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Tikken zonder zorgen
Nog meer laptopnieuws: het bedrijfje Dutchdesigntrading.nl ontwierp een onder-
steuningsbord waarmee ook laptopgebruikers ergonomisch kunnen werken. 

Erg handig, want naarmate de technologie vordert, lijkt het formaat van laptops steeds

kleiner te worden, en dit komt de handzaamheid niet ten goede. Het ontwerp is van 

Arie van Dorrestein, die als zelfstandig ondernemer door rsi-klachten zijn werkzaamhe-

den niet meer kon uitoefenen. De laptop wordt in het ondersteuningsbord

geschoven, waardoor de juiste hoogte en afstand afgesteld kunnen wor-

den. Een extra toetsenbord en muis zijn hierdoor niet meer nodig.

En bovendien, claimt het bedrijf, ondersteunt het bord de han-

den, polsen, onderarmen, schouders, nek en rug. De prijs

is volgens Dorrestein bewust laaggehouden, ‘zodat het

product voor iedereen betaalbaar is’. Een ondersteu-

ningsbord kost 59,95 euro. (KW)
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STAGEPLAZA.NL

55.000 stagiairs
in de aanbieding

Wat klopt hier niet: de vraag is
groot en het aanbod is ook niet

gering. Antwoord: stageaanbieders en
stagiairs lopen elkaar te vaak mis, en áls
ze elkaar vinden, gaat de communicatie
langzaam of zijn de reacties vaak traag. 
Voor het eerste probleem konden vragers

en aanbieders elkaar al gemakkelijker

vinden op sites als stageplaza.nl. Deze

site heeft met de introductie van een

chatfunctie nu ook een oplossing gevon-

den voor de langzame communicatie tus-

sen de partijen. Studenten krijgen zo snel-

ler antwoord op hun vragen, en bedrijven

krijgen ‘live’ hulp bij bijvoorbeeld het aan-

maken van een profiel. Helaas kunnen de

bedrijven en studenten nog niet met elkaar

chatten, maar die mogelijkheid zal vast ook

niet lang op zich laten wachten. (KW)
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Kekke laptoptas 
De laptop die werknemers van hun
bedrijf in bruikleen krijgen, wordt

meestal verpakt in functionele, maar lelijke
tassen. En vooral vrouwen worden graag
met een mooie tas gezien. Reden voor
het bedrijf Zoeni om de vormgeving van
de klassieke laptoptas eens grondig
aan te pakken. Eerlijk is eerlijk, u
moet er wel wat geld voor over
hebben (het instapmodel kost al
169 euro), maar wellicht is de
aparte tas een lokkertje om
schaars personeel mee te
verleiden? De laptoptas
als secundaire
arbeidvoorwaarde,
desgewenst mét
bedrijfslogo.
(KW)
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