
Thuiswerken is een definitief en structureel onderdeel van het (werk)leven 
geworden. Investeer in de thuiswerkplek en optimaliseer de productiviteit 

van jouw werknemers en hun balans tussen werk en privéleven.  

Lyreco biedt alles wat je nodig hebt om van thuis uit te werken,  
de volgende werkdag geleverd, waar je maar wilt.

WELZIJN EN EFFICIËNTIE, DE BASIS VOOR 
EEN FANTASTISCHE THUISWERKDAG



BEZORGD OM HET  
WELZIJN EN DE  
EFFICIËNTIE VAN JE  
MEDEWERKERS IN  
HUN THUISKANTOOR?

Als werkgever investeerde je in je kantoor 
omdat dit jouw werknemers gelukkig en ge-
zond houdt. Een goed ingerichte en uitgerus-
te werkplek zorgt ervoor dat werknemers bij 
jou willen werken én blijven. Waarom zou je 
dit dan ook niet doen voor de thuiskantoren 
van jouw medewerkers?

JOUW VERANTWOORDELIJKHEID 
ALS MANAGER EN WERKGEVER

Gelukkig kiezen de meeste bedrijven om de continuïteit van hun 
bedrijf te verzekeren en te investeren in de productiviteit van  
hun werknemers. Je hebt er alle belang bij om deze uitdaging  
op een gestructureerde manier aan te pakken. 

Enkel een vergoeding voor je werknemers voorzien, zorgt al  
snel voor onvoldoende controle en transparantie over uitgaven 
en een overlast aan administratie voor de onderneming en 
werknemers. Bovendien heeft niet iedereen de kennis om de  
juiste aankopen te doen. 



100% personaliseerbaar
Of je nu je aankopen centraliseert 
of afdelingen en werknemers zelf 
bestellingen laat plaatsen, Lyreco 
past aan jouw behoeften aan.

PAS JOUW ACCOUNT AAN NAAR 
DE THUIS-WERKBEHOEFTEN VAN 
JOUW ORGANISATIE

Contacteer je Lyreco accountmanager en 
ga vandaag nog aan de slag: 

 Voeg nieuwe bestellers toe aan 
je account. Zo kunnen afdelingen 
of medewerkers zelf bestellingen 
plaatsen.

 Wijs een budget per besteller toe 
en behoudt controle over je uitgaven.

 Voorkom misbruik en voeg een 
goedkeurder toe om alle bestellingen 
te overzien.

 Beperk het productaanbod tot 
een overzichtelijk en verantwoord 
assortiment. 

We passen de vertrouwde 
Lyreco webshop aan op maat 
van de behoeften van jouw 
organisatie. Vervolgens bepaal 
je een productaanbod en budget 
per gebruiker of per team. Zo 
behoud je zelf het overzicht en 
de controle. En je teamleden 
zullen je dankbaar zijn.

LAAT JE MEDEWERKERS 
VANAF NU ZELF 
HUN BENODIGDE 
MATERIAAL BESTELLEN

100% controle over  
jouw budget
Wil je uitgaven beperken in tijd  
of per afdeling of per werknemer? 
Onze oplossing biedt je volledige 
controle over jouw budget en 
meldt automatisch wanneer limieten 
bereikt zijn.

100% controle over  
jouw uitgaven
Hou je graag de controle 
over je uitgaven? Voeg een 
goedkeuringsprocedure toe aan je 
account en laat alle bestellingen die 
geplaatst worden eerst controleren 
door een verantwoordelijke.

100% controle over  
het aanbod
Meer dan 11.000 verschillende 
artikelen. Met een mini-catalogus 
beperk je de keuzevrijheid van jouw 
bestellers tot een basisaanbod, een 
groen aanbod, een goedgekeurd 
aanbod.

1 Factuur
Geen administratief gedoe en 
verborgen kosten voor jouw 
organisatie. Ontvang slechts  
1 overzichtelijk gestructureerde 
factuur per maand die alle  
bestellingen bundelt.

Overal geleverd,  
de volgende werkdag
Centraliseer je alles op één 
ophaalpunt in jouw bedrijf of laat 
je liever rechtstreeks leveren op de 
thuiswerkplek? Beheer gemakkelijk 
verschillende leveradressen. Vraag een accountaanpassing via 

lyreco.nl/hws of 
lyreco.be/nl/hws



VOETENSTEUN
Een voetensteun is noodzakelijk indien 
de ideale zithouding niet mogelijk is 
doordat of het bureau en/of stoel niet 
de juiste hoogte hebben.

STANDAARD
Wanneer je monitor niet op de juiste 
hoogte kan ingesteld worden, kan 
je een standaard gebruiken om het 
scherm te verhogen. Indien je geen 
aparte monitor hebt, kan je ook een 
laptopsteun gebruiken om de juiste 
hoogte te verkrijgen.

TOETSENBORD
Bij gebruik van een laptop zou er altijd 
een extra toetsenbord moeten zijn 
zodat de polsen in 1 lijn met de armen 
kunnen rusten op het werkblad, met de 
armen in een hoek van 90°. Eventueel 
kan je een polssteun toevoegen om de 
druk op polsen te verminderen.

MONITOR
Voor langdurig beeldschermwerk 
is een aparte monitor aangewezen. 
De bovenrand moet ingesteld staan 
op ooghoogte, met een hoek van 
ongeveer 30° wanneer je naar het 
scherm zelf kijkt.

Ga in gesprek met je 
medewerkers en inventariseer 
hun thuissituatie en de 
behoeften die ze hebben. 
Na het inventariseren van 
de thuiskantoren kan je 
overgaan tot het plaatsen van 
eventuele bestellingen voor 
jouw medewerkers. Zo kan je 
bijvoorbeeld kosten besparen 
door in grote hoeveelheden 
aan te kopen in plaats van 
met onkostenvergoedingen te 
werken. Denk aan de fysieke 
en mentale gezondheid van 
je medewerkers door hun 
thuiskantoor ergonomisch 
goed uit te rusten. 

HET IDEALE  
THUISKANTOOR 
WAT HEB JE  
NODIG? 

BUREAU
De hoogte van het bureau is liefst 
verstelbaar. Algemeen wordt een 
hoogte van 65-80 cm aangeraden, 
afhankelijk van je lengte. Nog beter 
is een zit-sta oplossing die je toelaat 
om afwisselend zittend of rechtop te 
werken. Zorg er in elk geval voor dat 
je computerscherm op ongeveer 50 
cm van je hoofd kan staan. 

BUREAUSTOEL
Voor een optimale zithouding is het 
essentieel dat je stoel verstelbaar is 
in de hoogte. Je benen moeten zich 
in een hoek van > 90° bevinden 
en je onderarmen moeten volledig 
op het bureau kunnen rusten 
in een hoek van 90°, gelijk met 
bureauhoogte.

MUIS
De muis moet altijd in het verlengde 
van de arm liggen, in een zo 
neutraal mogelijke houding zonder 
te veel spanning op pols. Een 
ergonomische muis of polssteun 
kunnen hierbij helpen. 

VERLICHTING
Voldoende licht op het werkblad is 
essentieel voor de ogen. Hiervoor 
kan je een bureaulamp plaatsen.

SURF NAAR  
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Denk niet enkel aan de inrichting van 
de thuiswerkplek maar aan alles wat je 
medewerkers nodig hebben om snel en 
efficiënt te werken. 

HEADSET
Een goede headset met microfoon is 
onmisbaar bij video calls. Zo heb je 
een betere geluidskwaliteit, sluit je 
eventuele achtergrondgeluiden af voor 
je gesprekspartners en heel belangrijk, 
je houdt de handen vrij om tijdens het 
gesprek notities te maken. 

WEBCAM
Het gebruik van een webcam kan 
helpen om een beter contact te 
behouden met collega’s en klanten. 
Het feit dat je elkaar ziet geeft je 
gesprekken echt een extra dimensie. 
Let hierbij wel op dat je professioneel 
voor de dag komt en dat ook je 
eventuele huisgenoten uit beeld blijven. 

PAPIERVERSNIPPERAAR 
Wanneer er thuis gewerkt wordt met 
vertrouwelijke documenten is het 
belangrijk dat deze op een veilige 
manier vernietigd kunnen worden. Je 
wil je bedrijfsinformatie immers niet op 
straat bij het oude papier zien eindigen. 
Ook vanwege de GDPR wetgeving is het 
noodzakelijk om eventuele datalekken 
te voorkomen. Zorg daarom voor een 
compacte papiervernietiger om alle 
vertrouwelijke documenten ook thuis 
te kunnen vernietigen tot onleesbare 
snippers.

KANTOORBENODIGDHEDEN

Ook de meer klassieke 
kantoorbenodigdheden zoals papier, 
pennen, schriften, archiveringsdozen, 
enz. kunnen van pas komen in een 
thuiskantoor. Of aanvullingen op je 
digitale apparatuur zoals een kabelgoot, 
USB-splitter, wifi-versterker, batterijen, enz.
Dit alles eenvoudig te bestellen via onze 
webshop.

PRINTER
Heb je thuis nog geen (goede) printer? 
Dan helpen wij je graag  
bij het kiezen van de perfecte printer 
voor jouw thuiskantoor. We hebben 
hiervoor een handige online gids 
opgesteld. Na het beantwoorden  
van de vragen zou het helemaal helder 
moeten zijn wat jouw ideale printer is!
 

  

CARTRIDGES
Om ervoor te zorgen dat je snel de 
gepaste cartridges kan terugvinden 
hebben we ook hiervoor een handige 
online tool. Gebruik de online ‘Inkt 
en toner gids’, een handige tool om 
snel de correcte printer cartridges te 
vinden. 
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LAAT JE ADVISEREN  
DOOR ONZE EXPERT
Ben je niet zeker hoe je aankopen van kantoor-
materiaal het best regelt in jouw bedrijf? 
Welke processen en opzet werken voor jouw 
organisatie? Centraliseer je de bestellingen 
of delegeer je die verantwoordelijkheid naar 
je afdelingen en werknemers? Je wil het 
aanbod beperken, maar kan hulp gebruiken 
bij de juiste selectie van artikelen? Jouw Lyreco 
contactpersoon is opgeleid als expert om jou  
bij te staan met advies.

DESIGN EN  
LIFESTYLE
Voor je thuisomgeving ben 
je wellicht meer begaan 
met het design van de 
spullen die je koopt. 
Daarom breiden we onze 
klassieke kantoorassortiment 
uit met een aantal lifestyle 
accessoires, geselecteerd 
op basis van een mooie 
look in combinatie met een 
optimaal gebruiksgemak.
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HOME WORKING
SOLUTIONS

E-MAIL
CUSTOMER.NL@LYRECO.COM
CUSTOMER.BE@LYRECO.COM

TELEFOON
NL 088 60 32 001 
BE 04 361 99 23

WEBSHOP
LYRECO.NL 
LYRECO.BE


