
Wat is de toekomst van het kantoor?
De uitdagingen van 2020 hebben veel vragen opgeroepen over het doel van de werkplek. Waarom naar kantoor 
gaan als u woon-werkverkeer kunt vermijden en thuis comfortabel en productief kunt blijven? 
Waarom bedrijfskantoren onderhouden als u in plaats daarvan verspreid werken kunt ondersteunen en geld kunt 
besparen op onroerend goed? Zelfs voorafgaand aan de pandemie stelden organisaties zich deze vragen – en 
COVID-19 heeft de discussie versneld. 

Bij Herman Miller zijn we enthousiast over deze koers naar een meer verspreid werkmodel – een werkmodel 
waarbij het kantoor een cruciale rol blijft spelen bij het helpen van organisaties om de gewenste bedrijfsresultaten 
te behalen. We zijn ons eigenlijk al heel lang aan het voorbereiden op deze nieuwe manier van werken. Nu willen 
we u helpen het veranderende doel van de werkplek verder te verkennen en duidelijker inzichtelijk te krijgen 
waarom het kantoor tot ver in de toekomst relevant zal blijven. 

Van open tot leeg: De impact van ‘verdichting’ op kantoor

Werk – en werkplekken – zijn de afgelopen jaren steeds meer verspreid 
geworden, met mensen die thuis werken, in koffiebars, flexplekken en 
dergelijke. Mensen werken ook op verschillende tijdstippen in de loop 
van de dag, op basis van hun voorkeuren, gezinsverplichtingen of het 
streven naar realtime verbindingen met collega’s die mogelijk in 
verschillende tijdzones werken. 

Ondanks deze verschuiving in hoe en waar het werk plaatsvindt, hebben 
veel organisaties de neiging om werknemers te beschouwen als 
‘kantoormedewerkers’ of ‘externe medewerkers’ die tijdens traditionele 
kantooruren werken. Tegelijkertijd hebben veel organisaties prioriteit 
gegeven aan verdichtingsstrategieën (meer mensen in minder ruimte 
krijgen) in plaats van op activiteiten gebaseerde werkstrategieën. 

Het resultaat? Open kantoorruimtes met veel bureaus waar medewerkers 
niet goed op reageerden. Onderzoek van Herman Miller ondersteunt dit. 

Gegevensanalyse van onze recente onderzoeken betreffende het gebruik 
van de werkplek1 toont aan dat hoewel er meer bureaus werden geplaatst 
in open kantoortuinen, deze bureaus steeds minder worden gebruikt. 
Mensen voelen zich niet ondersteund en zoeken andere plekken om te 
werken, vaak buiten het kantoor.

Van experiment tot realiteit:  
Verspreid werken wordt de norm

Toen COVID-19 een groot deel van de wereld dwong om in quarantaine 
te gaan, werd vanuit huis werken een verlengd experiment. Hoewel de 
ervaring wereldwijd gemengde resultaten opleverde voor de werknemers, 
veranderde het de mening van veel leidinggevenden over de haalbaarheid 
van werken buiten het kantoor aanzienlijk. Volgens Harvard Business Review 
zegt 42 procent van de werkgevers nu dat een groot deel van hun personeel 
op afstand kan werken, vergeleken met 14 procent vóór de pandemie.2 Dit, 
in combinatie met de economische uitdagingen als gevolg van de crisis, 

Van het 
kantoor  
tot overal



zorgt ervoor dat leidinggevenden het doel van hun kantoren herzien. Het 
kantoor zoals we het ooit kenden, wordt niet langer gezien als een vereiste 
om de productiviteit van werknemers mogelijk te maken, maar het kan de 
hoeksteen zijn van een bloeiende cultuur en een succesvolle strategie 
voor verspreid werken. 

Van het kantoor tot overal:  
Bouwen aan de werkplek van de toekomst

Om werkplekken doelgericht te houden, moeten ze mensen inspireren om 
hun best te doen, waar of wanneer ze ook werken. En dat betekent dat de 
werkplek moet evolueren van een enkele ruimte tot een dynamisch netwerk 
van plaatsen waaruit werknemers kunnen kiezen om op een bepaalde 
dag – en in de loop van de week – te werken. Het kantoor wordt een 
waardevolle ‘on-demand’ faciliteit die de verbindingen en interacties 
bevordert die we missen als we op onszelf werken. Het kantoor zal ook 
dienst doen als een plek waar leren wordt gecultiveerd, cultuur wordt 
behouden en de identiteit van de organisatie tot uitdrukking komt.

Veel medewerkers zullen dagelijks vanuit kantoor werken, maar voor 
anderen zal verspreid werken de norm worden. Er zullen elke dag minder 
werknemers naar kantoor komen om alleen hun e-mails te checken 
en vergaderingen bij te wonen, dus open kantoortuinen en traditionele 
vergaderruimten verliezen steeds meer hun nut. Mensen zullen kantoor- 
ruimtes zoeken met werkomgevingen die uniek zijn afgestemd op 
socialisatie, individuele focus en virtual reality teamwork. Voorbeelden 
van dit soort ruimtes zijn: 

• Zones die mensen aanmoedigen om te communiceren met hun 
uitgebreide netwerk (collega’s met wie je niet elke dag samenwerkt). 
Het opbouwen van deze relaties is van cruciaal belang om de 
cultuur in stand te houden en mensen te helpen een gevoel van 
doelgerichtheid en verbondenheid te geven.

• Veilige en reserveerbare werkplekken op kantoor. Deze zijn vooral 
belangrijk omdat veel mensen moeite hebben om zich thuis te 
concentreren, vooral bij intensief denkwerk. 

• Uitermate interactieve opstellingen die virtual reality samenwerking op 
kantoor bevorderen. Werkplekken zoals deze geven mensen de tijd, 
ruimte en tools om complexe problemen op te lossen die moeilijk 
op afstand kunnen worden aangepakt.

Door kantoren te creëren die ‘on-demand’ voldoen aan de behoeften van 
mensen, zullen zowel de organisaties als hun mensen hier baat bij hebben. 
Omdat verspreid werken de behoefte aan dichte bezettingsplanning 
vermindert, besparen bedrijven op facilitaire kosten en creëren ze 
werkplekken die waardevoller zijn voor hun werknemers. En door 
mensen de mogelijkheid te geven om te werken op een plek die aan 
hun welzijnsbehoeften en diverse werkprocessen voldoet, krijgen ze 
de autonomie en veiligheid die ze nodig hebben om te groeien. 

Data ondersteunen deze aanpak. Uit een in januari 2020 gepubliceerde 
studie van Gallup bleek dat werknemers die konden kiezen wanneer ze naar 
kantoor kwamen en wanneer ze vanuit huis wilden werken, zich meer 
betrokken voelen dan degenen die de meeste tijd op kantoor of op afstand 
werkten.3 Voeg hier een weloverwogen thuiswerkprogramma aan toe 
– met goede ergonomische meubelen en essentiële technologieën – en u 
kunt welzijn en productiviteit toevoegen aan de lijst met positieve resultaten. 

Hoe Herman Miller kan helpen

Of u nu net begint met het transformeren van uw werkplek of dit al jaren 
doet, Herman Miller heeft inzichten, producten en diensten om uw mensen 
te helpen productief en gezond te blijven op kantoor, thuis en daarbuiten. 
Wij kunnen u helpen:

• Inzichten te krijgen

• Bedrijfsdoelstellingen te behalen

• Een thuiswerkprogramma op te stellen

• Strategie te meten en verbeteren

• Ruimtes in te richten met het juiste meubilair

Neem contact op met uw Herman Miller vertegenwoordiger of lokale dealer 
om aan de slag te gaan.

Belangrijke inzichten

1. Een verspreide manier van werken – waarbij 
mensen in staat worden gesteld om op verschillende 
tijdstippen en plaatsen te werken – is niet nieuw, 
maar werd versneld door de pandemie.

2. Mensen kunnen productief zijn terwijl ze elders 
werken, maar kantoren bieden nog steeds een 
grote waarde als on-demand bronnen voor 
individuen en teams. 

3. Om relevant te blijven, zullen kantoren van de 
toekomst cultuur en gemeenschap moeten 
opbouwen, individuele focus en intensief 
teamwerk mogelijk moeten maken.

4. De thuiswerkervaring is voor iedereen anders. 
Bedrijven moeten er voortdurend naar streven om 
mensen te helpen gezond en productief te blijven, 
ongeacht waar ze werken. 

1. https://www.hermanmiller.com/content/dam/hermanmiller/documents/research_topics/
SpaceUtl.pdf

2. https://hbr.org/2020/07/does-your-company-have-a-long-term-plan-for-remote-work

3. https://www.gallup.com/workplace/283985/working-remotely-effective-gallup-research-says-
yes.aspx
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