
Gezond blijven op kantoor

Kantoren met een open indeling zijn perfect om in 
samen te werken, maar ze vormen ook een grotere 

hygiënische uitdaging

Meer informatie over hoe uw bedrijf uw medewerkers kan helpen bij  
het onderhouden van de juiste hygiëneniveaus, zodat het risico op ziekte  
wordt verminderd en hiermee dus het welzijn en de productiviteit van  
medewerkers wordt verbeterd, is te vinden op  
https://www.tork.nl/aanbevelingen/businesses/office/

Top 5 redenen

De toiletten zijn onhygiënisch en/of rommelig

Geen toiletpapier en/of zeep

Ik vind het niet prettig om hetzelfde toilet te gebruiken als 
andere mensen

Wanneer iemand het toilet net voor mij heeft gebruikt

De toiletten bieden niet genoeg privacy
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29%

29%

26%

24%

zegt dat ze hun 
handen niet 
wassen… 

na een bezoek  
aan het toilet

voor het eten
na het snuiten van hun 
neus, hoesten of niezen

zegt dat ze hun 
handen niet 
wassen… 

zegt dat ze hun 
handen niet 
wassen…

15% 31% 50% 

Gezond blijven in een kantoor kan lastig  
zijn als de faciliteiten niet uitnodigend zijn of  

goed onderhouden worden

Het is geen verrassing dat mensen  
zich zorgen maken, wanneer…

Dit draagt bij aan de algemene  
zorgen van mensen over hygiëne

En onder jongeren is dit nog hoger

Door een hygiënestrategie in te voeren,  
kunnen bedrijven ziekteverzuim en zorgen over  

de hygiëne beperken – wat uiteindelijk  
de productiviteit en het welzijn zal verbeteren

Door het juiste handhygiëneprogramma in 
te voeren op kantoor, kan het ziekteverzuim 
met meer dan 20% afnemen

van de kantoren in de VS heeft vandaag de 
dag een open indeling (73% in het VK).

gebruikt vaak helemaal niet OF zelden 
de toiletten waar ze werken omdat…

zegt dat ze zich “vaak” of “altijd” zorgen maken 
over dat ze ziek worden door slechte hygiëne.

70% 
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40% 
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Bronnen

16-25 61+

50%

21%

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat hoe meer mensen een kamer 
delen, zoals kantoren met een open indeling, hoe meer ze worden blootgesteld 
aan infectieziekten.

Neem de tijd om eens goed naar de sanitaire 
ruimten binnen uw bedrijf te kijken en verbeter de 
werknemershygiëne door onze eenvoudige tool te 
gebruiken waar u meer kunt lezen over:

• Hygiënewensen en advies voor kantoren

• De Tork Hygiene Stand, voor snelle hygiëne 
overal in het gebouw

Oplossing


