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Inleiding

Werk en haar omgevingen veranderen in een hoog tempo.
De vergrijzing neemt toe waardoor de beroepsbevolking
verandert. Nieuwe generaties hebben een andere kijk op
werken en de roep om meer gelijkwaardigheid wordt
alsmaar groter. En de coronacrisis heeft onze samenleving
nog verder uitgedaagd. Wat ons tegelijkertijd in hoog tempo
veranderingen heeft gebracht: van thuiswerken tot het
ontwikkelen van andere dienstverleningen.

Het is tijd voor een andere ‘nieuwe manier van werken’: op
afstand, met meer aandacht voor verbinding, creativiteit en
samenwerking.

In dit document bespreken we een verzameling van de
grootste en opkomende trends in kantoren die wij als
huisvestingsadviseurs voorzien.
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Visie op de werkomgeving

Wij geloven in een integrale benadering van
de werkomgeving. Het speelveld wordt
daarbij bepaald door het management:
missie, visie, identiteit en imago van de
organisatie.

Tegelijkertijd zijn het de energie- bronnen die
maken dat onze mensen in hun kracht komen
en dat is even bepalend voor succes.

Een goede werkomgeving houdt in zijn
inrichting rekening met de optimale balans
tussen het speelveld en de energiebronnen.
De diensten en het gebouw zijn daarbij altijd
ondersteunend aan het gewenste gedrag.

De afgelopen maanden zijn tegen de
achtergrond van deze materie een waanzinnig
interessant gedwongen experiment geweest.
Het blijven meenemen, uitdagen en
informeren van uw organisatie doen wij dan
ook door middel van de trends die wij uit
deze periode voorzien.
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Missie Identiteit Fysiek Sociaal

Visie Imago Mentaal Spiritueel

Waarvoor 
we staan

Waaraan we te 
herkennen zijn

Waarvoor 
we gaan

Waaraan we herkend
willen worden

Het belangrijkste doel 
van de werkomgeving

Akoestiek, lucht, licht
voeding, beweging

Samenwerking, openheid 
verbondenheid, socializen,

gelijkwaardigheid

Invloed, diversiteit,
sfeer, flexibiliteit,

rust

Duurzaamheid, authentiek.
schoonheid, vrijheid,

creativiteit

Het speelveld
De energie-

bronnen

Gedrag

Diensten

Gebouw



Wereldwijd



The future of
Work is 

changing

Wat zijn de wereldwijde trends?

Workplace experience
Gericht op de beleving die het kantoor 
en haar omgeving uitstraalt.

Mental health
Waarbij ‘mental health’ op nummer 1 
staat gezien de enorme, wereldwijze 
toename in burn-outs.

Building communities
Waardoor organisatiestructuren en 
werkomgevingen meer gericht zijn op 
het ‘connecten’ met collega’s en het ‘met 
elkaar’ werken.

Natural evolvement
Inhoudende dat mensen de 
werkomgeving anders gaan beschouwen 
dan dat zij voorheen deden. Naar 
onderzoek is dit geen nieuwe trend maar 
wel één die in versneld tempo aan het 
bewegen is.

Tech fusion
Ondersteunend aan het ‘touchless’ 
gebruik maken van een werkomgeving 
en het op afstand onderling en in teams 
te kunnen samenwerken.

Changing landsape
Door de enorme veranderingen met het 
op afstand werken zijn bedrijven 
genoodzaakt om te standaardiseren om 
zo de veerkrachtigheid en flexibiliteit van 
de organisatie en de uitwisselbaarheid 
van de werkomgeving te ondersteunen.
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Nederland



Wat gebeurt er nu in Nederland?

Type kantoor
Onderwerpen zoals 
duurzaamheid, ontmoeten, 
multifunctioneel en multi-
tenancy zijn vaker belangrijke 
uitgangspunten voor het kiezen 
van een kantoorlocatie. 

M2 per werkplek
De voorkeuren van gebruikers 
voor type locaties veranderen. 
Hierdoor verandert het aantal 
m2’s dat we tot voorheen als 
gebruikelijk zagen per werkplek. 

Anders samenwerken
Expertises zullen meer aan 
elkaar verbonden worden, het 
aantal stakeholders neemt toe 
en de grenzen van organisaties 
veranderen.

Kantoor ‘blijft’
97% van de werknemers wil op 
zijn minst een deel van de tijd 
op kantoor werken. Daarbij 
werkt men gemiddeld 9 uur op 
afstand.

Verbinding
Een andere manier van 
samenwerken vraagt om het 
verbinden van medewerkers. 
Medewerkers willen betrokken 
zijn bij de organisatie. 

Individuele behoeften
Het ‘individu’ krijgt meer 
aandacht in de werkomgeving. 
Om daaraan te kunnen voldoen 
moeten de behoeften continue 
in kaart worden gebracht.

Op de volgende slides lichten we de 
onderliggende trends en ontwikkeling toe.
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NEDERLANDSE WERKNEMERS

68% 
Productiviteit 
per werkuur

42% 
Zoekt

nieuwe uitdaging(en)

87% 
Ervaart

werk stress

Werken via 
gedeelde interesses

Hybride
organisaties

Werknemer
experience

TOEKOMST VAN WERK

Van hoofdkantoor
naar hubs

Community
is ook merk

Communities
opbouwen

HET KANTOOR VAN OVERMORGEN



Veranderende beroepsbevolking

Volgende generatie
• Leeftijd wordt minder relevant en we werken langer
• Participatie vrouwen stijgt
• Vergrijzing in beroepsbevolking
• Jongere generatie ziet werk als verlengstuk van identiteit.
• Optimaal benutten samenwerking tussen senioren en junioren.

Betekenisvol werk
• Medewerkers hechten meer belang aan flexibiliteit en een goede werk-

privé balans
• Medewerkers willen betekenisvol werk doen en voor organisaties 

werken die ook maatschappelijk impact maakt.
• Millenials zijn gevoeliger voor sociale factoren op de werkvloer en 

bereid langer bij een werkgever te blijven als deze daarop inspeelt. 

Discriminatie op de werkvloer
• Medewerkers en klanten laten hun stem steeds vaker (publiekelijk) 

horen en eisen een eerlijk en respectvolle behandeling. De 
#blacklivesmatter protesten heeft dit extra stimulans gegeven.

• Zichtbaar is dat ruimten om terug te trekken voor geloofsuitingen 
steeds meer standaard in een werkomgeving opgenomen horen te zijn.

Naar verwachting vormen 
Millenials in 2030 zo’n 75% 
van de beroepsbevolking.

Het is voor een organisatie 
dus belangrijk om ook 

onderscheid te maken in de 
werkplekken die je aanbiedt: 

van activity based naar 
experience based.
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Technologie

Automatisering, digitalisering & robotisering

• Een van de vier werknemers wereldwijd geeft aan door de technologie die 
hen op het werk wordt geboden beïnvloed te worden. Ze zouden een 
andere baan overwegen als daar betere technologie wordt geboden die 
het makkelijker maakt om productiever te zijn. 

• Mensen in managementposities en werknemers in groeimarkten, 
verwachten de beste technologie om bij hun huidige werkgever te blijven, 
anders overwegen ze een andere baan.

• Werknemers zijn over het algemeen optimistisch over de toekomst van 
technologie. Ze verwachten dat de technologie zich blijft ontwikkelen en 
nieuwe voordelen en mogelijkheden zal brengen op de werkplek. Toch 
denken ze niet dat dit tot een fundamentele wijziging zal leiden in de 
manier waarop mensen werken. Ze denken dat stemherkenning zal worden 
gebruikt ten koste van het toetsenbord ( 92 %), tablets zullen laptops 
volledig vervangen (87 %). Alle computers zullen handbewegingen 
gebruiken (87 %) en toetsenbord en muis zullen overbodig worden (88 %) 
(Elskamp, 2020) .

Experts zien de 
individualiserende 

gebruikersbehoefte als grote 
ontwikkelopgave voor 

organisaties.
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De werkomgeving als 
bestemming
Een hybride leef- en werkomgeving

• Het openstellen van de werkomgeving voor ‘aanlanden’;
• De buitenwereld naar binnen brengen;
• Samenwerken om nieuwe strategieën, producten en diensten te 

ontwikkelen; 
• Het creëren van een ondernemerscultuur;
• Het verdwijnen van hoofdkantoren en inruilen voor hubs.

Hiermee verandert de werkomgeving naar een levend organisme ofwel
communities. Medewerkers bepalen onderling wanneer, waar, hoe en met 
wie zij willen werken. Dit als stimulans voor werkgeluk: plezier, 
vrijheidsgevoel, diversiteit, uitdaging en persoonlijke ontwikkeling. Millenials 
zien deze vorm als een lifestyle om onderscheidend en aantrekkelijk te 
blijven.

Voor het facilitair management ligt de uitdaging in het goed nadenken 
vanuit welke focus (her)huisvesting er moet worden vertaald richting een 
directie of Raad van Bestuur. Momenteel ligt de focus bij nieuwbouw of 
verbouw vaak op de  kosten en is een architect leidend in de vormgeving. 
Dit kan anders aangepakt worden door te kijken naar de Return On 
Investment (ROI) om zo te bepalen waar kansen liggen voor een organisatie.

Werkgeluk zorgt voor 
betrokkenheid, lagere 

overhead, meer efficiëntie 
& effectiviteit, minder 

stress en meer 
productiviteit!
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De werkplek van de toekomst

De FL’EX-BOX

De flexbox is een plek met een geheel nieuwe definitie van werken. Het 
gebouw wordt losgelaten en ‘office-boxen’ met diverse werkfuncties 
worden teruggeplaatst in de buitenruimte. Het is een ‘community-based’ 
concept met een diversiteit aan werkfaciliteiten waar je optimaal in focus 
kunt werken of een ruimte kan delen voor overleg of scrum sessies. Bovenal 
is het een plek waar mensen elkaar kunnen  inspireren en ontmoeten in de 
open lucht, zodat kennisdeling wordt gestimuleerd. 

De FL’EX-BOX staat voor: 
• hét veerkrachtige antwoord op werken in een ‘nieuwe leefomgeving’.
• de ideale relatie met buiten, dicht in en verbonden met de natuur.
• de ‘Community-based Office box’ voor sociale cohesie, productiviteit en 

werkgeluk.
• de ideale balans tussen werk en privé.
• van 'globalisering' naar 'glokalisering’.

Het beste van twee 
werelden: een ideale plek 
tussen huis en kantoor.



Reizen als bestemming

Veranderende mobiliteit door

Multimodaal reizen – zowel binnen dezelfde reis als verdeeld over 
verschillende reizen. Reizen worden gepland met het doel van de reis als 
uitgangspunt in plaats van het vervoersmiddel. Zeker met de afname van 
eigen vervoermiddelen, het groter wordende aanbod van elektrisch vervoer 
en de opkomst van abonnementen. 

Slimmer reizen – betekent doelgerichter reizen. Door bijvoorbeeld het 
flexibel en op afstand werken kan het een uitkomst zijn dat de reis helemaal 
niet nodig is of verkort kan worden. Als je bijvoorbeeld met drie mensen 
één uur als team wil samenwerken, kan de oplossing een mobiel kantoor zijn 
of een co-workingspace op een station.

Reizen als lifestyle. Mobiliteit is meer dan doelgericht van A naar B reizen. 
Het is ook meer dan de ervaring en het gebruik ervan als men eenmaal bij B 
gearriveerd is. Soms zijn de reis en de ervaring het doel op zich. Misschien 
wil je wel geïnspireerd worden door nieuwe omgevingen en ontmoetingen, 
wil je reistijd benutten als werktijd of wil je juist een meditatiesessie kunnen 
doen tijdens je reis. Het aantal vervoersmiddelen pas je dus aan op het doel 
van je reis.

64% van de Nederlanders 
geeft al aan bereid te zijn 

om zijn reisgedrag te 
heroverwegen zodra er een 

goed alternatief is.
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Aandacht voor Well-being

Een goed ingerichte werkplek 
kan niet alleen het welzijn van 
werknemers verbeteren, maar 

ook de productiviteit verhogen!

Binnenklimaat, ventilatie en akoestiek
• Een goede luchtkwaliteit kan leiden tot een gezondheidsvoordeel van 8 –

11%. Productiviteit neemt gemiddeld genomen met rond de 2% per °C 
af, zodra de temperatuur boven de ca. 25 °C  of onder de circa 18 °C 
komt. 

• Een goede gebouwbeheersing kan de productiviteit tussen de 5 en 15% 
laten stijgen. Een slecht binnenklimaat veroorzaakt daarentegen een 
afname in productiviteit tot wel 10%. 

• Een slechte akoestiek geeft onder andere een verhoogd risico op de 
aanmaak van stresshormonen, verminderde werktevredenheid en 
onderlinge irritaties. Door slechte akoestiek gaan er 24 werkbare dagen 
per medewerker per jaar verloren.

Mentale gezondheid
• Medewerkers hebben meer dan ooit behoefte aan rust en maatwerk. Een 

prettige beleving van de werkomgeving heeft dus een positieve invloed 
op de prestaties van de medewerker.

• 94% van de werkenden is het ermee eens dat welzijn de organisatie tot 
op zekere hoogte stimuleert. 80% zegt het welzijn (extreem) belangrijk te 
vinden voor zijn of haar succes in de komende 12 tot 18 maanden. 
Slechts 12% geeft aan het onderwerp ook écht aandacht te geven. Het is 
dus belangrijk de werknemers hierin te blijven stimuleren door middel 
van de werkomgeving. 20



Aandacht voor Well-being

Biophilia
Nieuwe kantoorruimtes betrekken veel meer natuurlijke elementen in 
het ontwerp, gericht op materialen en structuren en minder op 
kleurgebruik: de natuur komt weer naar binnen en dat brengt 
voordelen met zich mee

• Biophilisch design werkt stress verlagend en draagt daarmee bij aan 
de gezondheid van medewerkers.

• Bewezen is dat door het plaatsen van planten, de productiviteit en 
creativiteit van werknemers met 15 % omhooggaat. 

• Daarnaast kalmeert het kijken naar ‘groen’ kalmeert wat zorgt voor 
‘mentale rust’ onder medewerkers.

• Gericht op het binnenklimaat kunnen planten zelfs een positieve 
bijdrage leveren aan het opnemen van verontreinigende stoffen.

Het is een ontwikkeling waarbij 
ingespeeld wordt op de behoefte 

van de mens om in contact te 
staan met de natuur.
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De toekomst



De werkomgeving in 2025

Fysiek
• Brainstormen 
• Afdelingsoverleg
• Sparren met collega’s
• Sociale interactie met collega’s

Niet alleen op kantoor, ook bij ‘third workplaces’! 

Digitaal
• Samenwerking aan een product 
• Vragen stellen aan collega’s
• Informatie uitwisselen

Uitdagingen
• Digitale ondersteuning 
• Gebrek aan prettige en rustige 

werkomgeving,
• Onvoldoende ruimte voor ontmoeten & 

samenwerken
• Te veel spreiding van locaties

In 2025 werkt 34% thuis, 18% 
op een ‘third workplace’. Het 
overige deel vindt plaats op 

kantoor.



Impressie
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Het ervaringsgerichte 
kantoor
De nieuwe manier van werken kennen we van het activiteit
gerelateerd en flexibel werken. Maar met de in dit
document besproken trends en ontwikkelingen kun je jezelf
afvragen: hoe ziet een andere ‘nieuwe manier van werken’
er dan uit?

Het is aannemelijk dat we ons in de toekomst gaan richten
op ervaringsgerichte werkplekken. Dit gezien het de
verwachting is dat we de komende jaren alleen maar
mobieler gaan werken. Voor organisaties is het daarom
belangrijk goed te gaan nadenken over kantoren waar een
medewerker ook echt wil werken. De werkplek van de
toekomst moet een ervaring bieden die medewerkers die
remote werken, niet kunnen krijgen. Het moet een plek zijn
waar mensen kunnen bijpraten, netwerken, hun
vaardigheden aanscherpen en genieten van bijvoorbeeld
verse koffie. De succesvolle werkgever van de toekomst is
er een die een prettige werksfeer en werkervaring kan
verzorgen waarin de medewerker centraal staat.
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Taylorism
(1900)

Streamlined office
(1930’s)

Bürolandschaft
(1950’s)

Cubicle farms
(1980’s)

Virtual office and 
activity-based working

(2000’s)

Experienced based 
working

(2025 and up)

Evolution of 
office design



Want je werkt het lekkerst als alles klopt!


