Check je werkplek!

Gemakkelijk overal werken
Met Officebooking kunt u nu uw werknemers de ruimte geven om overal te
werken: thuis, dicht bij huis, onderweg of op kantoor. U biedt uw medewerkers
zo een laagdrempelig alternatief voor reizen in de spits. Via onze apps vinden
uw medewerkers, op elk moment van de dag, gemakkelijk een bereikbare
werkplek in de buurt. Wij ondersteunen alle werkpleklocaties: binnen uw eigen
vestigingen, bij een externe deelplek of één van de bij Officebooking aangesloten flexkantoren en business centers. Ook het gebruik van thuiswerkplekken kan door ons worden geregistreerd. De invoering van tijd- en plaatsonafhankelijk werken binnen uw organisatie wordt hiermee wel heel gemakkelijk!
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Check je werkplek!
Door in te checken met de Officebooking app wordt het gebruik van de werkplek
vastgelegd. U heeft direct inzage in het werkplekgebruik van uw medewerkers.
Via onze beheerapplicatie behoudt u zelf de regie in de aangeboden werkplekmix.
Ook de interne of externe verrekening van gebruikskosten wordt door ons
ondersteund. Zo hebben u en uw medewerkers geen omkijken naar de administratieve verwerking van flexibel werkplekgebruik.

Waar zit je?
Officebooking maakt uw medewerkers vindbaar! Met
onze apps kunnen uw medewerkers elkaar gemakkelijk
vinden. Op interactieve plattegronden wordt de werkplekbezetting weergegeven. Uw medewerkers kunnen zelf
bepalen of ze ‘vindbaar’ zijn voor hun collega’s. Via onze
unieke ‘Sfeersensor’ geven uw medewerkers feedback
over de kwaliteit van de gebruikte ruimte of werkplek.

info@officebooking.net

085-4014970
www.checkjewerkplek.nl
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Slim verdiend!

Medewerkers kunnen sparen voor kortingsacties. Door
regelmatig de spits te mijden verdienen uw medewerkers een
aantrekkelijke korting op bijvoorbeeld de aanschaf van een
nieuwe smartphone of tablet.
Behaal zo eenvoudig uw duurzaamheidsdoelstellingen: uw
medewerkers strijden om het behalen van bijvoorbeeld een zo
laag mogelijke CO2 waarde of aantal afgelegde autokilometers
voor woon-werkverkeer. We spreken samen de spelregels af,
afgestemd op het beleid van uw bedrijf.
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Hoe werkt het?
U sluit per medewerker een abonnement af. U ontvangt
bij inschrijving een uitgebreid informatiepakket voor u en
uw medewerkers. Uw medewerkers melden zich aan en
installeren de app. U bepaalt zelf op welke locaties door
uw medewerkers gewerkt mag worden. U laat uw
medewerkers elke week een dag of dagdeel thuis of dicht
bij huis werken. Officebooking registreert het gebruik van
de werkplek. U ontvangt inzicht in het gebruik en het
resultaat van acties zoals bijvoorbeeld een overzicht van
gerealiseerde spitsmijdingen.

Wat zijn de kosten?
De kosten voor het gebruik van onze dienst zijn €2,85 per medewerker per maand, exclusief BTW. De kosten van het gebruik van
werkplekken zijn variabel. Door ons uitgebreide gebruikersbeheer
bepaalt u zelf bij welke locaties gewerkt kan worden.
Bij structureel gebruik van deze locaties is het mogelijk om
aantrekkelijke afspraken te maken over lagere kosten van het
werkplekgebruik. Door het gebruik van een flexibele schil slim te
combineren met uw eigen werkplekken kunt u eenvoudig
besparen op uw totale mobiliteits- en huisvestingskosten.
Uiteraard kunt u uw locatie ook aanmelden als deelplek voor
gastgebruik.

De voordelen op een rij:
- Goedkoper: lagere huisvestings- en mobiliteitskosten
- Flexibeler: schaalbaar vastgoedgebruik
- Duurzamer: beperk uitstoot CO2 en fijnstof
- Tevredener: betere aansluiting reis- en werktijden

Maak een afspraak voor meer informatie:
info@officebooking.net

085-4014970

www.checkjewerkplek.nl
Officebooking is één van de winnaars van de Marktplaats voor
Mobiliteit van de Verkeersonderneming. Samen proberen wij de
files in de regio Rotterdam te verminderen door mensen buiten
de spits of helemaal niet te laten reizen.

