
Het geluidsstoplicht meet het spraak- en geluidsniveau in een (werk)ruimte. Bij te veel en aanhoudend 
rumoer wordt het geluidstoplicht oranje. Houdt het geluid langer aan of wordt het luider? Dan springt het 
stoplicht op rood. Het geluidsstoplicht is toepasbaar op veel verschillende werkplekken. De voorwaarden 
van het geluidsniveau stel je zelf eenvoudig en snel in met behulp van een app. Een paar voorbeelden:

Heeft u vragen of wenst u nadere  
toelichting voor uw werkplek? 

Neemt u gerust contact met ons  
op voor meer informatie of een  
persoonlijke uitleg.

advies en maatwerk  op het gebied van horen en verstaan

Last van 
(overmatig) geluid 

op de werkplek? 
Krijg grip!

Het geluidsstoplicht is er in  
twee uitvoeringen.
1.  Voor eenvoudige bevestiging 

aan het (systeem)plafond.
2.  Als tafel- of kastmodel; plaats 

hem bovenop de kast en steek 
de stekker in het stopcontact.

Afmetingen H 27 cm ø 4 cm

Met de gemakkelijk 
bedienbare app kun 
je zelf instellen bij 
welk geluids niveau 
en geluidsduur het 
geluidsstoplicht 
groen, oranje of  
rood brandt.

Projectmatige oplossingen 
voor doven en slechthorenden 
Adviesbureau PlanPlan
  
■  telefoon: (033) 445 01 25 
■  e-mail: info@planplanadvies.nl  
■  www.planplanadvies.nl

Adviesbureau PlanPlan richt zich op oplossingen voor de werkplek en projectmatige oplossingen voor doven en slechthorenden.
Ook adviseren wij over oplossingen voor mensen met een zachte stem. Luisteren, horen en verstaan, daar draait het om in ons vak.

Op kantoor
Pratende collega’s terwijl uit de radio 
het weerbericht klinkt, de koffie-
machine knarst verse bonen tussen 
de geluiden van de gang door.  
Ongemerkt zijn er meer geluiden  
op jouw werkplek dan je lief is. Het 
geluidsstoplicht helpt je alert te zijn 
op (te) veel geluid. Zo hoef je niet 
(meer) te vragen om rust, maar is  
geluidsdrukte voor iedereen zicht-
baar. Een ideale tool om naast rust 
ook ieders concentratie te verhogen. 
Hoe ontspannen is dat? 

In het onderwijs
Het geluidsstoplicht is een eenvoudig 
hulpmiddel om kinderen in een groep 
medeverantwoordelijk te maken 
voor het geluid. Het geluidsstoplicht 
helpt zo op speelse wijze het geluids-
niveau van een groep te verminderen 
en laag te houden. Deze voor ziening 
zorgt ervoor dat kinderen elkaar  
wijzen op het oranje of rode licht  
en elkaar tot rust manen.  
Hoe rustgevend is dat?

In een callcenter
Telefoneer je met veel collega’s  
binnen een ruimte, dan wordt er al 
gauw harder gepraat om boven het 
geluid van een ander uit te komen. 
Het geluidsstoplicht kan callcen-
termedewerkers helpen om het 
geluidsniveau in een gezamenlijke 
werkruimte acceptabel te houden.  
Je hoeft elkaar er niet telkens op te 
attenderen, het stoplicht spreekt  
voor zich. Hoe comfortabel is dat?

Uiteraard is het geluidsstoplicht ook geschikt voor nog  
veel meer werkplekken waar het (te) rumoerig kan zijn.

GELUIDSSTOPLICHT


