
Beste Amsterdam Economic Board, 

 

Graag maak ik gebruik van de mogelijkheid om bekendheid te verkrijgen voor het product, 

de Person to Person Vibra Tag, welke een bijdrage kan leveren aan “het nieuwe normaal” 

van de #anderhalvemetersamenleving. 

De P2P Vibra Tag is een apparaat dat ontwikkeld is in Engeland als afgeleide van een 

bestaande productlijn om mensen en machines te beschermen tegen aanrijdingen op de 

werkvloer. Het reduceert de kans op bedrijfsongevallen. 

De apparaten maken gebruik van RFID technologie ( Radio Frequentie Identificatie ), deze 

techniek wordt bijvoorbeeld ook gebruikt bij contactloos betalen met de bankpas. In de 

apparaten zitten zenders die ervoor zorgen dat de “chips” met elkaar op afstand kunnen 

praten. Zo herkennen ze elkaar. 

 

De P2P Vibra Tag, wordt op de man gedragen, en is speciaal ontwikkeld voor bewustwording 

van de RIVM richtlijn in kader van voorkomen van verspreiding van het Covid-19 virus.  

Als 2 personen die een P2P Vibra Tag dragen, dichter bij elkaar komen dan 1,5 meter (dit kan 

ingesteld worden naar gelang de benodigde veilige afstand, het geeft een signaal bij 1,6 

meter) geeft de P2P Vibra Tag een signaal. Dit signaal kan in de vorm van trillingen of piepen. 

Hierdoor zijn de betroffen personen zich zeer bewust van de 1,5 meter en houden 

automatisch afstand. De P2P Vibra Tag voorkomt hiermee dat mensen onbewust toch 

dichter bij elkaar komen dan de gestelde veilige richtlijn afstand. 

Waar is de P2P Vibra Tag toe te passen? Dit kan in iedere omgeving waar mensen mogelijk 

interactie met elkaar hebben. Nu is het natuurlijk bijna onmogelijk of wellicht niet 

betaalbaar om iedereen die in Nederland leeft uit te rusten met deze P2P Vibra Tag. Echter is 

het wel goed mogelijk bepaalde werklocaties hiermee te voorzien. Dit kunnen bouwplaatsen 

zijn, distributiecentra, verpakkingsindustrie, maar ook bijvoorbeeld de apotheker of wellicht 

de restaurants in de stad. Restaurants kunnen de koks en het bedienend personeel hiermee 

uitrusten, maar ook de klant er 1 in bruikleen geven. Hierdoor blijft de bediening op afstand 

van de klant, en de klanten blijven onderling ook op afstand. Er zijn veel situaties te 

bedenken waar de P2P Vibra Tag van grote waarde kan zijn om de veilige afstand te 

bewaken. 

 

Dank voor uw aandacht. 

 



 

 

Met Hartelijke groet, 

Rob Wassenaar 

wssignal1.5@gmail.com 

0634838190 
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