
Dan willen we
even iets 

aankaarten!

DE TERUGKEER NAAR 
KANTOOR 
Dit vraagt van u om de nodige voorbereiding. Door 
bijvoorbeeld de invoering van hybride werken op 
kantoor verandert de indeling van de afdelingen en 
vergadermogelijkheden.
 
Een uitdaging die Top Movers graag aangaat met een 
reeks aan diensten zoals bijvoorbeeld het overtollig 
meubilair voor u opslaan. Wij bieden voor alle budge en 
een complete werkplek aan.
Met De Leukste Werkplek faciliteert Top Movers 
evenwicht in de verdeling tussen kantoor en thuis.
 

MOGEN WIJ EVEN IETS BIJ U 
AANKAARTEN?
n deze envelop tre  u een pakje De Leukste Werkplek- 

speelkaarten aan. Speelkaarten hebben van oudsher 
een lange traditie, net als De Leukste Werkplek 
powered by Top Movers. 

Volgende week neemt één van onze collega’s contact 
met u op voor het maken van een afspraak om u meer 
te vertellen over dit initiatief. 

Met vriendelijke groet,
uw Top Movers team

WEER WERKEN
VANUIT  KANTOOR?
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Bijna iedere organisatie worstelt momenteel met het 
antwoord op de vraag;
'Werken we in het Post-Corona tijdperk nog vanuit 
huis of zijn we toch weer alle dagen aanwezig op  
kantoor? Of gaan we zowel werken vanuit kantoor als 
vanuit huis; het zogenaamde hybride werken?' 
 
Diverse factoren tellen mee met het geven van het 
antwoord op deze vraag, zoals:  
 het type werk 
 de voorkeuren en faciliteiten
 de managementstijl 
 de bedrijfscultuur
 
Er is dus geen one size fits all-oplossing. 

Iedere oplossing geeft voor- 
en nadelen voor zowel de 
werkgever als de werknemer. 
Kent u de uitdrukking
'Leuk is het begin van goed’? 
Om deze reden lanceren we 
met trots:
 

Leuk is niet alleen het begin 
van goed, maar een geweldige 
werkplek zorgt ook voor 
betere prestaties en lagere 
kosten. Plezier op je werk en 
je werkplek is zo belangrijk. 
 

DE LEUKSTE
WERPLEK

Top Movers denkt graag mee aan het creëren van de leukste 
werkplek, of dit nou thuis of op kantoor is! Of op beide locaties. 
Om deze reden hebben we het 'De Leukste Werkplek' concept 
gelanceerd. We zijn al begonnen met het uitrollen op diverse 
social media kanalen van dit initiatief. We hopen u en uw 
collega's te inspireren om de werkplekken en vergaderruimtes 
te transformeren tot De Leukste Werkplekken.
En dit is nog maar het begin!

Kijk op:
www.facebook.com/deleukstewerkplek

Om meteen met de deur in uw 
organisatie te vallen:
wij hebben iets leuks voor u!
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