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1,5 meter afstand houden op het werk vraagt
om creatieve oplossingen. Hoe creëert u een
veilige en gezonde omgeving voor uw
medewerkers en bezoekers, waarbij u voldoet
aan de RIVM-richtlijnen?
Dat kan met groen: interieurbeplanting waarmee
u op een natuurlijke manier afstand creëert en
daarbij ook zorgt voor een gezonde
(werk)omgeving en een aangename sfeer. Zo
snijdt het mes aan meerdere kanten!

Werkplekken
Met groene scheidingswanden of plantenbakken
creëert u op elke gewenste plek afstand:
tussen bureaus.
In ontvangst- en vergaderruimte tussen tafels in het
bedrijfsrestaurant.
De dividers zijn in verschillende afmetingen en
kleuren leverbaar en vaak ook makkelijk
verplaatsbaar door de verborgen wielen. Ook is het
mogelijk om plexiglas spatschermbakken te
plaatsen, voor extra veiligheid.

Looproutes
Groene scheidingswanden of plantenbakken zijn
ook heel goed toepasbaar om looproutes te
creëren in uw pand, zodat ook daarbij voldoende
afstand wordt gehouden. Er zijn tal van
mogelijkheden: verrijdbare meubels met planten,
panelen bekleed met mos enz.

Creatief communiceren
Moswanden lenen zich erg goed voor het
overbrengen van een boodschap op een creatieve
manier, denk aan uw logo of bewegwijzering. Met
zo’n groene oplossing zijn op een vriendelijke
manier doorgangen te blokkeren.

Ruimtebesparend groen
Is er minder ruimte voor bakken op de vloer, dan is
hangend groen een alternatief.

Planten op de werkplek
Planten in de werkomgeving hebben vele
voordelen. Ze dragen bij aan een hogere
productiviteit, hogere werktevredenheid en minder
ziekteverzuim. Ook heeft groen een positief effect
op het bedrijfsimago.

Wist u bijvoorbeeld dat:
•

•

•
•

De arbeidsproductiviteit in een
kantoorruimte met planten wel 15% hoger
ligt dan in een
kantoorruimte zonder planten?
Werknemers zich prettiger voelen in het
groen? Ze ervaren minder stress, kunnen
zich beter
concentreren en zijn creatiever.
Groen in de werkruimte de akoestiek
verbetert?
Meer planten binnen leiden tot minder CO2concentratie in de lucht, minder droge lucht
en minder
hoofdpijnklachten?

Wilt u meer weten over de positieve effecten van
groen in gebouwen? Raadpleeg dan de VHGhandleiding Het Levende Gebouw.
De groenprofessionals staan voor u klaar
De interieurbeplanters van VHG helpen u graag bij
het invullen van de anderhalvemeterwerkplek op
een gezonde, sfeervolle manier. Zij adviseren u
graag over het meest passende systeem en
geschikte beplanting zodat u de juiste groene
oplossing op de juiste plek krijgt, voor het juiste
effect en langdurig plezier. De groenprofessionals
kunnen ook het onderhoud voor u verzorgen.

