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Werkplek Management en Werkplek Management en 
Cable ManagementCable Management  

Minimaliseer de kans op faalkostenMinimaliseer de kans op faalkosten  
door brand, uitval personeel en nodeloos door brand, uitval personeel en nodeloos 

hoge kosten van extern ICT-personeel!hoge kosten van extern ICT-personeel!
Het is overal te zien: kabel spaghetti op de werkplek en niet-NEN-gecertificeerde stroompunten. U kent dat wel, 

er zijn stroompunten te weinig voor alle apparatuur, en er wordt snel een voordelig huis-tuin-en-keuken stroomcontact 
bijgeplugd. Het gaat goed zolang het goed gaat, maar vroeg of laat wordt u geconfronteerd met brandgevaar 

(smeltende/smeulende kabels), struikelgevaar (uw medewerker blijft haken achter de kabels over de vloer of achter het 
bureau) en bij het bijplaatsen van nieuwe computers / labelprinters / kopieerapparaat / scanners / printers mag een 

duurbetaalde ICT-medewerker eerst uitzoeken welke ongelabelde kabel nou waar uitkomt in het serverhok. 
Al deze faalkosten zijn te voorkomen door gebruik te maken van de unieke diensten van Werkplek Management. 

MAAK VANDAAG NOG EEN AFSPRAAK 
(Vrijblijvend voor een werkplek-risicoanalyse teneinde de 

kans op schadeposten en claims te minimaliseren. 
Contact ons vandaag nog voor een vrijblijvende analyse.)
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UITVAL- EN BRANDGEVAAR DOOR 
NIET-VOLDOEN AAN DE NEN-NORMEN
Volgens de Arbowet bent u verplicht om ervoor 
te zorgen dat uw medewerkers veilig kunnen 
werken. Voor elektrische installaties kunt u 
aan deze wet voldoen door te werken volgens 
de beschreven richtlijnen in de NEN1010 en 
NEN3140. 
Werkplek Management helpt u met het 
opstellen van een plan van aanpak en voert dit 
plan uit conform de eisen voor een NEN-goed-
gekeurde werkplek. 

‘SPAGHETTI’ KABELS
Door kabels en snoeren als een hoop spaghetti 
achter de bureaus te dumpen, vergroot u de 
kans op risico’s. De verzekeraar beoordeelt 
bij het uitkeren op vermijdbaarheid. Was het 
te voorkomen? Dan volgt geen of een lagere 
uitkering! Wat wij zien in de praktijk: dat verze-
keraars een technisch inspecteur op pad sturen 
die gespitst is op het vinden van niet-gecerti-
ficeerde bekabeling waarna het steekspel op 
schade-uitkering gaat beginnen.

BASIS DEAL
Indien wij voor u de werkplekken voorzien 
van de basis bekabeling kunt het volgende 
verwachten:

	Alle bestaande kabels onder uw bureau  
 halen wij los en ontwarren wij. Vervolgens  
 plaatsen wij alle kabels strak onder het   
 bureau met Cable grips. 
	Huidige niet goedgekeurde stekkerblokken  
 worden vervangen door NEN1010 
 gecertifi ceerde stroomblokken, aansluit-en  
 koppelkabels. 
	Als afwerking worden de kabelsop het 
 bureau met klittenband afgewerkt en kabels  
 van de muur naar het bureau voorzien van  
 bescherming.

VOORDELEN
	Alle bestaande kabels onder uw bureau  
 halen wij los en ontwarren wij. 
	Verminderde kans op brand. 
	Voldoen aan de verzekeringsvoorwaarden. 
	Vervangen van kabels wordt vele 
 malen simpeler. 
	Kans op kabelbreuken is nihil.

DUIDELIJK EN VEILIG
Als onze specialisten weg zijn, is uw werkplek 
veilig en voldoet aan de NEN1010 eisen, en alle 
kabels zijn geordend.

DIRECT EEN MAATWERK OPLOSSING?
Geheel op maat verhogen van effectief gebruik 
en hygiëne van de werkplek?
Denk aan monitorarmen, bureaustoelen, 
kabeldoorvoer door het bureau, CPU-houders. 
Kortom, opgeruimde en veilige werkplek, PLUS 
uiteraard het voldoen aan alle normen die NEN 
verplicht stelt voor bedrijven. 

Voorkomen is beter dan genezen, 
Kies voor een vrijblijvende analyse
Een wirwar aan elektriciteitssnoeren en datakabels op de werkvloer…. Geen NEN-
gecertificeerde stroompunten… Brandgevaar…. Kans op persoonlijk letsel van uw 
medewerkers bij struikelen of blijven haken…. We sluiten steeds meer apparatuur 
aan in een modern kantoor. 

Wist u dat er NEN-richtlijnen zijn waaraan u zich verplicht dient te houden? Natuurlijk 
kunt u niets doen hieraan, maar gaat het fout dan is het maar de vraag of u de tijd 
heeft om alles te regelen en de faalkosten goed te maken. Werkplek Management 
werkt preventief en minimaliseert de kans op al deze faalkosten. Gaat het toch fout 
bijvoorbeeld bij brand, dan is er geen discussie met de verzekering over de uitkering. 
Iets om over na te denken, alles wordt voor u geregeld per werkplek! 

MAATWERK FIXED PRICE
Basis benodigde bekabeling conform 
NEN1010, fixed price per werkplek.

Vraag naar uw prijs
Voordelen van deze basis aanpassing zijn:
- Minder kans op brand.
-  Voldoen aan de verzekeringsvoorwaarden 
   waardoor uitbetalen bij schade geen 
   discussie meer is. 
-  Minder kans op uitval dure computers,
   printers en andere randapparatuur. 
-  Verminderd risico op struikelen en alle letsel  
   en tijdverlies dat hiermee gepaard gaat.   

VRIJBLIJVENDE ANALYSE: 
METEN = WETEN!
Wilt u weten waar u aan toe bent op het 
gebied van Cable Management? Ons bedrijf 
Werkplek Management biedt een UNIEKE 
survey aan: een geheel vrijblijvende analyse 
van uw werkplek(ken). Het betreft een opname 
ter plekke. Op basis hiervan wordt een basis 
advies gegeven waarbij u na onze aanpassin-
gen voldoet aan de normen die NEN1010 en 
-indien van toepassing bij uw bedrijf- NEN3140 
voorschrijft. 
Naast ons basis advies zullen wij u desgewenst 
een (betaald) maat advies geven hoe u uw 
werkplekken overzichtelijker, hygiënischer en 
efficiënter in kunt richten, plus een prijsop-
gave als onze specialisten dit voor u mogen 
verzorgen. 

WIE ZIJN WIJ
Werkplek Management houdt zich bezig met 
de logistieke begeleiding van bedrijven op het 
gebied van verhuizen en het her-aansluiten van 
databekabeling en elektriciteitsvoorzieningen 
van werkplekken. 

Wij signaleerden dat er vanuit verzekeraars 
meer en meer wordt gecontroleerd op onder 
andere handhaving NEN1010 (omvat het juist 
aansluiten van alle snoeren en kabels en het 
wegwerken). 

Onze werkplek engineers (her)organiseren 
uw werkplek indien voorzien van verkeerde 
stekkerblokken en kabels als ‘spaghetti’ tot een 
veilige en overzichtelijke werkplek. 

In de loop der jaren hebben wij opdrachten 
gekregen van Nationale Nederlanden, Elsevier, 
ABN AMRO, Adidas, Menzis en de TU Delft om 
de werkplekken te inventariseren, herindelen 
en aan de wettelijke eisen te laten voldoen. 


