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De pandemie heeft veel invloed gehad op de manier waarop we werken. Thuiswerken is voor 
veel organisaties een vast onderdeel geworden. Het heeft ook aangetoond dat het belangrijk 
is dat we onze medewerkers in staat stellen onverwachte veranderingen snel en soepel op te 
vangen. Met technologie, met faciliteiten en een goede (thuis)werkomgeving. Veel managers 
hebben de situatie aangegrepen voor een versnelde (digitale) transformatie. Dit betekent 
grote gevolgen voor de werkomgeving, zowel thuis als op kantoor.  

In deze whitepaper focussen we ons op de ideale werkomgeving op kantoor. Een ideale 
werkomgeving op kantoor is zo samengesteld dat deze de activiteiten en processen die 
plaatsvinden in een bedrijf zo goed mogelijk ondersteunt (multi-space / activity-based 
werken). Bovendien speelt de kantoorbeleving een cruciale rol bij betrokkenheid & 
productiviteit van medewerkers. 

Het implementeren van deze ideale werkomgeving heeft ook implicaties voor het akoestisch 
ontwerp. Waar akoestiek in het verleden vooral ging om het lawaai tot een comfortabele 
stilte te reduceren, worden aanzienlijke delen van de ideale werkomgeving nu ingericht als 
‘levendige en opwindende’ plekken. 

Hoe zal het ontwerp van de werkplek veranderen om zich aan te passen aan de huidige, 
hybride wereld en welke van die veranderingen zijn structureel? Hoe verandert de 
werkomgeving op de lange termijn? En hoe zorg je ervoor dat jou organisatie en jouw 
kantoorruimte klaar is voor de volgende fase? 

In deze whitepaper lees je over de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van de ideale 
werkomgeving en vind je handige en praktische tips om van jouw kantoorruimte een happy 
space te maken voor medewerkers! En die happy spaces zorgen dan weer voor happy faces! 

Hartelijke groet, 
Floris Hollander - Managing Director Akoesta

Happy spaces, happy faces
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Een “happy space” is een werkplek waarin medewerkers 
zich veilig, erkend en in staat voelen om zijn/haar best te 
doen en waar ze professionele doelstellingen kunnen 
bereiken. Wij geloven in de positieve effecten van een 
optimale werkomgeving. Het zijn er zes! 

-1- Verhoogt de efficiëntie 
Een happy space is een uitstekende efficiëntiebooster. Het 
geeft medewerkers een goed gevoel en plezier in het werk. 
En dat inspireert om je best te doen en alle taken zonder 
vertraging uit te voeren. Het is een win-win situatie voor 
werkgevers en werknemers omdat maximale productiviteit 
een belangrijk doel van elke organisatie is. 

-2- Bevordert samenwerking 
Een happy space bevordert de samenwerking tussen 
medewerkers. Omringd door tevreden en productieve 
collega’s zal je elkaar steunen en aanmoedigen om je best 
te doen. Tegelijkertijd zullen de interpersoonlijke relaties 
verbeteren, waardoor de band tussen de leden van teams 
wordt versterkt. 

-3- Maakt medewerkers creatief 
Wanneer werkgevers hun best doen om medewerkers hun 
werk comfortabel te laten voelen, kunnen zij zich volledig 
wijden aan werk en creativiteit. Een positieve werkomgeving 
maakt medewerkers comfortabeler en vrij om te 
experimenteren. En dat bevordert de creativiteit! 

-4- Vermindert stress 
Een happy space vermindert stress. Stress is een van de 
belangrijkste redenen voor underperformance. Het kan de 
gezondheid in gevaar brengen en leiden tot veel 
ongelukkige ziekten, terwijl het medewerkers ook 
weerhoudt zich te concentreren en de cognitieve prestaties 
verpest. 

-5- Maakt volledige focus mogelijk 
Door een happy space kunnen medewerkers ontspannen en 
zich beter concentreren op het werk. In een ideale 
werkomgeving is ook gelegenheid om je terug te trekken en 
werkplekken aan te passen aan specifieke taken. 

-6- Maakt je gelukkiger 
Gelukkige medewerkers zijn de beste medewerkers! In een 
happy space voelt iedereen zich gelukkig en is er ruimte en 
gelegenheid voor alle aspecten van werk. 

Happy spaces zorgen daadwerkelijk voor happy faces. Voor 
elke organisatie die verder wil een must. Het creëren van 
een optimale werkomgeving is voor elke organisatie anders 
en hangt af van het soort werk en de taken die 
medewerkers uitvoeren. Natuurlijk zijn er belangrijke 
aspecten die voor elke werkplek belangrijk zijn zoals 
stoelen, bureaus, temperatuur, (dag)licht, luchtkwaliteit en 
ook het geluidsniveau. 

Positieve effecten van happy spaces 
op jouw organisatie 

“Gelukkige medewerkers 

zijn de beste 

medewerkers”



Onderzoek bevestigt het grote belang van werken op 
kantoor en de grote invloed van kantoorbeleving op 
betrokkenheid en productiviteit van medewerkers. Er zijn 
drie belangrijke bevindingen die in het onderzoek naar voren 
komen. 

1- Het kantoor speelt een cruciale rol in hoe men zich 
verhoudt tot hun organisatie 
Het kantoor speelt een cruciale rol in hoe mensen zich 
verhouden tot hun organisatie. Als mensen graag vanuit hun 
kantoor werken, zijn ze meer: 

๏ Betrokken 
๏ Productief 
๏ Verbonden met de cultuur van de organisatie 
๏ Meer bereid om langer te blijven werken voor de 

organisatie 

Het onderzoek analyseerde een groot aantal factoren die 
van invloed zijn op betrokkenheid, productiviteit, 
verbondenheid met de bedrijfscultuur en retentie. De factor 
die de betrokkenheid, productiviteit en het gevoel zich 
verbonden te voelen met de cultuur het meest beïnvloedde 
is wanneer mensen graag op kantoor werken.  

2-Medewerkers willen thuiswerkdagen inruilen voor een 
eigen werkplek op kantoor 
Mensen zijn bereid thuiswerkdagen in te ruilen voor een 
eigen werkplek op kantoor – terwijl ze de autonomie en 
flexibiliteit van hybride werk willen, zijn medewerkers op 
zoek naar keuze en controle en een gevoel van 
verbondenheid. Hybride werkopties alleen voldoen niet aan 
de algemene behoeften van werknemers. Sterker nog, 
mensen zijn bereid om thuiswerkdagen in te ruilen voor 
meer privacy, comfort en controle op kantoor. Meer 
medewerkers gaven aan dat ze liever een eigen bureau op 
kantoor hadden dan veel dagen thuiswerken. 

3- Medewerkers willen dat het kantoor helpt bij 
samenwerken én focussen 
Beschikbaarheid van concentratie / prive ruimtes op 
kantoor zijn belangrijker dan ooit. Mensen willen dat hun 
kantoor hen helpt bij het samenwerken én bij het focussen. 
Het gebruik van de werkplek om relaties op te bouwen is 
zonder twijfel van cruciaal belang voor het creëren van een 
sterke cultuur en het helpen van mensen om het gevoel van 
verbondenheid te voelen. Maar het kantoor moet veel meer 
doen dan dat. Mensen besteden meer tijd dan ooit aan 
videogesprekken, wat de manier waarop werk plaatsvindt 
radicaal heeft veranderd. Medewerkers hebben ook ruimtes 
nodig die zijn ontworpen om deze nieuwe manier van 
werken te ondersteunen. 

Samenwerking kan medewerkers naar kantoor trekken, 
maar als medewerkers daar geen individueel gericht werk 
kunnen doen, zullen ze moeite hebben om zich productief te 
voelen nadat ze het woon-werkverkeer hebben gemaakt.

Kantoorbeleving speelt cruciale rol bij 
betrokkenheid en productiviteit 

“Als medewerkers op 

kantoor niet individueel 

kunnen werken, voelen ze 

zich minder productief”



Uit het onderzoek blijkt dat er drie belangrijke punten zijn 
waar terugkerende medewerkers op kantoor behoefte aan 
hebben: 

 
1 - Comfort: hybride samenwerkingsruimtes 
De samenwerking tussen persoonlijke en externe collega’s 
zal een bepalend aspect van de nieuwe werkplek zijn. In 
feite ervaren degenen die al zijn teruggekeerd wat een 
pijnpunt het kan zijn. Veel mensen moeten nu vaker 
verbinding maken, of het nu “één-op-één” is of “veel-op-
veel”. Er is veel vraag naar hybride samenwerkingsruimtes. 
Zonder voldoende van dit soort ruimtes met de benodige 
technologie en comfort (stroom, camera's, verlichting, 
meubilair, akoestiek), kunnen mensen het gevoel hebben 
dat ze collega's in de buurt storen, niet goed kunnen horen 
of gehoord worden. De behoefte aan ruimtes die gebruikt 
kunnen worden voor samenwerking is groot: voor een 
vergadering met meerdere personen of een video-oproep in 
je eentje. 

2 - Controle: persoonlijke ruimtes met controle over 
technische bediening 
Eenvoudig te bedienen, persoonlijke ruimtes zijn essentieel 
in de nieuwe wereld van werken. Volgens het onderzoek is 
één van de belangrijkste elementen die een werkplek moet 
bieden: toegang tot tools en technologie en het vermogen 
om effectief met anderen samen te werken. Dat is waar een 
persoonlijke ruimte om de hoek komt kijken. Dit zijn ruimtes 
die kunnen worden toegewezen, gepland of voor iedereen 
toegankelijk zijn; een plek waar mensen gemakkelijk 
toegang toe hebben met controle over de ruimte. 

3 - Privacy: behoefte aan een “eigen ruimte” 
Natuurlijk is samenwerking een belangrijk onderdeel van het 
hybride kantoor, maar focustijd (en focusruimte) is ook 
waardevol. Medewerkers hebben behoefte om een ruimte 
hun “eigen ruimte” te noemen; om je op je gemak te voelen, 
in contact te komen met collega's tijdens een videogesprek 
en een beetje controle te krijgen over hun omgeving. Dat is 
de reden waarom werknemers die na thuiswerken naar 
kantoor zijn teruggekeerd, privacy tegenwoordig als erg 
belangrijk beschouwen. In veel opzichten staat privacy 
gelijk aan comfort, vooral als het gaat om hybride en 
virtuele samenwerking. Ruimten die te klein of te open zijn, 
kunnen ontevredenheid opwekken voor de werknemer die 
weer op kantoor komt. Veel medewerkers geven aan in het 
onderzoek dat een open ruimte te lawaaierig kan zijn of ze 
het gevoel kan geven dat ze hun collega's storen. Ze zoeken 
ook visuele privacy en een plek die, net als persoonlijke 
ruimtes, goed voorzien is van technologie en gemakkelijk 
toegankelijk is voor virtuele samenwerking. 

De pandemie heeft voor een blijvende verschuiving gezorgd 
in hoe en waar gewerkt wordt. Werknemers hebben meer 
invloed, keuze en controle als het gaat om werken op 
afstand. Studies tonen aan dat werknemers op hun best zijn 
als ze graag vanuit hun kantoor werken, maar onderzoek 
wijst ook uit dat er een creatievere, inclusievere en 
ondersteunende werkplek nodig is om mensen terug te 
lokken, en om nieuw talent te behouden en aan te trekken. 

Comfort, controle en privacy:  
dat missen teruggekeerde 
medewerkers op kantoor 

“Een creatieve, inclusieve 

en ondersteunende 

werkplek op kantoor is 

essentieel”



De coronacrisis heeft veel invloed op de manier waarop we 
werken. Thuiswerken is voor veel organisaties de standaard 
geworden. Slimme technologie is hierbij van essentieel 
belang. Veel managers hebben de situatie aangegrepen 
voor een versnelde (digitale) transformatie. Dit betekent 
grote gevolgen voor de werkomgeving, zowel thuis als op 
kantoor. 

Wees voorbereid op onvoorziene omstandigheden 
De crisis heeft onder meer aangetoond hoe belangrijk het is 
om voorbereid te zijn op onvoorziene omstandigheden. 
Virologen geven aan dat we ons moeten voorbereiden op 
nieuwe epidemieën. Onze werkomgeving gaat daarom snel 
veranderen. Belangrijk is dat we onze medewerkers in staat 
stellen onverwachte veranderingen snel en soepel op te 
vangen. Met technologie, met faciliteiten en een goede 
(thuis)werkomgeving. 

Tijdelijke werkkrachten in plaats van vaste medewerkers 
Uit onderzoek blijkt dat topmanagers, door de coronacrisis 
en de wereldwijde onzekerheid die dat met zich meebrengt, 
veel meer gebruik gaan maken van groepen tijdelijke 
werkkrachten, in plaats van vaste medewerkers. En dat 
heeft ook weer gevolgen voor de inrichting van 
werkomgevingen.

De werkplek na de transformatie door 
coronacrisis

“Veel managers hebben 

corona aangegrepen voor 

een versnelde (digitale) 

transformatie”



Meer zones voor focus, co-creatie en community, minder 
basiswerkplekken en klassieke vergaderruimtes 

Door de positieve ervaringen van het vele thuiswerken, 
zullen de implicaties voor de werkplek structureel zijn. De 
manier van werken zal blijvend veranderen en daarmee de 
inrichting van de kantooromgeving. Het traditionele 
kantoorconcept met alleen basiswerkplekken en 
vergaderruimtes is niet meer voldoende. Om verbinding met 
medewerker en effectiviteit van werk te waarborgen is 
aanpassen noodzakelijk. Er zijn grote veranderingen te 
verwachten.  

Het traditionele kantoorconcept werkt 
niet meer

“Minder basiswerkplekken  

en klassieke 

vergaderruimtes”



Veel  mensen denken dat thuiswerken alleen maar geweldig 
is. En vaak is dat ook zo. Er zijn echter drie 
veelvoorkomende misvattingen over thuiswerken die 
bewijzen dat massaal thuiswerken ook niet zaligmakend is: 

Misvatting #1 Thuiswerken is goedkoper  
Het klopt dat het verminderen van de kosten voor 
onroerend goed en andere gerelateerde voorzieningen op 
de werkplek geld kan besparen. Maar er zijn verborgen 
kosten waarmee je rekening moet houden voordat je 
mensen massaal naar huis stuurt. Het kantoor heeft het 
potentieel om iedereen de ruimte en tools te bieden die ze 
nodig hebben om hun werk gedaan te krijgen. Maar als ze 
vanuit huis werken, moeten veel mensen dealen met kleine 
ruimtes, familie en kamergenoten, gecombineerd met 
slechte apparatuur en technologie. Uit onderzoek van 
Steelcase blijkt dat 75% van de directeuren of hoger altijd 
of bijna altijd aan een bureau thuis werkt, terwijl slechts 
46% van de medewerkers dat doet. En in grote stedelijke 
gebieden over de hele wereld worstelen mensen vaak met 
kleine woonruimten die met anderen worden gedeeld, 
waardoor thuiswerken moeilijk wordt. Uit onderzoek van de 
Cheung Kong Graduate School of Business in Peking bleek 
dat meer dan de helft van de werknemers zei dat hun 
efficiëntie afnam tijdens het werken vanuit huis. 

Misvatting #2 - Thuiswerken is net zo productief als op 
kantoor 
Dat hangt af van hoe je productiviteit definieert. Sommige 
vormen van werk zijn gemakkelijk thuis uit te voeren. Maar 
echte productiviteit van kenniswerkers met betrekking tot 
creativiteit, innovatie en transformatie is echt moeilijk te 
meten op korte termijn - vooral tijdens een pandemie - en 
ongelooflijk moeilijk virtueel te bereiken. Hoe definieert en 
meet jouw organisatie wat het betekent om productief te 
zijn? Routinematig werk kan thuis worden gedaan. Briljante 
ideeën kunnen niet worden gepland. Het creatieve proces is 
lastig in een reeks korte online vergaderingen. Mensen die 
'fysiek' samen zijn en voortbouwen op elkaars ideeën terwijl 
ze met dezelfde informatie werken, kunnen gemakkelijker 
ideeën bedenken en problemen oplossen. Informatieve en 
evaluatieve samenwerking kan eenvoudig plaatsvinden via 
video. Maar creatieve samenwerking is onder alle 
omstandigheden het meest uitdagend en het moeilijkst om 
online te bewerkstelligen. In een volledig virtuele omgeving 
hebben mensen moeite om een ‘normaal’ gesprek te voeren 
en lichaamstaal te lezen terwijl ze inhoud delen. Beide zijn 
cruciaal voor innovatie. 

Misvatting #3 - Thuiswerken geeft betere balans werk en 
privé 
Thuiswerken heeft natuurlijk voordelen: geen woon-
werkverkeer, comfortabele kleding en meer tijd met familie 
of huisdieren. Maar het gaat ook gepaard met nadelen. 
Extreme thuiswerk strategieën kunnen het zelfs moeilijker 
maken om werk en privé te scheiden en stress veroorzaken 
voor het welzijn van werknemers. Het is verleidelijk om 
vanuit huis te werken van 's ochtends vroeg tot 's avonds 
laat. Rituelen, zoals woon-werkverkeer of koffiedrinken in 
het café, helpen bij het creëren van belangrijke grenzen 
tussen werk en leven.

Drie misvattingen over thuiswerken

“Extreme thuiswerk- 

strategieën kunnen het 

moeilijker maken om werk 

en privé te scheiden”



Vraag jij je regelmatig af: "Welke dag is het eigenlijk 
vandaag?" Dan heb je mogelijk last van temporal 
disintegration.  

Temporal disintegration is een fenomeen waarin mensen 
niet in staat zijn om informatie over tijd, hoe dingen in een 
opeenvolgende volgorde te doen of wat er is gebeurd, vast 
te houden en te ordenen. Zonder plaatsgebonden rituelen, 
zoals naar het werk rijden of bij anderen zijn, worstelen 
mensen om de ene dag van de andere te onderscheiden. 
Zonder een fysieke scheiding tussen werk en leven wordt 
het moeilijk om grenzen te stellen. Voor mensen die altijd 
thuiswerken en binnenblijven, smelten de dagen samen. Er is 
geen onderscheid meer tussen de werkweek en het 
weekend en je verliest het gevoel voor tijd en hoe laat het 
is. Als je regelmatig niet weet welke dag het is, ben je niet 
de enige: veel mensen zoeken tijdens corona op Google 
"welke dag is het is". 

Temporal disintegration:  
welke dag is het eigenlijk?

“Voor mensen die altijd 

thuiswerken en 

binnenblijven, smelten de 

dagen samen”



We gaan ervan uit dat de tijd die wordt besteed aan 
thuiswerken door positieve ervaringen veel langer zal zijn 
dan voor Corona. We gaan er ook vanuit dat deze 
ervaringen duidelijke implicaties hebben voor het kantoor 
van de toekomst. Dit zijn de 5 veranderingen: 

1 - Basisactiviteiten hoeven niet op kantoor 
Een kantoor is niet absoluut noodzakelijk voor puur 
basisactiviteiten. Deze taken kunnen in principe net zo goed 
worden uitgevoerd in de woonkamer, tuin, stadspark of 
trein. Het belang van ruimte voor basisactiviteiten zal in de 
toekomst dan ook geleidelijk afnemen in kantoren. 

2 - Meer behoefte aan focuszones op kantoor 
Terwijl sommige mensen het altijd op prijs hebben gesteld 
om thuis te werken als een toevluchtsoord, betekent dit 
voor anderen precies het tegenovergestelde. Kinderen, 
huisgenoten of bouwplaatsen kunnen het effect hebben 
dat je thuis geen rust kunt vinden en dat het kantoor vooral 
wordt gewaardeerd als een toevluchtsoord. Bedrijven 
worden uitgedaagd om in de toekomst meer echte retraites 
en effectieve focuszones te creëren. 

3 - Klassieke vergaderruimtes minder belangrijk op kantoor 
Dankzij digitale vergadertools kunnen klassieke 
bijeenkomsten voor het uitwisselen van informatie met 
consistent succes worden gehouden, ongeacht de locatie. 
Het belang van klassieke vergaderruimtes zal in de 
toekomst geleidelijk afnemen, net als de basisactiviteiten. 

4 - Creëer co-creatie ruimtes op kantoor 
Effectieve digitale tools zijn nu beschikbaar voor co-creatie, 
maar het effect is niet hetzelfde als bij een face-to-face 
meeting. Het belang van effectieve gebieden voor co-
creatie zal toenemen en bedrijven zullen worden 
opgeroepen om deze beschikbaar te stellen. 

5 - Maak ruimte voor informele uitwisseling op kantoor 
Echte fysieke interactie komt niet of slechts in zeer 
beperkte mate voor bij thuiswerken. Mensen hunkeren er 
echter naar, niet alleen in hun privéleven, maar ook in een 
professionele context. Het belang van gemeenschappelijke 
ruimtes zal daardoor ook toenemen. 

Vijf belangrijke werkplek-veranderingen

“Thuiswerk-ervaringen 

hebben duidelijke 

implicaties voor het 

kantoor van de toekomst.”



Een ideale werkomgeving is zo samengesteld dat deze de 
activiteiten en processen die plaatsvinden in een bedrijf zo 
goed mogelijk ondersteunt (multi-space / activity-based 
werken).  

Panden delen we in, op basis van het doel van de activiteit 
gerichte, volgens de volgende vijf categorieën: 

1. Basis:  
Ruimte voor eenvoudige taken die individueel worden 
uitgevoerd 

2. Retraites:  
Ruimte voor taken met een hoog concentratieniveau die 
alleen worden uitgevoerd 

3. Meeting:  
ruimte voor meetings voor de pure uitwisseling van 
informatie, klassieke ‘meeting’ 

4. Co-creatie:  
Ruimte voor gezamenlijk, creatief en agile werken met 
als doel het ontwikkelen van nieuwe concepten, 
oplossingen of producten 

5. Community:  
Ruimte voor informele of niet-werkgerelateerde 
uitwisseling; dient om samenhang te creëren en het 
gevoel van "wij" te versterken 

Vijf functies van kantoor, activity based 

“Panden delen we 

in op basis van  

het doel van de activiteit,  

in vijf categorieën”



Stappenplan 5xD voor de ideale 
werkomgeving

1Discover 
Het ontdekkingsproces zorgt ervoor dat je 
over de gegevens beschikt om een back-up 
van uw ontwerp te maken, je briefing te 
formeren en je businesscase voor activity 
based werken op te bouwen.  

Belemmeringen zijn normaal bij elke grote 
organisatieverandering. Krijg hier al vroeg 
inzicht in en begin je voor te bereiden op hoe 
hier mee om te gaan. Denk hierbij aan de 
volgende belemmeringen: 
➤ Angst voor verandering 
➤ Verlies van identiteit 
➤ De staat van de IT 

85% van lokaal opgeslagen documenten zal 
nooit meer worden gebruikt

3Define 
Het is belangrijk om een realistisch budget 
op te stellen en onthoud dat je soms moet 
uitgeven om te besparen. Vraag offertes aan 
voor alle onderdelen en stel vervolgens het 
budget vast. 

Activity Based werken vereist verschillende 
werkmethoden. En dit betekent dat je 
personeel enige begeleiding nodig heeft. Het 
beleid en de richtlijnen moeten dus worden 
herzien om aan uw nieuwe manier van 
werken te voldoen. 

Werkgevers zijn verplicht om gehoorschade 
bij medewerkers te voorkomen 

5Deliver 
De opleveringsfase kan fysieke veranderingen 
aan uw werkplek omvatten, een inrichting van 
een nieuwe ruimte, een verbouwing in gebruik 
of een verhuizing. Zorg ervoor dat u ruim van 
tevoren plant voor grote veranderingen. 

Ontwerp een programma voor 
verandermanagement om de belangrijkste 
boodschappen aan het personeel te 
communiceren en geef uw medewerkers een 
kanaal om feedback te geven 

Activity Based werken vereist een 
cultuuromslag. Het is belangrijk om alle 
belanghebbenden te betrekken

4Design 
Welke ruimtes zijn nodig? Denk aan: 
➤ Werkstations, boekbaar en niet boekbaar 
➤ • Meet and greet ruimtes (receptie) 
➤ Vergaderzalen, zowel boekbaar / niet 

boekbaar 
➤ Sociale ruimtes voor eten en 

teaminteractie 
➤ Samenwerkingszones 
➤ Video- en teleconferentiefaciliteiten 
➤ Brainstormruimtes 
➤ Stille ruimtes om te concentreren 

Meubilair speelt een grote rol bij activity 
based werken Het is belangrijk dat je 
personeel ruimte geeft om flexibel te kunnen 
werken 

85% van de medewerkers zegt dat het 
ontwerp van hun werkruimte belangrijk is

2Data 
Verzamel de benodigde gegevens en data.  

Denk hierbij aan: Hoe werkt uw bedrijf 
momenteel? Ondersteunt het opgezette 
kantoor het bedrijf? Hoe wordt de werkruimte 
gebruikt? Welke ruimtes op kantoor zijn onder 
of boven benut? Zijn de verkoopteams altijd 
onderweg en ligt hun bureau stof te 
verzamelen? Heeft u verschillende ‘soorten’ 
werknemers? Werken sommige van uw 
medewerkers al mobiel?  

Verdeel het per afdeling om te zien of het 
implementeren van Activity Based Working 
enkele kleine aanpassingen of een 
cultuurverandering vereist 

Voor corona werkte zo’n 42% nooit vanuit huis 
en 20% deed dit af en toe 



Het implementeren van de ideale werkomgeving heeft ook 
implicaties voor het akoestisch ontwerp. Waar akoestiek in 
het verleden vooral ging om het lawaai tot een 
comfortabele stilte te reduceren, worden aanzienlijk delen 
van de ideale werkomgeving nu ingericht als ‘levendige en 
opwindende’ plekken. 

Een afleiding kost je meer dan 23 minuten! 
Volgens onderzoek van Gloria Mark, hoogleraar 
informatica aan de University of California, duurt het na 
een afleiding gemiddeld 23 minuten en 15 seconden 
voordat je weer geconcentreerd aan de slag gaat met de 
taak waar je mee bezig was. Hoe rijmt dit met een 
werkomgeving waar onderbreking niet wordt gezien als 
hinderlijk? 

Juiste mix van ruimtes op kantoor: activity based 
De oplossing zit hem in het bieden van de juiste mix van 
verschillende ruimtes binnen hetzelfde kantoor: stille 
ruimtes voor geconcentreerd werken en levendige ruimtes 
voor gezelligheid en informele activiteiten.  
Er zijn ook gespecialiseerde akoestische ruimtes nodig. 
Bijvoorbeeld akoestisch beveiligde vergaderruimten waar 
spraakprivacy belangrijk is of waar AV / telefoonruis moet 
worden beperkt. Ook grotere ruimtes waar medewerkers 
samen kunnen komen en waar bijeenkomsten 
georganiseerd kunnen worden. We noemen dit activity 
based design: het vormgeven van de ideale werkomgeving 
aan de hand van de activiteiten en processen die 
plaatsvinden binnen je bedrijf. Hoe richt je je kantoor in 
zodat het zo goed mogelijk de werkzaamheden 
ondersteunt?  

Akoestiek en de juiste mix van ruimtes 

“Na een afleiding duurt 

het meer dan 23 minuten 

voordat je weer 

geconcentreerd werkt”



De mix van verschillende ruimtes roept akoestische 
uitdagingen op, die in twee categorieën in te delen zijn: 

Akoestische bufferzones tussen de ruimtes 
Het is belangrijk om al vroeg in het ontwerpproces rekening 
te houden met akoestiek. Door de indeling van je kantoor te 
plannen met het oog op akoestiek kan veel worden bereikt. 
Bijvoorbeeld door nevengebieden (zoals bijvoorbeeld 
gangpaden) te gebruiken als bufferzones tussen rustige en 
luide gebieden. Dit is ook vaak goed op te lossen met 
verplaatsbare scheidingswanden, afscherming door 
(akoestische) meubels of akoestische plafondpanelen. Wat 
co-working spaces vaak tot een grotere uitdaging maakt, is 
dat er over het algemeen meer nadruk wordt gelegd op 
esthetiek dan op akoestiek, vaak met de wens dat open 
ruimtes naadloos in elkaar overlopen. 

Het juiste “akoestische gevoel” voor elke ruimte 
Onderzoek van Steelcase wijst uit dat slechte akoestiek de 
concentratie verstoord en de productieve tijd vermindert 
met wel 86 minuten per dag. Herrie maakt bovendien 
letterlijk ziek. Het zorgt voor stress, een hogere bloeddruk 
en hartslag. En klachten als hoofdpijn en migraine. Er is 
echter geen enkele akoestische omgeving die geschikt is 
voor alle activiteiten of voor alle individuen. Onderzoek 
heeft aangetoond dat extraverte persoonlijkheden de 
voorkeur geven aan werken in een luidere, dynamischere 
omgeving. Introverte mensen werken het beste in een 
stillere, kalmere omgeving. Teams met gemengde 
persoonlijkheidstypes leveren dus akoestische uitdagingen 
op! Onze ervaring is dat de beste resultaten worden bereikt 
door een mix van akoestische omgevingen te creëren die 
kunnen worden gebruikt afhankelijk van hoe de persoon 
zich op dat moment voelt en de taak die voorhanden is.

Akoestische uitdagingen 

“Slechte akoestiek 

verstoort de concentratie! 

De productieve tijd daalt 

met 86 minuten per dag.”



Dynamische omgevingen: beperk de akoestische absorptie 
Dynamische omgevingen creëer je over het algemeen door 
de akoestische absorptie in de ruimte te beperken. Dus veel 
harde, akoestisch reflecterende oppervlakken, die zorgen 
voor een hoger geluidsniveau en een levendiger sfeer. Deze 
techniek wordt vaak gebruikt door bars en restaurants 
gericht op een jongere doelgroep.  

Rustige omgevingen: maak gebruik van akoestische 
absorptie 
Rustigere omgevingen creëer je door het gebruik van 
akoestische absorptie. In open kantoren is het plafond 
hierbij meestal het belangrijkste oppervlak. Een goed 
uitgangspunt bij het creëren van een rustige omgeving is 
een hoogwaardig absorberend plafond, hetzij als standaard 
roosterplafond of als hangende schotten of vlotten. Extra 
absorptie kan worden toegevoegd door middel van 
wandpanelen, roomdividers of meubilair en/of stoffering. 

Hoe staat het er bij u voor? 
Het belang van basiswerkplekken en klassieke 
vergaderruimtes zal geleidelijk afnemen. Wel zullen 
organisaties worden aangemoedigd om meer retraites, co-
creatie en community aan te bieden. Deze ontwikkeling 
betekent een radicale verandering ten opzichte van het 
traditionele kantoorconcept (dat nog steeds heerst in een 
groot deel van de bedrijven). Het traditionele 
kantoorconcept werkt precies volgens het principe van 
'standaardwerkplekken plus vergaderruimtes'. Met andere 
woorden, juist voor de ruimtes die nu de essentie vormen, 
neemt de betekenis af.  
 

Akoestiek in verschillende omgevingen 

“Extra absorptie wordt 

toegevoegd met 

wandpanelen, meubilair, 

roomdividers of stoffering”



Skoon 72, 1511 HV Oostzaan, Nederland

info@akoesta.com

+31 20 76 01 046

Happy spaces zorgen voor happy faces 
bij uw medewerkers

Akoesta staat voor “Happy spaces, happy faces”. 

Het belang van werken in een “happy space” wordt 

steeds groter voor veel medewerkers en 

organisaties. Werken in een optimale omgeving is 

een belangrijke succesfactor en draagt enorm bij 

aan productiviteit en werkgeluk van medewerkers. 

Een comfortabele akoestiek draagt enorm bij aan 

een “happy space”. 

Een “happy space” is een werkplek waarin 

medewerkers zich veilig, erkend en in staat voelen 

om zijn/haar best te doen en waar ze professionele 

doelstellingen kunnen bereiken. Wij geloven in de 

positieve effecten van een optimale werkomgeving 

met comfortabele akoestiek. 

Meer weten over onze aanpak en oplossingen? Neem 

dan contact met ons op!

Kantoorbeleving en akoestiek 
cruciaal bij betrokkenheid en 
productiviteit van medewerkers

Bezoek ons  

nieuwe  

Experience Center 

 in Oostzaan


