Voor Joolz in
Amsterdam
ontwierp Space
Encounters een
kantoorvloer die
veel weg heeft van
een oerwoud.

design
Hoe richt je een
kantoor zo in dat
werknemers gelukkig
en ﬁt blijven?
Architecten en
ontwerpers buigen zich
over de werkvloer van
de toekomst.
Door Elsbeth Grievink
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e wéten dat het
niet gezond is
om urenlang in
dezelfde houding te zitten.
Dat we beter de trap kunnen nemen
dan de lift. En dat het niet slim is
een frisse wandeling in te wisselen
voor een extra lunchmeeting in
wéér een bedompte vergaderzaal.
En toch doen we het, vaker dan
goed voor ons is. Die manier van
werken veroorzaakt lichamelijke en
geestelijke klachten, van overgewicht tot depressie en burn-out.
Kennis is niet genoeg om ons
gedrag te veranderen. Design wel,
is de overtuiging van de architecten en ontwerpers die zich over ‘de
gezonde werkvloer’ buigen.
Frame Lab, een jaarlijkse
manifestatie van Frame Magazine,
waar alle trends op het gebied
van interieurs worden besproken,
besteedde er begin dit jaar uitge-

breid aandacht aan. ‘Het is een
onderwerp waar veel bedrijven mee
bezig zijn’, zegt Frame-oprichter
Robert Thiemann. ‘En dat is begrijpelijk: gezondheid en welbevinden
staan hoog op de agenda. We doen
yoga in het park, we mediteren, we
zorgen dat we genoeg buiten zijn
en we eten bewust. Omdat de werkvloer een van de plekken is waar we
de meeste tijd doorbrengen, willen
we dat die in overeenstemming is
met de dingen die we belangrijk
vinden. Werkgevers weten dat en
gebruiken die wetenschap om
goede werknemers aan zich te binden. Bovendien proﬁteren ze ervan
als hun werknemers ﬁt zijn.’

Zacht ligkussen

Het hoofdkantoor
van Dropbox, in
San Francisco.

Een van de sprekers op Frame Lab
was de van oorsprong Turkse architect Sevil Peach, die samen met de
Britse architect Gary Turnbull aan
de basis stond van de informele
werkvloer, waarop werknemers vrij
kunnen bewegen tussen verschillende werkstations. Waarbij ze
soms op een bureaustoel zitten,
soms op een zachte bank hangen,
dan weer staan of wandelen. En zo
gebruiken ze de hele kantoorvloer.
‘Het is geen rocketscience, hoor’,
zei Peach. ‘Toen ons bureau het
hoofdkantoor van Vitra inrichtte,
lieten we een hele afdeling samendoen met één prullenbak. Om een
propje weg te gooien, moesten
alle medewerkers opstaan en naar
de prullenbak wandelen. En dat
meerdere keren per dag.’ Dat loopje
naar de prullenbak is volgens haar
veel beter dan ‘van die ergonomische stoelen, die alles voor je doen.
Op zulke meubels wórden onze
lichamen stoelen.’
Het kantoor dat allerlei varië-

De geur van verse bloemen
teiten van werkvormen faciliteert,
zoals Peach voorstaat, is volgens
Thiemann een van dé trends voor
de toekomst: ‘En dan bedoel ik niet
zozeer het kantoor met yogaruimte
of gym, maar het kantoor waarin
je je tijdens het werken als vanzelf
verplaatst.’
De grote techbedrijven zetten
hierin de toon. Wie ’s ochtends
naar bijvoorbeeld het hoofdkantoor van Dropbox in San Francisco
komt, kan kiezen of ie plaatsneemt
in de Lounge Area of in de (roze!)
bibliotheek, zich terugtrekt op
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Bij de Dienst
Uitvoering
Onderwijs en de
Belastingdienst
in Groningen is de
lucht binnen net zo
fris als buiten.

een zacht ligkussen in de sferische
Deep Focus Room of zich even lekker afreageert in de Music Room,
waar allerlei instrumenten voor het
grijpen staan. Klassieke bureaus
met bureaustoelen zijn er ook,
maar het is duidelijk niet de bedoeling dat medewerkers daar heel de
dag in elkaar gedoken achter hun
computers gaan zitten.
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Oliver Heath, ook aanwezig op
Frame Lab, gelooft in ‘biophilic
design’ als dé manier om het welzijn van mensen op de werkvloer te
stimuleren. Oftewel: vormgeving
die de natuur en de menselijke
biologie als uitgangspunt neemt.
Heath is ervan overtuigd dat zintuiglijke ervaringen ons helpen in
het hier en nu te zijn en voorkomen
dat we te veel tobben, waardoor
we gespannen raken. ‘De digitalisering is onnatuurlijk en bezorgt
ons stress. We hebben de geur van
verse bloemen en het gekriebel van
gras onder de voeten nodig om die

Het is duidelijk niet
de bedoeling dat
medewerkers heel
de dag achter hun
computer gaan zitten

Alsof je buiten bent

Ben van Berkel, oprichter van het
200 medewerkers tellende architectenbureau UNStudio, benadrukt dat niet alleen de mentale
en fysieke gezondheid meetelt,
maar ook de sociale. ‘Het is niet
alleen van belang dat mensen op

Boven en rechts:
de campus van
de Singapore
University for
Technology
and Design, een
ontwerp van het
Nederlandse
UNStudio.

de werkvloer meer bewegen – wat
je bijvoorbeeld kunt bereiken door
de liften te verstoppen – of dat de
akoestiek goed is, maar ook dat
ze elkaar tegenkomen, informele
ontmoetingen hebben en eventuele
spanning kunnen kwijtraken.’
Voor de campus van de Singapore University for Technology and
Design liet hij alle conventionele
ideeën over een campus varen.
Hij koos ervoor de verschillende
afdelingen met elkaar te verbinden
door middel van luchtbruggen en

‘Je zou bijna wensen
dat we nog rookten op
kantoor: toen werden
de luchtﬁlters veel
vaker vervangen’
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te compenseren.’ Ook Thiemann
denkt dat biophilic design de
toekomst heeft. ‘De meeste kantoren zijn strak, wit en stootvast.
Door inzet van kleuren, vormen
en texturen kun je een natuurlijke
omgeving creëren, waarin mensen
zich als vanzelf prettig voelen. Onregelmatigheid en imperfectie zijn
daarbij de sleutelwoorden.’
Een voorbeeld is het hoofdkantoor van het luxe kinderwagenmerk
Joolz, in Amsterdam. Ontwerpbureau Space Encounters ontwierp
een kantoorvloer die veel weg
heeft van een oerwoud. Met in het
hart van het pand een kas, waar
medewerkers tussen de tropische
planten vergaderen. Tja, wie wil er
dan nog op vakantie?

groene dakterrassen, met als doel
het buiten-zijn en bewegen te stimuleren, maar ook ontmoeting en
kennisdeling aan te moedigen.
In Groningen bracht UNStudio
het ziekteverzuim bij de Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO) en de
Belastingdienst met 20 procent
omlaag door een innovatieve
installatietechniek in het gebouw
toe te passen die de lucht verticaal
afzuigt. ‘Als je daar door de gangen
loopt, heb je het gevoel dat je buiten
bent. Zo ongekend vers is de lucht’,
aldus Van Berkel. ‘En dat is wat
waard, want op veel kantoren is
het met de luchtkwaliteit niet best
gesteld. Je zou bijna wensen dat
we nog rookten op kantoor; toen
werden de luchtﬁlters namelijk een
stuk vaker vervangen.’
Onlangs richtte Van Berkel innovatieplatform UNSense op, waar
een man of tien, twintig, (‘afhankelijk van de projecten waaraan we
werken’), samen met futurologen,
data-analisten en andere wetenschappers nadenkt over de digitalisering van gebouwen, met als doel:
architectuur menselijker maken.
‘Door middel van sensoren kunnen we van alles meten: hoe het
staat met het klimaat in een kantoorgebouw, bijvoorbeeld. En hoe
de werknemers zich voelen. Met
behulp van die “smart technology”,
kunnen we gebouwen maken die
leren onder welke omstandigheden
de gebruikers het beste gedijen, en
die zich aanpassen aan die behoeftes. Dat wordt de toekomst.’
Tot die tijd moet u beslist eens
experimenteren met één prullenbak midden in het kantoor. o

Groene
dakterrassen,
die het buitenzijn en bewegen
stimuleren.

