In haar vorige column had frances al een hint gegeven: het professionaliseren van de
Corona-voorzorgsmaatregelen. Ze stelt de horeca-branche als HET schoolvoorbeeld bij uitstek.
Welkom in de wereld van de esthetische hygiënezuilen en de 1,5 meter buttons, Apps en QR-codes.
In hoeverre de consument en de retailer deze willen toepassen?

Door de bril van frances

SMARTER SAFE

H

et einde van de 1,5 meter maatschappij
is nog niet in zicht. Sterker nog, hier
en daar kleurt ook Nederland weer
Corona-Oranje. De provisorische
maatregelen op de winkelvloer maken
plaats voor professionelere, digitale hulpmiddelen
voor retailer én consument. Is er sprake van een
generatie- en/of branchekloof?

De 1POINT5 App:
met geluidsen/of trilalert, plus
een bedankje of
aanmaning.
PLAN|EFFECT: de Saniteasy hygiënezuil, naar
keuze in wit of zwart. www.planeffect.nl/
portfolio-item/saniteasy/

Medio maart werden er supersnel voorzorgsmaatregelen
genomen. Schermen bij de kassa’s en balies beschermden
medewerkers en bezoekers. Vloerstickers attendeerden
op de 1,5 meter afstand en looproutes. Desinfectiesprays
en -doekjes bij de winkelingangen faciliteerden het handen wassen en nog meer wassen. Raar maar waar: sinds
kort zijn bij sommige winkels de desinfectiemiddelen
spoorloos verdwenen! Sta je daar met andere -bezoekers
raar te kijken… Gelukkig zijn dat de uitzonderingen en is
een slimme meid op alles voorbereid, dus heeft handgel
op zak of in de tas.
Design-zuilen
De tijd van de flacon en de rol keukenpapier op een tafeltje is voorbij. Nu verschijnen er professionele desinfectiezuilen ofwel hygiënestations. Ze variëren van handsfree
(want met je elleboog te bedienen) tot een automatische
no-touch bediening. Ze zorgen voor een Corona-safe eerste
indruk: “Wij nemen de gezondheid van onze bezoekers
en personeel serieus”. Op een paar maanden tijd is het
aanbod desinfectiezuilen fenomenaal geboomd. Je hebt ze
in alle stijlen, kleuren, maten, materialen en prijzen. Voor
iedere zaak is er wel een passende zuil te vinden.
Digitale 1,5 meter alerts
De tijd van de 1,5 meter is nog lang niet voorbij. Maar de
vloerstickers zijn aan vervanging toe. Je bent er zo aan
gewend, dat ze niet eens meer opvallen. En het personeel
ondertussen maar politieagent spelen: “Meneer,
mevrouw, wilt u alstublieft wat meer afstand houden.”
Of er staat een ingehuurde surveillant, wat ik persoonlijk
niet zo sympathiek vind overkomen. De ‘1,5 meter’
signing kan anders: via digitale waarschuwingssignalen
door middel van een smart-button of smartphone.
Zij werken via Bluetooth.

32 augustus 2020

/

13

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE

13 / augustus 2020

33

In haar vorige column had frances al een hint gegeven: het professionaliseren van de
Corona-voorzorgsmaatregelen. Ze stelt de horeca-branche als HET schoolvoorbeeld bij uitstek.
Welkom in de wereld van de esthetische hygiënezuilen en de 1,5 meter buttons, Apps en QR-codes.
In hoeverre de consument en de retailer deze willen toepassen?

Door de bril van frances

SMARTER SAFE

H

et einde van de 1,5 meter maatschappij
is nog niet in zicht. Sterker nog, hier
en daar kleurt ook Nederland weer
Corona-Oranje. De provisorische
maatregelen op de winkelvloer maken
plaats voor professionelere, digitale hulpmiddelen
voor retailer én consument. Is er sprake van een
generatie- en/of branchekloof?

De 1POINT5 App:
met geluidsen/of trilalert, plus
een bedankje of
aanmaning.
PLAN|EFFECT: de Saniteasy hygiënezuil, naar
keuze in wit of zwart. www.planeffect.nl/
portfolio-item/saniteasy/

Medio maart werden er supersnel voorzorgsmaatregelen
genomen. Schermen bij de kassa’s en balies beschermden
medewerkers en bezoekers. Vloerstickers attendeerden
op de 1,5 meter afstand en looproutes. Desinfectiesprays
en -doekjes bij de winkelingangen faciliteerden het handen wassen en nog meer wassen. Raar maar waar: sinds
kort zijn bij sommige winkels de desinfectiemiddelen
spoorloos verdwenen! Sta je daar met andere -bezoekers
raar te kijken… Gelukkig zijn dat de uitzonderingen en is
een slimme meid op alles voorbereid, dus heeft handgel
op zak of in de tas.
Design-zuilen
De tijd van de flacon en de rol keukenpapier op een tafeltje is voorbij. Nu verschijnen er professionele desinfectiezuilen ofwel hygiënestations. Ze variëren van handsfree
(want met je elleboog te bedienen) tot een automatische
no-touch bediening. Ze zorgen voor een Corona-safe eerste
indruk: “Wij nemen de gezondheid van onze bezoekers
en personeel serieus”. Op een paar maanden tijd is het
aanbod desinfectiezuilen fenomenaal geboomd. Je hebt ze
in alle stijlen, kleuren, maten, materialen en prijzen. Voor
iedere zaak is er wel een passende zuil te vinden.
Digitale 1,5 meter alerts
De tijd van de 1,5 meter is nog lang niet voorbij. Maar de
vloerstickers zijn aan vervanging toe. Je bent er zo aan
gewend, dat ze niet eens meer opvallen. En het personeel
ondertussen maar politieagent spelen: “Meneer,
mevrouw, wilt u alstublieft wat meer afstand houden.”
Of er staat een ingehuurde surveillant, wat ik persoonlijk
niet zo sympathiek vind overkomen. De ‘1,5 meter’
signing kan anders: via digitale waarschuwingssignalen
door middel van een smart-button of smartphone.
Zij werken via Bluetooth.

32 augustus 2020

/

13

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE

INTERIOR BUSINESS MAGAZINE

13 / augustus 2020

33

