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Byebye
keukentafel
Een beter mentaal en 
fysiek evenwicht
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• Telewerk nu
• Hoe fitter?
• Hoe mentaal

weerbaarder?
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Telewerk is top
• Minder files
• Zelfstandiger werken
• Productiever (?)
• Minder kantoorkosten
• Goed voor milieu

Tot corona…
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Door corona
• Meer stress
• Meer onzekerheid
• Meer eenzaamheid
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Hoe ons 
fitter voelen?
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Ergonomie
1. Zithouding: goeie bureaustoel, heup iets 

hoger dan de knieën
2. Tafelhoogte: onderarmen/ellenboog in een 

hoek van 90°
3. Hoogte van het computerscherm: op 

ooghoogte
4. Daglicht: belangrijk voor bioritme, neem een 

actieve middagpauze
5. Creëer afstand: rustige plek
6. Beweeg om de 45 minuten! 
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Hoe mentaal
weerbaarder?
• Voor jezelf
• Samen met collega’s
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#1 Scheid werk 
en privé fysiek
• Werk en privé lopen

dooreen
• Risico op always-on
• Risico op stress
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#2 Slik 
de kikker
• Doe eerst waar je het 

meest tegenop ziet
• Hou vol tot je ermee

klaar bent
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#3 Noteer 
doelen per week
• Wat doe je eerst?
• Deliverables deze 

week?
• Wanneer inplannen?
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#4 Maak je 
planning 
zichtbaar 
voor iedereen
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#5 Gebruik 
apps in je 
voordeel
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Focus 
• Tick (gratis)
• Forest (basisversie gratis)
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Productiviteit 
• Rescue time
• Screentime (iOS) 
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To-do lijstjes
• Wunderlist (gratis)
• Todolist (basisversie 

gratis)
• MS Office Planner
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Gewoontes
• Productive
• EverydayCheck
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Hoe verbonden 
blijven 
op afstand?
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Werk samen 
naar een doel
• Maak doelen zichtbaar 

via apps zoals Slack
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Werk aan je 
teamspirit
• Formeel
• Informeel
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Blijf verbonden 
met je bedrijf
• Intranet
• Mededelingen 

management 
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3 take-aways
• Richt je ruimte ergonomisch in en maak een 

onderscheid tussen werk en privé

• Baken je tijd af en plan wat je wil doen op een dag

• Blijf verbonden als team via technologie en 
persoonlijk contact
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Een Brensj als 
tuinkantoor
Combinatie van

Jouw leven. Jouw focus.
Jouw Brensj.

• Niet-verankerd in de bodem, makkelijk te 
verplaatsen of weg te nemen

• Dienstenpakket wanneer je er nood aan hebt
• Maximaal circulair

• Kopen of huren
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Werken in een 
Brensj
• Kies van 1 tot 4 modules, elke module heeft 

een basisformaat van 4 x 3,3m
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Werken in een 
Brensj
• Kies van 1 tot 4 modules, elke module heeft 

een basisformaat van 4 x 3,3m
• Kies je diensten: schoonmaak, hersteldienst, 

sales- of marketingsupport, facturatie,…
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• Kies van 1 tot 4 modules, elke module heeft 
een basisformaat van 4 x 3,3m

• Kies je diensten: virtuele receptie, 
vergaderzalen boeken, schoonmaak, 
hersteldienst, sales- of marketingsupport, 
facturatie 

• Kies je afwerking: cosy, premium of high end

Werken in een 
Brensj
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• www.brensj.be
• leen.beke@brensj.be 

• www.abzg.be
• hans@abzg.be


