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Stabiliteit op de werkvloer behoort tot het verleden. Het wordt turbulenter en complexer op het kantoor.
Vele trends waaien op, komen op kracht, trekken over de werkvloer en laten hun sporen achter. Speciaal
voor Inside Information doen interieurkenners Kitty de Groot en Françoise Bronner onderzoek naar
de ontwikkelingen in Nederland. Dit keer besteden zij aandacht aan trends en de toekomst van de
werkomgeving. Auteur: Kitty de Groot (NL) en Françoise Bronner (F).

Beleef de hectiek en de turbulentie die
komen gaat, zoek rust en comfort, een
eigen plek, maar houdt u vast, want als
u verder leest, komt deze wervelwind
aan trends in een verwoestend tempo
op u af; eraan ontkomen is niet meer
mogelijk. “Het kan heel snel gaan”, beaamt Tjeu Verheijen, projectmanager van
‘The Changing Workplace’ bij Vodafone
Nederland. “Zo’n 2 jaar geleden hadden
we in Maastricht twee video-conferentiesystemen. Deze stonden in de vergaderruimten van het hoogste management.
Nu hebben we er 32 en zijn ze bedoeld
voor algemeen gebruik. Nog even en
het vierde generatie-netwerk maakt het

mogelijk om iedereen op iedere willekeurige plek met de ander in contact te
stellen via zogenaamde ‘live-streams’.
Technologie wordt geavanceerder en
mensvriendelijker. Alles communiceert:
sensoren, camera’s, systemen en mobiele
apparaten. Ze verzamelen en analyseren
informatie, zodat we via onze persoonlijke ‘mobiele assistenten’ van de hoed
en de rand weten: wie is er op kantoor?
En waar bevinden ze zich?”
Toegankelijkheid van informatie lijkt
noodzakelijk, want de aanwezigheidsplicht op kantoor gedurende gezette
werktijden verdwijnt in snel tempo.

“Zo’n 5 tot 10 jaar geleden gingen we
‘s ochtends naar de Coffee company ‘To
Go’ voor een goede bak koffie, die we
meenamen het kantoor in, naar onze
eigen werkplek. Nu nemen we onze
werkplek – de laptop – mee naar de Coffee Company ‘To Stay’, voor een moment
van ontspanning.” Aan het woord is Rob
Wagemans, oprichter van architectenbureau Concrete, van wiens hand de ontwerpen van de Coffee Company komen.
“We bieden mensen hier drie keuzes. Zij
die haast hebben, nuttigen een kop koffie
aan de hoge statafel en checken het laatste nieuws. Heb je even de tijd, dan ga je
zitten aan de lange tafel voor overleg of

Liggend in de ronding van het met rood gestoffeerde Vodafone-logo, bij het raam met
zicht over de Maas en Maastricht, ligt de wereld aan onze voeten.
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Het kantoor-als-ontmoetingsplek van technologiebedrijf Wortell is gevestigd in een kerk in het dorpje
Lijnden. De gerenoveerde kerk onderstreept de identiteit van het bedrijf: inspirerend en innovatief.

om te werken. In de fauteuils rust je uit
en werk je aan je contacten.”
Werknemers krijgen steeds meer keuzevrijheid, zeker in Nederland. Nu onze materiële noden zijn bevredigd, ontstaat er
ruimte voor niet-materiële behoeften: persoonlijke groei, zelfexpressie, levenskwaliteit en het baas-zijn-over-je-eigen-tijd.
“Hierbij wordt ons leefritme steeds meer
bepaald door individuele factoren en door
ons streven het beste te leveren op meerdere vlakken: we willen werken, een ouder zijn, sporten en socializen”, aldus Paul

‘Beleef de
hectiek en de
turbulentie’

Smit, HRM-directeur van Vodafone Nederland. “En dat allemaal goed, intens en
op de momenten dat het ons uitkomt. Het
zelf kunnen bepalen wat we doen, waar
en wanneer, draagt bij aan ons geluk en
maakt ons productiever. Wij bij Vodafone
ondersteunen personeel en klant hierin.
Het zit in onze genen als innovatieve aanbieder van mobiele diensten.”
“Vrijheid is goed, zolang het niet ten koste
gaat van de betrokkenheid die medewerkers bij de organisatie ervaren”, zegt Floris
van Puijenbroek, partner bij Veldhoen
+ Company, één van dé organisatieadviesbureau op het gebied van toekomstbestendig werken. “Het mag niet leiden
tot egocentrisch gedrag. Gelukkig komt er
in de praktijk steeds meer aandacht voor
dit thema en de impact van technologie
en ‘social media’. Er wordt veel waarde
gehecht aan fysiek contact, het is kwa-

litatiever en minder vluchtig dan contact
per mail of per telefoon. Het draagt bij aan
goede relaties, samenwerking en kennisdeling. Dat is ook nodig, omdat onze wereld te complex is geworden om solistisch
op te treden. Heb daarom als organisatie
het lef om het kantoor als ontmoetingsplek
in te richten, een plek die makkelijk toegankelijk is en die klant, partner en medewerker verleidt om er naartoe te komen.”
Technologie verdwijnt uit het zicht en
verandert het kantoor in een thuis met
een duidelijke eigen identiteit. Wortell,
een technologisch bedrijf dat innovaties bouwt op basis van het Microsoft
platform, heeft de hierboven genoemde
huisvestingseisen één voor één afgevinkt: haar kantoor-als-ontmoetingsplek
is gevestigd in een kerk in het dorpje
Lijnden, dat tegen Schiphol en de A9 aan
ligt. De gerenoveerde kerk onderstreept

de identiteit van het bedrijf: inspirerend
en innovatief. “Het is het onmogelijke
mogelijk maken: je innoveert in een stuk
erfgoed. Het is heel oud, maar tegelijk
voorzien van de nieuwste technologieën,
die op een onzichtbare wijze geïntegreerd zijn in de omgeving. Hierdoor
straalt de werkomgeving rust en comfort
uit”, vertelt Maarten van Noort, directeur
van Wortell, ons vol trots. “Hard praten
doe je hier niet, het galmt gelijk de open
ruimte door. De werk- en ontmoetingsruimte (het kerkschip) is open en overzichtelijk. Ruis en rotzooi, zoals fysieke
post, archiefkasten, rondslingerende
telefoons of kabels, ontbreken. Post en
telefoontjes komen digitaal binnen en
worden via WIFI naar de desbetreffende
laptops gestuurd. Alle informatie is zo op
die ene verhuisbare werkplek – de laptop
– voorhanden. Dit voorkomt rommel en
zoekwerk en maakt werken effectief en
efficiënt.”
Van Noort geeft zijn visie over het kantoor van de toekomst: “Het is thuiskomen
bij je eigen club. De identiteit van de organisatie is duidelijk, zij heeft ruimtelijk
vorm gekregen. Naast het functioneren
als ontmoetingsplek, zal het kantoor van
de toekomst een duidelijke eigen authentieke identiteit uitstralen om mensen te
binden en aan te trekken”.

‘In 2020
werken we in
zelfsturende
teams’
elkaar op kantoor, in publieke ruimten,
cafés of flexwerkplekken. Om te komen
tot creatieve plannen, frisse oplossingen
en effectieve projectstarts en -doorbraken, zullen ze zich in de toekomst mogelijk steeds vaker terugtrekken in één
van de dan vele ‘futurecenters’. Dit zijn
informele plekken, waar mensen samen
vernieuwende ideeën, strategieën en
projecten kunnen ontwikkelen. “Een
grote verscheidenheid aan omgevingen en settings brengt de gebruikers uit
hun dagelijkse routine”, vertelt Herman
Kossmann, die met zijn ontwerpbureau
Kossmann.dejong het LEF future center
van Rijkswaterstaat in Utrecht ontworpen
heeft. “Dit schept ruimte voor nieuwe
initiatieven, ideeën en samenwerkingen.
Voor een overheid die oplossingen moet
vinden voor een dicht slippende infrastructuur en een stijgende zeespiegel,

kan dit leiden tot oplossingen die het
volk veel geld en ergernis besparen.”
“Om iedere keer weer tot een verrassend
effect te komen in werk- en leeromgevingen, bieden we een scala aan zintuiglijke
attributen aan. Hiermee is iedere denkbare sfeer op te roepen. Licht, kleur, geluid,
beeld, geur, catering, positie, ruimtelijke
setting en omvang zijn te variëren. Je
zit, staat, ligt, hoog of laag, comfortabel
of rechtop. Alles is verplaatsbaar of in te
stellen, zodat settings snel te veranderen
zijn naar gewenste functie. Voor het leggen van vertrouwelijke relaties, kunnen
gedeeltes van de vloer zakken en beland
je in een huiskamer met comfortabele
banken rondom een (virtueel) brandend
haardvuur. In het multi-mediatheater,
omringd door beeld, sfeer en informatie,
ben je in mum van tijd in een andere
omgeving: in het fitnesscenter of aan het
strand. Open en coöperatieve houdingen,
die aanzetten tot abstract en globaal
denken, worden zo snel opgeroepen ten
behoeve van de creativiteit.”
In het jaar 2020 werken velen van ons
waarschijnlijk in zelfsturende, veelal virtuele teams. Steeds meer bedrijven geven
hun activiteiten in handen van zelfstan-

“Vaste kaders behoren tot het verleden.
Alles wordt losgekoppeld; de werknemer
van zijn werkplaats, de afdeling van zijn
verdieping en de organisatie van zijn
kantoor”, voorspelt Thamar Keulen, senior adviseur bij Veldhoen + Company.
Goedkope technologie heeft het organiseren buiten organisaties lucratiever
gemaakt dan erbinnen. Hierdoor kunnen
heel veel autonome werknemers, kleine
bedrijven en ZZP’ers zichzelf organiseren.
Ze werken via het internet en ontmoeten

Een goed voorbeeld van een toekomstgerichte
werkruimte: het LEF future center in Utrecht.
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In het LED futurecenter is iedere denkbare sfeer op te
roepen.

In het jaar 2030 is de vraag naar zorg
groot. Het aantal ziekten – veelal van

psychologische aard – is door de individualisering en de snelle technologische en
organisatorische veranderingen sterk toegenomen. Volgens Gründemann komen de
hiermee samenhangende sociale verantwoordelijkheden, zoals gezondheidszorg,
preventie en re-integratie, steeds meer
op het bordje van de werkgever te liggen.
En hiermee groeit de noodzaak om een
gezonde en comfortabele werkplek aan te
bieden, met veel daglicht en groen, een
gezonde lucht en een goede akoestiek,
wellness- en sportfaciliteiten, een gezonde keuken, comfortabele meubels, een
tuin met WIFI, en trappen in plaats van
liften. Kantoren zijn in 2030 veelal energieneutrale gebouwen. En nieuwbouw
is hiervoor niet persé nodig. Zo wordt de
gerenoveerde kerk van Wortell verwarmd
en gekoeld vanuit de vloeren, gebruikmakend van warmte uit de aarde. Het is
comfortabeler en milieuvriendelijk dan het
gebruik van radiatoren. Het past bij onze
gedachtegang van 2030: we stellen alles
in het werk om de aarde te sparen zonder
aan comfort in te moeten boeten.

En na 2030? We zijn nog steeds bezig
het kantoor – dan ontmoetingscentrum
– verder vorm te geven, want onze drift
naar vernieuwing blijft. Zeker bij de Nederlanders. We blijven innoveren als dat
ons meer nut, vrijheid en welzijn oplevert. En ondanks een voortschrijdende
individualisatie, strevend naar nog meer
autonomie, blijven we kuddedieren; waar
we ook belanden,we passen ons op collectief niveau gemakkelijk aan. We gaan
op zoek naar een sfeer van gezelligheid
en overeenstemming vanuit een democratische gedachte. Dat zit zo ingebakken
in onze cultuur, dáár komen we niet zomaar van af.

Bulvano has created an innovative workplace
concept for today’s ofﬁce environments.
BeROOM is a fully independent and ﬂexible
accoustic solution for the open space ofﬁces

Concentration workstation
Conference calls

Industriepark Kapelleveld
Koralenhoeve 20
B-2160 Wommelgem
+32(0)3 355 37 40
info@bulvano.be
www.bulvano.be
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Meetingroom
Lounge area

www.veldhoen.nl
www.concreteamsterdam.nl
www.kossmanndejong.nl
www.wortell.nl
www.vodafone.nl
www.tno.nl

Antwerpen

58

-

Rotterdam
K.P. van der Mandelelaan 100
3062 MB Rotterdam
+31(0)10 253 50 00
info@bulvano.nl
www.bulvano.nl

Space for vision

dige projectteams, waarin uiteenlopende
competenties, knowhow en capaciteiten
bij elkaar worden gebracht. Een mogelijk
toekomstbeeld hierbij is dat slechts voor
de duur van het project voor het team
apparatuur en kantoorruimte wordt gehuurd. Het project begint in een futurecentre, waar de basis wordt gelegd voor
een goede samenwerking. De eerste ontmoeting is intens en fysiek. Het globale
idee, de scope en doelstellingen worden
gemeenschappelijk vastgelegd. Bij beëindiging wordt het team weer ontmanteld.
Volgens Rob Gründemann, senior adviseur
bij TNO Arbeid en mede-auteur van het
boek ‘De toekomst werkt. Mens en bedrijf
in 2020’, zorgen de steeds weer vernieuwende projectteams voor kennisuitwisseling, -verrijking, nieuwe inzichten en
ontwikkelingen. “Dit zal hard nodig zijn
om ons land te kunnen voorzien in een
dringende behoefte aan energievoorziening en zorg”, zegt hij.

