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Ontwerp 
werkruimtes 
rondom de mensen 

die ze gebruiken

Mensen hebben behoefte aan 
connectie, comfort, flexibiliteit en 
inclusie. Wanneer aan deze 
behoeften wordt voldaan, dan heeft 
dit positieve invloed op productiviteit.



Creëer kansen voor samenwerking in 
elke ruimte.

Gelijkwaardige

vergaderingen


ONGEACHT  
WAARVANDAAN 

Zet alle ruimtes 
om in goed 
afgestemde 
werkstations.


Buurt
ruimtes

Werknemers die aangeven 
dat het kantoor belangrijk is 
om samen te werken met 
teamleden en om relaties op 
te bouwen4

Buurtruimtes bruisen van de energie.



Ze moedigen groepssamenwerking 
aan en creëren een gevoel van 
eenheid. Ook zorgen ze ervoor dat  
u meer voldoening en plezier uit uw 
werk kunt halen.

87%

SOCIALE
ruimtes

Werknemers die meer naar 
kantoor zouden komen als ze 
wisten dat hun teamleden er 
ook zouden zijn4

Informele ruimtes voor 
samenwerking, om met elkaar te 
praten en voor virtuele 
ontmoetingen.



Het zijn plekken om relaties op te 
bouwen, en het woon-werkverkeer  
de moeite waard te maken. 


73%

TEAM
ruimtes

Op een ruimte gebaseerde 
videovergaderingen die tegen  
2023 in teamruimtes zullen 
plaatsvinden5


Zakelijke bijeenkomsten met 2 tot 
4 personen6

Teamruimtes stellen kleine teams in staat om privéruimtes  
te gebruiken voor spontane samenwerking. Het zijn flexibele, 
informele ruimtes voor videovergaderingen.


77% 73%

brainstorm
ruimtes

Mensen die aangeven dat 
virtuele vergaderingen  
de inclusie en deelname 
laten groeien7

Interactieve open ruimtes  
om ideeën te genereren en  
de stroom van creativiteit  
de vrijheid te geven.



Door videobeelden toe te 
voegen, kunnen meer mensen 
meer ideeën bijdragen.

72%

Focus

ruimtes

Mensen die graag een 
focusruimte voor één 
persoon willen voor hybride 
vergaderingen2 

Privéplekken om een 
videogesprek te voeren,  
te concentreren en tot  
rust kunnen komen. 



Omdat u soms diep moet 
nadenken. En een beetje 
privacy kan helpen. 

62  %

THUIS

KANTOREN

leidinggevenden is van plan om 
een hybride model te 
implementeren, met een 
variërend aantal mensen dat 
op afstand werkt3

mensen vinden dat hun 
thuiskantoor ten minste 1 
apparaat mist3

Geef werknemers de tools om van hun thuiskantoor 
een productieve en fijne werkruimte te maken.



Laat thuiswerken voor hen werken.

1  3 op de  3  4op de   

ELKE KAMER,  
ELKE RUIMTE.


Want werken 
gebeurt overal  
en altijd.  

Mensen die 2-3 dagen per week op 
kantoor willen zijn¹

Mensen die hybride samenwerkingsruimtes 
belangrijk vinden²
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de
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Menselijke verbinding zou de kern moeten 
zijn in het ontwerp van de werkruimte.

HET 
NIEUWE 
KANTOOR
Het kantoor heeft zich ontwikkeld. 


Het is meer dan alleen een werkplek. 


Het is een ecosysteem van fysieke en 
digitale ruimtes die technologie gebruiken 
waarmee werknemers een connectie 
kunnen leggen en productiever kunnen zijn.


Ook is het een verzameling van ruimtes  
die creativiteit, samenwerking en 
community stimuleert.


Wat is de sleutel tot succes van het nieuwe 
kantoor? Het omarmen van verandering en 
het ontwerpen van ruimtes waarbij mensen 
centraal staan.

Een plek waar mensen 
kunnen samenwerken.

DE  
WERKRUIMTE,

Een nieuwe 

invulling Nieuwe ideeën voor meer 

menselijke werkruimtes
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