White Paper

Maak een productief kantoor van je open kantoor

Door ruimte te suggereren, kun je afleiding minimaliseren, personalisatie
aanmoedigen, grenzen verleggen en de navigatie verbeteren.

Vijf manieren om een betere open werkplek te creëren
1. Maak nauwkeurige combinaties van meubels, verlichting
en kleuren, een techniek die het suggereren van ruimte
wordt genoemd.
2. Minimaliseer afleiding door bureaus en andere individuele
werkgebieden te voorzien van ontwerpelementen die mensen
kunnen aanpassen aan hun gewenste privacyniveau.
3. Stimuleer personalisatie om gebruik aan te geven en eigendom
te communiceren.
4. Definieer grenzen en werkgebieden met vloeren, verlichting,
kleuren en andere ontwerpelementen.

Het open kantoor, dat begon als een trend in Duitse werkplekken in de
jaren 1960,1 is nu de norm geworden voor bedrijven van alle groottes
in een groot aantal sectoren. In navolging van technologiegiganten
ruilen bedrijven nu overal privékantoren en -cabines in voor ruimten
en gedeelde benching. Het is een stap die veel organisaties zetten om
de efficiëntie van hun vastgoedportfolio’s te verbeteren, nieuw talent
aan te trekken en een creatieve, collaboratieve cultuur te bevorderen.2
Open kantooromgevingen kunnen levendige, lichte en zeer sociale
plaatsen zijn waar mensen gemakkelijk kunnen converseren, van
elkaar kunnen leren en efficiënter en creatiever kunnen samenwerken.
Ze kunnen ook luidruchtige, afleidende en chaotische omgevingen
zijn waar mensen het moeilijk vinden om hun werk gedaan te krijgen.3

5. Verbeter de navigatie door materialen op de vloer, op verticale
oppervlakken en boven het hoofd te variëren.
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Recente onderzoeken bij mensen in open werkruimten hebben
vastgesteld dat lawaai, afleidingen en gebrek aan privacy en
persoonlijke ruimte consequent bovenaan de lijst van ergernissen
staanen dat mensen het gevoel hebben dat ze daardoor minder
productief zijn.4 In een anonieme enquête onder 700 “highperformance werknemers” in een groot aantal sectoren zei
54 procent van de respondenten dat hun kantooromgeving
voor te veel afleiding zorgde en 58 procent zei dat ze behoefte
hadden aan meer “privéruimten voor probleemoplossing.”5
Rekening houdend met deze uitdagingen is het niet verrassend
dat “werknemers die in open kantoren werken zonder ruimtelijke
diversiteit, lagere niveaus van werkplezier, welzijn en het gemak
van interactie met collega's rapporteren dan werknemers die in een
kantoor met een gedeelde of gedeelde kamer werken.”6 Hoe zit het
met die tech bedrijven die de open kantoor trend zijn gestart?
Zij “herbekijken hun open plannen helemaal.”7
Voor de meeste organisaties zijn de kosten van het creëren van meer
genuanceerde open kantoren met accommodaties voor zowel privacy
als samenwerking een beperkende factor. Mensen komen uiteindelijk
met hun eigen oplossingen voor de dag (ze kleven papier op glazen
wanden voor meer privacy, dragen omgevingsgeluidsonderdrukkende
hoofdtelefoons, etc). Hoewel deze copingmechanismen de problemen
van mensen tijdelijk oplossen, accumuleren ze zich vaak tot een
onverschillige en vaak chaotische werkervaringen.

Een betere werkervaring realiseren door ruimte te suggereren
Met behulp van nauwkeurige combinaties van ontwerpelementen,
waaronder meubilair, verlichting en kleuren, kunt u ruimte suggereren
om orde te scheppen in een open kantooromgeving. Hoe werkt het?
Contextuele aanwijzingen – lijnen, patronen en vormen – gerangschikt
volgens ontwerpprincipes zoals proportie, ritme en contrast, moedigen
een persoon aan betekenis af te leiden. Waarom gebeurt het? Onze
zintuigen overspoelen onze hersenen voortdurend met informatie.
We kunnen bewust slechts kleine fragmenten van deze informatie
waarnemen, zodat onze hersenen die fragmenten in volledige beelden
rangschikken; we zijn geprogrammeerd om de gaten in te vullen.
In visueel chaotische, drukke en constant veranderende omgevingen,
zoals veel open kantoren, besteden de hersenen veel energie aan
het vinden van de juiste fragmenten om die gaten in te vullen en
gebruiken ze een hoeveelheid energie die anders zou kunnen worden
besteed aan cognitieve activiteiten op een hoger niveau zoals analyse
en probleemoplossing. Maar het hoeft niet zo te zijn. De volgende
voorbeelden laten zien hoe je, door ruimte te suggereren, signalen
naar de hersenen kunt sturen die afleiding minimaliseren, ruimte
definiëren, eigendom van een instelling communiceren en de navigatie
verbeteren – en uiteindelijk de ervaring van het werk te verbeteren.

Het goede nieuws is dat er een betere – en voordeligere – manier is om
mensen warm te maken voor een open kantoor en ze daar op hun
gemak te laten voelen. Door ruimte te suggereren, kun je een open
kantooromgeving transformeren in een intuïtieve, productieve werkplek
zonder dure investeringen te doen in onbuigzame, permanente muren.
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1. Afleidingen beperken
Minimaliseer afleiding door werkstations, gedeelde benches en andere individuele werkgebieden te voorzien
van ontwerpelementen die mensen kunnen aanpassen aan hun gewenste privacyniveau. Tactieken voor het
suggereren van ruimte, zoals het voorzien van een licht scherm of een cabine-achtige wand, kan een gevoel
van veiligheid scheppen in anderzijds open ruimten, net zoals een bureaulamp die de verlichting concentreert
op de voorliggende taak.
Verplaatsbare bureaubladorganizers, mobiele opslageenheden en zelfs open partities (denk aan een lege fotolijst)
kunnen een persoonlijke ruimte suggereren, maar mensen kunnen deze aanpassen als ze meer contact met
collega’s willen. Planten en aquariums kunnen een gelijksoortige dubbele functie hebben. Wanneer deze strategisch
geplaatst zijn, kunnen ze beweging blokkeren die wordt waargenomen door het perifeer zicht en kunnen ze sneller
de energie herstellen die wordt opgebruikt door onderbrekingen of afleidingen.8
2. Definieer ruimte en communiceer eigendom
In een Herman Miller-studie naar high-performing teams merkten onderzoekers op dat een “verscheidenheid aan
elementen zones kunnen afbakenen: vloermaterialen, verlichting en paden die worden gedefinieerd door meubels
of andere voorwerpen.”9 Verschillende kleurenschema’s kunnen de activiteitenzones helpen onderscheiden, evenals
variaties in lichtintensiteit. Onderzoek heeft vastgesteld dat fel licht energie geeft en de waakzaamheid verbetert,10
en gedimde verlichting de creatieve prestatie kan verbeteren.11
Zodra je een ruimte hebt gedefinieerd, komt het er vervolgens op aan om aan te geven of het het eigendom is van
een specifiek team, of dat de ruimte door iedereen gebruikt kan worden. Om teameigendom te communiceren, moet
men mensen aanmoedigen om de ruimte in te richten met persoonlijke en teamvoorwerpen. Studies tonen aan
dat teams effectiever zijn en op een hoger niveau presteren wanneer ze de dingen kunnen aanduiden die volgens
hen belangrijk zijn over zichzelf, door hun groepsruimte te personaliseren.
Wanneer een opstelling een ruimte is die iedereen kan gebruiken, laat mensen dit dan weten door licht,
flexibel meubilair te gebruiken dat mensen makkelijk aan hun wensen kunnen aanpassen. En aangezien
Herman Miller onderzoekers hebben vastgesteld dat groepsopstellingen die “beweging en spontane hergroepering”
aanmoedigen, fantastisch zijn voor creativiteit, dien je ook voor verplaatsbare schermen te zorgen en
tevens stoelen die een hele reeks houdingen ondersteunen. Net zoals mobiele tafels, zodat mensen de
ruimte snel kunnen configureren en herconfigureren.12
3. Verbeterde navigatie
Om paden te definiëren dien je materialen te variëren op drie vlakken: op de vloer, verticaal en boven. Op de niveaus
van de vloer en boven het hoofd, kunnen veranderingen in vloer- en plafondmaterialen subtiel randen impliceren die
de binnenkant van de buitenkant van een ruimte onderscheiden. In het verticale vlak kunnen variaties in de hoogte en
dichtheid van grensmarkeringen zoals glazen scheidingswanden, sub-architecturale wanden en meubilair grenzen
definiëren, evenals de oriëntatie en het ontwerp van toegangspaden en ingangen naar verschillende opstellingen.
Kleur maakt een verschil op het gebied van het sturen van verkeerspatronen. Onderzoek toont aan dat op kleur
gebaseerde navigatiesystemen het beste werken wanneer ze uit minder dan vijf eenvoudig te onderscheiden
kleuren bestaan. Mensen worden meer aangetrokken door warme kleuren, maar vinden ruimten met koelere
kleuren makkelijker te navigeren.13 Gele en oranje kleuren zijn het best voor herkenningspunten en kruisingen
waar mensen kunnen samen komen, terwijl blauwe en groene kleuren kunnen helpen om duidelijke en
kalmerende paden te creëren tussen bestemmingen.
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Ruimte suggereren en de toekomst van op data
gebaseerd ontwerp
Als je al hebt geïnvesteerd in een open kantoor om je vastgoedportfolio
te optimaliseren, is het waarschijnlijk dat je het gebruik van
werkplekanalyses verkent om te meten hoe goed deze investering
vruchten afwerpt, zowel voor de organisatie als voor de mensen. Met
een flexibelere en beweeglijkere werkplek, gepland door ruimte te
suggereren, kun je eenvoudig aanpassen wanneer gegevens wijzen
op veranderingen in gebruikspatronen. Op deze manier kun je op
efficiënte wijze werkplekken creëren die voldoen aan de behoeften van
mensen, jouw vastgoed optimaliseren en jouw werkplek voorbereiden
op continue groei.
Als je meer wilt weten over deze efficiënte benadering van
werkplekontwerp en het meubilair en bedrijfsoplossingen
wilt ontdekken die Herman Miller aanbiedt om dit te helpen
realiseren voor jouw organisatie, neem je contact op met
jouw lokale vertegenwoordiger.
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