
 

 

Maak het team zichtbaar op kantoor  
 
De afgelopen periode hebben veel mensen thuisgewerkt. Dat is 
het nieuwe normaal geworden. Een deel werkt thuis en een deel 
mag naar kantoor. Het is niet meer vanzelfsprekend dat je al je 
collega’s tegenkomt op kantoor. De binding met de organisatie 
en collega’s is daardoor minder. En dat is jammer. Hoe zorg je 
ervoor dat het teamgevoel sterk blijft, het wij-gevoel overeind 
blijft? Eén manier is om alle medewerkers samen te brengen in 
een fotocollage op kantoor.  
 
Het teamgevoel  

Een hecht en sterk team is onmisbaar voor een succesvol bedrijf. De binding met het team heeft het afgelopen 
jaar onder druk gestaan. Dat is niet verwonderlijk aangezien een groot deel van de medewerkers thuis heeft 
gewerkt. Er zijn verschillende manieren om het teamgevoel weer te versterken. Een fotocollage met alle 
medewerkers is daar één van. Een team collage laat zien wie de mensen achter de organisatie zijn. Ook laat het 
zien wat de sfeer en identiteit van een bedrijf is. Voor bezoekers (bijvoorbeeld klanten en potentiële klanten) is 
het leuk om te zien wie de gezichten achter het bedrijf zijn.  
 

Over FERBYN 

In 2019 ontwierp het team van FERBYN een hoogwaardig collagesysteem om flexibele collages mee te maken. 
De naam FERBYN komt uit het Fries, wat ‘verbinden’ betekent. Wij fotograferen medewerkers en brengen ze 
samen in een collage. Op deze manier helpen wij bedrijven om hun medewerkers centraal te zetten. 
 

Hoe werkt het 

Het begint met leuke portretfoto’s van de medewerkers. Zij deze er niet, dan fotograferen wij het team, 
passend bij de identiteit van de organisatie. Wij drukken de foto’s op aluminium lijsten (tiles) en koppelen deze 
onderling met rvs-verbindingselementen tot een collage.  
 
Door het ontwerp hoeft er vrijwel niet in de muur geboord te worden. Ook kunnen de tiles eenvoudig 
gewisseld en toegevoegd worden. Een fotocollage kan je uitbreiden en groeit als het ware mee met de 
organisatie. Gaat een medewerker uit dienst dan krijgt hij/zij de tile mee als aandenken. De plek wordt 
opgevuld door een bedrijfslogo of nieuwe collega. 
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Prijzen 

Een FERBYN collage kost tussen de € 40 - € 80 per medewerker (de prijs is afhankelijk van het aantal 
medewerkers). De collage wordt bij de klant op locatie gemonteerd.  
 

Contact 
Voor meer informatie neemt u contact op met Nine Bootsma op telefoonnummer +31615878766 of 
nine@ferbyn.nl. Of kijk op 
https://www.ferbyn.com/team-collage. 
 

Persbeelden downloaden 

Hoge resolutie foto’s kunt u downloaden 
via https://www.ferbyn.com/pers 
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