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Ondersteuning voor uw business
en voor een betere toekomst

Bij IWG doen we er alles aan om verstoring van de normale 
gang van zaken te beperken, zodat u uw bedrijfsactiviteiten 
in deze moeilijke tijden kunt blijven beheren. We hebben 
dit document gemaakt om uit te leggen welke maatregelen 
we nemen als reactie op de huidige crisis. 

EEN VEILIGE
WERKOMGEVING BIEDEN

De ondersteuning om te 
genieten van een veilige, 
duurzamere en prettigere 
manier van werken. 

U HELPEN ZICH AAN TE PASSEN 
AAN DE NIEUWE TOEKOMST 

De mogelijkheid om risico's 
te beperken door op afstand 
werken wereldwijd mogelijk te 
maken. 

ZORGEN DAT U SNEL WEER AAN 
DE SLAG KUNT

Naar kantoor met fl exibele 
werkplekoplossingen die 
speciaal op uw behoeften zijn 
afgestemd.
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Zorgen dat u snel weer  
aan de slag kunt

We zijn er om u te helpen zo snel en kosteneffectief 
mogelijk weer aan de slag te gaan. Creëer vandaag nog 
een werkplekoplossing die speciaal op uw behoeften 
is afgestemd, die u kunt veranderen naarmate de 
omstandigheden voorspelbaarder worden.

Professioneel thuis werken

Bied professionele 
ondersteuning aan uw teams 
die vanuit huis werken, met 
een reeks virtuele services die 
maandelijks beschikbaar zijn. 

• Zakelijk adres voor het 
doorsturen van post

• Lokale telefoonnummers met 
beantwoording

• Gebruik van lokale werkplek 
wanneer dat nodig is

• Binnen 24 uur geregeld

Responsieve werkplek

Als uw kantoor beperkt 
toegankelijk is of als u 
externe medewerkers moet 
onderbrengen, kunnen we de 
ruimte bieden die u nodig hebt, 
waar en wanneer u die nodig 
hebt.

• Voorkom vertragingen in de 
bouw 

• Direct toegang, waar u dit ook 
nodig hebt

• Klaar voor gebruik en volledig 
ingericht met professionele 
wifi

• Voor een korte of langere 
termijn

• Kantoren en vergaderruimtes 
van elk formaat

Zeer veel flexibiliteit

Omdat de toekomst onzeker is, 
kunnen we u de ruimte geven 
die u vandaag nodig hebt zonder 
verplichtingen of risico's, zodat 
u uw werkplek kunt aanpassen 
naarmate uw behoeften 
veranderen.

• Elke termijn is mogelijk: per 
maand of voor meerdere jaren

• Geen kapitaaluitgaven of kosten 
vooraf

• Van een privékantoor tot een 
hele verdieping, voor één 
persoon of uw hele team

• Uitbreiden of naar een andere 
locatie verhuizen

• Inkrimpen bij contractverlenging 

• Begin nu met werken en betaal 
later
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Een veilige
werkomgeving bieden

We hebben de volgende maatregelen genomen op basis van de 
richtlijnen inzake gezondheid en veiligheid op de werkplek van de 
Wereldgezondheidsorganisatie. 
Binnen ons netwerk van 3500 locaties kunnen we een veilige 
werkomgeving bieden die voldoet aan de eisen van vandaag en die een 
duurzamere en prettigere manier van werken in de toekomst ondersteunt. 

Fysiek afstand houden

We hebben de principes voor het houden van fysieke 
afstand toegepast op de werkplek. Om een veilige 
afstand in onze gebouwen te garanderen, hebben we 
duidelijke informatie verstrekt en borden geplaatst 
voor het gebruik van open ruimtes, privékantoren en 
vergaderruimtes.

Verbeterde hygiëne

We werken volgens de hoogste hygiënenormen. 
Vooral plekken, oppervlakken en werkruimtes 
die veel worden aangeraakt, worden vaker 
schoongemaakt om aan de wereldwijde 
gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen te voldoen. 

Privékantoren zijn opnieuw ingedeeld met 
minder bureaus en meer loopruimte, zodat 
u veilig rond kunt lopen.

De vergaderruimtes zijn voorzien van 
verspreide zitplaatsen voor meer ruimte en 
een protocol voor met de klok mee lopen in 
een ruimte.

We moedigen ook iedereen aan om fysiek 
afstand te houden in open ruimtes.

Buff erzones van minimaal 2 meter

Met de klok
mee lopen

Verspreide
zitplaatsen

Verspreide
zitplaatsen

Buff erzones van 
minimaal 2 meter

Buff erzones van 
minimaal 2 meter
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Voorbereiding van onze werkruimte 

Voor de veiligheid van ons personeel en onze 
klanten gebruiken we vloertape en -stickers 
om bezoekers te herinneren aan de richtlijnen 
inzake fysieke afstand en verspreide zitplaatsen.

Wachtmarkeringen

We hebben markeringen aangebracht 
voor het houden van afstand tijdens 
het wachten in ruimtes, zoals 
recepties, keukens of lounges. 

Wegmarkeringen

We hebben wegmarkeringen 
aangebracht om looppaden te creëren, 
die mensen door onze gebouwen 
leiden zonder dat ze per ongeluk een 
tegenligger kruisen. 

Afstandsmarkeringen

We hebben afstandsmarkeringen in 
onze liften aangebracht om te laten 
zien waar mensen moeten staan. 

Verspreide zitplaatsen

We hebben verspreide zitplaatsen 
geïmplementeerd, zodat u goed 
fysieke afstand kunt houden op onze 
kantoren en in onze vergaderruimtes 
en gemeenschappelijke ruimtes. 

Ontsmettingsmiddelen

Er zijn ontsmettingsmiddelen, zoals 
alcoholhoudende handreinigers en 
ontsmettingsdoekjes, beschikbaar in 
onze centres. 

Maskers

Waar nodig moeten onze medewerkers
en klanten maskers dragen. 
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Ondersteuning voor veilig werken

We hebben richtlijnen inzake veiligheid en gezondheid 
voor onze werkplekken opgesteld. Deze zijn duidelijk 
terug te zien op strategische locaties in onze centres. 

Voor uw eigen veiligheid en om een bijdrage te 
leveren aan het beperken van de verspreiding van 
COVID-19, vragen we u om altijd een afstand van  

2 meter tussen uzelf en andere mensen te houden.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

2 meter

6,5 feet

HOUD AFSTAND 
Werk veilig en neem voldoende fysieke afstand in acht Stop de verspreiding 

van COVID-19
Onze eerste prioriteit is de gezondheid en het welzijn van onze klanten, 

medewerkers en gasten.

Was of ontsmet uw handen voordat u een kopieerapparaat, printer, 
koffieapparaat of de koelkast gebruikt.

Hartelijk dank voor uw medewerking

De gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, 
klanten en gasten staan bij ons voorop.
 
We willen graag het risico op besmetting zo veel mogelijk beperken en aan 
onze medemens denken. Daarom vragen we u niet in het center te komen 
als u onlangs in een risicogebied bent geweest of als u denkt dat u op een 
andere manier blootgesteld bent geweest aan COVID-19. Wanneer u 
14 dagen geen gezondheidsklachten hebt gehad, bent u weer welkom. 
 
Meer informatie over risicogebieden of algemene informatie over COVID-19 
vindt u op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie:  
 
www.who.int 
 
Als u koorts hebt of griepachtige symptomen vertoont, raadpleeg dan 
onmiddellijk een arts, ga naar huis en ga pas weer naar uw werk/het center 
wanneer een arts zegt dat dit weer kan.
 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 

COVID-19 
(Coronavirus)

Hartelijk dank voor uw medewerking

Gezonde en veilige 
vergaderingen

Onze eerste prioriteit is de gezondheid en het welzijn van onze klanten, 
medewerkers en gasten. Volg deze richtlijnen.

Houd voldoende fysieke afstand door 
minstens 2 meter van elkaar te zitten 
of staan

Loop de ruimte in of uit in een richting 
met de klok mee om contact te 
vermijden

Gebruik een servetje als u de 
accessoires voor koffie/thee gebruikt 
om direct contact te vermijden

Als er op uw vergadering catering is, 
houd dan voldoende fysieke afstand 
wanneer het eten wordt geserveerd

Om en om en  

2 meter afstand
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U helpen zich aan te passen 
aan de nieuwe toekomst 

Bedrijven willen het risico zo veel mogelijk beperken en optimaal op 
afstand werken. Verspreid personeel wordt daarom de nieuwe norm. Maak 
gebruik van onze werkplekoplossingen om uw bedrijf flexibeler te maken 
en uw medewerkers op verschillende locaties te ondersteunen.

Uw teams verspreiden 

Mogelijk hebt u meer ruimte nodig om 
uw medewerkers onder te brengen 
terwijl iedereen fysieke afstand moet 
blijven houden. 

• Huur kantoorruimte voor een korte 
termijn in een nabijgelegen locatie 
of maak voor verschillende functies 
regionale hubs 

• Maak gebruik van kantoorruimte in 
hetzelfde centre of in andere locaties

• Kies uit een breed scala aan 
kantoorindelingen

Professioneel werken op afstand 
mogelijk maken

Toegang bieden tot ons netwerk van 
professionele werkplekken om op 
afstand werken wereldwijd mogelijk te 
maken.   

• Medewerkers dichter bij huis laten 
werken en ze helpen om productief te 
blijven 

• Netwerk van locaties in het 
stadscentrum en in de buitenwijken 

• Membership-abonnementen 
waarmee u betaalt voor wat u 
gebruikt

• Kortetermijnoplossingen of zakelijke 
programma's op langere termijn

Professioneel thuiswerken mogelijk 
maken

Creëer een robuust programma met een 
reeks professionele services om uw 
thuiswerkers te ondersteunen.  

• Zakelijk adres voor het doorsturen van 
post

• Lokale telefoonnummers met 
beantwoording

• Gebruik van lokale werkplek wanneer 
dat nodig is
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Ondersteuning van ons geweldige 
team van 15.000 mensen

Ons toegewijde internationale team van schoonmakers, 
communitymanagers, onderhoudsmanagers, coördinatoren 
van de accounthelpdesk, professionele receptionisten, 
IT-medewerkers en nog veel meer staan voor u klaar en 
zorgen ervoor dat u een aangename werkdag hebt.



AFRIKA  

APAC

EUROPA 

LATAM

NAM  

VK

+27 21 300 4350

+91 22 6786 9165

+492 113 8789809

+52 55 9171 1111

+1 888-673-7850

0800 756 2911

Neem contact met ons op en ontdek 
hoe we u kunnen helpen

Onze ervaren adviseurs zijn 24 uur per dag beschikbaar 
om ervoor te zorgen dat u weer snel, kosteneffectief 

en productief aan de slag kunt gaan.

iwgplc.com


