
Het Nieuwe Samen Werken 



Even voorstellen ! 

Wij  zijn Steelcase 

 

Wij ontwikkelen, produceren en leveren kantoormeubilair.  Om voor u  effectieve, duurzame en 

inspirerende werkomgevingen te  creëren, waar ook ter wereld.  

 

Wij investeren substantieel in onderzoek naar de effecten van de veranderende wereld van werk en 

ontwikkelen duurzame oplossingen voor de toekomstige werkplek.  

 

Wij hechten aan langdurige relaties en partnerschap met onze klanten.  

 

We aspire to help people love how they work. 

Kennis  +  Producten  +  Diensten  =>  Het is ons werk om uw werk makkelijker te maken 

Meer over Steelcase 

Addition 1 Steelcase Info.ppt


Het Nieuwe Werken     

Het nieuwe werken betekent mensen in staat stellen het werk te doen hoe, waar, wanneer en met 

wie ze dat willen. De organisatie, technologie, werkprocessen en de ruimte versterken elkaar om tot 

een optimaal resultaat te komen.  



Samenwerken Altijd en Overal Creatief 

De wereld van werk verandert: werk 

2000 - individueel work 

40% 
2010 - individueel work 

20% 

http://smlxtralarge.com/wp-content/uploads/2008/03/rise-creative-class.jpg


De wereld van werk verandert …. werkplek 

Ruimte voor 

samenwerken 

Laat je identiteit en 

cultuur zien  
Optimaal 

ruimtegebruik 

Aantrekkelijk 

werkgever zijn 

….en vraagt meer van het kantoor 



De wereld van werk verandert …. werkplek 

Ruimte voor 

samenwerken 

Laat je identiteit en 

cultuur zien  
Optimaal 

ruimtegebruik 

Aantrekkelijk 

werkgever zijn 

….en vraagt meer van het kantoor 



traditioneel 

I We 

Het Nieuwe Werken 

I We 

Het nieuwe (samen-) werken....... 



500 M2 

I – space 
versus 

WE - space 
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Optimize space 

Support collaboration 

Attract & motivate talent 

Brand and culture 

I – space 
versus 

WE - space 
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Het kamer kantoor is: 

• een administratief centrum 

• een 9 tot 5 werkplek 

• vaak anoniem 

• privé 

• veilig en bewaakt 

• achter de schermen 

Het activiteiten (& netwerk) kantoor is: 

• aansluiten op de diversiteit van activiteiten en processen 

• groter aanbod verschillende soorten plekken  

• ontmoetingsplek 

• werken kan overal 

• een reflectie van de gewenste cultuur  

• ondersteuning van de identiteit  

• een enabler voor verandering 

• een bijdrage om hoogwaardig personeel aan te trekken 
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Positioneer verschillende functies (werkplekken, 
ontmoeting, coffee corner, vergaderzalen) op 
strategische plekken in de plattegrond. Creëer 
daarmee een goede routing en logistiek. 

Vaak worden werkplekken aan gevel geplaatst 
en ontstaat er een multifunctionele zone in 
het middengebied.  

Ook brengen we een ordening aan in de 
functies, zodat er een goede overgang 
ontstaat van functies waarbij veel interactie 
tussen mensen moet zijn, en plekken waar 
geconcentreerd en meer in rust gewerkt moet 
worden. 

Het is belangrijk om in open ruimte visuele rust te 
creëren. Dit is mogelijk door op strategische 
plekken wanden (op verschillende hoogten) te 
plaatsen, zodat je steeds nieuwe dingen ziet en 
privacy behoud voor functies die dat nodig hebben. 

Binnen organisatie vinden verschillende typen 
vergaderingen of ontmoetingen plaats (klein, groot, 
formeel, informeel). Dit moet een werkplekconcept 
faciliteren. 

Het is bij het ontwerpen van grotere 
vergaderruimten belangrijk dat ze in het ontwerp 
ondersteund worden met informeel ontmoeten. Dit 
is belangrijk om om de groepen op te vangen die uit 
zo’n zaal komen. Een goede routing is hierbij 
belangrijk, waarbij de werkplekken geen hinder 
hiervan ondervinden. 

Planten; zorgen voor een 
leefbaar klimaat; ze dragen 
bij aan het vochtniveau, 
zorgen voor zuurstof.  

Het toepassen van planten 
moet wel plaatsvinden 
vanuit door de organisatie, 
en niet door het individu. 
Zodat het concept in stand 
blijft. 
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Hedendaagse vergaderruimtes moeten voorzien zijn van de 
juiste multimedia (zoals een beamer, smartboard). Het is 
belangrijk om makkelijk het licht te kunnen beïnvloeden, en te 
kunnen verduisteren.  
 
Ook bij kleine ontmoetings- of vergaderplekken is het belangrijk 
om een Laptop erbij te kunnen gebruiken.  

Vergaderen kan op verschillende manieren en in groepen 
van verschillende grootte.  
 
Steelcase onderzoek heeft aangetoond dat de meeste 
innovaties ontstaan door 1 op 1 samen te werken. 
Kantoorconcepten faciliteren daardoor steeds vaker het 
ontmoeten van kleinere groepen. 

Situeer coffee corners op strategische plaatsen in het 
publiek gebied. 
Hetzelfde geldt voor kopieerhoeken. Deze hebben ook 
de functie van een ontmoetingsplek. Tevens moet er 
ruimte zijn voor opslag, afleg van documenten. Situeer 
rondom dit soort strategische functies in-between 
ruimte voor kort overleg. 
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Het Nieuwe  Samen Werken.......High-tec 

http://www.videoconference.nl/producten/telepresence
http://www.videoconference.nl/producten/personal
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Het Nieuwe  Samen Werken.......brainstorm 

http://www.officesnapshots.com/wp-content/galleries/facebook_new/facebook14.jpg
http://www.officesnapshots.com/wp-content/galleries/facebook_new/facebook13.jpg
http://www.officesnapshots.com/uploads/autodeskis/RTC5SKO.jpg
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Dank u wel  





Reserve slides………………. 



globalisering 



> Up to 36% more office performance due to 

a comfortable office space ** 

 

> 70% of innovations occur while working 

together*** 

 

> 59% of Europeans would like their 

workspace to be quieter* 

 

Source 

* Ipsos 

** Fraunhofer instituut 

*** US workplace survey 

Foster 

innovation 

Speed 

up decision 

making 

Enhance 

collaboration 

The world of work is changing 



 
 

 

 

 

  Work outside the box: Attract and retain 

new talent by providing the possibility to work 

from different places. 

 

  Give them a break: Provide welcoming 

coffee and breakout stations that allow the 

younger generations to socialise and work. 

 

  Mix it up: Implement a variety of spaces 

with diverse layout, colours, textures, lighting 

and furniture to stimulate the innovation 

process. 

 

  Think on the go: Create zones for quick 

informal gatherings where visualisation can 

take place. 

 

 
 

 

High performance workspaces 



 Support mobility within the workspace: 

Enable the staff to choose the setting or 

location that best fits their task. Offer 

diversity in settings. 

 

 Foster collaboration: Provide workspaces 

for socializing and informal communication. 

 

> Create a balance between spaces for 

communication and spaces for 

concentration.  

 

 Touch down: Provide workers with a 

space to plug in for the in between 

moments that do not require a fully 

equipped workstation. 

High performance workspaces 



I-space 

WE-space 
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De nieuwe werkplek 

Het kamer kantoor is: 

• een administratief centrum 

• een 9 tot 5 werkplek 

• vaak anoniem 

• privé 

• veilig en bewaakt 

• achter de schermen 

Het activiteiten (& netwerk) kantoor is: 

• aansluiten op de diversiteit van activiteiten en processen 

• groter aanbod verschillende soorten plekken  

• ontmoetingsplek 

• werken kan overal 

• een reflectie van de gewenste cultuur  

• ondersteuning van de identiteit  

• een enabler voor verandering 

• een bijdrage om hoogwaardig personeel aan te trekken 

 


