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ANDERHALVE
METER MAKERS
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Naast de inmiddels gekende online voordelen, is het toch de interactie op kantoor 
die maakt dat het daar gebeurd. Je wilt je mensen dus graag weer op kantoor hebben. 
Daarvoor wil je dan wel optimaal voorbereid zijn. De (rijksoverheid-)regels ken je 
weliswaar, maar hoe ga je die in je kantoor of binnen je kantorenportfolio faciliteren 
om medewerkers en kantoren gezond te houden?

Wat is nodig aan tools, instructies en motivatie voor je medewerkers om veilig en 
verantwoordelijk weer aan de slag te kunnen en weer ‘meters’ te maken?

Wood&Apples biedt een plan op maat en een branded toolpakket:
1 Quick Scan
2 Plan van aanpak
3 Uitvoering op maat 

TERUG NAAR KANTOOR!
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Stap 1. Quick Scan Verkenning 

Locatiebezoek. 
Analyse van de werk- en verblijfsomgeving op gebied van virusveiligheid als 
uitgangspunt voor concrete oplossingen om veilig te kunnen werken. 
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Stap 2. Plan van aanpak Go - No Go  

Een visueel overzicht van goed na te leven gedragsregels die de veiligheid van 
eenieder voorop stelt. 
Met een concreet plan inclusief budgettering voor branded tools waarin veilig 
werken van medewerkers / gebruikers centraal staat. Denk aan onder andere 
bewegwijzering op vloer en aan plafond, gedragsvoorschriften e.d.
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Stap 3. Uitvoering op maat Go

Bij akkoord gaan we aan de slag en maken jullie gehele portfolio 
en/of werkplek ready to rock again. En dat conform de eigen merk- 
identiteit, tenslotte wil je je ook hierin onderscheiden.
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BEWEGWIJZERING
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BRANDED SIGNING

Voorbeelden vlnr: Kleefshop, MantelzorgNL, Australian Government en Posterwall

De signing zal volledig aangepast worden naar de huisstijl van jouw bedrijf.
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TOOLS 1.5m

Pocketsize instructie boekje 
voor werknemers en gebruikers 
waarin de kantoor richtlijnen 
worden uitlegt.

Overzichtelijk en dubbel-
inzetbaar als poster voor 
op de werkplekken. 

Paspoort - Poster
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TOOLS 1.5m

Branded tool / sleutel /
of ring om deuren, 
liftknopjes, deuren te 
bedienen. 

Deze kan ontworpen en
gemaakt worden passend 
bij  de visuele Identiteit. 

Opener
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TOOLS 1.5m

Grab en Go Branded 
Placemats voor een schone 
werkplek en een reminder 
aan alles wat anders moet 
en is. 

Iedere dag vervangbaar met 
afwisselende informatie of 
boodschappen voor kantoor-
gebruikers.

het anderhalve meter
kantoor, we vertrouwen
op jouw medewerking

email@adres.nl \ +31 00 000 000 00 \ www.website.nl

bewaar deze placemat niet!
neem een foto van de to do’s die

je nog niet hebt afgevinkt en zet
die morgen op een nieuwe placemat
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To do:

Placemats
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Ready to rock
again


