
Het 1,5 meter kantoor
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    We moeten nog zoveel mogelijk thuiswerken, 
maar binnenkort zullen we weer teruggaan naar 
kantoor en dan moeten we ons daar ook houden 
aan 1,5 meter afstand tot elkaar.
 
    Wij zijn voorbereid en denken graag met u mee. 
 
    Als interieurarchitect kijken we creatief naar de 
routing binnen het kantoor en de afstanden van de 
werknemers tot elkaar bij de werkplekken, de verga-
derruimtes en de lunchruimte. Zo praktisch mogelijk 
moet het zijn, maar tevens een fijne sfeervolle om-
geving voor iedereen.
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Een kantoor zoals dat tot voor kort 
heel gewoon was.... 

Wat te wijzigen voor het 1,5m kantoor:

  - Er moet meer ruimte tussen de 
    werkplekken zijn om looppaden te  
    maken;
  - Tussen de vergaderstoelen meer 
    ruimte;
  - Meer ruimte in de kantine en/of 
    werken met transparante schermen;
  - Balie voorzien van transparante 
    schermen ter bescherming van 
    bezoekers en baliemedewerkers;
  - Ruimte voor informeel overleg 
    vergroten of opheffen, waar ligt de   
    focus en waar is ruimte voor? 

Conclusie: aandacht voor de 
routing door het kantoor en 

1,5m ruimte voor iedere 
werknemer om zich veilig door 
het kantoor te begeven en te 

kunnen werken.
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Huidige opstelling, bezetting: 117 werkplekken

Huidige opstelling, maar om-en-om gevuld; bezetting: 61 werkplekken
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Uitgangspunten bij een 
vierpersoonsopstelling met 
werkplekken van 160x80cm

De afstand tussen de werkenden is hier 
160cm en volstaat. Achter en naast de 
werkenden moet ook 150cm ruimte zijn. 
Daarna kan het looppad beginnen. Aange-
zien de meesten niet continu boven hun 
werkblad zitten maar ook wat naar achter 
moeten kunnen leunen, is er uitgegaan 
van 180cm achter het werkblad. Het to-
tale oppervlak dat zo ontstaat voor een 
vierpersoonsopstelling is 4,60x5,20m. Dit 
zou dmv een carpet of een belijning op de 
vloer aangegeven kunnen worden.
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Nieuwe opstelling, bezetting: 75 werkplekken

Alternatieve opstelling

Door uit te gaan van vloervlakken 
waarbij iedereen circa 150cm rondom 
zich heeft en alle werkplekken te ver-
zetten zijn, is het mogelijk meer me-
dewerkers te huisvesten dan met een 
“om-en-om”opstelling.
Waar veel mensen lopen en de ruimte 
er is, worden met belijning op de vloer 
de verschillende stromen van elkaar 
gescheiden en met pijlen de looprich-
ting aangegeven.
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Nieuwe opstelling variant2, bezetting: 83 werkplekken

Alternatieve opstelling 2

Door de werkplekken van de buitenwand af te schuiven ontstaat er een extra looppad, waardoor de werkplekken achter elkaar de 
ruimte kunnen houden zoals in de oorspronkelijke opstelling. Hierdoor is er dus geen extra looppad achter de medewerkers noodza-
kelijk. Zij kunnen direct naar links of rechts om op het gezamelijke looppad te komen.
Wanneer de bekabeling vanuit de wand komt, zal er gekeken moeten worden naar het verleggen hiervan. Zie voorbeelden hierboven.

1,5m
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Veiligheidsschermen

Naast het anders opstellen van 
de werkplekken zijn er ook 
mogelijkheden in de vorm van 
transparante schermen tus-
sen de werkplekken. Ook op 
bestaande tussenwanden kun-
nen extra transparante scher-
men geplaatst worden.
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De praktijk

De praktijk is dat men 
niet keurig boven zijn 
werkblad werkt, maar er 
een stuk achter zit. Het 
“veiligheidsscherm” zou 
dus ook een deel achter 
de werkplek door moeten 
lopen. 
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Veiligheidsscherm2

Het veiligheidsscherm zou ook een soort 
“haardroogkap” kunnen zijn, die je over je 
hoofd zet. Het zou zo kunnen zijn dat je er 
alleen met je hoofd in zit, of wellicht groter, 
dat ook je beeldscherm erin past. Dit zouden 
dan kappen kunnen zijn die vanaf het plafond 
naar beneden getrokken kunnen worden, en 
wanneer niet in gebruik hoog hangen.



 

Wij zijn voorbereid en denken 
graag verder met u mee. 

info@sjinterieur.nl
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