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Gezond en gelukkig met zesurige werkdag

K

unnen we stress en ziekteverzuim
op de werkvloer verminderen
door een zesurige werkdag in te
voeren? Is het zelfs mogelijk zo
de productiviteit te verhogen?
Sinds vorig jaar past de Zweedse
stad Göteborg die nieuwe werkwijze toe op een groep verpleegkundigen in een rusthuis. Daarvoor nam de stad veertien extra
werkkrachten aan. De kostprijs
bedraagt 800.0000 euro. Na een
jaar blijkt dat de werknemers
meer tijd en energie hebben.
Ze zijn minder gestresseerd en melden zich
minder vaak ziek.
Bovendien heeft het
experiment een positief
effect op de balans tussen het werk en privéleven.
Toyota voerde dat
model dertien jaar geleden al in bij zijn service-

centra en boekte sindsdien een vierde
meer winst. Zo merkten ze bij de
Japanse autoreus onder meer dat de
machines efﬁciënter werden
gebruikt. En het was gemakkelijker personeel aan te werven. Een ander voorbeeld is
Filimundus, een bedrijf uit
Stockholm dat apps ontwikkelt. Daar zorgt een hogere
motivatie voor meer efﬁciëntie
en focus, waardoor het
bedrijf niet aan productiviteit inboet.
De Zweedse liberalen en conservatieven

MINDER WERKEN
Geeft meer energie
en motivatie.

ZAKENIDEE

Marktplaats voor 3D-printen

E

en 3D-printer bouwen of kopen is
allemaal goed en wel, maar wat
maak je er allemaal mee? Kantoorbenodigdheden, als het van
de Poolse start-up Formsﬁeld
afhangt. Het Poolse bedrijf, dat de
sprong naar Silicon Valley aan het
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maken is, maakte met
Formsﬁeld.com een marktplaats
waar ontwerpers hun 3D-ontwerpen
kunnen aanbieden. Je vindt er gsmhouders, post-itbakjes, pennendozen
en andere benodigdheden voor op
kantoor. z

staan kritisch tegenover de hoge kostprijs van de extra werknemers, maar
beschouwen de zesurige werkdag wel
als een productievere manier om werk
te organiseren. Bovendien beweert
Mats Pilhem, de onderburgemeester
van Göteborg, dat de kosten gecompenseerd worden doordat er minder ziekteverzuim is. Zo ontstaat in Zweden
stilaan een mentaliteitsverandering
over het beeld dat een productieve
manier van werken automatisch
gepaard moet gaan met veel diensturen. z
De auteur is timemanager bij
The Time Management Company.

TOOL

De kleine
lettertjes in
één oogopslag

H

et Canadese Beagle.ai heeft een
tool ontwikkeld om de kleine lettertjes in een contract — meestal
een juridisch kluwen — te analyseren, meldt het Nederlandse maandblad Emerce. U laadt uw contract naar
het platform, waar de contractenlezer
de tekst scant op belangrijke clausules.
Daarna presenteert Beagle de resultaten in een helder visueel overzicht.
Daaraan koppelt het onlineadvies om
het contract aan te passen.
De Canadese jurist Cian O’Sullivan richt
zich vooral tot kmo’s met zijn betalende
platform, dat geïnteresseerden gratis
kunnen uitproberen. Microsoft is een
van de partners van Beagle, dat voorlopig nog in testmodus draait. z

