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Voor Joolz in
Amsterdam
ontwierpSpace
Encounters een
kantoorvloerdie
veelwegheeft van
eenoerwoud.

Hoe richt je een
kantoor zo indat
werknemersgelukkig
enfitblijven?
Architectenen
ontwerpersbuigen zich
overdewerkvloer van
de toekomst.

DoorElsbethGrievink

TUIN

W
ewétendathet
niet gezond is
omurenlang in
dezelfdehou-
ding te zitten.

Datwebeterde trapkunnennemen
dande lift. Endathetniet slim is
een frissewandeling in tewisselen
voor eenextra lunchmeeting in
wéér eenbedompte vergaderzaal.
En tochdoenwehet, vakerdan
goed voorons is.Diemanier van
werkenveroorzaakt lichamelijke en
geestelijkeklachten, vanoverge-
wicht tot depressie enburn-out.
Kennis isniet genoegomons
gedrag te veranderen.Designwel,
is deovertuiging vandearchitec-
tenenontwerpersdie zichover ‘de
gezondewerkvloer’ buigen.
FrameLab, een jaarlijkse

manifestatie vanFrameMagazine,
waar alle trendsophet gebied
van interieurswordenbesproken,
besteeddeerbegindit jaaruitge-

design
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Bij deDienst
Uitvoering

Onderwijs ende
Belastingdienst

inGroningen isde
luchtbinnennet zo

fris als buiten. F
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breid aandacht aan. ‘Het is een
onderwerpwaar veel bedrijvenmee
bezig zijn’, zegt Frame-oprichter
RobertThiemann. ‘Endat is begrij-
pelijk: gezondheid enwelbevinden
staanhoogopdeagenda.Wedoen
yoga inhetpark,wemediteren,we
zorgendatwegenoegbuiten zijn
enweetenbewust.Omdatdewerk-
vloer een vandeplekken iswaarwe
demeeste tijddoorbrengen,willen
wedatdie inovereenstemming is
metdedingendiewebelangrijk
vinden.Werkgeverswetendat en
gebruikendiewetenschapom
goedewerknemers aan zich tebin-
den.Bovendienprofiteren ze ervan
alshunwerknemersfit zijn.’

Zacht ligkussen
Eenvande sprekers opFrameLab
wasde vanoorsprongTurkse archi-
tect Sevil Peach, die samenmetde
Britse architectGaryTurnbull aan
debasis stond vande informele
werkvloer,waaropwerknemers vrij
kunnenbewegen tussen verschil-
lendewerkstations.Waarbij ze
somsopeenbureaustoel zitten,
somsopeenzachtebankhangen,
danweer staanofwandelen. Enzo
gebruiken zedehele kantoorvloer.
‘Het is geen rocketscience, hoor’,
zei Peach. ‘Toenonsbureauhet
hoofdkantoor vanVitra inrichtte,
lietenweeenhele afdeling samen-
doenmet éénprullenbak.Omeen
propjeweg te gooien,moesten
allemedewerkers opstaanennaar
deprullenbakwandelen. Endat
meerderekerenperdag.’Dat loopje
naardeprullenbak is volgenshaar
veel beterdan ‘vandie ergonomi-
sche stoelen, die alles voor jedoen.
Opzulkemeubelswórdenonze
lichamenstoelen.’
Het kantoordat allerlei varië-

een zacht ligkussen inde sferische
DeepFocusRoomof zich even lek-
ker afreageert indeMusicRoom,
waar allerlei instrumenten voorhet
grijpen staan.Klassiekebureaus
metbureaustoelen zijn er ook,
maarhet is duidelijkniet debedoe-
lingdatmedewerkersdaarheel de
dag inelkaar gedokenachterhun
computers gaan zitten.

Degeur vanversebloemen
OliverHeath, ookaanwezigop
FrameLab, gelooft in ‘biophilic
design’ als démanier omhetwel-
zijn vanmensenopdewerkvloer te
stimuleren.Oftewel: vormgeving
diedenatuur endemenselijke
biologie als uitgangspuntneemt.
Heath is ervanovertuigddat zin-
tuiglijke ervaringenonshelpen in
hethier ennu te zijn en voorkomen
datwe te veel tobben,waardoor
wegespannen raken. ‘Dedigitali-
sering is onnatuurlijk enbezorgt
ons stress.Wehebbendegeur van
versebloemenenhet gekriebel van
grasonderde voetennodigomdie

Het isduidelijkniet
debedoelingdat
medewerkersheel
dedagachterhun
computer gaanzitten

Hethoofdkantoor
vanDropbox, in
SanFrancisco.

teiten vanwerkvormen faciliteert,
zoals Peach voorstaat, is volgens
Thiemanneenvandé trends voor
de toekomst: ‘Endanbedoel ikniet
zozeerhet kantoormet yogaruimte
of gym,maarhet kantoorwaarin
je je tijdenshetwerkenals vanzelf
verplaatst.’
Degrote techbedrijven zetten

hierinde toon.Wie ’s ochtends
naarbijvoorbeeldhethoofdkan-
toor vanDropbox inSanFrancisco
komt, kankiezenof ieplaatsneemt
indeLoungeAreaof inde (roze!)
bibliotheek, zich terugtrekt op
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te compenseren.’OokThiemann
denktdat biophilic designde
toekomstheeft. ‘Demeestekan-
toren zijn strak,wit en stootvast.
Door inzet vankleuren, vormen
en texturenkun je eennatuurlijke
omgeving creëren,waarinmensen
zichals vanzelf prettig voelen.On-
regelmatigheid en imperfectie zijn
daarbij de sleutelwoorden.’
Een voorbeeld ishethoofdkan-

toor vanhet luxekinderwagenmerk
Joolz, inAmsterdam.Ontwerpbu-
reauSpaceEncounters ontwierp
eenkantoorvloerdie veelweg
heeft vaneenoerwoud.Met inhet
hart vanhetpandeenkas,waar
medewerkers tussende tropische
planten vergaderen.Tja,wiewil er
dannogop vakantie?

Alsof jebuitenbent
BenvanBerkel, oprichter vanhet
200medewerkers tellendearchi-
tectenbureauUNStudio, bena-
druktdatniet alleendementale
en fysiekegezondheidmeetelt,
maarookde sociale. ‘Het isniet
alleen vanbelangdatmensenop

dewerkvloermeerbewegen–wat
jebijvoorbeeldkuntbereikendoor
de liften te verstoppen–ofdat de
akoestiek goed is,maarookdat
ze elkaar tegenkomen, informele
ontmoetingenhebbeneneventuele
spanningkunnenkwijtraken.’
Voorde campus vandeSinga-

poreUniversity forTechnology and
Design liet hij alle conventionele
ideeënover eencampus varen.
Hij koos ervoorde verschillende
afdelingenmet elkaar te verbinden
doormiddel van luchtbruggenen

‘Je zoubijnawensen
datwenog rooktenop
kantoor: toenwerden
de luchtfilters veel
vaker vervangen’

Bovenen rechts:
de campus van
deSingapore
University for
Technology

andDesign, een
ontwerp vanhet

Nederlandse
UNStudio.

groenedakterrassen,met als doel
het buiten-zijn enbewegen te sti-
muleren,maarookontmoeting en
kennisdelingaan temoedigen.
InGroningenbrachtUNStudio

het ziekteverzuimbij deDienst
UitvoeringOnderwijs (DUO) ende
Belastingdienstmet 20procent
omlaagdoor een innovatieve
installatietechniek inhet gebouw
toe tepassendiede lucht verticaal
afzuigt. ‘Als jedaardoordegangen
loopt, heb jehet gevoel dat jebuiten
bent. Zoongekendvers is de lucht’,
aldusVanBerkel. ‘Endat iswat
waard,wantop veel kantoren is
hetmetde luchtkwaliteit niet best
gesteld. Je zoubijnawensendat
wenog rooktenopkantoor; toen
werdende luchtfiltersnamelijk een
stuk vaker vervangen.’
Onlangs richtteVanBerkel in-

novatieplatformUNSenseop,waar
eenmanof tien, twintig, (‘afhan-
kelijk vandeprojectenwaaraanwe
werken’), samenmet futurologen,
data-analistenenandereweten-
schappersnadenkt overdedigitali-
sering vangebouwen,met als doel:
architectuurmenselijkermaken.
‘Doormiddel van sensorenkun-

nenwe vanallesmeten:hoehet
staatmethet klimaat in eenkan-
toorgebouw,bijvoorbeeld. Enhoe
dewerknemers zich voelen.Met
behulp vandie “smart technology”,
kunnenwegebouwenmakendie
lerenonderwelkeomstandigheden
degebruikershetbeste gedijen, en
die zichaanpassenaandiebehoef-
tes.Datwordtde toekomst.’
Tot die tijdmoetubeslist eens

experimenterenmet éénprullen-
bakmidden inhet kantoor.o

Groene
dakterrassen,
diehetbuiten-
zijn enbewegen
stimuleren.F
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