
Hoe richt je  
het optimale 
kantoor in?
Een kantoor dat strategisch  
klopt zorgt voor betere 
prestaties



De media staan vol met artikelen  
over het nieuwe hybride en flexi- 
bele werken en het daarvoor  
benodigde kantoor. Het thuis- 
werken vanwege COVID heeft  
ervoor gezorgd dat het kantoor in 
de belangstelling staat. Het kantoor  
moet veranderen van een plek om 
te werken naar een plek om elkaar  
te ontmoeten en met elkaar te 
creëren. Of toch niet? 

Ben jij momenteel ook met dit 
onderwerp bezig? Zoek je naar 
de geschikte oplossing voor jouw 
bedrijf? In dit artikel beschrijven 
we enkele benaderingswijzen, 
waarbij we speciaal de aandacht 
vragen voor de strategie-gerichte 
benadering. Want die is het meest 
compleet en onderscheidend. 
Een kantoor dat strategisch klopt, 
zorgt voor betere prestaties van 
mensen.

Wanneer je nadenkt over het nieuwe werken en de  
consequenties daarvan voor de kantooromgeving en de 
medewerkers. En je wilt met een nieuw kantoorontwerp  
betere resultaten behalen. Kijk dan anders naar “het kantoor”.
Zie het als een belevingsplek. Zie de verschillende plekken 
van je kantoor als touch-points waar mensen belevings-
waarden ervaren. Denk dan aan liefde, gemak, welzijn en 
plezier. Als je die beleving opwekt in je kantoor gaan mensen  
beter presteren. Dat is ook los van COVID een reden om een 
nieuw kantoor te wensen.

From a place to work
to a place to be! 

Stayokay - DAY strategic design partner

Denk je ook na over  
de nieuwe kantoor- 
omgeving?
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Volgens Jeffrey Saunders, futurist  
en expert op het gebied van het 
nieuwe werken, verandert er niets 
aan de rol van kantoren. Ze houden 
volgens hem dezelfde rol die ze al 
100 jaar hebben: mensen bij elkaar 
brengen. Met dezelfde elementen: 
focus plekken, samenwerk plekken 
en vergaderruimten. 

Als je vanuit dit inzicht werkt, is de 
oplossing gemakkelijk, dan hoef je 
alleen maar de verhoudingen aan 
te passen. Dit lijkt op het denken 
vanuit het ‘facility management’ 
perspectief: de kantoorruimte en 
het interieur moet een optimale 
ondersteuning bieden aan de be-
drijfsprocessen. 

Het is een functiegerichte bena-
dering: het produceren van het 
product of de dienst is het uit-
gangspunt. De kosten-efficiëntie 
staat centraal. Zo kun je rationeel 
bepalen welke werkzaamheden je 
thuis, online of beter op kantoor 
uitvoert.

Een kantoor ontwerp met meer  
informele besprekingruimtes dan 
bureauplekken.

Thuiswerken is vandaag de dag  
een grote trend, hiernaast is er ook 
behoefte om in het echt samen te 
kunnen komen met collega’s of  
klanten. Het concept van dit kantoor-
ontwerp is gebaseerd op de functies 
‘voor alles wat naast het computer 

scherm gebeurt’. Na het concluderen 
dat individuele taken vanuit huis  
gedaan kunnen worden gaat de  
werkplek op kantoor vooral over  
samenwerken. 

Grotendeels zijn de ruimtes ontwor-
pen met een focus op meetings en 
samenwerken, er zijn slechts enkele 
plaatsen om individueel te werken  
op een computer.

Voorbeeld
thuiswerken op kantoor 

The Crown Estate -  London
Architect - Fathom Architects 

De functionele benadering: 
kostenefficiëntie is key
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Mensen hebben de natuurlijke 
behoefte om bij elkaar te zijn.  
Kantoren helpen hierbij waardoor 
er fantastische dingen ontstaan. 
Op kantoor gaan mensen werk- 
relaties aan, ze zoeken elkaar op 
voor aanmoediging, ontwikkeling 
en support. Deze sociale omgang 
bevordert het werkgeluk. Mensen 
werken ook beter samen als ze 
met elkaar zijn. Bij elkaar zijn leidt 
ook tot een grotere creativiteit, 
Tijdens het samenwerken of bij 
een spontane ontmoeting kunnen 
zomaar nieuwe baanbrekende 
ideeën ontstaan. 

En last but not least ontstaat er 
een cultuur van gemeenschap-
pelijke identiteit en manier van 

doen. Mensen krijgen hierdoor het 
gevoel dat ze onderdeel zijn van 
een groter verhaal en dat hun werk 
betekenisvol is.

Om bij het kantoorontwerp op 
deze elementen in te spelen kun 
je de mensgerichte benadering 
noemen. Het sluit aan op het 
denken vanuit het HR-perspectief 
om goed voor de medewerker te 
zorgen. Het bevorderen van de 
interactie en de samenwerking 
tussen mensen, het ondersteunen 
van creativiteit en het werken aan 
cultuurvorming door middel van 
een mensgericht kantoor, leidt  
onherroepelijk tot een hoger werk-
geluk en een betere productiviteit.

Wat we zien is een 
kwestie van perceptie

Sociale omgang 
bevordert het 
werkgeluk

De menselijke benadering:  
productiviteit is key

Medibank - design by: Hassel 
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Wij spenderen het meeste van onze 
tijd in ons huis en op het kantoor. 
Het concept voor KAB Headquarters 
is gebaseerd op de combinatie van 
deze twee plaatsen. Het ontwerp 
is gericht op de mens en hierdoor 
ontstaat het beste van deze twee 
werelden. De traditionele plaatsen 
van ons huis zoals de huiskamer, 

keuken, trappenhuis en tuin worden 
vertaald in een kantoorgebouw.  
Het huiselijk gevoel komt terug door 
vloerlampen, schilderijen aan de 
muren en meubilair dat ook in ons 
huis zou kunnen staan. De houten 
wandafwerkingen zorgen voor een 
‘geur en textuur’ die niet vaak wordt 
geassocieerd met een werkplek.

Voorbeeld
best of both worlds

KAB Headquarters  - Kopenhagen 
Architect - Henning Larsen

Fotografie - Laura Stamer

De overstijgende benadering voor het 
kantoorontwerp is de strategische  
benadering. Bij deze benadering zijn 
de functie- en mensgerichtheid 
standaard ingrediënten. De ‘facility 
management’ en de HR-insteek zijn 
weliswaar zeer belangrijk maar maken 
een kantoor niet onderscheidend. Een 
kantoor biedt pas echt toegevoegde 
waarde als die op een directe manier 
bijdraagt aan het realiseren van de 
strategische doelen van de onder- 
neming. Dus de vraag is: hoe ontwer-
pen we het strategische menselijke en 
functionele kantoor? Het kantoor dat 
strategisch klopt.

Het antwoord is: zie het kantoor als een  
belevingsplek. Zie de verschillende 
plekken van je kantoor als touchpoints  
waar mensen belevingswaarden 
ervaren. Denk dan aan liefde, gemak, 
welzijn en plezier. Als je die beleving 
opwekt en de mensen; medewerkers, 
klanten, samenwerkingspartners, dit 
ook zo ervaren, dan gaan ze beter 
presteren en wordt je kantoor van  
strategische waarde.  
Hoe werkt het?

De strategische  
benadering: de totale  
performance is key
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De werkplek kan benut worden als een  
creatieve plek voor samenwerkingen,  
maar is anderzijds ook geschikt voor 
een veilige werkplek in de COVID 
pandemie. Om deze beide wensen te 
vervullen is de ruimte ontworpen met 
flexibele zones, voor zowel individueel 
werk als workshops in groepen.  

Door contrasterend kleurgebruik  
worden de verschillende gebieden  
gemarkeerd. De hele ruimte bestaat 
uit een open vloerplan, maar door 
middel van schermen, gordijnen,  
work hubs, enzovoorts kan er toch op 
de gewenste manier gebruik gemaakt 
worden van de ruimte.

Voorbeeld
creativiteit en veiligheid

LOQI - Berlijn 
Architect - Studio Aisslinger

Het gevoel van liefde ontstaat als 
mensen zich aangetrokken voelen  
en identificeren met de rol en 
betekenis van het bedrijf. De rol en 
betekenis gaat over de intrinsieke  
identiteit, over waar het bedrijf 
echt voor staat en waardoor het 
authentiek is. De identificatie met 
en het bewustzijn van de identiteit 

zorgt voor betrokkenheid, inspira-
tie en focus. Het is het begin van 
coherente creatie en innovatie, en 
het leidt, zoals eerder gezegd, tot 
een gemeenschappelijke cultuur. 
Als mensen zich kunnen verbinden 
met de identiteit, het echt voelen, 
dan brengen ze het over op hun 
werk, delen ze het met klanten  

en zorgen ze ervoor dat het bedrijf 
sneller vooruit gaat. 

Bij veel kantoorontwerp-projecten  
zie je meestal alleen maar een uit-
werking van de visuele identiteit,  
van een toepassing van de huis-
stijl. Dat is de branding van het 
kantoor. Maar als je echte trots  

en betrokkenheid wil, dan is er een 
origineel designconcept nodig 
voor het kantoorontwerp. Met het 
toepassen hiervan in de fysieke 
ruimte en het interieur wordt de 
identiteit tastbaar gemaakt en kan 
de liefde zijn groei-versnellende 
werk doen.

Liefde zorgt voor 
focus en versnelling

Fotografie - Laura Stamer
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Het gevoel van gemak ontstaat 
op verschillende manieren.  
De eerder beschreven functie- 
en mensgerichte insteek gaan 
over het ervaren van gemak als 
het kantoorontwerp de werk- 
processen optimaal ondersteund 
en helpt bij het tot stand komen 
van een beter contact tussen 
mensen, een betere samen- 
werking, ideeënvorming en  
cultuurvorming. Gemak zorgt 
dan voor kosten-efficiëntie en 
productiviteitsverbetering.  
Maar er zijn meer doelen waar 
het opwekken van het gevoel 
van gemak een belangrijke rol  
bij kan spelen. 

Een smart-office ontwerp met 
digitale apps en datageneratie 
verhoogt het gemak voor mensen 
en zorgt dat het bedrijf slimmer 
en efficiënter opereert. Met een 
kantoorontwerp op basis van 
flexibele ruimtes en interieur, 
biedt mensen het gemak om 
zich snel aan te kunnen passen 
aan of (met voordeel) in te spe-
len op veranderende omstandig-
heden.

Gemak zorgt  
voor efficiëntie en 
aanpassingsvermogen

Contact tussen 
mensen, betere  
samenwerking, 
ideeënvorming en  
cultuurvorming

Realiseer een 
vitale omgeving 

The End of Sitting - design by: RAAAF & Barbara Visser 
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Net zoals bij liefde en gemak, draagt  
het opwekken van het gevoel van 
welzijn ook bij aan het realiseren 
van een aantal strategische doelen.  
Hiervoor integreren we van de 
functie- en mensgerichte benade-
ring. Deze oplossing biedt welzijn 
op het gebied van gezonde en 
ergonomisch verantwoorde werk-
plekken. Dat mensen tijdens hun 
werk niet teveel zitten, dat ze  
meer bewegen en gezonde lucht 
inademen. Dit welzijn draagt bij 
aan werkgeluk en productiviteit. 
Maar ook hier zijn er meerdere 
strategische doelstellingen waar 
het gevoel van welzijn in een  
kantoor bij kan helpen.

Denk aan duurzaamheid.  
In een duurzaam kantoor ervaren 
mensen welzijn waardoor ze zich 
beter voelen over zichzelf.  

Een duurzaam kantoor heeft  
een enorme aantrekkingskracht 
op mensen die op zoek zijn naar 
zingeving op hun werk en willen 
dat het bedrijf waar zij werken  
bijdraagt aan een duurzame  
samenleving. Een duurzaam 
kantoor heeft een enorme aan-
trekkingskracht op een groeiende 
hoeveelheid mensen, maar ook 
dat ze langer bij het bedrijf willen 
blijven.

Dit kan op verschillende manieren 
ontworpen worden. Door middel  
van het gebruik van circulair  
meubilair en duurzame materialen. 
Of door middel van de creatie van 
een groene laag (biophilic design). 
Meer groen, minder CO2, het leidt 
er allemaal toe dat het gevoel van 
welzijn de aantrekkingskracht en 
de continuïteit van het bedrijf kan 
verbeteren. 

Welzijn zorgt voor 
aantrekkingskracht 
en continuïteit 

Door het ontwikkelen van een 
nieuwe visie op de conventionele 
interieurs die vaak worden  
geassocieerd met financiële  
instellingen is het concept van 
deze ‘bankierserre’ ontstaan.  

Er wordt een natuurlijke en duur-
zame sfeer opgeroepen door de 
organische choreografie en het 
weelderige groen. Als alternatief 
voor de traditionele vergaderzalen 
zijn er ‘garden pods’ geïnstalleerd.

Voorbeeld
organisch en groen

Citibank - Singapore
Architect - Ministry of Design
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Met het pleziergevoel sluiten we 
aan op de bekende inzichten van 
de beleveniseconomie. Er zijn vier 
ervaringen waar mensen meer-
waarde aan toekennen: een  
esthetische beleving, entertain-
ment, een leerervaring en afleiding 
of escapism. De oplossingen voor 
het kantoor zijn legio. Een modern 
kantoor is fijn maar als er interes- 
sante esthetische elementen zijn 

zoals kunst of creatief interieur- 
ontwerp dan geeft dat meer  
plezier en dus ook meer inspiratie 
en motivatie. Zijn er plekken waar 
mensen kunnen leren zoals een 
interessante bibliotheek en plekken  
waar mensen zich terug kunnen 
trekken of waar ze zich kunnen 
vermaken, spelletjes spelen of zich 
bewegen? Allemaal elementen die 
zorgen voor een grotere plezier- 

ervaring. Dit leidt niet alleen tot 
meer werkgeluk maar ondersteund 
net als bij liefde, gemak en welzijn 
ook weer een groter strategisch 
doel. Namelijk dat van continue 
innovatie. Plezier beleven is  
zinnenprikkelend, het vergroot  
de creativiteit en beïnvloedt de 
vorming van nieuwe ideeën. 

Plezier zorgt voor  
continue innovatie

Van brand identity 
naar spatial identity

Stayokay - DAY strategic design partner

Hoe richt je het optimale kantoor in?  |  9



De strategische benadering lijkt 
misschien een nieuwe methode 
voor het ontwerpen van kantoren. 
Echter het is een designstrategie 
die al langer wordt toegepast in 
andere sectoren en daar zijn  
effectiviteit al bewezen heeft. 

De essentie is dat mensen meer 
waarde toekennen aan producten 
of diensten als die een betekenis- 
volle of memorabele ervaring  
opleveren. 

Wil je dus meer waarde creëren 
met je kantoor, verander het dan  
in een belevenis. Het resultaat is 
dan dat mensen beter presteren. 
En dat is ook los van COVID een 
reden om een nieuw kantoor te 
wensen.

Vertaal je identiteit 
naar de ruimte

Verander je 
kantoor in 
een beleving

Ook los van COVID een  
reden om een nieuw  
kantoor te wensen.

Maandag - DAY strategic design partner
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Bark is een bedrijf dat honden- 
speeltjes en -snoepjes maakt.  
De werkomgeving sluit aan bij de  
missie en huisstijl van het bedrijf  
en hier mogen honden mee naar  
het werk, hierin zijn diverse zithoeken 
voorzien onder meer in een stapel-
bedstijl en is er een  

indoor speelruimte. Er zijn geen vaste 
bureaus in het kantoor. In plaats daar-
van verplaatsen de werknemers zich 
naar verschillende zones, afhankelijk 
van hun werkbehoeften en persoon-
lijke voorkeuren. Er zijn onder meer 
zit-sta bureaus en werkplekken met 
ingebouwde ruimtes voor honden.

Voorbeeld
flexibel kantoor 

Bark - Ohio
Architect - NBBJ

Wil jij jouw kantooromgeving aanpassen aan de wensen en eisen van  
vandaag? Zodat jouw kantoor tot gedragsverandering leidt bij je  
medewerkers en bij je klanten? DAY helpt je bij het uitvoeren van een  
passende en doordachte strategie die aansluit bij jouw bedrijfscultuur.
 

Nieuwsgierig naar hoe wij jou kunnen helpen? 

Doe de gratis Office scan en ga een gesprek aan met Ruud! 
ruudvansoest@day.nl
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Hoe richt je  
het optimale 
kantoor in?
Een kantoor dat strategisch  
klopt zorgt voor betere 
prestaties



De media staan vol met artikelen  
over het nieuwe hybride en flexi- 
bele werken en het daarvoor  
benodigde kantoor. Het thuis- 
werken vanwege COVID heeft  
ervoor gezorgd dat het kantoor in 
de belangstelling staat. Het kantoor  
moet veranderen van een plek om 
te werken naar een plek om elkaar  
te ontmoeten en met elkaar te 
creëren. Of toch niet? Wellicht 
gaan we als COVID onder controle 
is toch liever terug naar de oude 
werkplek?  

Ben jij momenteel ook met dit 
onderwerp bezig? Zoek je naar 
de geschikte oplossing voor jouw 
bedrijf? In dit artikel beschrijven 
we enkele benaderingswijzen, 
waarbij we speciaal de aandacht 
vragen voor de strategie-gerichte 
benadering. Want die is het meest 
compleet en onderscheidend. 
Een kantoor dat strategisch klopt, 
zorgt voor betere prestaties van 
mensen.

Wanneer je vanwege COVID nadenkt over het nieuwe  
werken en de consequenties daarvan voor de kantoor- 
omgeving en de medewerkers. En je wilt met een nieuw  
kantoorontwerp betere resultaten behalen. Kijk dan anders 
naar “het kantoor”. Zie het als een belevingsplek. Zie de 
verschillende plekken van je kantoor als touch-points waar 
mensen belevingswaarden ervaren. Denk dan aan liefde, 
gemak, welzijn en plezier. Als je die beleving opwekt in je 
kantoor gaan mensen beter presteren. Dat is ook los van 
COVID een reden om een nieuw kantoor te wensen.

From a place to work
to a place to be! 

Stayokay - DAY strategic design partner

Denk je ook na over  
de nieuwe kantoor- 
omgeving?
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Volgens Jeffrey Saunders, futurist  
en expert op het gebied van het 
nieuwe werken, verandert er niets 
aan de rol van kantoren. Ze houden 
volgens hem dezelfde rol die ze al 
100 jaar hebben: mensen bij elkaar 
brengen. Met dezelfde elementen: 
focus plekken, samenwerk plekken 
en vergaderruimten. 

Als je vanuit dit inzicht werkt, is 
de oplossing na COVID gemak-
kelijk, dan hoef je alleen maar 
de verhoudingen aan te passen. 
Dit lijkt op het denken vanuit het 
‘facility management’ perspectief: 
de kantoorruimte en het interieur 
moet een optimale ondersteuning 
bieden aan de bedrijfsprocessen. 

Het is een functiegerichte bena-
dering: het produceren van het 
product of de dienst is het uit-
gangspunt. De kosten-efficiëntie 
staat centraal. Zo kun je rationeel 
bepalen welke werkzaamheden je 
thuis, online of beter op kantoor 
uitvoert.

Een kantoor ontwerp met meer  
informele besprekingruimtes dan 
bureauplekken.

Thuiswerken is vandaag de dag  
een grote trend, hiernaast is er ook 
behoefte om in het echt samen te 
kunnen komen met collega’s of  
klanten. Het concept van dit kantoor-
ontwerp is gebaseerd op de functies 
‘voor alles wat naast het computer 

scherm gebeurt’. Na het concluderen 
dat individuele taken vanuit huis  
gedaan kunnen worden gaat de  
werkplek op kantoor vooral over  
samenwerken. 

Grotendeels zijn de ruimtes ontwor-
pen met een focus op meetings en 
samenwerken, er zijn slechts enkele 
plaatsen om individueel te werken  
op een computer.

Voorbeeld
thuiswerken op kantoor 

The Crown Estate -  London
Architect - Fathom Architects 

De functionele benadering: 
kostenefficiëntie is key
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Mensen hebben de natuurlijke 
behoefte om bij elkaar te zijn.  
Kantoren helpen hierbij waardoor 
er fantastische dingen ontstaan. 
Op kantoor gaan mensen werk- 
relaties aan, ze zoeken elkaar op 
voor aanmoediging, ontwikkeling 
en support. Deze sociale omgang 
bevordert het werkgeluk. Mensen 
werken ook beter samen als ze 
met elkaar zijn. Bij elkaar zijn leidt 
ook tot een grotere creativiteit, 
Tijdens het samenwerken of bij 
een spontane ontmoeting kunnen 
zomaar nieuwe baanbrekende 
ideeën ontstaan. 

En last but not least ontstaat er 
een cultuur van gemeenschap-
pelijke identiteit en manier van 

doen. Mensen krijgen hierdoor het 
gevoel dat ze onderdeel zijn van 
een groter verhaal en dat hun werk 
betekenisvol is.

Om bij het kantoorontwerp op 
deze elementen in te spelen kun 
je de mensgerichte benadering 
noemen. Het sluit aan op het 
denken vanuit het HR-perspectief 
om goed voor de medewerker te 
zorgen. Het bevorderen van de 
interactie en de samenwerking 
tussen mensen, het ondersteunen 
van creativiteit en het werken aan 
cultuurvorming door middel van 
een mensgericht kantoor, leidt  
onherroepelijk tot een hoger werk-
geluk en een betere productiviteit.

Wat we zien is een 
kwestie van perceptie

Sociale omgang 
bevordert het 
werkgeluk

De menselijke benadering:  
productiviteit is key

Medibank - design by: Hassel 
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Wij spenderen het meeste van onze 
tijd in ons huis en op het kantoor. 
Het concept voor KAB Headquarters 
is gebaseerd op de combinatie van 
deze twee plaatsen. Het ontwerp 
is gericht op de mens en hierdoor 
ontstaat het beste van deze twee 
werelden. De traditionele plaatsen 
van ons huis zoals de huiskamer, 

keuken, trappenhuis en tuin worden 
vertaald in een kantoorgebouw.  
Het huiselijk gevoel komt terug door 
vloerlampen, schilderijen aan de 
muren en meubilair dat ook in ons 
huis zou kunnen staan. De houten 
wandafwerkingen zorgen voor een 
‘geur en textuur’ die niet vaak wordt 
geassocieerd met een werkplek.

Voorbeeld
best of both worlds

KAB Headquarters  - Kopenhagen 
Architect - Henning Larsen

Fotografie - Laura Stamer

De overstijgende benadering voor het 
kantoorontwerp is de strategische  
benadering. Bij deze benadering zijn 
de functie- en mensgerichtheid 
standaard ingrediënten. De ‘facility 
management’ en de HR-insteek zijn 
weliswaar zeer belangrijk maar maken 
een kantoor niet onderscheidend. Een 
kantoor biedt pas echt toegevoegde 
waarde als die op een directe manier 
bijdraagt aan het realiseren van de 
strategische doelen van de onder- 
neming. Dus de vraag is: hoe ontwer-
pen we het strategische menselijke en 
functionele kantoor? Het kantoor dat 
strategisch klopt.

Het antwoord is: zie het kantoor als een  
belevingsplek. Zie de verschillende 
plekken van je kantoor als touchpoints  
waar mensen belevingswaarden 
ervaren. Denk dan aan liefde, gemak, 
welzijn en plezier. Als je die beleving 
opwekt en de mensen; medewerkers, 
klanten, samenwerkingspartners, dit 
ook zo ervaren, dan gaan ze beter 
presteren en wordt je kantoor van  
strategische waarde.  
Hoe werkt het?

De strategische  
benadering: de totale  
performance is key
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De werkplek kan benut worden als een  
creatieve plek voor samenwerkingen,  
maar is anderzijds ook geschikt voor 
een veilige werkplek in de COVID 
pandemie. Om deze beide wensen te 
vervullen is de ruimte ontworpen met 
flexibele zones, voor zowel individueel 
werk als workshops in groepen.  

Door contrasterend kleurgebruik  
worden de verschillende gebieden  
gemarkeerd. De hele ruimte bestaat 
uit een open vloerplan, maar door 
middel van schermen, gordijnen,  
work hubs, enzovoorts kan er toch op 
de gewenste manier gebruik gemaakt 
worden van de ruimte.

Voorbeeld
creativiteit en veiligheid

LOQI - Berlijn 
Architect - Studio Aisslinger

Het gevoel van liefde ontstaat als 
mensen zich aangetrokken voelen  
en identificeren met de rol en 
betekenis van het bedrijf. De rol en 
betekenis gaat over de intrinsieke  
identiteit, over waar het bedrijf 
echt voor staat en waardoor het 
authentiek is. De identificatie met 
en het bewustzijn van de identiteit 

zorgt voor betrokkenheid, inspira-
tie en focus. Het is het begin van 
coherente creatie en innovatie, en 
het leidt, zoals eerder gezegd, tot 
een gemeenschappelijke cultuur. 
Als mensen zich kunnen verbinden 
met de identiteit, het echt voelen, 
dan brengen ze het over op hun 
werk, delen ze het met klanten  

en zorgen ze ervoor dat het bedrijf 
sneller vooruit gaat. 

Bij veel kantoorontwerp-projecten  
zie je meestal alleen maar een uit-
werking van de visuele identiteit,  
van een toepassing van de huis-
stijl. Dat is de branding van het 
kantoor. Maar als je echte trots  

en betrokkenheid wil, dan is er een 
origineel designconcept nodig 
voor het kantoorontwerp. Met het 
toepassen hiervan in de fysieke 
ruimte en het interieur wordt de 
identiteit tastbaar gemaakt en kan 
de liefde zijn groei-versnellende 
werk doen.

Liefde zorgt voor 
focus en versnelling

Fotografie - Laura Stamer
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Het gevoel van gemak ontstaat 
op verschillende manieren.  
De eerder beschreven functie- 
en mensgerichte insteek gaan 
over het ervaren van gemak als 
het kantoorontwerp de werk- 
processen optimaal ondersteund 
en helpt bij het tot stand komen 
van een beter contact tussen 
mensen, een betere samen- 
werking, ideeënvorming en  
cultuurvorming. Gemak zorgt 
dan voor kosten-efficiëntie en 
productiviteitsverbetering.  
Maar er zijn meer doelen waar 
het opwekken van het gevoel 
van gemak een belangrijke rol  
bij kan spelen. 

Een smart-office ontwerp met 
digitale apps en datageneratie 
verhoogt het gemak voor mensen 
en zorgt dat het bedrijf slimmer 
en efficiënter opereert. Met een 
kantoorontwerp op basis van 
flexibele ruimtes en interieur, 
biedt mensen het gemak om 
zich snel aan te kunnen passen 
aan of (met voordeel) in te spe-
len op veranderende omstandig-
heden.

Gemak zorgt  
voor efficiëntie en 
aanpassingsvermogen

Contact tussen 
mensen, betere  
samenwerking, 
ideeënvorming en  
cultuurvorming

Realiseer een 
vitale omgeving 

The End of Sitting - design by: RAAAF & Barbara Visser 
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Net zoals bij liefde en gemak, draagt  
het opwekken van het gevoel van 
welzijn ook bij aan het realiseren 
van een aantal strategische doelen.  
Hiervoor integreren we van de 
functie- en mensgerichte benade-
ring. Deze oplossing biedt welzijn 
op het gebied van gezonde en 
ergonomisch verantwoorde werk-
plekken. Dat mensen tijdens hun 
werk niet teveel zitten, dat ze  
meer bewegen en gezonde lucht 
inademen. Dit welzijn draagt bij 
aan werkgeluk en productiviteit. 
Maar ook hier zijn er meerdere 
strategische doelstellingen waar 
het gevoel van welzijn in een  
kantoor bij kan helpen.

Denk aan duurzaamheid.  
In een duurzaam kantoor ervaren 
mensen welzijn waardoor ze zich 
beter voelen over zichzelf.  

Een duurzaam kantoor heeft  
een enorme aantrekkingskracht 
op mensen die op zoek zijn naar 
zingeving op hun werk en willen 
dat het bedrijf waar zij werken  
bijdraagt aan een duurzame  
samenleving. Een duurzaam 
kantoor heeft een enorme aan-
trekkingskracht op een groeiende 
hoeveelheid mensen, maar ook 
dat ze langer bij het bedrijf willen 
blijven.

Dit kan op verschillende manieren 
ontworpen worden. Door middel  
van het gebruik van circulair  
meubilair en duurzame materialen. 
Of door middel van de creatie van 
een groene laag (biophilic design). 
Meer groen, minder CO2, het leidt 
er allemaal toe dat het gevoel van 
welzijn de aantrekkingskracht en 
de continuïteit van het bedrijf kan 
verbeteren. 

Welzijn zorgt voor 
aantrekkingskracht 
en continuïteit 

Door het ontwikkelen van een 
nieuwe visie op de conventionele 
interieurs die vaak worden  
geassocieerd met financiële  
instellingen is het concept van 
deze ‘bankierserre’ ontstaan.  

Er wordt een natuurlijke en duur-
zame sfeer opgeroepen door de 
organische choreografie en het 
weelderige groen. Als alternatief 
voor de traditionele vergaderzalen 
zijn er ‘garden pods’ geïnstalleerd.

Voorbeeld
organische en groen

Citibank - Singapore
Architect - Ministry of Design
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Met het pleziergevoel sluiten we 
aan op de bekende inzichten van 
de beleveniseconomie. Er zijn vier 
ervaringen waar mensen meer-
waarde aan toekennen: een  
esthetische beleving, entertain-
ment, een leerervaring en afleiding 
of escapism. De oplossingen voor 
het kantoor zijn legio. Een modern 
kantoor is fijn maar als er interes- 
sante esthetische elementen zijn 

zoals kunst of creatief interieur- 
ontwerp dan geeft dat meer  
plezier en dus ook meer inspiratie 
en motivatie. Zijn er plekken waar 
mensen kunnen leren zoals een 
interessante bibliotheek en plekken  
waar mensen zich terug kunnen 
trekken of waar ze zich kunnen 
vermaken, spelletjes spelen of zich 
bewegen? Allemaal elementen die 
zorgen voor een grotere plezier- 

ervaring. Dit leidt niet alleen tot 
meer werkgeluk maar ondersteund 
net als bij liefde, gemak en welzijn 
ook weer een groter strategisch 
doel. Namelijk dat van continue 
innovatie. Plezier beleven is  
zinnenprikkelend, het vergroot  
de creativiteit en beïnvloedt de 
vorming van nieuwe ideeën. 

Plezier zorgt voor  
continue innovatie

Van brand identity 
naar spatial identity

Stayokay - DAY strategic design partner
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De strategische benadering lijkt 
misschien een nieuwe methode 
voor het ontwerpen van kantoren. 
Echter het is een designstrategie 
die al langer wordt toegepast in 
andere sectoren en daar zijn  
effectiviteit al bewezen heeft. 

De essentie is dat mensen meer 
waarde toekennen aan producten 
of diensten als die een betekenis- 
volle of memorabele ervaring  
opleveren. 

Wil je dus meer waarde creëren 
met je kantoor, verander het dan  
in een belevenis. Het resultaat is 
dan dat mensen beter presteren. 
En dat is ook los van COVID een 
reden om een nieuw kantoor te 
wensen.

Vertaal je identiteit 
naar de ruimte

Verander je 
kantoor in 
een beleving

Ook los van COVID een  
reden om een nieuw  
kantoor te wensen.

Maandag - DAY strategic design partner
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Bark is een bedrijf dat honden- 
speeltjes en -snoepjes maakt.  
De werkomgeving sluit aan bij de  
missie en huisstijl van het bedrijf  
en hier mogen honden mee naar  
het werk, hierin zijn diverse zithoeken 
voorzien onder meer in een stapel-
bedstijl en is er een  

indoor speelruimte. Er zijn geen vaste 
bureaus in het kantoor. In plaats daar-
van verplaatsen de werknemers zich 
naar verschillende zones, afhankelijk 
van hun werkbehoeften en persoon-
lijke voorkeuren. Er zijn onder meer 
zit-sta bureaus en werkplekken met 
ingebouwde ruimtes voor honden.

Voorbeeld
flexibel kantoor 

Bark - Ohio
Architect - NBBJ

Wil jij jouw kantooromgeving aanpassen aan de wensen en eisen van  
vandaag? Zodat jouw kantoor tot gedragsverandering leidt bij je  
medewerkers en bij je klanten? DAY helpt je bij het uitvoeren van een  
passende en doordachte strategie die aansluit bij jouw bedrijfscultuur.
 

Nieuwsgierig naar hoe wij jou kunnen helpen? 

Doe de gratis Office scan en ga een gesprek aan met Ruud! 
ruudvansoest@day.nl
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