de 7 voordelen van
planten op kantoor
Planten hebben een positief effect op onze gezondheid en welzijn.
Gelukkig zien steeds meer bedrijven het belang van planten op
kantoor in. Medewerkers met planten in hun omgeving zijn namelijk
over het algemeen vrolijker, productiever, minder vaak ziek en meer
tevreden over hun baan. Ontdek de 7 voordelen van planten in uw
werkomgeving.

1. planten verbeteren de luchtkwaliteit
Planten hebben een zuiverende werking. Ze nemen CO2 op en zitten dit om naar zuurstof.
Schadelijke stofdeeltjes worden gezuiverd waardoor de lucht aangenamer wordt.

2. planten verbeteren de creativiteit en productiviteit
Onderzoek heeft uitgewezen dat planten op kantoor de creativiteit en productiviteit van
werknemers met respectievelijk 45 procent en 38 procent kunnen verhogen.

3. planten verbeteren de concentratie
Ook de concentratie stijgt in een groene werkomgeving. Planten zorgen voor een gezondere lucht waardoor
je je beter kan concentreren. Daarnaast zorgt een groene omgeving voor ontspanning en minder stress.

4. planten verhogen het algemeen welzijn
Planten kunnen het algemeen welzijn van werknemers met maar liefst 47 procent verhogen. Werknemers
voelen zich meer tevreden en gezonder in een groene werkomgeving, met minder ziekteverzuim tot gevolg.

5. planten zorgen voor een betere akoestiek
Planten verbeteren de akoestiek in een ruimte door het absorberen van geluidsgolven. In kantoorruimtes
met veel harde oppervlakten zoals beton zijn planten onmisbaar om galm en geluidsoverlast tegen te gaan.

6. planten verhogen het bedrijfsimago
Planten op kantoor zorgen voor extra sfeer. Ze scheppen een uitnodigend en warm gevoel, en
dit niet alleen voor de werknemers, maar ook voor bezoekers. Met planten krijgt je bedrijf een
duurzame, milieuvriendelijke uitstraling.

7. planten verhogen het groepsgevoel
Planten dragen bij aan de sociale cohesie binnen het bedrijf. Daarom is het een goed idee om
iedereen in het kantoor te betrekken bij de verzorging van de planten. Uw medewerkers zullen
zich zo ook meer verbonden voelen met de organisatie.

Een prettige werkomgeving
Wat maakt een werkomgeving prettig? De 5 meest significante factoren voor een prettiger
werkomgeving zijn daglicht, rust, planten, heldere kleuren en natuurlijke materialen.
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uw partner voor een groene werkomgeving
Wilt u meer weten over de positieve effecten van planten op kantoor? Vraag ons
om advies. Vaak zijn er meer opties mogelijk dan u denkt. Bekijk hieronder een
aantal voorbeelden.

planten op kasten
Door kasten te voorzien van planten wordt functionaliteit gecombineerd met een
groene uitstraling. Bijkomend voordeel is dat er geen ruimte is om spullen boven
op de kast te leggen waardoor uw kantoor een nette uitstraling behoudt. Er zijn
diverse opties mogelijk; echte planten, kunstplanten en mos.

moswanden
Moswanden zijn niet alleen een lust voor het oog, maar ook
onderhoudsvriendelijk. Bij een goed klimaat blijft het mos
mooi groen. Een moswand is dus tevens een indicatie van
de kwaliteit van het binnenklimaat! Moswanden geven uw
kantoor een duurzame en natuurlijke uitstraling. Mos is niet
alleen te gebruiken als wanddecoratie maar kan ook tegen
het plafond of kolommen worden geplaatst. En wat dacht u
van een eyecatcher bij de entree of in een vergaderruimte.
Ook het verwerken van een logo in het mos of een combinatie
met 3D letters is mogelijk.

plantenpotten
Plantenpotten en bakken zijn niet alleen mooi, maar ook functioneel.
Hoge verrijdbare plantenbakken kunnen namelijk ook dienen als roomdivider en
geven een unieke uitsraling aan de ruimte.

wandvisuals
Een uitzicht op natuur bevordert de concentratie en
ontspanning en verlaagt de stress. Wandvisuals zijn uitermate
geschikt voor brainstorm- en vergaderruimtes maar ook in
een open kantoortuin. De doeken kunnen gevuld worden met
akoestisch materiaal waardoor ook de akoestiek in de ruimte
wordt verbeterd.

Meer inspiratie opdoen?
Bezoek onze Pinterest pagina
pinterest.com/profileproject
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