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wij richten uw  
kantoorgebouw in  

tot een future-proof,  
flexibele en stimulerende  

werkomgeving
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1. Kennismaking & behoefteschets

Tijdens een eerste kennismaking bespreken we uw noden, wensen en ideeën. Wij 

vormen ons een idee van de verschillende activiteiten die zullen plaatsvinden in 

uw ruimtes. Dit kan bij u op kantoor, via videoconferencing of bij ons in de toon-

zaal waar u enkele artikels van onze producenten kunt bezichtigen en we even-

eens op een groot eScreen instant 3D schetsen kunnen maken.

2. Analyse & offerte

We analyseren de verschillende activiteiten om ons een correct beeld te vormen 

van de werkzaamheden in uw bedrijf zodoende de inrichting daarop af te kun-

nen stellen. Hiervoor bestuderen wij ter plaatse de bezchikbare ruimtes, meten wij 

op of baseren wij ons op de plannen van de architect.

Vervolgens ontwerpen wij vrijblijvend een eerste offerte die we vervolledigen met 

grondplannen, technische gegevens en 3D renders.

3. Bespreking offerte & simulaties

Samen met u kunnen we de grondplannen en 3D schetsen simuleren naar moge-

lijke alternatieven. Hier geven we een uitgebreide uitleg bij de voorgestelde op-

stelling en artikels.Wist u dat we in onze toonzaal op groot e-Screen de simulaties 

instant kunnen uitvoeren en alternatieven kunnen bekijken.

4. Proefopstelling & bestelling

Met het gewenste meubilair plaatsen wij bij u een proefopstelling. In onze toon-

zaal kan u ook een groot deel van ons aanbod bezichtigen en aanvoelen. In ons 

testcentrum kan u ergonomische stoelen uittesten, wat we ten zeerste aanraden. 

Bij welbevinden gaan we over tot bestelling en maken we de gedetailleerde plan-

ning op.

5. Coördinatie & plaatsing

De uitvoering doen we projectmatig en pragmatisch. We coördineren tussen 

uzelf, de producenten en de ervaren plaatsers van Buro+.

6. Oplevering & dienst na verkoop

Bij oplevering geven wij vakkundige uitleg aan de gebruikers rond persoonlijke 

instellingen. Wij bieden eveneens indien gewenst een korte workshop bij u op 

kantoor rond een gezonde werk- en levensstijl. 

Wij blijven contact houden om aan te voelen of de inrichting naar wens ervaren 

wordt om zo aanpassingen voor te stellen indien nodig. 

Onze eigen technische dienst wordt aangevuld door de technische dienst van de 

producenten die wij verdelen in geval van herstellingen.
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Space planning van uw werkplekken, vergaderzalen, 
circulatieruimte, kantine, ontvangstruimte krijgt extra 
aandacht en wordt samen met u vormgegeven.

Wij gaan op zoek naar de kantoorbeleving die het bes-
te bij uw wensen en noden past om zo een plek te cre-
eren waar het aangenaam werken en leven is.

Waar mogelijk passen wij de filosofie van het ‘Nieuwe 
Werken’ toe waarbij we de werkruimtes inrichten naar 
de activiteiten die er uitgevoerd worden. Werknemers 
willen zich betrokken en gestimuleerd voelen.

Wij geven voorkeur aan duurzaam meubilair om uw 
kantoorgebouw in te richten. 

Wij kleden uw ruimte aan tot in het kleinste detail, van 
whiteboard tot kapstok, van wandbekleding tot vuilbak.

Een optimale werkplekverlichting is elementair om de 
werkdag productief door te kunnen brengen. Lichtar-
maturen brengen de juiste verhouding tussen direct en 
indirect licht en een biodynamische verlichting die zich 
aanpast aan de UV sterkte doorheen de dag.
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totaalinrichtingen 
van uw kantoorgebouw
Wij richten uw kantoorgebouw in tot een future-proof,  

aangename en stimulerende omgeving om te werken en te 

leven, voor uw huidige werknemers én het talent dat u wenst 

aan te trekken.
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1. Technologie als fundament van hybride werken

Zonder technologie kan je geen hybride werkomgeving creëren. Zet in op de 

juiste tools om de onderlinge samenwerking te ondersteunen en je medewerkers 

toegang te verlenen tot hun data en bedrijfsapplicaties, ‘anyplace, anywhere, 

anytime’. 

Denk aan camera’s en microfoons met uitstekende audio- en beeldkwaliteit, 

cloud-based IT-infrastructuur en cybersecurity, en abonnementen op online 

communicatietools.
 

2. Minder bureaus dan mensen

De tijd dat je medewerkers elke dag allemaal tegelijk op kantoor aanwezig zijn, is 

wellicht voorgoed voorbij. Waarom zou je je kantoorruimte dan volstouwen met 

onbenutte tafels en stoelen? Wij raden bedrijven aan om ‘hotdesking’ toe te pas-

sen. Hierbij vervang je de vaste werkplek door een flexwerkplek. Bij Buro+ werken 

we reeds jaren op deze manier!

 

De bureauruimte die je uitspaart kan je vervangen door een ontspanningsruim-

te of een polyvalente ruimte. Denk dus ruimer dan de landschapsburelen van 

vroeger.



13

hybride werken 
in een flexibele 
werkomgeving

3. Activity-based inrichting

De hybride werkomgeving houdt veel meer rekening met de activiteiten van 

het 4C-model: concentration, communication, contemplation, collaboration. Het 

is belangrijk om je medewerkers mee te laten bepalen waar ze het best tot hun 

recht komen. De functie en inrichting van de verschillende kantoorruimtes moeten 

veel doordachter nu het thuiskantoor is ingeburgerd.

De werkplek evolueert naar een inspirerende ontmoetingsplaats al naargelang 

de noden van het bedrijf. Zo heeft een creatief bureau behoefte aan een brain-

stormruimte, terwijl een bank of verzekeringskantoor meer baat heeft bij kleinere, 

afgesloten vergaderplekken om gevoelige thema’s te bespreken. Handige tip: lijst 

de soorten activiteiten binnen je bedrijf op en stem er dan jouw kantoorinrichting 

op af.

 4. Modulaire ruimtes

Nu we afstappen van de louter fysieke aanwezigheid op kantoor zijn modulaire, 

multifunctionele ruimtes the way to go. Zeker rekening houdend met activiteiten  

die nu in verschillende settings kunnen doorgaan. Zo is geen enkele vergadering 

dezelfde.

De ene gebeurt face-to-face en vraagt om een gemoedelijke setting met gezellige zit-

elementen, de andere vereist een hybride indeling. Hoe je je vergaderzaal goed inricht, 

lees je hier. Tipje van de sluier: er is geen one-size-fits-all-oplossing. Jouw ideale hybride 

werkomgeving is helemaal op maat van jouw organisatie en flexibel naar de toekomst 

toe.
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ruim aanbod  
aan duurzaam 
kantoormeubilair
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akoestiek
Wij verlagen de nagalm  
en optimaliseren de akoestiek 
in uw ruimtes zodat u  
ongestoord kunt werken  
en vergaderen.
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Goede akoestiek brengt rust en ruimte +

Een slechte akoestiek leidt onbewust tot een hogere bloed-

druk, meer stress en zelfs slaapstoornissen. Wij brengen ge-

luidsabsorberende, esthetische elementen aan in uw ruimte 

om de akoestiek te optimaliseren.

Nagalm meten en oplossingen voorstellen +

Wij meten gratis de nagalm in uw ruimte en berekenen hoe-

veel oppervlakte van welk type absorberend materiaal er 

dient aangebracht te worden om de nagalm tot een aan-

vaardbaar niveau te brengen. Vervolgens adviseren wij u 

over mogelijke producten en waar die te plaatsen.

Absorberende elementen in uw ruimte +

Geluidsabsorberend materiaal vindt u in alle vormen en 

kleuren, gaande van scheidingswanden, opzetwanden, 

plafondpanelen, plafondbaffels, wandpanelen, tot zelfs soft 

seating en belcellen.

Groen en akoestiek +

Een moswand brengt een zuiverende, inspirerende en se-

rene sfeer in de ruimte. Deze zijn verkrijgbaar in vrijstaande 

panelen in verschillende vormen, wandpanelen, opzetwan-

den voor burelen en volledige scheidingswanden en hebben 

een akoestisch absorberende functie.
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vraag naar  
onze formules  
van aankoop  

via operationele  
lease
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biodynamische  
verlichting vermijdt  
vermoeidheid

Onze “interne klok”, die de slaap- en waakfase  

van ons lichaam bepaalt, wordt voornamelijk  

beïnvloed door de lichtvariaties van de dag.  

Het WALDMANN Visual Timing Light (VTL)  

-systeem regelt de helderheid en kleurtemperatuur  

van armaturen om de dynamiek van natuurlijk  

daglicht te volgen. Deze biodynamische  

verlichting (Human Centric Lighting) kan het  

welzijn van werknemers duurzaam verbeteren,  

vooral in kantoren met weinig natuurlijk licht of  

tijdens de wintermaanden wanneer de interne  

klok niet in lijn is met het daglicht. 
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ergonomie

1. Ga diep in de stoel zitten en zet uw voeten plat  
op de grond.

2. Pas de zitdiepte van uw stoel aan, zodat uw bovenbe-
nen voldoende ondersteund worden. Zorg voor een ruimte 
(handbreedte)tussen uw knieholten en de voorzijde van de 
zitting om de doorbloeding niet te belemmeren.

3. Stel de zithoogte zo in, dat je knieën een hoek van 90°of 
iets meer vormen. Vermijdt dat de hoek in uw knieholte klei-
ner is dan 90°. Beter iets hoger dan te laag om bewegend 
zitten vanuit voeten en benen te stimuleren.

4. Stel de rugleuning zo in dat de lumbale steun (= het bolle 
gedeelte van de rugleuning) voldoende steun geeft in de 
holte van de lage rug.

5. Steun met uw onderarmen op de armleggers. Zorg voor 
een hoek van 90°in uw ellebogen en ontspan uw schouders. 
De armleggers staan best niet te ver van je lichaam, zodat 
uw ellebogen op schouderbreedte blijven.

6. Stel de bureaustoel bij voorkeur dynamisch in, zodat u 
eenvoudig in zithouding kunt variëren. Vergeet niet om de 
weerstand van de stoel aan uw lichaamsgewicht en voor-
keur aan te passen.

7. Zorg voor een horizontale lijn van uw onderarm vanop de 
armsteun naar uw bureaublad. Pas indien nodig de hoogte 
van uw bureau aan.

8. Zorg ervoor dat uw scherm op gelijke hoogte van uw 
hoofd staat om druk op de nek en schouders te vermijden. 
Pas indien nodig de hoogte van uw bureau aan.
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buro+ kantoorinrichtingen
t 09 274 36 10
t 050 71 10 44
info@buropluskantoorinrichting.be 

toonzaal & testcentrum ergonomie
Kortrijksesteenweg 89
9830 Sint-Martens Latem (Gent)

buropluskantoorinrichting.be


