Dé trend op de werkplek:

Maatwerk!
Het Kantoor van de Toekomst, herinnert u het zich nog? Chriet Titulaer was een van de
initiatiefnemers van dit project. Hij wilde aantonen dat werknemers niet per se naar kantoor hoeven af te reizen om werk te verzetten. Een vooruitstrevende gedachte, want de
voorspellende gaven van de bebaarde sterrenkundige zijn gegrond gebleken. Nu, pakweg
zestien jaar later, vragen we ons af: wat zijn de huidige trends op de werkplek?

bron Steelcase

De internationale ‘werkomgevingspecialist’ Steelcase richtte voor diverse opdrachtgevers de hoofdkantoren in, zoals
het inspirerende gebouw van Vodafone
in Maastricht en de vestiging van Microsoft Nederland op Schiphol. Volgens
Serena Borghero, marketingmanager bij
Steelcase Nederland, is het kantoor niet
langer een plek waar je enkel naartoe
gaat om te werken. “Het is eerder een
ontmoetingsplek, om te ‘connecten’
met collega’s en zakenpartners en om
informatie te delen. Daarvoor moet een
werkgever verschillende ruimtes aanbieden – alleen, concentratie, plenaire
sessie, brainstorm, flexplek -, zodat
medewerkers zelf de keuze en controle
hebben hoe en waar zij hun werkzaamheden willen verrichten.”
Borghero erkent dat de thuiswerkplek
voor velen het meest natuurlijke alternatief is voor de kantooromgeving. Net als
in de trein, de hotellounge of de koffiebar
moet je daar echter wel drie uitdagingen
het hoofd bieden: ergonomie, geluidsover38
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last en welzijn. “Werken aan de keukentafel is leuk, maar meestal niet zo goed
voor je rug. Thuis kun je daarom het beste
een goede, persoonlijke stoel neerzetten.
Ondersteuning voor de laptop kan nekpijn
voorkomen; schenk daarbij tevens aandacht aan de verlichting. Uitdaging twee
is het omgevingsgeluid. Als je onderbroken wordt, duurt het namelijk zo’n drie
minuten om de concentratie weer op te
pakken. Tot slot het welzijn. Het is bewezen dat mensen productiever zijn als ze
vanuit huis werken, maar ze hebben ook
de neiging om over te werken. Werkgevers
moeten daarom goed in de gaten houden of er sprake is van een goede balans.
Indien nodig moeten zij bijsturen.”
Staan of zitten?
Al sinds jaar en dag produceert een
innovatieve meubelmaker als Ahrend
prijswinnende bureaustoelen, tafels en
kasten. Het geheim hierachter? “Wij
geven mensen de ruimte, zodat onze
meubels en inrichtingsconcepten de

bron Ahrend

kern raken. En de kern van ergonomie is
werkplezier. De kern van efficiency? Dat
is meer resultaat op minder vierkante
meters, meer flexibiliteit en minder CO2.
De kern van projectinrichting? Dat is een
omgeving die vrijheid schept, inspireert
en stimuleert”, oreert Remon van Rijn,
manager marketing & communicatie bij
Koninklijke Ahrend N.V.
Ahrend beschikt in Nederland over
ruim honderd jaar ervaring. De afgelopen jaren maakt het bedrijf naam met
duurzaam ontwerpen. “Cradle to Cradle
is zonder enige twijfel in trek. Daarnaast
bestaat er een grote vraag naar eenvoudig bedienbare bureaustoelen. Bureaus
en tafels moeten elektrisch in hoogte
instelbaar zijn; medewerkers hebben de
behoefte om zittend of staand te kunnen werken en te vergaderen. Voor de
thuiswerkplek gelden doorgaans dezelfde
richtlijnen als op kantoor. Mensen willen vooral comfortabel en ergonomisch
goed kunnen werken. Een fraai design is
daarbij mooi meegenomen.”

Tijdens de Week van Het Nieuwe
Werken, in november van dit jaar,
vatte Annemieke Garskamp, workplace
consultant bij Steelcase, de vijf principes samen die de werkomgevingspecialist toepast bij de inrichting van
kantoren. Bron: ‘The interconnected workplace’.

Werven en behouden van
talent Betrokkenheid is hier het
sleutelwoord. Bij de inrichting van het
districtkantoor van ProRail in Rotterdam was het van fundamenteel
belang om bij de werknemers eerst
draagvlak te creëren voor het nieuwe
werkplekconcept. Dat deed het bedrijf via workshops. En bij de Belgische bierbrouwer Alken Maes testte
het bij een representatieve groep
twaalf verschillende stoelen tijdens
een ‘proefzitsessie’. De objectieve
beoordeling door de gebruikers zelf
is daar bepalend geweest voor de
uiteindelijke keuze, niet de kostprijs
van het meubilair, noch de esthetiek
van de producten.
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Optimalisatie van het aantal
vierkante meters “Vroeger lag
de nadruk sterk op kostenreductie en
het terugdringen van vierkante meters.
Nu realiseren we ons dat een prettige en ruime werkomgeving mensen
efficiënter en productiever maakt”,
licht Garskamp toe. Als voorbeeld
wordt Vodafone naar voren gehaald.
Daar maakten voorheen 100 mensen
gebruik van 110 werkplekken, nu zijn
er nog maar 60 flexibele plekken nodig
voor hetzelfde aantal mensen. De telecomprovider wist het kantooroppervlak
met 47% te reduceren.
Verbeteren van de samenwer
king Tien jaar terug gingen werknemers nog naar kantoor om te werken. In
de nabije toekomst doen ze dat vooral
om collega’s te ontmoeten, te overleggen en samen te werken. Garskamp:
“Dat functioneert veel beter dan het

Maatwerk
Bekende voorstanders van flexibel
werken zijn telecombedrijf Vodafone en
verzekeraar Interpolis. Laatstgenoemde
instantie staat bekend als de eerste partij
in Nederland die dit concept groots
aanpakte. In 1996 werd het hoofdkantoor
in Tilburg tot een flexibele werkomgeving
getransformeerd. “Ons moederbedrijf
Achmea heeft de vernieuwende kijk op
werken omarmd en doorontwikkeld
onder de noemer ‘Het Achmea Werkconcept’. Werknemers krijgen het vertrouwen, de vrijheid én de verantwoordelijkheid om hun werk zo in te richten dat het
bij hun persoonlijke wensen past”, legt
Manon van Heems, woordvoerder bij
Interpolis, uit.
Volgens haar hebben uniforme regels
plaatsgemaakt voor maatwerk. “Medewerkers hebben de verantwoordelijkheid
zich blijvend te ontwikkelen met het oog
op toekomstig functioneren, presteren,
hun inzetbaarheid en flexibiliteit. Tegelijkertijd moet de manager zich een nieuwe

doorschuiven van werkprocessen naar
een andere afdeling. Bovenal vereist
het meer creativiteit en meedenken van
de medewerkers, wat het uiteindelijke
resultaat alleen maar ten goede komt.”
De afstand hoeft geen probleem te zijn.
Door het slim inzetten van technologische hulpmiddelen verhoogde Microsoft bijvoorbeeld de productiviteit per
medewerker met 28 minuten.

Versterken van de merk
beleving Recente onderzoeksresultaten van Skype maken duidelijk dat
de kwaliteit van de werkomgeving, na
het salaris, de belangrijkste motivatie
is voor werknemers om naar hun werk
te gaan. Personeelsleden moeten zich
kunnen identificeren met het bedrijfsmerk. Andere factoren die bepalend
zijn voor de werktevredenheid, zijn de
flexibiliteit om buiten de kantoormuren
te werken, de relatie met de manager
en de mate van vrijheid om te bepalen
hoe het werk wordt gedaan.

stijl van leidinggeven aanmeten: stimulerend leiderschap en sturing op resultaat, in plaats van op aanwezigheid.” De
verzekeraar is er dan ook van overtuigd
dat de gekozen aanpak gunstige gevolgen
heeft op de langere termijn. Door in een
inspirerende werkomgeving te werken,
zorg je tenslotte voor betrokken en verantwoordelijke personeelsleden. “Tevreden werknemers zijn bereid een extra
stap te doen. Dat merken onze klanten”,
bezweert Van Heems.
Grensvervaging
Een soortgelijke visie leeft er binnen de
bedrijfsmuren van Vodafone. Medewerkers werken bij voorkeur op die plekken
waar hun creativiteit en productiviteit het
meest tot hun recht komen. Nataschja
Zaal, head of property bij Vodafone
Nederland, hierover: “Het leefritme van
mensen verandert door verschillende
ontwikkelingen in de maatschappij, zoals
de fileproblematiek en de grensvervaging
tussen werk en privé. Maar denk vooral

Welzijn van de medewerkers
Zeker met het oog op de toekomst
is duurzaamheid een belangrijk
aandachtspunt. Dat begint bij de
leveranciers, die bij de ontwikkeling
van producten de juiste materialen
selecteren om een betere luchtkwaliteit te realiseren. “Daarnaast zorgt
het gebruik van innovatieve producten, verlichtingsmanagement, kleuren
en beplanting voor een inspirerend
geheel, waar medewerkers zich prettig bij voelen.”

ook aan de nieuwe generatie medewerkers; zij zijn veel meer gericht op devices
en social media. In die lijn is het niet
vreemd dat zij een inspirerende werkomgeving eisen die is voorzien van de
juiste communicatiemiddelen: mobiele
telefoon, laptop en videoconferencingsystemen. Maar ook al onze meubels zijn
nu arboverantwoord. In het contactcenter
zijn schermen tussen de werkplekken
aangebracht en kunnen medewerkers de
beeldschermen, stoelen en bureaus in
hoogte verstellen. Door het gebruik van
vaste vloerbedekking, in plaats van tegels
of hout, wordt het geluid bovendien
zoveel mogelijk geabsorbeerd.”
Alle headsets zijn persoonlijk en worden
niet gedeeld. Daarnaast beschikt Vodafone over een zogeheten beeldschermcoördinator. Bij het in gebruik nemen van de
werkplek maakt deze coördinator iedere
medewerker wegwijs met de in hoogte
verstelbare meubels, om er zeker van te
zijn dat alle werkplekken op de juiste
manier zijn ingesteld. <
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