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Een blik van buitenaf op uw huisvesting helpt 
u met focussen en actie ondernemen. Wij 
adviseren niet alleen, maar zetten onze 
expertise ook in om de oplossing uit te werken. 
Cerius Projects is hierin uw tijdelijke partner, 
maar met een permanente impact. 

Bel ons gerust en stel uw vragen 
Een eerste kennismaking en een goede klik, 
is het ideale uitgangspunt om samen een 
traject op te starten:

HOE WIJ DIT AANPAKKEN

STAPPENPLAN

Werken is radicaal veranderd
Sinds Corona werkt vrijwel iedereen thuis en 
kantoren staan, voorlopig, grotendeels leeg. Hoe 
ziet de werkplek er op korte en langere termijn 
uit? Het antwoord heeft een grote impact op de 
bedrijfsvoering, op de productiviteit, medewerker 
tevredenheid en uiteraard de kosten. Want in 
de tussentijd lopen het huurcontract en andere 
huisvestingslasten gewoon door. Over een paar 
maanden of wellicht een paar jaar loopt dit 
contract af. En dan? Tekent u weer een huurcon-
tract voor tienduizenden tot honderdduizenden 
euro’s per jaar op basis van onzekerheid? 
 

Meten is beter
Veel bedrijven maken een globale inschatting van 
hoeveel mensen thuis willen en kunnen (blijven) 
werken. Zij stemmen dit af met hun medewerkers 
en nemen het gemiddelde als uitgangspunt om 
de behoefte aan werkplekken en vierkante meters 
kantoor te bepalen. De uitkomst van deze som is 
gebaseerd op een inschatting. Een onzekere factor, 
die alleen maar groter wordt in de toekomst. Dat 
kan slimmer en beter. Om gefundeerd een besluit 
te nemen is het noodzakelijk de activiteiten, 
behoeftes en tevredenheid te meten. Cerius heeft 
een slimme methodiek die dit alles digitaal, dus op 
afstand, per medewerker, kan meten. Dit levert een 
slim huisvestingsplan op dat gebaseerd is op de 
echte data van uw bedrijf. Dan kunt u gefundeerd 
een besluit nemen.
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Wij zorgen voor een complete en integrale aanpak op basis van onderstaand stappenplan: 

1. (Signifi cante) vermindering van het aantal 
 bureauwerkplekken op kantoor.

2. Verbeteren van werkplekken voor concentratie.

3. Meer en betere thuiswerkplekken.

4. Vermindering van het totaal aantal vierkante 
 meters is afhankelijk van de organisatie 
 (afname werkplekken, toename andere 
 voorzieningen).

5.  Uitbreiden van voorzieningen op kantoor voor 
 gezamenlijke activiteiten en werkzaamheden: 
 (video)meet plekken, formele en informele 
 vergaderruimten, (project)teamruimten, 
 brainstormruimtes, ontmoetingsplekken etc..

6. (Tijdelijke) huur van centraal beschikbare 
 voorzieningen.

7. Huur van satelliet kantoren.

HIERONDER EEN AANTAL MOGELIJKE VERANDERINGEN, 
UITERAARD AFHANKELIJK VAN VELE FACTOREN

GRAAG WETEN WAT WIJ VOOR 
U KUNNEN BETEKENEN?

WORK 
SMART
\BUILD 
SMARTER

DE WERELD IS ANDERS     SOMMIGE 
KEUZES MOETEN GEMAAKT WORDEN 
ONDANKS ONZEKERHEDEN. CERIUS 
MEET & LEVERT DE BENODIGDE DATA. 

Verzamelen harde data: 
inventariseren type 
organisatie, product 
/ dienst, organisa-
tiestructuur, aantal 
medewerkers etc. 

Vragen aan organisatie 
opstellen en fi netunen, 
uitleg dashboard voor 
resultaten, inventarisatie 
mailadressen en opstellen 
spelregels. Duur: 2 weken.

Uitsturen onderzoek 
aan medewerkers.
Duur: 2 weken.

Verwerken data en  
presentatie resultaten.
Duur: 2 weken.

Uitwerken van metrage-
berekeningen en globaal 
werkplekconcept. 
Duur: 3 weken.

Een cruciale stap, hoe 
ziet het management 
de toekomst van (het 
werken in) hun bedrijf?
Duur: 2 - 4 weken.

Opstellen strategisch 
huisvestingsplan. 
Vaststellen kantoor-
concept, evt. locatie-
keuzes, tijdspad & 
investeringsoverzicht.
Duur: 2 weken.

075 615 60 10
INFO@CERIUS.NL


