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Ergohome staat bekend om de beste thuiswerkplek
Vandaag, 16 maart, is uitgeroepen tot ‘dag van de thuiswerker’. Jisk Boschma en
Jonathan Eijsenring waren met Vertidesk al actief op het gebied van zit-sta-meubilair en ergonomische werkplekken voor de zakelijke markt. Na de oproep om
zoveel mogelijk thuis te werken, kwamen hun plannen om ook de particuliere
markt te bedienen in een stroomversnelling en startten ze Ergohome.

Jisk Boschma raakte al in 1992 overtuigd van de voordelen van een zitsta-werkplek voor gezondheid en
productiviteit. Mede op basis van zijn
jarenlange ervaring stelde Jisk een
kwalitatief hoogstaand en betaalbaar
productaanbod samen. Toen ‘het
grote thuiswerken’ begon zag hij dan
ook met afgrijzen aan hoe mensen
thuis achter hun keukentafel kropen.
‘Ik loop regelmatig langs huizen waar
ik mensen compleet in elkaar gebogen hun werk zie doen’, vertelt Boschma. ‘Dan heb ik echt de neiging om
aan te bellen of een flyertje door de
bus te gooien.’
Toen Jisk begon in het vak, was zijn
neef Jonathan 5 jaar. ‘Ik vond het
op zich allemaal wel interessant wat
‘grote oom Jisk’ allemaal deed’, vertelt Jonathan. ‘Maar ik was niet van
plan om zelf in de kantoorinrichting
aan de slag te gaan. Na mijn studie

International Business kwam ik echter
bij een projectinrichter te werken en
sprak ik daar geregeld met Jisk over.
Nadat ik een paar jaar ervaring had
opgedaan, zijn we uiteindelijk gaan
samenwerken. Afgelopen zomer ben
ik toegetreden als compagnon, waarmee zowel Vertidesk als Ergohome
familiebedrijven zijn geworden.’
Boem! De eerste bestelling!
Jonathan ging onder meer aan de
slag met het opzetten van een webshop. Jisk: ‘Toen die eenmaal online
was, gebeurde er eerst een paar dagen niks. Maar toen: boem! De eerste
bestelling! Dat was een heel gaaf
moment. Sindsdien loopt het eigenlijk gewoon storm. Daarbij vind ik het
leuk om te zien dat we veel kritische
klanten hebben, die uitgebreid onderzoek doen en vergelijken voordat
ze tot aankoop overgaan. Uiteindelijk
komen ze bij ons terecht en krijgen

Onderzoek thuiswerk in 2020

Het team van Ergohome, dat is gevestigd in de BakkeRij: Jisk Boschma, Joar de Baat, Jonathan Eijsenring en Luc Debuyser.

we lovende reacties, met een gemiddelde waardering in de reviews van
een 9,7.’
‘Wat we veel horen’, vult Jonathan
aan, ‘is dat mensen het maanden
hebben uitgehouden op hun keukenstoel en nu toch investeren in
een thuiswerkplek waarmee ze jaren

vooruit kunnen. Want het thuiswerken zal zeker een blijvend iets zijn.
Soms hebben mensen elders al een
zit-sta-bureau gekocht. Eenmaal thuis
blijkt het bureau onvoldoende hefvermogen te hebben of wankelt het
wanneer het op de hoogste stand
staat. Of er zit geen automatische
stop op bij weerstand, waardoor het

bureau kapot gaat als er een kabel of
iets dergelijks tussen zit. Dan koop je
irritatie, alleen weet je dat nog niet.
We zijn ervan overtuigd dat wij een
goede en concurrerende oplossing
hebben en staan met Ergohome voor
de beste thuiswerkplek.’
 www.ergohome.nl

De ene hond is de andere niet
‘Ze gaat haar eigen gang en doet niet altijd wat ik zeg’, klaagde een Amerikaanse
expat manager ooit, tijdens een van mijn bijeenkomsten over inhouse trainingen
Dutch for expats. Hij sprak over zijn Nederlandse secretaresse, die conform onze
volksaard zelfstandig en proactief haar functie uitoefende.

Eind 2020 werkte 48% van de werknemers thuis: 35% volledig en 14%
combineerde thuiswerken met werken op locatie. Thuiswerken is dan ook
een van de meest getroffen COVID-19 maatregelen op het werk, blijkt uit
de laatste meting van het NEA-COVID-19 onderzoek van TNO.
Bijna 1 op de 7 (14%) werknemers, die niet volledig thuiswerkt, geeft aan
dat zij hun werk ook meer thuis zouden kunnen doen. Bijna 1 op de 4
werknemers wil ook na de pandemie grotendeels vanuit huis blijven werken. De arbeidsomstandigheden van thuiswerkers zijn nog niet ideaal: 45%
heeft behoefte aan extra middelen voor een goede werkplek. Daarnaast
zijn thuiswerkers nog meer gaan zitten. Bijna 90% zit minstens 6 uur per
dag achter een beeldscherm, gemiddeld bijna 8 uur per dag. Ook in de
vrije tijd zitten thuiswerkers nog eens 5 uur, dat is een uur en drie kwartier
meer dan eind 2019 en drie kwartier meer dan in de zomer van 2020.

Nederlanders groeien op met de
boodschap dat je eigen individualiteit
voorop staat en persoonlijke ontwikkeling belangrijk is. Zelf nadenken
en handelen binnen je functie is heel
normaal en wordt zelfs gewaardeerd.
De directieassistente deed wat er
van haar verwacht wordt binnen de
Nederlandse bedrijfscultuur, maar de
Amerikaan ervoer de situatie vanuit
zijn eigen referentiekader. ‘Ik ben de
manager en iedereen doet wat ik zeg,
binnen de lijnen die we hebben afgesproken.’ Die hiërarchische aanpak
loopt nou eenmaal niet altijd lekker in
ons kikkerlandje.

king en werkrelatie. Ze spraken niet
over dezelfde ‘hond’. Een veelvoorkomend gegeven op de werkvloer. De
een denkt bij het woord hond aan een
langharige teckel, terwijl de ander een
gezellige golden retriever in gedachten heeft.

Gezellige golden retriever
Kortom, twee partijen werkten langs
elkaar heen, in de veronderstelling het
over hetzelfde te hebben. Samenwer-

Bij gesprekspartners met dezelfde
achtergrond is de ‘hond’ soms al niet
dezelfde, maar bij verschillende culturele achtergronden ligt het gevaar
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van miscommunicatie nog meer op
de loer. Bespreek daarom eerst goed
of iedereen hetzelfde voor ogen heeft.
Dat scheelt een hoop ergernissen en
miscommunicatie tijdens het verdere
contact.
Caroline van Blerkom
Lexicon Trainingen
 www.lexicon.nl

COLOFON

AGENDA
Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda
Als gevolg van de Covid-19-maatregelen zijn verschillende bijeenkomsten afgelast of verplaatst.
Tip: check de websites van de organisaties voor de meest actuele stand van zaken.

wo. 24 maart
Huurders en verhuurders in gesprek
Digitale bijeenkomst over huur
bedrijfspanden, door gemeente
Haarlem.
19.30-21.00 uur
anmelden: avdburgh@haarlem.nl
A

Inzicht in je eigen cultuur en van de
cultuur waarmee je samenwerkt, kan
enorm veel opleveren. Is de ‘ja’ van de
ander wel een echte ‘ja’ of kun je beter nog even doorvragen of de ander
het echt gaat doen? Begrijpt de ander
wel wat je bedoelt met je boodschap?
Spreken jullie over dezelfde hond?

do. 1 april
Present your Startup
Online event, pitches van halve
finalisten aan de jaarlijkse
wedstrijd.
11.00-14.00 uur
ww.presentyourstartup.nl
w

do. 1 april
NetwerkenWerkt!
Online bijeenkomst, netwerk voor HRprofessionals uit Zuid-Kennemerland
en IJmond.
10.00-11.30 uur
ww.wspzkij.nl
w

Goede Zaken is een
commerciële uitgave, in
samenwerking met diverse
partners, geproduceerd
onder redactionele
verantwoordelijkheid van:

waarderpolder.nl

RECLAMEBUREAU

Tips en contact:
goedezaken@decoalitie.nl.

