VOOR EEN WERKPLEK
DIE RESPECT VERDIENT
EN UITSTRAALT
In één keer altijd goed

Een professionele aanpak van de werkplek omvat de aspecten cable
management, veiligheid en hygiëne. Daarbij hoort ook de hygiëne van
bureaublad, toetsenbord, muis, scherm en –niet te vergeten– de bureaustoel.
Wie hecht aan een opgeruimd kantoor, is het best af met een compleet menu
aan dienstverlening. Een gespecialiseerd team pakt alle aspecten aan en legt
daarmee in één keer een goede basis. Vervolgens houdt dit team de werkplek
bij met een keuze uit het dienstenmenu. Het resultaat van deze opzet:
de werkplek, die altijd respect verdient én uitstraalt. Alle reden dus om
te kijken naar de staat van opgeruimdheid in de kantooromgeving.
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Brandveiligheid

Een opgerolde kabelhaspel die zijn warmte niet kwijt
kan. Of een stekkerblok verbonden met een ander
stekkerblok, waarop weer vier apparaten draaien… het
kan jaren goed gaan. Totdat er ineens toch kortsluiting
komt: overbelasting. Het gebeurt niet elke dag, dat er
zo brand uitbreekt. Maar als het toch gebeurt, dan is de
brandverzekeraar erg terughoudend met het uitkeren
van een schadevergoeding. Met degelijk cable
management voorkomt u dit risico.
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Punten verdienen

Goedbedoelende medewerkers nemen nog wel eens een stekkerblok mee
van huis. Regelmatig hebben die niet de kwaliteit, die een brandverzekeraar wil zien. Onder andere omdat een kantoor de plek is, waar veel meer
(telefoon)batterijen worden opgeladen dan thuis. (Weerstand geeft hitte.)
Een cable manager die zijn vak serieus neemt, past
daarom liever een andere oplossing toe. En als er
toch een stekkerdoos (doorlussen) aan te pas komt,
dan komt er een keurmerk-doos van hoge kwaliteit.
Net als bij
Net als bij de toegepaste kabels/verlengsnoeren.
Deze zijn altijd brandveilig. Deze aanpak levert
punten op in uw verzekeringsdossier.
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Productieuitval voorkomen

Ook als kortsluiting niet in brand resulteert, kan
er schade zijn. Denk hierbij aan productieuitval
omdat computers ineens op zwart zijn gegaan.
Behalve tijd- is er ook dataverlies.
En met wat extra pech wordt daardoor een
belangrijke deadline niet gehaald. Een andere
bron van productieuitval is de ongelukkige
combinatie van losbungelende snoeren en
een actief mensenbeen. Oeps! Per ongeluk
een voedingskabel losgetrapt. Of een telefoonkabel: net toen die ene klant belde…
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Oei, kabelspaghetti met dode muis…

Dat klinkt gek, maar het komt echt voor. In kluwen
van kabels vormen zich onherroepelijk stofnesten.
Een ziekige muis vindt het daar wel lekker warm.
Zo wordt ziekbed af en toe sterfbed. Bij een geordende
kabelboom, strak in de klittenband en netjes hoog
weggewerkt in de kabelgoot, komt dit soort viezigheid
nooit voor. Als kabels professioneel zijn weggewerkt,
kan de stofzuiger overal weer bij. De schoonmaker
heeft weer de mogelijkheid om zijn of haar werk goed
te doen. En dat is een waarde op zich.
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Goed werkgeverschap

Streven naar een opgeruimde uitstraling hoort bij goed werkgeverschap.
Ook maakt het de omgang makkelijker met controlerende of certificerende
instanties (o.a. met betrekking tot ARBO en ISO). Wat zal een controleur
vinden van loshangende kabels en stofnesten? Of van een printer die zijn
vervuilde lucht op de bureaus van werknemers blaast? Kortom, wie de
werkplek professioneel organiseert, investeert in zijn geloofwaardigheid.

Werkplek, ICT, Safety en Health

De totaalaanpak voor een kantoor
waar je graag wilt werken.

Deze whitepaper wordt u aangeboden door het
UTS WISH Team van UTS Abbink. Voor een gesprek
over hygiëne op de werkplek bent u van harte welkom
bij Stephanie. Bel 070 33 67 311

