
Al jaren is het mogelijk om 
locatie- en tijdonafhankelijk te 
werken. Toch gebeurde dat niet 
op grote schaal en zeker geen 
vijf dagen per week. Dat werken 
in 2020 permanent veranderd is 
weten we allemaal. 

Uit onderzoek blijkt dat 85% van 
de mensen voortaan minimaal 
20% van hun tijd vanuit huis zal 
blijven werken. Covid-19 is de 
katapult van ICT en innovatie. Met video confe- 
rence kun je makkelijk online samenwerken en 
met een groep communiceren. Microsoft Teams 
en Zoom hebben hun intrede gedaan en de 
manier van communiceren is veranderd. 

Het kantoorgebouw als clubhuis?
De keerzijde van de langdurige 
coronatijd is dat we na verloop 
van tijd toch minder productief 
blijken te zijn. Met name het 
gebrek aan verbinding is hiervan 
de oorzaak. 

Hoe ziet het kantoor van de 
toekomst eruit? Welke func-
ties heeft het? Velen zijn het 
erover eens, dat de ruimte 
transformeert van een func-

tionele werkomgeving naar een inspirerende 
ontmoetingsplek, tegenwoordig ook wel ‘club-
huis’ genoemd. Daarnaast zijn er ook andere 
belangrijke aandachtspunten. Zoals circulariteit, 
duurzaamheid, gezondheid, werkgeluk en effec-
tief met elkaar kunnen communiceren. In deze 
whitepaper geven wij u 6 tips om uw kantoor 
futureproof te maken. 
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Het clubhuis/ 
ontmoetingsruimte
Brainstormen bijvoorbeeld lukt 
nu eenmaal beter als je mensen 
in levenden lijve ziet. Als je 
nieuw bent in een bedrijf kun je 
de cultuur beter proeven als je 
mensen echt ontmoet. Een deel 
van het werk kan vanuit huis 
worden gedaan. Maar zeker niet 
alles. Dat betekent, dat het kan-
toor van de toekomst meer ingericht zal worden 
voor ontmoeten en creatieve processen. Er 
zullen meer ruimten komen waar teams kunnen 
brainstormen of een kop koffie kunnen drinken.  
NRC-columnist en auteur Japke-d. Bouma 
schreef er een boek over: ‘Werken doe je maar 
thuis’. Ze refereert naar de kantoortuinen waar 
je je lastig kunt concentreren. Ook zij geeft aan 
haar collega’s gemist te hebben. Ze vindt het 
kantoor gezellig en ideaal om bij te kletsen, 
e-mails te controleren of de laatste stand van 
zaken te bespreken. Bij de inrichting van het 
nieuwe kantoor denken we aan concentratie- 
plekken, maar ook aan een uitgebreide lounge-
hoek of zelfs een sportruimte. Wij geloven  
in de toegevoegde waarde van een hybride  
ontmoetingsplek. Een stimulans om elkaar te  

ontmoeten, samen te werken, creatief te zijn en 
een betere verbinding met elkaar en de organi-
satie te hebben.   

Werkgeluk
Voor veel HR teams is het faciliteren van werk- 
geluk iets heel anders dan medewerkers- 
tevredenheid. Deze groep is er allang achter dat 
het niet iets zweverigs is, maar dat plezier heb-
ben in het werk en ons verbonden voelen met 
elkaar en met de organisatie van groot belang 
is. Mensen willen graag ruimte hebben voor 

autonomie in hun werk en met 
hun competenties betekenisvol 
werk leveren. Daarnaast willen 
zij graag hun skills ontwikkelen. 
Ook de omgeving speelt een  
belangrijke rol in het werkgeluk.  
Hoe zorg je voor een situatie, 
waarin verschillende mensen 
zich thuis voelen? Door de juiste 
omgevingspsychologie zorg je er 
mede voor dat mensen gelukkig 
zijn in hun werk. Ook regelmatig 

een compliment geven creëert meer werkge-
luk dan € 100,-. salarisverhoging. Een burnout 
voorkom je tenslotte niet met meer geld. Wij 
maken samen met onze opdrachtgevers de 
juiste vertaalslag naar een strategisch huisvest-
ingsplan met werkplezier als vertrekpunt. >>

1

Het kantoor van  
de toekomst is  
ingericht voor  

ontmoeten  
en creatieve  
processen

2



Activiteit-gerelateerd werken
Bedrijven zoeken naar een toekomstbestendig 
businessmodel. Dit vraagt om creativiteit van 
de hele organisatie. Om die te realiseren kiezen 
organisaties voor nieuwe wendbare manieren 
van werken. Hierbij wordt het AQ (Adaptability 
Quotient) van teams ontwikkeld. Slimme ideeën 
ontstaan tegenwoordig ook vaak in zogenaam-
de ‘huddle rooms’. Dit zijn focusrooms voor 
kleine teams. 

In de ruimten, die ook bij deze nieuwe manieren 
van werken horen zijn ergonomie en akoestiek 
belangrijk. Bij activiteit-gericht werken (AGW) 
hebben werknemers niet langer een vaste  
werkplek, maar één die aansluit bij de activiteit 
van dat moment. Werk je alleen of in een  
team en wat is de mate van concentratie van  
de werkzaamheden? De antwoorden hierop  
bepalen de werkomgeving die je op dat moment 
kiest. Bijvoorbeeld open ruimten om te commu-
niceren, stiltecoupés voor de werkzaamheden 
van maximale concentratie en een gezellige  
plek in het werkcafé om even je mail te check-
en. Bij de inrichting is de flexibiliteit van ICT van 
onschatbare waarde.

Circulariteit
Al bij de ontwerpfase is hergebruik ons uit- 
gangspunt en is onze betekenisvolle ambitie dat 
afval niet bestaat. Materialen en grondstoffen 
worden steeds schaarser. Daarom ligt de na-
druk steeds meer op verduurzamen en circulair 
worden. Met minimaal gebruik van grondstof- 
fen en het zoveel mogelijk hergebruik daarvan. 
Voor bedrijven, organisaties en instellingen 
betekent dat een kantoorinrichting met meubi-
lair van hoge kwaliteit, dat zijn waarde behoudt. 
Ook betekent dit, dat er een positieve bijdrage 
aan het milieu wordt geleverd. Bovendien zorgt 
de circulariteit voor meer lokale werkgelegen-
heid, minder belasting van het milieu en minder 
verspilling van grondstoffen. Met een circulair 
kantoor bouwt u aan uw goede imago, bespaart 
u door hergebruik van grondstoffen en koopt u 
waarschijnlijk producten ‘Made in Holland’.

Smart facilities 
Om slimmer te kunnen werken heb je slimmere 
faciliteiten nodig (‘Work smarter, not harder’). 
Om dat te realiseren is toepassing van moderne 
technologie in een kantoor belangrijk. Waar 
denken we dan aan? De opkomst van werkplek- 
reserveringssystemen zorgt ervoor dat we 
no shows van vergaderruimten terugdringen, 
toegangsbadges voor bezoekers kunnen ver-
zorgen, BHV’-ers helpen bij track en trace en 
comfort in te stellen op iemands voorkeur. 
Verdergaande sensortechnologie helpt ons bij 
een virusveilige werkomgeving en het verhogen 
van het rendement van het gebouw. Doordat 
we hierdoor big data verkrijgen kunnen we de 
werkplek-beleving en de productiviteit verbeter-
en. Met smart facilities als sensortechnologie  
en Internet of Things zorgen wij daarvoor. >>
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Video Conference
Als 85% van de mensen voor minimaal 20% van 
de tijd thuis gaat werken kun je er niet omheen, 
dat je hen goed wilt faciliteren om met iedereen 
op elk apparaat te kunnen communiceren.  
Maar ook in de moderne vergaderruimte, de 
‘Modern Workspace’ genoemd, is een video- 
conferentie systeem niet meer weg te denken. 
Zelfs in de bij tip 3 omschreven ‘huddle rooms’ 
vind je tegenwoordig  
videoconferentie apparatuur. 
Video conference draagt enorm 
bij aan het effectiever commu-
niceren en samenwerken en 
zorgt ervoor dat er minder  
auto’s op de weg zijn en het mi-
lieu minder belast wordt.  
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Wilt u ook een futureproof kantoor en heeft u advies nodig? 
Wij staan voor u klaar! Bel 023 - 51 33 140 

Office Projects
Kantoorinrichting & Meubilair
Meubelmakerstraat 27, 1991 JD Velserbroek

Met name in de sectoren MKB/MKB+, Horeca, Onderwijs en Overheid hebben wij mooie  
projecten mogen realiseren. Neem gerust een kijkje op onze website, officeprojects.nl. 
Hier vindt u aansprekende voorbeelden bij onze klanten Villa Westend, Duvak, Pro-Act IT,  
CoffeeClick, Gemeente Medemblik, Espeq, Payconiq, Bloom en Veiligheids Regio NHN en  
GGD Hollands Noorden.

Wij kunnen ons voorstellen, dat 
u zich liever niet bezig houdt met 
techniek. Daarom maakt video 
conference deel uit van ons  
palet om uw kantoorinrichting  
te optimaliseren.

Office Projects  
brengt uw bedrijf in 
beweging en zorgt 

ervoor dat uw bedrijf 
futureproof is!


