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#Thuiswerken
Een kantoor op zolder, een hoekje van de keukentafel
of een bureau met de woonkamermuur als uitzicht; de
afgelopen tijd hebben miljoenen mensen thuis hun eigen
werkplek ingericht. Thuiswerken is een beweging die
door de coronacrisis enorm is versneld en uit

Delo is al sinds 1983 actief in kantoor- en projectinrichting. Delo maakt sinds 2010 onderdeel uit van Wiltec B.V.
en samen zetten zij hun kennis en expertise in om thuiswerkplekken comfortabel, veilig en efficiënt in te richten.

verschillende onderzoeken blijkt dat dit ook deels het
toekomstbeeld blijft. Door dit goed voor uw medewerkers
te organiseren, bent u een aantrekkelijke werkgever én
ervaart u de voordelen!
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Waarom nú faciliteren in
thuiswerken voor uw medewerkers?
#Voordelen

#Feiten

Verhogen productiviteit en effectiviteit:
medewerkers kiezen zelf welke werkplek bij
hun werkzaamheden past.

49% van de mensen die
thuiswerkt wil dat na de
coronacrisis vaker blijven
doen*

Minder ziekteverzuim: medewerkers zitten
in een goede houding en krijgen daardoor
minder fysieke klachten.
Minder reistijd en file: medewerkers houden
meer tijd over en dat heeft ook nog eens
een positief effect op het milieu én op het
humeur!
Goed werkgeverschap: hiermee scoort u
punten en wordt u een nog aantrekkelijkere
werkgever.

* bron: Onderzoek van Nationale Vacaturebank en Intermediair
** bron: Onderzoek van recruitmentbureau Robert Walters
*** bron: Onderzoek van Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)

41% van de werknemers
is productiever sinds het
thuiswerken door corona**
17% van de medewerkers die
thuiswerkt ervaart fysieke
klachten***
100% neemt Delo het
inrichten van gezonde
thuiswerkplekken uit handen
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#Uitdagingen
Fijn, die flexibiliteit en voordelen van thuiswerken. Maar,
er schuilt ook gevaar. Een te hoge (keuken)tafel, een
stoel die niet te verstellen is, het beeldscherm dat op
een pijnlijk verkeerde hoogte staat. Dit zorgt voor nek-,
rug- en schouderklachten én een lagere productiviteit.
Het is daarom enorm belangrijk dat die werkplek thuis
een góede werkplek is; want pas dan brengt het enorm
veel voordelen voor medewerker én werkgever.

#Ontzorging
Met het UPP concept ontzorgt Delo volledig bij het
inrichten van goede thuiswerkplekken. Delo is al sinds
1983 actief in kantoor- en projectinrichting en maakt

“Regel jij dat al onze 150 medewerkers een goede thuiswerkplek
hebben? Die vraag kreeg ik onlangs en bezorgde me slapeloze
nachten. Gelukkig heeft Delo de hele uitvoering uit handen genomen,
want mijn reguliere werk loopt ook door.”

sinds 2010 onderdeel uit van Wiltec B.V.. Samen zetten
zij hun kennis en expertise in om (thuis)werkplekken
comfortabel, veilig en efficiënt in te richten!

Hans, Facilitair Manager
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Maak kennis met UPP: hét thuiswerk-concept!
Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en
werknemer om ervoor te zorgen dat een thuiswerkplek volgens
dezelfde richtlijnen is ingericht als een werkplek op kantoor:

FEEL GOOD

FEEL GREAT

FEEL OUTSTANDING

Bestel meubels

Bestel meubels én ergonomische accessoires

Bestel meubels, ergonomische accessoires én
wordt volledig ontzorgt in montage en beheer

een gezonde en veilige omgeving, met een ergonomische stoel
en bureau. Een thuiswerkplek die ARBO technisch verantwoord

Stijlvol bureau

Stijlvol bureau

Stijlvol bureau

Goede stoel

Goede stoel

Goede stoel

Toetsenbord

Toetsenbord

Toetsenbord

is flexibel. Of u de meubels nu tijdelijk wilt huren, leasen of

Muis

Muis

Muis

aanschaffen: u kiest voor de oplossing die het beste bij u past.

Beeldscherm

Beeldscherm

Beeldscherm

Verlichting

Verlichting

Verlichting

3 flexibele pakketten

Accessoires

Accessoires

Accessoires

Er zijn veel mogelijkheden. U bepaalt hoe het proces loopt en wat

Volledig beheer van meubilair,

Volledig beheer van meubilair,

Volledig beheer van meubilair,

plaatsing en (her)gebruik

plaatsing en (her)gebruik

plaatsing en (her)gebruik

is, maar ook een fijne plek is en de productiviteit stimuleert.
Logisch ook, alleen; ieder huis is anders. Met UPP heeft Delo voor
iedere vraag en werksituatie een antwoord. Het UPP concept

u aan uw medewerkers wilt aanbieden. Een compleet vrije hand
bij het inrichten van een werkplek, een vooraf afgesproken budget
per persoon waarvoor men zelf een werkplek kan inrichten, of een
standaard stoel of tafel. Alles kan.

We inventariseren en adviseren over welke meubels het beste passen, denken mee over de juiste opstelling van een werkplek en kijken naar de juiste verlichting. Indien gewenst leveren we
meubels direct bij de medewerker thuis af en monteren alles op de ergonomisch juiste manier.
Met handige tips en weetjes over en voor thuiswerken voor de gebruiker, maken we het pakket compleet. Zonder omkijken zijn uw medewerkers comfortabel en verantwoord thuis aan het werk.
Bovendien beheren wij de registratie van waar welke meubels zijn geplaatst, welke verplaatsingen er zijn aangevraagd, de retournames en waar hergebruik mogelijk is. Zo weten we zeker dat we
het maximale uit ieder product halen, voorkomen we afval en besparen we kosten.
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De basis op orde
De juiste houding! Dat is essentieel om klachten te voorkomen. De stoel en
het bureau moeten perfect op elkaar én op de medewerker zijn afgestemd.
Delo heeft stoelen en bureaus in alle soorten, maten en kleuren.

De optimale, gezonde thuiswerkplek!
Muvman

Handige stahulp die zorgt voor ondersteuning

“Naast het faciliteren van de bureaus en stoelen zijn mijn
collega’s erg blij met de door Delo gegeven werkplekinstructie.
De uitleg over het juist gebruik van de nieuwe thuiswerkplek zorgt
dat iedereen nu gezond werkt, dit voorkomt onnodig verzuim
en uitval op lange termijn.”

Delo NPR1813 bureaustoel
Voldoet aan de NPR 1813 normering

Swopper Ambie

Mooi design én goed voor het activeren van je lichaam

Carolien, HR Manager
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De thuiswerkplek en uw gezondheid verdienen aandacht.
Daarom is het juist instellen van de werkplek essentieel.
Bij alle thuiswerkplekken die we faciliteren, zorgen wij voor
de tools die ervoor zorgen dat uw medewerkers de juiste
werkhouding aannemen. Zo halen ze het optimale uit de
dag én voorkomt u onnodig uitval!

Delo AIR

Strak afgewerkt design bureau in hoogte instelbaar

Elektrische zit sta werkplek 120x60cm
Dé perfecte oplossing wanneer je gezond wilt werken,
maar iets minder ruimte hebt!

“Thuiswerken blijft onderdeel van de flexibiliteit die wij bieden aan onze mensen. Het is een
gewaardeerde secundaire arbeidsvoorwaarde en ook nog eens bewezen productiever; een
échte win-win dus! Ik vind het belangrijk om te zorgen dat medewerkers die daar gebruik van
maken een goede en prettige werkplek hebben, dus regelt Delo dit volledig voor ons.”
Jan-Willem, Directeur
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Licht
Niet alle ruimtes hebben voldoende daglicht om te
werken, of het licht valt niet goed binnen. Maar ook
de opstelling van een beeldscherm ís essentieel.
Met extra verlichting, op de juiste plek, creëren we
een optimale werkplek. En geloof ons; daarmee
kom je ook nog eens optimaal tot je recht tijdens
een videocall.

Maak het compleet!
Schermen, toetsenborden en printers
Een (extra) scherm op de juiste hoogte, een toetsenbord en een compacte bureauprinter voor teksten die
nu eenmaal fijner zijn om op papier te lezen.
Attributen
Laptopstandaard, monitor-arm, headset en webcam
voor videobellen, bureaulamp, klok of prullenbak. Stuk
voor stuk producten die de werkplek nóg beter, fijner
en prettiger maken. Een werkplek die rust uitstraalt,
waar men zich kan concentreren, of juist kleurrijk en
met verrassende elementen die inspireren. Met deze
artikelen wordt de werkplek pas echt persoonlijk.
Dááág kabels
De laptop opladen, kabels van een extra scherm of van
een bureaulamp; werk ze netjes weg met bijvoorbeeld
een kabelgoot. Dat geeft rust en is bovendien een stuk
veiliger!

#Goedwerkgeversschap
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Neem contact op voor meer informatie of een afspraak!
We gaan met u in gesprek, inventariseren de wensen en
behoeften en leveren geheel vrijblijvend een adviesrapport
op. Uw winst: een concreet rapport, deskundig advies en
waardevol inzicht!

Ontvang nu geheel vrijblijvend advies!
Industrielaan 24 | 5406 XC Uden
Postbus 116 | 5400 AC Uden
T. +31 (0)413 - 27 30 55
F. +31 (0)413 - 27 42 65
E. info@delo.nl
WhatsApp: 06-53 30 95 79
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Comfortabel, gezond én compleet verzorgd

