Flexplekken binnen het nieuwe teamwerken.
Christel De Maeyer – reflecties vanuit het team HNTW

The cages in modern zoo's are better for animals, than modern offices for people.”
Theo Compernolle, 2014
Er is heel wat te doen rond flexplekken tegenwoordig. Binnen ‘het nieuwe werken’
nemen kantoorruimtes nieuwe vormen aan. Men kiest meer voor landschap
bureaus (tendens vanuit de jaren ’70) en dergelijke vormen van kantoorindeling.
Medewerkers hebben geen vaste plaats meer. Iedereen kan zitten waar men graag
wil.
Maar stimuleren dergelijke nieuwe ruimtes en indeling de productiviteit van
medewerkers wel? Zetten ze nog aan tot ‘werken’ of zijn het meer sociale ruimtes
geworden? Zijn het eerder werkplekken geworden waar medewerkers
samenkomen voor sociaal contact met hun collega’s, maar anderzijds voor werk
dat concentratie en rust vereist opteren voor thuiswerken? Want rustig
doorwerken lijkt immers niet meer zo evident ‘op het werk’…
Nieuwe vormen van kantoorindeling worden -samen met ‘Het Nieuwe Werken’vaak ingevoerd omdat er een verhuizing moet gebeuren of omdat er kosten
bespaard moeten worden (door bijvoorbeeld meer efficiënt met ruimtes om te
gaan, m2 ruimte uit te sparen, …). Maar zijn organisaties dan effectief
kostenbesparend bezig? Of leidt dit tot andere -voorlopig misschien nog
verborgen- kosten (zoals bijvoorbeeld daling van de productiviteit, meer
afwezigheid, …)?
Studies wijzen uit dat er verschillende aspecten meespelen bij het inrichten van
ruimtes. Zaken waar men best vooraf goed over nadenkt. Geluidsoverlast is alvast
een vast item dat regelmatig terugkomt in de studies. Mensen spenderen immers
heel wat tijd in deze ruimtes, waarbij deze uren variëren bij ‘Het Nieuwe Werken’
(waar men ook plaats- en tijdsonafhankelijk kan werken).
Als we doorheen de geschiedenis van ‘kantooruimtes’ wandelen, zien we dat er al
een hele weg is afgelegd. Naarmate we meer naar de modernisering gaan (in de
jaren ’70), illustreren ruimtes meer en meer een democratische organisatie dan
een hiërarchische organisatie. ‘This idea about a more democratic organization
without a visual hierarchy attracted a lot of people during this era’ (Bedoire, 1979)
De ‘open plan’ ruimtes zouden meer communicatie en interactie geven tijdens het
werk, maar tegelijkertijd ook kostenbesparend zijn en m2’s besparen per
medewerker. Het laat ook toe snel te reorganiseren (met minder hoge kosten of
reconstructie).
De ruimtes zouden tegelijkertijd moeten voldoen aan de 4L’s: lawaai (geluid),
licht, luchtkwaliteit en lay-out. Vandaag gelden nog altijd dezelfde regels, maar
wordt er niet altijd evenveel rekening mee gehouden.
Genoeg stof om hier eens verder over na te denken.

Dit document wil inspirerend werken en enkele voorbeelden aanreiken van hoe
bedrijven omgaan met ruimtes (rekening houdend met een economie in transitie
van minder industrieel naar ‘kenniswerken’).
Wijs – Gent1
Een verrassende inrichting die vertrekt vanuit de medewerker en zijn functie.
Gebaseerd op de activiteit van het bedrijf. Zoals het hoort eigenlijk.
Het bedrijf in kwestie ging volgens Dirk Sabbe (Wijs) uit van volgend mantra ‘wij
vormen de ruimte en dan vormt de ruimte ons’ .
We zouden bijna een analogie kunnen trekken tussen McLuhan bekend quote,
‘first we shape technology then technology shapes us’, 1967.
Een aantal elementen (transparantie en de werkplaats) waren hierbij belangrijk
voor het bedrijf Wijs.

Fig 1. Wijs inkom ruimte

Het bedrijf heeft een transparante cultuur en wou dit doortrekken in zijn ruimte.
Daarnaast wensen ze dat de ruimte plezant aanvoelt, dat het leuk is om te werken,
maar willen ze tegelijkertijd ook uitstralen dat er ook moet gewerkt worden (“dat
het geen gezellige living is”…)
Activity based workspace:
Er zijn vier grote zones in het gebouw:
1) Werkzone, waar mensen hun dagdagelijks werk doen in team. Het zijn
meteen ook stiltezones, waar gedempte stemmen en geconcentreerd
doorwerken de norm is. Het zijn vaste werkplaatsen, waar iedereen ook
zijn eigen scherm heeft.

1 http://www.ondernemeringent.be/blog/detail/ncube

2) Informele ontmoetingsruimtes, met twee vormen (tetris vormen en love
seats). Hier wordt ook ’s middags gegeten.
3) Formele ontmoetingsruimtes / vergaderzalen
4) Cockpits, waar men alleen geconcentreerd kan werken.

Fig. 2 werkzone

Fig. 3 Informele ontmoetingsruimtes

Fig. 5 Cockpits, waar men alleen
geconcentreerd kan werken.
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Fig 4. Formele ontmoetingsruimtes, vergaderzalen

Swift kantoorruimtes
Momenteel heeft SWIFT nog 2 gebouwen (-vroeger waren dat er 3-) en zijn alle
werkplekken gedeeld. Er zijn 8 bureaus voorzien per 10 medewerkers. Het
werkplekdelen houdt in dat medewerkers een werkplek kiezen in functie van de
activiteit. Zo zijn er ruimtes voor levendig overleg en samenwerking of voor rustig
individueel werk. Teams bevinden zich wel in eenzelfde ankerzone, zodat men
makkelijk de mensen waarmee men nauw samenwerkt kan vinden.

Fig 6 Swift kantoorruimtes

De werkvloer is opgedeeld in een samenwerkingszone (60% van de werkvloer:
projecttafels, werktafels, niches, meeting rooms, lounge) en een individuele
werkzone / fluisterzone (40% van de werkvloer: bureauruimtes, bibliotheek).
Daarnaast is er ook een ruimte waar mensen kunnen werken, eten, relaxen of
elkaar kunnen ontmoeten. Gezien de werkplekken gedeeld zijn, geldt er een ‘clean
desk policy’ en kunnen geen persoonlijke spullen achtergelaten worden op de
bureaus. Om persoonlijke spullen op te bergen kunnen medewerkers gebruik
maken van een locker met beveiligde toegang aan de hand van een badge en
krijgen ze één meter kastruimte om documenten die vaak gebruikt worden te
klasseren.

Fig. 7 Swift kantoorruimtes

Konekt en Villa K kantoorruimte2
KONEKT koos voor HNW omdat de organisatie het heel belangrijk vindt dat
mensen van verschillende organisaties makkelijk met elkaar in contact komen en
niet apart in kliekjes in een bureau zitten. Villa K werd zo ingericht dat er geen
deuren zijn (behalve 1 voor vertrouwelijke informatie). Niemand heeft een eigen
bureau, medewerkers werken door elkaar heen in de verschillende ruimtes. Elke
ruimte kreeg ook een eigen functionaliteit (afhankelijk van wat mensen moeten /
willen doen). Zo typeert de zetel de huiselijke sfeer waarin er overleg kan
plaatsvinden en werd er ook een stille ruimte ingericht om geconcentreerd te
werken. Bovendien wordt er ook sterk ingezet op het buiten werken in de tuin,
wat extra energie geeft.

Fig. 8 Ingang Konekt

2 http://hetnieuweteamwerken.be/leer-uit-de-praktijk/hntw-konekt

Fig 9. Brainstorm ruimte

Fig. 10 Interieur

Fig. 11 Burelen

Fig. 12 Terras Konnekt

Fig. 13 tuin Konekt

FOD Sociale zekerheid 3
Hier kozen ze voor een volledig nieuwe inrichting met open kantoren, open
vergaderruimtes enzoverder.

Fig. 14 FOD Sociale zaken

KBC kantoorruimtes
Het Nieuwe Werken vond bij KBC ingang onder de naam PLATO, wat staat voor
PLAats en TijdOnafhankelijk werken. PLATO laat medewerkers bij KBC toe hun
eigen arbeidsregime te kiezen en met de ruime glijtijd ook hun eigen begin- en
einduur. Medewerkers kunnen ook op verschillende plaatsen werken: thuis, in
een satellietkantoor, in een ander hoofdkantoor dichter bij huis of op de gewone
werkplek. Geen enkele medewerker beschikt in het PLATO-concept nog over een
vaste werkplek. Iedereen kiest ’s morgens bij het toekomen waar hij of zij
plaatsneemt. Op het hoofdkantoor werden verschillende werkplekken gecreëerd
voor het soort werk dat gedaan moet worden, zoals bijvoorbeeld VI-Zit (=
ontmoetingsplek), cosy corners, drop downs, loungeruimtes, stille ruimtes, high
tables en long tables, etc. Rekening houdend met vakantie, opleiding,… werd het
aantal werkplekken op die manier gereduceerd tot 80%.
3

http://hetnieuweteamwerken.be/leer-uit-de-praktijk/hntw-fod-sociale-zaken

Met het PLATO-concept zet KBC in op:
1) een verhoging van de arbeidstevredenheid van medewerkers
2) het aantrekken van medewerkers
3) het verminderen van de ecologische voetafdruk
4) kostenbewustheid
Cijfers van KBC tonen aan dat deze doelstellingen ook effectief behaald worden.
Zo werkten in 2013 een totaal van 4088 medewerkers tezamen 54161 dagen
decentraal en werden er 86031 telewerkdagen geteld (door 4903 medewerkers).
Het aantal woon-werk kilometers verminderde in 2013 met 10,9 miljoen (12,09%
minder uitstoot) en er werd 36500 m2 ruimte bespaard (nog 10 hoofdkantoren
in plaats van 21). Bovendien is de arbeidstevredenheid van medewerkers
opnieuw op het hoogste niveau sinds 2008.

Fig. 15 KBC kantoren – Havenlaan - Brussel

Fig. 17 KBC kantoren – Havenlaan - Brussel

Fig. 16 KBC kantoren – Havenlaan - Brussel

Fig. 18 KBC kantoren – Havenlaan - Brussel

Fig. 19 KBC kantoren – Havenlaan - Brussel

Internationaal
Ook internationaal zijn er voorbeelden te vinden waarbij kantoorruimten worden
geoptimaliseerd vanuit een medewerkersperspectief. Zoals bijvoorbeeld bij
Microsoft, Google en Facebook. Bij deze bedrijven vinden we een cultuur waar het
soms bijna aangenamer vertoeven is dan thuis. Medewerkers worden
geselecteerd op interesses naast de competenties die daar aanwezig zijn. Zo krijgt
men een hoger engagement en trekt men medewerkers aan die als het ware een
beetje ‘verliefd’ zijn op het bedrijf waar ze werken.

Fig. 20 Microsoft restaurant, Seatle HQ

Fig. 21 Facebook

Fig. 22 Input walls bij Facebook

Fig. 23 Facebook Lounge room

Fig. 24 Google

Fig. 25 Google

Fig. 26 Google

Fig. 27 cockpits bij Google

Google’s various offices and campuses around the globe reflect the company’s
overarching philosophy, which is nothing less than “to create the happiest, most
productive workplace in the world,” (Jordan Newman, Google)
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