrijheid, meer 
werkruimte en de flexibiliteit om 
vanuit elke kamer te werken. 



HULPMIDDELEN OM WERKNEMERS VOORUIT TE HELPEN 

Kijk op onze website www.ergotron.com/tools en www.ergotron.com/tips voor hulpmiddelen  

om werkplekken te transformeren.

WorkFit Tips en Trucs Werkplekbeoordeling Werkplekplanner

Calorieverbrandingscalculator Zittijd-calculator Ergonomische 

terugverdiencalculator
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