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Inleiding 1 van 2

Het nieuwe normaal: ‘anderhalve meter samenleving’

Het coronavirus houdt ons dagelijks in de greep. Binnen ENGIE volgen wij alle
ontwikkelingen op de voet. Ook wij hebben de afgelopen weken onze dienstverlening
moeten aanpassen op verschillende manieren.

Na de lockdown zullen we geleidelijk naar

anderhalve meter-samenleving. Het stelt u in

onze werkomgeving terugkeren. Een veilige

staat om voor uw bedrijf de juiste keuzes te

werkomgeving staat daarbij bovenaan.

maken, zodat met aangepaste en/of additionele

Wat verandert er voor u als bedrijf nu we

diensten de werkomgeving voor uw bedrijf én

weer langzaam kunnen gaan opschalen en

uw medewerkers optimaal is.

welke maatregelen kunt u hierin nemen?
Bekijk snel wat deze Corona Navigator voor

Corona Navigator

u kan betekenen! Uiteraard adviseren wij u

Vanuit ENGIE IFM willen wij u meenemen in

graag op maat en kunnen wij de door u gekozen

de door ons ontwikkelde Corona Navigator.

maatregelen faciliteren.

Met deze Navigator bieden wij u inzicht in
korte- en lange termijn maatregelen voor de
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Inleiding

Meer weten? mail of bekijk de keuzematrix
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Parkeerterrein
Storytelling

Wij maken kennis met Piet de Jong van ABC B.V. Piet vertrekt na bijna 2 maanden
thuiswerken weer naar kantoor. Piet voelt zich, zoals vele anderen, enigszins
ongemakkelijk hierbij. Hij vraagt zich af hoe hij straks met iedereen om zal gaan;
kan hij nog wel het bakje koffie bij de koffieautomaat doen, kan hij op zijn vaste
plek gaan zitten of samen met zijn collega’s lunchen?

Gelukkig heeft Piet een aantal dagen voordat hij
weer naar kantoor zou gaan een startinstructie
vanuit de directie van ABC B.V. gekregen.
Hierop is precies uitgelegd wat wel en wat
niet wenselijk is. Dit geeft Piet wat meer rust
en houvast.
Piet parkeert bij aankomst op kantoor zijn auto.
Er zijn looproutes uitgestippeld, zodat Piet
meteen ziet wat de beste en snelste route is om
zijn werkplek te bereiken.
Ook handig, bij binnenkomst kan Piet direct
zijn handen desinfecteren. Dit is fijn, aangezien
hij zijn elektrische auto heeft moeten inpluggen.
Ook ziet Piet de gedragsregels die hij kent vanuit
de startinstructie meteen weer terugkomen op
de aankondigingszuil bij binnenkomst.
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Parkeerterrein
Overzicht maatregelen
Maatregel

Beschrijving

Implementatie

Investering

Snel - middel - lang

Laag - middel - hoog

Snel

Laag

1-2 weken

< € 250

Middel

Hoog

4-6 weken

> € 500

Contactloos openen van toegangsdeur middels sensor

Middel

Hoog

(contactloze impulsgever)

4-6 weken

> € 500

Aanbrengen van verplichte looproutes om anderhalve meter afstand
te garanderen (pijlen / voetstappen op de grond)
Prijs afhankelijk van aantal “voetstappen”

Toegangsdeuren voorzien van elektrische deurdranger

5

Parkeerterrein | Overzicht maatregelen

Corona Navigator | Recovery Plan COVID-19 | 24-04-2020 | Versie 4.5

Entree
Storytelling

Piet komt lachend binnen. De receptie is gelukkig ook weer aanwezig,
fijn die bekende gezichten.

Goedemorgen Karin, wat fijn dat er ook al aan
jullie is gedacht. Er is een preventiescherm
aangebracht en er zijn anderhalve meter
markeringen in de vorm van vloerstickers
aangebracht, zodat duidelijk is dat er afstand
moet worden gehouden bij de balie.
Goedemorgen Piet, fijn hè? Dit geeft mij
inderdaad een veiliger gevoel.
Nou Karin, ik ga maar eens een bakje koffie
halen en dan naar mijn werkplek. Kijken wat
daar allemaal is veranderd. Tot later!
Oh, wacht, we mogen maar met 1 persoon per
keer de lift in! Dat staat op de poster naast de lift.
Natuurlijk, ik kan dan beter de trap nemen.
PIET! PIET! ... Je moet het linker trappenhuis
nemen. De rechter is alleen voor mensen die
naar beneden komen. We hanteren nu zo veel
mogelijk eenrichtingsverkeer.’
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Entree
Overzicht maatregelen
Maatregel

Beschrijving

Implementatie

Investering

Snel - middel - lang

Laag - middel - hoog

Plaatsen van desinfectiezuil

Snel

Middel

Prijs afhankelijk van aantal

1-2 weken

> € 250 - < € 500

Preventiescherm / kuchscherm plaatsen boven de (receptie) balie

Snel

Laag

Prijs afhankelijk van aantal

1-2 weken

< € 250

Snel

Laag

1-2 weken

< € 250

Kunststof bezoekerspassen vervangen door stickers

Snel

Laag

(eenmalig gebruik)

1-2 weken

< € 250

Aura aware: Plaatsen van slimme afstandmeter (zie innovaties)

Middel

Laag

Prijs afhankelijk van aantal

4-6 weken

< € 250

Anderhalve meter markering aanbrengen op vloeren in de entreeruimten
(receptie / balie / poortjes / liften)
Prijs afhankelijk van meters
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Entree | Overzicht maatregelen (1/2)
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Entree
Overzicht maatregelen
Maatregel

Beschrijving

Verstrekken van disposable handschoenen

Plaatsen van een aankondigingszuil met de gedragsregels in de entreehal

Beperkt gebruik van liften: maximale bezetting in de lift van 1 persoon.
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Implementatie

Investering

Snel - middel - lang

Laag - middel - hoog

Snel

Laag

1-2 weken

< € 250

Snel

Laag

1-2 weken

< € 250

Snel

Laag

1-2 weken

< € 250
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Verkeersruimten / Pantry
Storytelling

Goh, zelfs in de trappenhuizen
hebben ze gedacht aan de juiste
route. Prettig die duidelijkheid.

Het is mij ook opgevallen dat de deuren
openstaan of er een speciale ‘elleboog haak’ is
bevestigd op de deur. Dat is grappig bedacht.
Ha, Ton! Goedemorgen, Piet! Wat fijn je weer
te zien en wat heeft het lang geduurd, hè?
In de pantry’s liggen bureauleggers in de vorm
van een dagplanner die je kan meenemen naar
werkplek. Dan kan je “schoon” werken.
Dat is prima Ton, maar ik neem eerst een koffie,
wil jij ook? Ha ha.. Dat kan niet meer Piet.
Iedereen haalt nu koffie alleen voor zichzelf.
Ook goed voor de dagelijkse beweging!
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Verkeersruimten
Overzicht maatregelen
Maatregel

Beschrijving

Implementatie

Investering

Snel - middel - lang

Laag - middel - hoog

Aantal toegangsdeuren minimaliseren d.m.v. verwijderen of open zetten

Snel

Laag

vermindering gebruik deurkrukken)

1-2 weken

< € 250

Middel

Hoog

4-6 weken

> € 500

Contactloos openen van tussendeuren d.m.v. gadgets als 'deurhaak' of

Snel

Laag

'ellebooghendel’. (zie innovaties)

1-2 weken

< € 250

Aanbrengen van verplichte looproutes om anderhalve meter afstand te

Snel

Laag

garanderen (pijlen op de grond)

1-2 weken

< € 250

Snel

Laag

1-2 weken

< € 250

Aantal toegangsdeuren minimaliseren d.m.v. verwijderen of open zetten
(vermindering gebruik deurkrukken): door gebruik van magneten en aansluiten
op de Brandmeldcentrale (BMC).

per stuk

4.50

ENGIE pijl ROND 2 | Ø 30 CM

Trappenhuizen d.m.v. markeringen indelen in categorie ‘omhoog’ en ‘omlaag’
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Verkeersruimten
Overzicht maatregelen
Maatregel

METER

Beschrijving

Implementatie

Investering

Snel - middel - lang

Laag - middel - hoog

Snel

Laag

1-2 weken

< € 250

Contactloos openen van tussendeuren middels sensor

Middel

Hoog

(contactloze impulsgever)

4-6 weken

> € 500

Anderhalve meter markering aanbrengen op de vloeren in de verkeersruimten

per stuk

33.-

ENGIE 1,5 METER | Ø 1.50 M
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Pantry
Overzicht maatregelen
Maatregel

METER

per stuk

33.-

Beschrijving

Implementatie

Investering

Snel - middel - lang

Laag - middel - hoog

Snel

Laag

1-2 weken

< € 250

Desinfecteren van de display van de koffieautomaat na elk gebruik

Snel

Laag

(doekjes, spray)

1-2 weken

< € 250

Schoonmaak van de koffieautomaat intensiveren naar dagelijks.

Middel

Hoog

(naast programma koffieleverancier)

4-6 weken

> € 500

Inzet Facility host voor koffierondes.

Middel

Hoog

Automaten worden buiten bedrijf gesteld.

4-6 weken

> € 500

Middel

Hoog

4-6 weken

> € 500

Middel

Hoog

4-6 weken

> € 500

Anderhalve meter markering aanbrengen op de vloeren in de pantry's

ENGIE 1,5 METER | Ø 1.50 M

Plaatsen van sensorkranen in de pantry

Plaatsen van sanitaire voorzieningen met sensor (zeep-, handdoekautomaat)
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Werkplekken
Storytelling

Wat fijn dat iedereen zich zo aan de regels houdt. Het begint er inderdaad
op te lijken dat de anderhalve meter-samenleving (voorlopig) een blijvertje is.
Het gekke is dat het helemaal niet zo raar voelt.

Sterker nog, er zijn ook voordelen. Door de
akoestische panelen tussen de bureaus kan ik
mezelf beter concentreren. Ik was ook even
bezorgd over de schoonmaak, maar gelukkig heb
ik de communicatie gezien dat de werkplekken
naar een dagelijkse schoonmaakfrequentie zijn
gegaan.
Ik ben ook heel blij dat ABC B.V. mij nu een
eigen muis en toetsenbord heeft verstrekt.
Wellicht zou het nog een leuk idee kunnen zijn
om een soort wasstraat hiervoor in te richten.
Misschien goed als ik dit in de virtuele corona
ideeënbus drop!
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Werkplekken
Overzicht maatregelen
Maatregel

Beschrijving

Implementatie

Investering

Snel - middel - lang

Laag - middel - hoog

Lang

Hoog

> 6 weken

> € 500

Verwijderen van werkplekken d.m.v. tape afkruisen als anderhalve meter

Snel

Laag

afstand niet gerealiseerd kan worden.

1-2 weken

< € 250

Middel

Hoog

4-6 weken

> € 500

Invoeren van luchtrondes in het pand door Facilitair medewerker.

Snel

Laag

(ramen open)

1-2 weken

< € 250

Snel

Laag

1-2 weken

< € 250

Snel

Hoog

1-2 weken

> € 500

Werkplekreservering middels App verplichten (zie innovaties).

Herindeling van werkplekken rekening houdend met anderhalve meter afstand.

Verwijderen kapstokken.

Preventiescherm / kuchscherm plaatsen bij werkplekken
(voor- en zijkant bureaus, looproutes, etc.)
Keuzes: o.a Akoestisch, whiteboard, plexiglas
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Werkplekken
Overzicht maatregelen
Maatregel

METER

per stuk

33.-

Beschrijving

Implementatie

Investering

Snel - middel - lang

Laag - middel - hoog

Markering van anderhalve meter aanbrengen op vloer rond werkplek

Snel

Laag

(middels sticker of vloerbedekking)

1-2 weken

< € 250

Iedere werkplek heeft alleen nog een beeldscherm en docking station;

Middel

Hoog

muis en toetsenbord worden aan iedere medewerker persoonlijk verstrekt.

4-6 weken

> € 500

Snel

Hoog

1-2 weken

> € 500

Dagelijkse schoonmaak van middelen op de werkplek opnemen in

Snel

Hoog

schoonmaakprogramma; beeldscherm en docking station.

1-2 weken

> € 500

Middel

Hoog

4-6 weken

> € 500

Snel

Hoog

1-2 weken

> € 500

ENGIE 1,5 METER | Ø 1.50 M

Schoonmaakprogramma intensiveren naar dagelijks bij alle werkplekken
& high touch area’s.
(Haalbaarheid is afhankelijk van beschikbaarheid leverancier)

Gebruik van 100% mobiele telefonie, vaste telefonie afschaffen

Instellen 100% luchtverversing van het ventilatiesysteem
(Hoge investering i.v.m energieverbruik)
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Werkplekken
Overzicht maatregelen
Maatregel

Beschrijving

Implementatie

Investering

Snel - middel - lang

Laag - middel - hoog

Verlengen bedrijfstijden van de ventilatie-installatie

Snel

Hoog

(Hoge investering i.v.m energieverbruik)

1-2 weken

> € 500

Warmtewielen luchtbehandelingsinstallatie stilzetten indien van toepassing

Snel

Hoog

(Hoge investering i.v.m energieverbruik)

1-2 weken

> € 500

Snel

Laag

1-2 weken

< € 250

Snel

Hoog

1-2 weken

> € 500

Middel

Laag

4-6 weken

< € 250

Verruimen openingstijden kantoren denk hierbij aan avonden en weekenden

Snel

Hoog

(Hoge investering i.v.m energieverbruik)

1-2 weken

> € 500

Corona-opstartkit: informatiekaartje met nieuwe gedragsregels,
whiteboard markers, (mini) hand-desinfectiegel.
Prijsafhankelijk van aantal

Bezoek van externe leveranciers inplannen buiten piekmomenten kantoren

Verstrekken van bureaulegger (papieren placemat) aan medewerkers,
zodat het bureau schoon achterblijft voor de volgende gebruiker.
Prijsafhankelijk van aantal
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Sanitaire ruimtes
Storytelling

Wat een uitvinding! Ze hebben
boven de toiletdeuren signaleringslampjes geplaatst zoals in een
vliegtuig. Nu kan ik precies zien of
ik wel of niet naar binnen kan.

Dat de voorzieningen en kranen nu sensoren
hebben is ook een vooruitgang. Nu hoef ik bijna
niets meer aan te raken.
En de toiletdeur moet middels mijn elleboog en
een deurhaak geopend worden. Ik ben blij dat
die posters zijn opgehangen om me hieraan te
herinneren.
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Sanitaire ruimtes
Overzicht maatregelen
Maatregel

Beschrijving

Implementatie

Investering

Snel - middel - lang

Laag - middel - hoog

Middel

Hoog

4-6 weken

> € 500

Plaatsen van signaleringsverlichting bij de toilettengroep om bezetting

Lang

Hoog

aan te geven (voorbeeld: toilet in vliegtuigen)

> 6 weken

> € 500

Snel

Laag

1-2 weken

< € 250

Snel

Laag

1-2 weken

< € 250

Snel

Hoog

1-2 weken

> € 500

Plaatsen van sanitaire voorzieningen met sensor

Lang

Hoog

(zeep-, handdoekautomaat en lady bins)

> 6 weken

> € 500

Zichtbaarheid bezetting voorruimte in toilettengroep vergroten
door het verwijderen van de toegangsdeur of het openzetten van de
toegangsdeur.

Aanbrengen van lichtsensoren in toiletgroepen

Plaatsen van sensorkranen in de voorruimte van toiletgroep

Automatische spoelinrichting in toiletruimte
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Sanitaire ruimtes
Overzicht maatregelen
Maatregel

Beschrijving

Implementatie

Investering

Snel - middel - lang

Laag - middel - hoog

Snel

Laag

1-2 weken

< € 250

Snel

Laag

1-2 weken

< € 250

Toiletafzuiging 24/07 in hoogste stand

Snel

Hoog

(Hoge investering i.v.m energieverbruik)

1-2 weken

> € 500

Een facilitair medewerker inzetten voor spoelrondes.

Snel

Laag

(vloerputjes, watersloten en sifons niet laten droogvallen)

1-2 weken

< € 250

Middel

Hoog

4-6 weken

> € 500

In plaats van lichtsensoren een facilitair medewerker inzetten voor lichtrondes.

Contactloos openen van een toiletdeur d.m.v. gadgets als ‘deurhaak’
of ‘ellebooghendel’.
Prijs afhankelijk van aantal

Installeren van zelfreinigende toiletbrillen
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Restaurant
Storytelling

Piet! Ga je mee lunchen? Is het al 12:30 uur dan? Ik heb gelezen in de
startinstructie dat er flexibele lunchtijden zijn en dat de 1e verdieping dus
van 12:30 -12:45 uur kan lunchen.

Dat kan inderdaad, alles is voorbereidt op

Zullen we dan een broodje halen en buiten even

“Grab & Go”. Je kunt ook je lunch met een app

gaan eten? Het is lekker weer en er zijn nu ook

bestellen, heb je dat gehoord? De medewerkers

minder plekken beschikbaar in het restaurant.

van de catering zetten de lunch dan voor je

Oh dat wist ik nog niet. Klinkt goed!

klaar, zodat je minder lang in het restaurant
hoeft te verblijven, handig! Op aanvraag kan je
zelfs gebruik maken van de bezorgservice!
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Restaurant
Overzicht maatregelen
Maatregel

Beschrijving

Implementatie

Investering

Snel - middel - lang

Laag - middel - hoog

Snel

Laag

1-2 weken

< € 250

Snel

Laag

1-2 weken

< € 250

Capaciteit in restaurant terugbrengen (per restaurant kijken wat

Snel

Laag

maximaal mogelijk is, rekening houdend met de anderhalve meter)

1-2 weken

< € 250

Pre-order service aanbieden (middels App)

Lang

Hoog

eventueel met bezorgservice

> 6 weken

> € 500

Alleen voorverpakte producten opnemen in het standaardassortiment

Snel

Laag

(grab & go lunch)

1-2 weken

< € 250

Lunchen in ploegen, tijd per afdeling bepalen om aantallen te reguleren.

Snel

Laag

Maximale lunchtijd in restaurant verkorten naar 15 minuten.

1-2 weken

< € 250

Preventiescherm / kuchscherm plaatsen boven de (kassa) counter

METER

per stuk

33.-

Anderhalve meter markering aanbrengen op vloeren in het restaurant

ENGIE 1,5 METER | Ø 1.50 M
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Vergaderzalen
Storytelling

‘Uhm, .. Elise. Straks hebben wij een vergadering. Heb jij dit toevallig al bij de
hand gehad? Ik heb wel het een en ander gelezen, maar ik wil toch even checken
hoe dit nu zal gaan.

Alle vergaderzalen zijn nu zo ingericht dat de

Heb je ook je eigen whiteboard markers gehad?

anderhalve meter regel gehanteerd kan worden.

Deze zaten in de ‘corona-opstartkit’, samen met

Daarnaast zijn er ook doekjes voor desinfectie

de desinfectiedoekjes.

aanwezig, Piet.
Bijna vergeten! Deze zitten nog in mijn tas,
ik ga ze gelijk nog even halen.
Dankjewel Elise!’
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Vergaderzalen
Overzicht maatregelen
Maatregel

Beschrijving

Implementatie

Investering

Snel - middel - lang

Laag - middel - hoog

Capaciteit in vergaderzaal terugbrengen (per vergaderruimte kijken wat

Snel

Laag

maximaal mogelijk is, rekening houdend met de anderhalve meter)

1-2 weken

< € 250

Snel

Laag

1-2 weken

< € 250

Iedere medewerker ontvangt persoonlijke whiteboard markers (stiften):

Snel

Laag

rood, zwart, groen en blauw

1-2 weken

< € 250

Desinfecteren van afstandsbediening en kabels in een vergaderruimte na

Snel

Laag

elk gebruik (doekjes, spray)

1-2 weken

< € 250

Nulmeting audiovisuele apparatuur: randapparatuur herzien op functionaliteit

Middel

Hoog

(Aantal beeldschermen, Video conferencing etc.)

4-6 weken

> € 500

Kleine vergaderzalen samenvoegen tot grotere vergaderzalen om te kunnen

Snel

Hoog

voldoen aan de anderhalve meter afstand.

1-2 weken

> € 500

Verwijderen van kapstokken.
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Innovaties
Entree: Aura Aware

De Aura Aware is een slimme
afstandsmeter om medewerkers
en klanten te helpen om de veilige
en benodigde afstand te bewaren.

De gepatenteerde technologie scant de ruimte
om te detecteren of er iemand binnen 1.5 meter
afstand staat.
Een rood licht waarschuwt medewerkers en
klanten om meer afstand van elkaar te nemen
Optioneel kan er een geluid worden afgespeeld
als men binnen de 90 centimeter komt.
1 maand levertijd

Indicatieve kosten:
€ 110 per stuk*
*excl. verzendkosten
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Innovaties
Verkeersruimten: 3D-Tools

Voorkom coronabesmetting met de 3D geprinte ellebooghendel. Gebruik je
elleboog in plaats van je hand! Niet alleen om in te niezen, maar óók om de deur
te openen. Zo voorkom je besmetting met het coronavirus via deurklinken.

CSU heeft hiervoor een innovatieve oplossing:

Met het puntje op de haak bedient u (licht)

de 3D geprinte ellebooghendel. Deze hendel

schakelaars. Zo voorkomt u dat handen besmet

bevestig je eenvoudig aan de deurklink, met je

worden via deze veelgebruikte contactpunten.

elleboog of onderarm open je de deur.
Met een rollerclipsleutelhanger is de deurhaak
De ellebooghendel kan voorzien worden van een

te bevestigen aan kleding en daardoor heeft u

logo en een QR-code, gelinkt naar een relevante

‘m altijd bij de hand.

website. De hendel is eenvoudig, zonder gereedschap te bevestigen op een bestaande deurklink.

De deurhaak kan naar wens worden voorzien
van een logo en geprint worden in elke

Let op! Per deur zijn 2 ellebooghendels benodigd.

gewenste kleur. De haken worden inclusief
rollerclipsleutelhanger geleverd.

3D geprinte draagbare deurhaak tegen
coronabesmetting

Indicatieve kosten:

De draagbare deurhaak helpt om besmetting van

Ellebooghendel:

het coronavirus via contactpunten te voorkomen.

Vanaf 20 stuks: € 15,35 per stuk

Met de haak opent u deuren door de deurklink
met de haak naar beneden te trekken.

Deurhaak:
Vanaf 100 stuks: € 25,24 per stuk
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Innovaties
Werkplekken: IOTSPOT

2.

1.
1. Reduceer werkplek capaciteit

Indicatieve Kosten:

Reduceer de werkplek capaciteit ten behoeve van

Deze ‘Social distance’ service is tijdelijk

de voorgeschreven social distance van 1,5 meter.

beschikbaar. Kosten zijn € 7.700 voor een
periode van 6 maanden, voor het inrichten

2. Richt je digitale kantoor in

tot 500 werkplekken in een kantoor.

Alle werkplekken worden uitgerust met een iotspot

Voor elke werkplek voorbij de 500 wordt

NFC sticker om ze te digitaliseren. De inrichting

€ 15,40 extra in rekening.

is eenvoudig te doen met een te gebruiken setup
app. Aanpassen van de capaci0teit gebeurt

Deze prijs is op basis van self-service installatie.

met dezelfde setup-app. Scan de werkplek en

Inbegrepen zijn; de setup-app, werkplekstickers

blokkeer hem in een klik. De capaciteit en lay-out

en eindgebruikersapp. Activering van 500 werk-

worden realtime aangepast.

plekken heeft een doorlooptijd van ongeveer
2 dagen, nadat de stickers zijn geplaatst en

3. Reserveer jouw werkplek vanuit huis

geconfigureerd.

Alle gebruikers kunnen in een paar klikken
een toegestane (=groene) werkplek reserveren.

Wat heeft ENGIE nodig:

Dit kan vanuit de plattegrond of met de extra

kantoorgegevens en plattegronden in .dwg files

zoekfuncties.
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Innovaties
Preventiescherm: moswanden

1.
1. Werkplek divider Mos

2. Room divider Mos

160x135cm

200x180cm

Zorg voor uw eigen personal space in een kan-

Zoekt u een mogelijkheid om het kantoor op te

toortuin. Door de afmeting van deze divider

delen via een ‘groene’ weg? Dan is deze Room

kunt u een blok van 4 bureautafels volledig

divider precies wat u zoekt. Dankzij deze divider

opdelen.

kunt u het kantoor opdelen in meerdere vakken.

2.

Perfect als u opzoek bent naar meer afstand

Indicatieve kosten

onder uw collega’s en/of medewerkers.

€ 1.625,-* of € 7,40** per week.
*Exclusief BTW en leveringskosten.

Indicatieve kosten

**Op basis van 60 mnd exclusief BTW en

€ 2.480,-* of € 11,29** per week.

leveringskosten.

*Exclusief BTW en leveringskosten.
**Op basis van 60 mnd exclusief BTW en
leveringskosten.
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Innovaties
Preventiescherm: akoestische panelen

Van een plastic fles naar een
akoestische interieuroplossing
• Geluidsabsorberend
• Makkelijk verplaatsbaar
• Duurzaam geproduceerd
• Privacy

1. Indicatieve Kosten
€ 253 per paneel

2. Indicatieve Kosten
€ 127 per paneel

3. Indicatieve Kosten
€ 276 - € 234 per paneel

1.
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Innovaties
Preventiescherm: InBetween

De InBetween Column is een
verplaatsbaar tussenscherm
van FSC karton en recyclebaar
kunststof. Handig voor in uw
bedrijfsrestaurant.

Indicatieve Kosten:
€ 110 euro per 4 schermen

Levertermijn
Vanaf 4 mei
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De weg naar succes: het nieuwe normaal

Om het nieuwe normaal tot een
succes te maken zijn naast de technische maatregelen, oplossingen
die je met de handen vast kunt
pakken, uit de Corona Navigator
nog twee andere factoren van
groot belang:
• Gedragsafspraken
• Communicatie

Technische maatregelen

Gedragsafspraken

Communicatie

• Plaatsen preventie-

• Geregeld handen wassen

• Bepalen van de

schermen
• Aanbrengen van
verplichte looproutes
• Aanbrengen sensoring
• Etc.

• Thuiswerken bij
verkoudheid hoesten
en/of ziekte
• Stimuleren werken
via Teams
• Etc.

kernboodschap
• Bepalen van in te
zetten middel (intranet,
mail, posters, etc.)
• Kiezen van juiste tijdstip
• Etc.

ENGIE IFM denkt graag met u mee om
deze drie factoren op elkaar aan te
laten sluiten en het daarmee tot een
succes te maken!
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De weg naar succes: gedragsafspraken

Gedragsafspraken moeten worden
bepaald om het nieuwe normaal
omtrent corona te kunnen stroomlijnen binnen een organisatie.

Voorbeelden van dergelijke afspraken zijn:
•R
 especteer de 1,5 meter grens door elkaar
de ruimte te geven
• Groeten zonder handen schudden
• Koffie halen, enkel voor jezelf
•B
 ij gelijktijdig inparkeren van 2 auto’s,
wordt op elkaar gewacht bij het uitstappen
• Geregeld handen wassen
•T
 huiswerken bij verkoudheid, hoesten
en koorts
• Stimuleren vergaderen op afstand / via Teams
•W
 erken in gesplitste teams en/of variërend
in werkdagen
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De weg naar succes: communicatie

Het is van belang dat alle medewerkers het nieuwe normaal begrijpen en
accepteren. Communicatie legt de basis om betrokkenheid van medewerkers
te verhogen en draagvlak binnen de organisatie te creëren. Door duidelijk te
communiceren kan de organisatie snel aan deze nieuwe werkelijkheid wennen.

Bij goede communicatie denk je, samen
met je afdeling Communicatie, na over:

Verspreiding:
welk kanaal kies je bij welke boodschap
(mail, posters, intranet, etc.)

Timing:
proactief, juiste moment kiezen

Feedback:
verzamelen veelgestelde vragen,
zowel in- als extern
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Dienst

Parkeerterrein

Entree

Verkeersruimten

Pantry's

33

Keuzematrix (1/3)

High
Touch

Quick
Fix

(Ja/Nee)

(Ja/Nee)

nee

ja

ja

ja

Onderwerp

Ja, Ik heb
interesse in
deze maatregel

Korte omschrijving

(keuze aankruisen)

Ja

Markering en
signalering

Aanbrengen van verplichte looproutes om anderhalve meter afstand te garanderen
(pijlen / voetstappen op de grond)

Nee

Gebruiksartikel

Toegangsdeuren voorzien van elektrische deurdranger

Nee

Sensoring

Contactloos openen van toegangsdeur middels sensor (contactloze impulsgever)

Ja

Markering en
signalering

Aanbrengen van verplichte looproutes om anderhalve meter afstand te garanderen
(pijlen / voetstappen op de grond)

Nee

Gebruiksartikel

Toegangsdeuren voorzien van elektrische deurdranger

Nee

Sensoring

Contactloos openen van toegangsdeur middels sensor (contactloze impulsgever)

Ja

Gebruiksartikel

Preventiescherm / kuchscherm plaatsen boven de (receptie) balie

Ja

Gebruiksartikel

Plaatsen van een aankondigingszuil met gedragsregels in de entreehal

Nee

Gebruiksartikel

Plaatsen van slimme afstandmeter (zie innovaties)

Ja

Gebruiksartikel

Verstrekken van disposable handschoenen

Ja

Markering en
signalering

Anderhalve meter markering aanbrengen op de vloeren in de entreeruimten
(receptie / balie / poortjes / liften)

Ja

Activiteit

Aantal toegangsdeuren minimaliseren d.m.v. verwijderen of open zetten
(vermindering gebruik deurkrukken)

Nee

Activiteit

Aantal toegangsdeuren minimaliseren d.m.v. verwijderen of open zetten (vermindering gebruik
deurkrukken): door gebruik van magneten en aansluiten op de Brandmeldcentrale (BMC).

ja

Gebruiksartikel

Contactloos openen van tussendeuren d.m.v. gadgets als 'deurhaak' of 'ellebooghendel'
(zie innovaties).

Ja

Markering en
signalering

Aanbrengen van verplichte looproutes om anderhalve meter afstand te garanderen
(pijlen op de grond)

Ja

Markering en
signalering

Trappenhuizen d.m.v. markeringen indelen in categorie ‘omhoog’ en ‘omlaag’.

Ja

Markering en
signalering

Anderhalve meter markering aanbrengen op de vloeren in de verkeersruimten

Nee

Sensoring

Contactloos openen van tussendeuren middels sensor (contactloze impulsgever)

Ja

Markering en
signalering

Anderhalve meter markering aanbrengen op de vloeren in de pantry's

Ja

Desinfecteren

Desinfecteren van de display van de koffieautomaat na elk gebruik (doekjes, spray)

Ja

Desinfecteren

Schoonmaal van de koffieautomaat intensiveren naar dagelijks programma.

Nee

Activiteit

Inzet Facility host voor koffierondes. Automaten worden buiten bedrijf gesteld.

Nee

Sensoring

Plaatsen van sanitaire voorzieningen met sensor (zeep-, handdoekautomaat)

Nee

Sensoring

Plaatsen van sensorkranen in de pantry
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Dienst

Werkplekken

34

Keuzematrix (2/3)

High
Touch

Quick
Fix

(Ja/Nee)

(Ja/Nee)

nee

Onderwerp

Ja, Ik heb
interesse in
deze maatregel

Korte omschrijving

(keuze aankruisen)

Nee

Activiteit

Werkplekreservering middels App verplichten (zie innovaties).

Ja

Activiteit

corona-opstartkit verstrekken: informatiekaartje met nieuwe gedragsregels, whiteboard
markers en (mini) hand- desinfectiegel.

Nee

Activiteit

Bezoek van externe leveranciers inplannen buiten piekmomenten kantoren.

Ja

Activiteit

Verwijderen van werkplekken d.m.v. tape afkruisen als anderhalve meter afstand niet
gerealiseerd kan worden.

Nee

Activiteit

Herindeling van werkplekken, rekeninghoudend met anderhalve meter afstand.
Hierbij moet rekening gehouden worden met ICT aansluitingen.

Ja

Activiteit

Invoeren van luchtrondes in het pand door Facilitair medewerker. (ramen open)

Ja

Activiteit

Verruimen openingstijden kantoren. Denk hierbij aan avonden en weekenden.

Ja

Activiteit

Verwijderen kapstokken.

Ja

Gebruiksartikel

Preventiescherm / kuchscherm plaatsen bij werkplekken (voor- en zijkant bureaus,
looproutes, etc.). Keuzes: akoestisch, whiteboard, plexiglas of moswand (zie innovaties).

Ja

Gebruiksartikel

Verstrekken van bureaulegger (papieren placemat) aan medewerkers, zodat het bureau
schoon achterblijft voor de volgende gebruiker.

Ja

Markering en
signalering

Markering van anderhalve meter aanbrengen op vloer rond werkplek
(middels sticker of vloerbedekking)

Nee

Gebruiksartikel

Iedere werkplek heeft alleen nog een beeldscherm en docking station;
muis en toetsenbord worden aan iedere medewerker persoonlijk verstrekt.

Ja

Schoonmaak

Schoonmaakprogramma intensiveren naar dagelijks bij alle werkplekken & high touch area's

Ja

Schoonmaak

Dagelijkse schoonmaak van middelen op de werkplek opnemen in schoonmaakprogramma;
beeldscherm en docking station.

Nee

Aanpassing
assortiment

Gebruik van 100% mobiele telefonie, vaste telefonie afschaffen

Ja

Activiteit

Instellen 100% luchtverversing van het ventilatiesysteem (Let op! effect op energieverbruik)

Ja

Activiteit

Verlengen bedrijfstijden van de ventilatie-installatie (Let op! effect op energieverbruik)

Ja

Activiteit

Warmtewielen luchtbehandelingsinstallatie stilzetten indien van toepassing

123

Corona Navigator | Recovery Plan COVID-19 | 24-04-2020 | Versie 4.5

Dienst

Sanitaire ruimtes

Restaurant

Vergaderzalen

35

Keuzematrix (3/3)

High
Touch

Quick
Fix

(Ja/Nee)

(Ja/Nee)

ja

Onderwerp

Korte omschrijving

(keuze aankruisen)

Ja

Activiteit

Zichtbaarheid bezetting voorruimte in toilettengroep vergroten door het verwijderen van
de toegangsdeur of het openzetten van de toegangsdeur.

Nee

Activiteit

Plaatsen van signaleringsverlichting bij de toilettengroep om bezetting aan te geven
(voorbeeld: toilet in vliegtuigen)

Nee

Sensoring

Aanbrengen van lichtsensoren in toiletgroepen

Nee

Sensoring

Plaatsen van sensorkranen in de voorruimte van toiletgroep

Nee

Sensoring

Automatische spoelinrichting installeren in toiletruimte

Nee

Sensoring

Plaatsen van sanitaire voorzieningen met sensor (zeep-, handdoekautomaat en lady bins)

Ja

Activiteit

In plaats van lichtsensoren een facilitair medewerker inzetten voor lichtrondes.

Ja

Activiteit

Een facilitair medewerker inzetten voor spoelrondes (vloerputjes, watersloten en sifons niet
laten droogvallen).

Ja

Gebruiksartikel

Contactloos openen van een toiletdeur d.m.v. gadgets als 'deurhaak' of 'ellebooghendel'.

Nee

Gebruiksartikel

Installeren van zelfreinigende toiletbrillen.

Ja

Activiteit

Toiletafzuiging 24/7 in de hoogste stand

Ja

Gebruiksartikel

Preventiescherm / kuchscherm plaatsen boven de (kassa) counter

Ja

Markering en
signalering

Anderhalve meter markering aanbrengen op de vloeren in het restaurant

Ja

Activiteit

Capaciteit in restaurant terugbrengen (per restaurant kijken wat maximaal mogelijk is,
rekening houdend met de anderhalve meter)

Ja

Activiteit

Lunchen in ploegen, tijd per afdeling bepalen om aantallen te reguleren.
Maximale lunchtijd in restaurant verkorten naar 15 minuten.

Nee

Activiteit

Pre-order service aanbieden (middels app) eventueel met bezorgservice

Ja

Aanpassing
assortiment

Alleen voorverpakte producten opnemen in het standaardassortiment (grab & go lunch)

Ja

Activiteit

Capaciteit in vergaderzaal terugbrengen (per vergaderruimte kijken wat maximaal
mogelijk is, rekening houdend met de anderhalve meter)

Ja

Activiteit

Verwijderen van kapstokken.

Nee

Activiteit

Nulmeting audiovisuele apparatuur: randapparatuur herzien op functionaliteit
(aantal beeldschermen, Video Conferencing opties, etc.)

Ja

Activiteit

Kleine vergaderzalen samenvoegen tot grotere vergaderzalen om te kunnen voldoen aan
de anderhalve meter afstand.

Ja

Gebruiksartikel

Iedere medewerker ontvangt persoonlijke whiteboard markers (stiften):
rood, zwart, groen en blauw.

Ja

Desinfecteren

Desinfecteren van afstandsbediening en kabels in een vergaderruimte na elk gebruik
(doekjes, spray)

ja

nee

Ja, Ik heb
interesse in
deze maatregel
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