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Wanneer bedrijven hun activiteiten terug opstarten is het nu al duidelijk dat dit op een
nieuwe manier zal moeten gebeuren. Onze kantoren, burelen, sites en hubs zullen anders 
ingericht moeten worden, we zullen beter moeten plannen, het gebruik en risico’s monitoren 
en indien er incidenten/gevallen zijn de mogelijkheid hebben om te kunnen traceren. 

Dit betekent dat we ons continue moeten voorbereiden en nieuwe oplossingen 
implementeren zodat we hierop voldoende voorbereid zijn en continu kunnen 
bijsturen waar nodig. 

Esri BeLux heeft al diverse tools en oplossingen die hier ondersteuning kunnen bieden. 

EEN NIEUWE REALITEIT

1. Campus beheer

Wanneer je een grote bedrijvensite hebt of 
wanneer er zich verschillende kantoren bevinden op 
eenzelfde site, kan je een programma opstellen en 
maatregelen voorstellen voor deze site. Welke zijn 
de aanbevolen routes? Hoe kan je stromen uit elkaar 
houden? Welke personen komen van één gebouw 
en gaan naar een ander? 
Heb je een toegangsmelding/registratie?

2. Optimale indeling

2.1. Maximale bezetting - opdeling

Definieer wat de betere verdeling voor de 
werkplaatsen is, rekening houdende met social 
distancing en wat de maximale capaciteit is van elke 
zone. Kijk of er voor de bewegingen van de 
medewerkers voldoende afstand kan gehouden 
worden met de collega’s, …

Door de vloerplannen opnieuw in te delen, 
werkplekken verder uit elkaar te plaatsen, buffer-
zones te definiëren, stoelen vrij te laten, … kan je 
zorgen dat er al een veiliger omgeving ontstaat. 
Deze informatie kan je dan afdrukken maar ook 
via apps en web ter beschikking stellen om meer 
duidelijkheid te geven. 
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VEILIGE OPLOSSINGEN

2.3. Dashboard kantoor/werkplekbezetting

Via het inloggen, bevragen, … kan je gebruik maken 
van een real time interface die je informatie kan 
bezorgen over wat de status is van een bepaalde 
hub: 

- Is de capaciteit niet overschreden?
- Wat is de planning voor de komende dagen?
- Wat is de beschikbaarheid?
- Aan wie zal je welke plek toekennen en voor
welke periode?

Via een Real Time dashboard kan je een degelijk 
beheer doen van je werkplekken. 

2.4. Optimal routing

Een belangrijk element is het reduceren van de 
bewegingen binnen een gebouw waar medewerkers 
van 1 plaats naar een andere gaan en zo risico-zones 
laten ontstaan. Door een optimale analyse van de 
routes kan je voorkomen dat men langs zones komt 
die kunnen vermeden worden, dat er teveel 
bewegingen zijn die via een andere weg kunnen 
worden opgelost, … Zo kan je bv. een betere 
verdeling doen van wie naar welke toiletten gaat, 
wat de ‘aanbevolen’ routes zijn per zone, hoe je kan 
vermijden dat iedereen langs dezelfde plaats dient 
te passeren, … door gebruik te maken van de tools
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2.2. Opdelen van centrale zones

Vermijd bv. dat je personen van verschillende verdie-
pingen allen laat samenkomen bij bv. één koffiema-
chine. Of iedereen van dezelfde toiletten of die ene 
optimale kopieermachine gebruik laat maken, ... 

Maar door een kaart te creëren en de zones te 
analyseren kan je een nieuwe werking opzetten en 
communiceren naar je medewerkers door 
werkplekken te herverdelen, sanitizers te plaatsen, 
vending machines te verplaatsen, … en dit via een 
duidelijke visuele map van je bureel. 

die je helpen de routes te analyseren, scenario’s uit te testen, plannen op te maken, een 
routeringsapp te bouwen, de routes te publiceren, … 

Fig: Heat Mapping



TOOLS VOOR IEDEREEN

3. Dashboard - Planning
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2.5. Material Management

De beschikbaarheid van hygiënische maatregelen 
dient natuurlijk steeds voorzien te worden. 
Dit betekent dat er voldoende mondmaskers, 
sanitizers, handschoenen, ... dienen aanwezig 
te zijn op de site. 

Wanneer je deze op locaties plaatst is het belangrijk 
om een eenvoudige tool te hebben om de voorraad 
te kunnen beheren. Hoeveel resten er nog? 
Wanneer moeten deze worden bijgevuld  of 
vervangen worden, … ? 

Op die manier beschik je over de juiste informatie en 
een efficiënt maintenance managementoplossing. 

Wanneer je beschikt over verschillende hubs, sites en burelen is het nuttig om een degelijk 
overzicht te behouden van welke lokalen er ter beschikking worden gesteld, wie er allemaal 
aanwezig is, welke beschikbaarheden er zijn voor een bepaald moment/datum, wat de alter-
natieven zijn, wat de status is van de hygiënische maatregelen, … Door hiervoor een dash-
board in te zetten is het mogelijk om een totaaloverzicht te behouden. En laat het tevens toe 
om een degelijke planning op te zetten.



ESRI BELUX STAAT VOOR JE KLAAR

5. Optimalisatie gebruik sites / hubs / burelen
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4. Tracking

Wanneer er zich bv. een Covid-19 geval voordoet of 
een andere vergelijkbare situatie is het belangrijk om 
dit te kunnen traceren. 

- Waar en welke burelen heeft deze persoon
gebruikt,

- Welke mogelijke zones zou hij/zij hebben
gebruikt.

- Wie was er toen eveneens aanwezig en zou een
       mogelijks risico hebben gelopen, …. 

Dit zijn allemaal vragen die je via een centrale 
applicatie en dashboard kan analyseren.

Via Vraagformulieren kan je tevens nagaan of er 
nog bijkomende informatie beschikbaar kan zijn. 

Daarnaast laat het ook toe om de reservatie en 
aanvragen voor de ruimtes te gaan beheren. Zo 
kan je ook nagaan of er bijkomende risico’s zouden 
bestaan.

Verder kan je eveneens gebruik maken van een 
contact-tracing mogelijkheid om na te gaan welke 
gevallen zich op welke manier hebben verspreid. Dit 
laat ook toe om risico’s buiten de werksfeer in beeld 
te brengen en na te gaan of er geen verdere risico’s 
zouden bestaan. 

Door enerzijds de beschikbaarheid van sites/hubs/
burelen te mappen en anderzijds de locatie van je 
medewerkers (en hun mobiliteitsmogelijkheden) is 
het mogelijk om de ruimtes optimaal te gaan 
benutten. Zo kan je je locaties optimaal indelen naar 
gelang de locatie van je medewerkers en hierbij de 
verplaatsingen tot een minimum beperken. Tevens 
kan je de locaties zo optimaal mogelijk gaan 
inplannen rekening houdende met verschillende 
parameters (nabijheid, reistijden, locaties, …) 
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