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Het Home Office in topvorm

D

e uitbraak van het Corona-virus heeft kenniswerkers wereldwijd tot thuiswerken verplicht.
Internationale studies wezen al na de eerste golf uit dat het technisch best wel lukte, maar
dat thuiswerkers een gebrek aan ‘connectie’ met collega’s en organisatie als nadelig ervoeren.
Nadrukkelijker klonk nog het gemis van de ergonomische kwaliteiten van het bureau en de
kantoorstoel op de werkvloer.

Ook nationale studies wezen al vlug in
de richting van onvoldoende of niet aangepast meubilair voor thuiswerken. Er is
vooral vraag naar ergonomische uitrusting. Liefst 1 op 4 van de thuiswerkers
denkt er zo over. Ongeveer twee derde
verwacht het faciliteren van de thuiswerkplek door de werkgevers.
De conclusies uit de verschillende studies
waren voor Kinnarps aanleiding tot het
uitdokteren van concrete oplossingen die
werkgevers aan hun thuis werkende werknemers kunnen voorstellen.
Aantrekkelijk en toegankelijk

Het Kinnarps ‘Express Assortment’, alias
‘Home Office pakket’, is een zuiver B2B
aanbod dat tegen aantrekkelijke voorwaarden wordt voorgesteld. Kinnarps informeert de bedrijven over het standaard
pakket of adviseert hen voor een pakket
op maat. De werkgever verspreidt de informatie naar de thuiswerkende werknemers en bepaalt vrij hoe zij dat praktisch
vertalen.

Selectie van een bureau en kantoorstoel
met aankoop door de werkgever is één
optie. Een andere is om de werkgever
tegen het klantenvoordeeltarief van het
bedrijf de gewenste producten te laten
aankopen. Een optie die bij steeds meer
organisaties bijval geniet is het toevoegen van het ‘Home Office pakket’ aan het
cafetariaplan. Dat biedt werknemers niet
alleen de vrije keuze aan ergonomische
uitrusting voor het thuiskantoor, maar
tevens een fiscaal gunstige financiering,
waardoor een Home Office in topvorm
heel toegankelijk wordt gemaakt.
De aankoopdienst van het bedrijf moet
altijd op de hoogte zijn van wat de werknemers bestellen. Voor de levering is afhaling bij Kinnarps mogelijk of gecentraliseerd voor alle werknemers bij het bedrijf.
Vertrouwde ergonomie thuis
gebracht

Het Kinnarps ‘Home Office pakket’ biedt
een selectie meubelen die zowel qua afmetingen als ergonomische kwaliteiten

perfect afgestemd zijn op thuiswerken. De
kantoorstoelen zijn geschikt voor langdurig zittend werken met optimale ondersteuning van het lichaam. Elk van de
opgenomen producten zijn op voorraad
en bijgevolg snel leverbaar.
Er is keuze uit twee bureaus, waarvan één
met elektrische hoogteregeling, waardoor
het gemakkelijk is om gedurende de dag
een steeds wisselende houding aan te nemen.
Aanvullend is er keuze uit twee ergonomische kantoorstoelen. Het basismodel
biedt al een synchroonmechanisme voor
kantelen van de zitting en rugleuning met
behoud van maximale ondersteuning. Het
tweede model is nog comfortabeler door
een volledig uitgebalanceerd mechanisme voor een nog betere ergonomische
ondersteuning. Extra regelmogelijkheden
vergemakkelijken een optimaal gepersonaliseerde instelling van zitting en rug.
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