DE OPLOSSING VOOR
EEN GOEDE- EN GEZONDE THUISWERKPLEK

Over
Second Office
Vitale, productieve en gelukkige
thuiswerkers. Met de full service
thuiswerkplek van Second Office ontzorgen
we jouw organisatie in het transitieproces
naar thuiswerken. Voor een vast bedrag per
maand of in een koopmodel. Met een breed
assortiment aan producten verzorgen wij de
plaatsing, service en retour halen van de
thuiswerkplekken. Met tips en tricks
ondersteunen wij je medewerkers om
blijvend actief en gezond te kunnen werken.

Hybride Werken

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken
is de toekomst
Tijdens de Corona periode hebben we allemaal
verplicht kennis gemaakt met thuiswerken. Uit
verschillende onderzoeken blijkt dat de meeste
werkgevers en werknemers het thuiswerken als
zeer positief ervaren. 68% van de mensen geeft
aan, na Corona een vorm van thuiswerken te willen
blijven houden. Steeds meer organisaties bereiden
zich daarom ook voor op het invoeren van “Hybride
Werken”. Hybride werken houdt in dat
medewerkers een paar dagen per week vanuit huis
werken en in een roulatiesysteem op kantoor
kunnen werken. Een hybride beleid is daarbij
essentieel. Vraag onze blauwdruk gratis op.
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Bron: www.ser.nl/nl/actueel/Nieuws/mobiliteit-thuiswerken-en-corona

Hybride Werken invoeren
DE VOORDELEN

Medewerkers
tevredenheid- en loyaliteit
stijgen

15% - 40%

Verhoging van de
productiviteit- en
efficiency

40%

Het ziekteverzuim
verlaagd

20%

Potentiële kostenbesparing onroerend goed
en operationele kosten

Bron:Forbes; Global Workplace Analytics; BCG Analytics

WERKEN THUIS EN OP KANTOOR
POSITIEVE PUNTEN
WERKEN OP KANTOOR

POSITIEVE PUNTEN
THUISWERKEN
• Indelen eigen werktijden

BETROKKENHEID &
WERKPLEZIER

• Verbinding de organisatie en collega’s

• Betere werk-privé balans

• Contact met collega's en de interne klant

• Minder reistijd (files en vertragingen)

• Makkelijker onboarden (nieuwe medewerkers, nieuwe

• Meer zelfontplooiing

werkzaamheden)

• Meer keuze en autonomie

• Efficiënter innoveren en brainstormen

PRODUCTIVITEIT

• Als team onder tijdsdruk ‘iets voor elkaar krijgen’
• Betere faciliteiten

• Meer focus en concentratie
• Efficiënter vergaderen en overleggen
• Effectiever werk shifts
• Geen vergaderfaciliteiten benodigd
• Kleinere footprint dan op kantoor

DUURZAAMHEID

• Schaalvoordelen (1 kantoor verwarmen efficiënter dan
100 woningen)

• Minder woon-werkverkeer
• Thuis zelf invloed op footprint
• Aantrekkelijk voor nieuwkomers op arbeidsmarkt
• Eenvoudiger maatschappelijke impact te maken

Een goede
thuiswerkplek is
essentieel
KLACHTEN BIJ THUISWERKERS
Als ‘goed werkgever’ wil je ook bij
thuiswerken voorzien in een ergonomische
en gezonde thuiswerkplek. Bij thuiswerkers
zien we dat de werkplek niet ergonomisch en
ongezond is. In slecht verlichte ruimtes
werken thuiswerkers aan te lage tafels, zitten
op niet gekeurde stoelen en kijken naar
kleine laptopschermen. Fysiotherapeuten
zien een forse toename van het aantal
klachten bij thuiswerkers.
Bron: www.nu.nl/economie/6097355/fysiotherapeuten-zien-nieuwe-opleving-in-klachten-door-thuiswerken

Wij verzorgen en
beheren uw
thuiswerkplekken
O N Z E D I E N S T V E R L E N IN G
Een thuiswerkplek inrichten of kopen is voor veel
organisaties nieuw. Daarom begeleiden wij u in het gehele
proces met advies op maat. Ook delen we onze kennis en
ervaring. Daarmee worden jullie medewerkers voorzien van
een optimale thuiswerkplek. Samen creëren we een goede
plek om te zitten, een fijn scherm om naar te kijken en
ergonomisch zit-sta bureau om aan te werken. Ook
gedurende het jaar ontzorgen wij je organisatie door het
operationeel beheer voor je uit te voeren.
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Verbeter de
zithouding
Tijdens het thuiswerken is het van belang dat
thuiswerkers op een stoel zitten met goede
ondersteuning geeft. Wij faciliteren zitoplossingen
van een balanskruk tot gecertificeerde NEN- en NPR
1813 bureaustoelen.

Zittend en staand
werken
Afwisselend zittend en staand werken verhoogd de
productiviteit en zorgt voor een betere doorbloeding.
Dit realiseren we met een elektrisch verstelbare zitsta bureau. Is er in de woning geen ruimte voor een
zit-sta bureau. Daarvoor hebben we een zit-sta
product wat de thuiswerker op de keukentafel kan
zetten. Daarmee verander je een keukentafel in een
handomdraai in een zit- sta werkplek. Kortom een
oplossing voor iedere woonomgeving en budget.

Ergonomie en
accessoires
Wij stellen thuiswerkplek-pakketten naar wens
samen. Hiervoor beschikken we over een breed
assortiment aan IT-randapparatuur, ergonomische
producten en accessoires om het
thuiswerkplekpakket compleet te maken

Voordelen van
Second Office
Ontzorging van advies tot operationeel beheer
Breed assortiment van monitor tot zit-sta bureau
Je eigen customized bestel- en serviceplatform
Van installatie tot onze unieke verhuisservice
Wij regelen alles waardoor jij je kunt focussen op de business
Flexibel en volledig aanpasbaar naar je wensen
Uniek Vitaal en Actief thuiswerkenprogramma
Geen administratieve lasten
Periodieke management rapportage
Snelle levering en hoog service niveau

Klant aan het
woord
SPORTBEDRIJF ROTTERDAM
"Een zeer prettige samenwerking. Het Digitale
Thuiswerkplek Platform dat geheel afgestemd is op de
organisatie, zowel visueel als tekstueel, heeft gezorgd dat wij
geen administratieve last hebben. Het is een
zelfserviceportaal waarop de medewerkers zelf producten
kunnen aanvragen om een thuiswerkplek te verbeteren.
Second Office is flexibel in haar assortiment. Ook hebben we
alternatieven overlegd die Second Office heeft gecontroleerd
en onderzocht op toepasbaarheid. De directe levering
(inclusief installatie) bij de medewerkers wordt ook zeer
goed beoordeeld."

“De oplossing voor een goede- en gezonde
thuiswerkplek. Zonder zorgen gerealiseerd”
WWW.SECOND-OFFICE.NL
085 – 210 5004
INFO@SECOND-OFFICE.NL

