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MOET JE
LUISTEREN

Wie meer wil horen over werk
(of wie gewoon kletsende
collega’s mist) kan luisteren
naar deze twee fijne podcasts.
FA N TA S T I C
PL ASTIC
Dankzij het project bFRIENDS
krijgt ordinair wegwerpplastic
een tweede leven als kantoorartikel. Bene Office Furniture en
Pearson Lloyd gingen voor het
project in zee met 3D-printspecialist Batch.Works. Het
resultaat zijn vijf 3D-geprinte
kantooraccessoires van echt
honderd procent gerecycled
bioplastic, zoals voedselverpakkingen. De bFRIENDS, in de
vorm van telefoonhouders en
pennenbakjes, kregen fijne
kleuren en fraaie ronde vormen.
Daarbij kunnen ze aan het eind
van hun leven heel makkelijk
worden gerecycled.
bFRIENDS va € 15 batch.
works/collections/bfriends

GOED WERK

In het tweede seizoen van de
podcast Goed werk spreken
Margje Fikse en kantoorkenner
Japke-d. Bouma over alles wat
het dagelijkse werk raakt.
Seizoen één van de podcast
bestaat vooral uit gesprekken
over werkthema’s als functioneringsgesprekken en burn-outs,
onder leiding van Arie
Boomsma.
HOW’S WORK

E N . . . O N T S PA N
Wie hard werkt, mag zichzelf óók best in de watten
leggen. In leren relaxfauteuil
Yoga lig je met één beweging horizontaal, zodat het
ontspannen kan beginnen.
Yoga € 2948 jori.com

Esther Perel, die furore maakte
als relatietherapeut, toont in de
podcast How’s work dat je
gewoontes je overal achtervolgen, zelfs op het werk. Je hoort
verschillende therapiesessies
tussen collega’s, en die blijken
reuze interessant.

SCHERMTIJD
Aectual, een onlineplatform dat
3D-geprinte interieur- en architectuurproducten produceert,
lanceerde tijdens Dutch Design
Week een collectie kamerschermen en office dividers. De schermen zijn ontworpen door House
of DUS en het samenwerkingsverband van Roos Meeder en
Michiel Wijnen. Die laatste twee
benaderden Aectual zelf omdat
ze voor het Amsterdamse restaurant Nazka op zoek waren naar
een scherm dat gasten een
subtiel inkijkje in de keuken zou
geven. Aectual was zó blij verrast met het resultaat dat de
schermen nu in de collectie zijn
opgenomen. Ook bijzonder:
alle schermen zijn gemaakt van
een recyclebare, plantaardige
kunststof én je krijgt statiegeld
retour als je een scherm terugbrengt. Het materiaal wordt dan
versnipperd en opnieuw
gebruikt.
De schermen zijn te koop in
16 kleuren, maar kunnen in elke
RAL-, NCS- en Pantone-kleur
worden gemaakt. aectual.com
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