De kantoorwerkplek op zijn terugkeer, alleen dan wel anders!
Na weken/maanden van thuiswerken en elkaar ontwijken, breekt binnenkort de tijd aan dat het kantoor
weer haar deuren opent voor haar gebruikers. Wanneer dit moment aanbreekt zijn er tal van zaken, die
geregeld moeten worden zodat dit veilig, verantwoord en vertrouwd kan gebeuren.
Om de heropening van het kantoor op gang te helpen is het beschikbaar maken van kennis van groot
belang. Samen staan wij namelijk sterk en dat hebben wij allen de laatste maanden als mens laten zien.
Comatters betekent letterlijk vertaald ‘’Er samen toe doen’’ en dat is wat wij in deze tijd extra willen
benadrukken. Samen voor een veilige, verantwoorde en goed functionerende werkomgeving.
Dit is hoe wij o.a. bijdragen aan een veilige en verantwoorde werkplek:
Werkplekken Reinigen

Het reinigen van de werkplek is vandaag de dag een veel besproken item omdat de werkplek een bron van
bacteriën is. Zo is nauwelijks bekend dat er op een toetsenbord gemiddeld 400 keer zoveel bacteriën zitten
dan op een toiletbril. Ook computermuizen en telefoons zijn bronnen van bacteriën die regelmatig zorgen
voor huidirritaties en verspreiding van virussen. Door het merendeel van de schoonmaakbedrijven wordt
de reiniging van de IT-hardware niet meegenomen uit angst voor de gevolgen. Het is immers ook
specialisten werk, waarbij gebruik wordt gemaakt van andere materialen en apparatuur dan bij een
reguliere schoonmaak. Wij gaan dan ook verder daar waar de reguliere schoonmaak stopt.

Werkplekbekabeling

Het fatsoeneren van de werkplekbekabeling is voor velen een doorn in het oog en een frustratie voor de
ICT. Correcte werkplekbekabeling zorgt ervoor dat er veilig en comfortabel gewerkt kan worden. Het
aanleggen en wegwerken van de bekabeling is een arbeidsintensief proces, hierbij is specifieke kennis
nodig om te zorgen dat het correct en toekomstbestendig uitgevoerd wordt. Werkplekbekabeling is bij
vrijwel elke organisatie anders gefaciliteerd en dient ook klant specifiek te worden aangepakt. Als
marktleider op het gebied van werkplekbekabeling, bieden wij onze diensten aan middels een uitgebreid
stappenplan wat inspeelt op de individuele behoeften.
Kabelmanagement wordt om verschillende redenen toegepast: functionaliteit, veiligheid en in deze tijd
zondermeer om de werkplek beter te kunnen reinigen. De schoonmaakdienst krijgt veelal de opdracht om
kabels en IT-apparatuur te meiden en met gegronde redenen. Wanneer de werkplekbekabeling correct is
weggewerkt heeft de schoonmaakdienst vrij spel om de werkplek naar behoren te reinigen en gereed te
maken voor volgend gebruik. Veilig en schoon zonder belemmering!

Werkplek aanpassingen
Om een werkplek in deze tijd verantwoord en veilig te maken zijn er tal van extra zaken waarmee rekening
gehouden dient te worden. Werkplek reiniging en het bekabelen van werkplekken zijn daar maar twee
voorbeelden van.
Veel kantoren zijn niet geschikt voor een 1,5m cultuur en dienen dus aangepast te worden. Een enkeling
heeft de ruimte om de werkplekken dusdanig ver uit elkaar te zetten dat de 1,5m gewaarborgd kan
worden. Bedrijven die de ruimte hebben worden door ons geholpen met het aanpassen (permanent, dan
wel tijdelijk) van de stroom- en datavoorzieningen op en rondom de werkplek.

Voor bedrijven, waar dit fysiek niet mogelijk is, zijn er andere oplossingen beschikbaar. Hierbij kan gedacht
worden aan het tijdelijk ontmantelen van een werkplek met bijbehorende signing. Een ander populair
alternatief is het fysiek afscheiden van een werkplek door het plaatsen van scheidingswanden in
verschillende vormen, materialen en toepassingen.
Advies op maat
Samen ertoe doen is niet alleen waar onze bedrijfsnaam voor staat, het is ook wat wij uitdragen. Samen
met de klant en samen met de gebruiker voor een betere en veiligere werkomgeving.
Geen enkele situatie is hetzelfde, wij komen dan ook graag in contact om advies te geven op maat.

Voor meer informatie over hoe wij samen de werkplek kunnen verbeteren, verwijzen wij u naar onze
website: www.comatters.nl

