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1. Bedenk de juiste 
kantoorsamenstelling 
Een toekomstbestendig ‘Habitoor’ - een 
samenvoeging van habitat (woonomgeving) 
en kantoor - is een uitgebalanceerd geheel. 
Daarin gaan verbinding, samenwerking en 
geconcentreerd werken samen met een 
aantrekkelijke setting en voorzieningen die 
dat proces ondersteunen. Elementen die daar 
in ieder geval bij horen zijn een café-achtige 
setting bij binnenkomst, multifunctionele en 
flexibel te gebruiken ruimtes, vergaderruimten 
met goede AV-voorzieningen en goed 
uitgeruste werkplekken. Ook belangrijk: 
doordachte stilteruimtes. Dat kunnen kleine 
ruimtes zijn of grote, bibliotheek-achtige 
zalen. Het is in ieder geval belangrijk dat je er 

graag zit; dat het geen donker achterafhoekje 
is, maar een fijne plek met natuurlijk licht. En 
het is van belang om op veel plekken in het 
kantoor ‘booths’ te plaatsen: 1-persoons-cellen 
waarin werknemers snel en gemakkelijk van 
dynamiek naar rust en van rust naar 
dynamiek kunnen schakelen.  

2. Never waste a good 
crisis: begin nu 
Juist nu iedereen uit het gangbare werk-
patroon is, kan er goed worden nagedacht 
over een nieuwe vorm van huisvesting. 
Reflecteren op wat er is, wat weg kan en wat 
er ontbreekt gaat het beste als je er niet 
middenin zit. We hebben laten zien dat we vrij 
kunnen werken binnen de beperkingen van 

Willen we na de coronacrisis nog wel terug naar kantoor? Dat is de vraag die veel medewerkers 
en bedrijven zichzelf op dit moment stellen. Want ook als we straks vaker blijven thuiswerken, 

wordt plezier en efficiency op de werkvloer nóg belangrijker. Thuis wordt meer werkplek, en de 
werkplek op locatie voelt steeds meer als thuis. Hoe bereidt u uw kantoor voor op de toekomst na 

corona? Architect Casper Schwarz, bedenker van ‘het Habitoor’, heeft 10 tips voor bedrijven.
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de pandemie. En vanuit daar is het goed 
voor te stellen hoe we vrij kunnen werken ná 
de pandemie. Als je dat doet, is de stap naar 
een nieuw huisvesting-concept klein.  

3. Vergeet de bestaande 
situatie 
Bij het samenstellen van een Habitoor is het 
van belang om absoluut met een leeg vel te 
beginnen. Vergeet (in eerste instantie) de 
bestaande huisvesting, de verdeling in 
afdelingen en de mate waarin je pand nu de 
identiteit van het bedrijf onderstreept. Het 
denken over een nieuwe behuizing gaat 
verder dan een lijst met aantal werkplekken, 
vergaderkamers en koffiehoeken. Vergeet 
het typische kantoorgevoel, maar beeld je in 
wat je wilt aantreffen als je binnenkomt. 
Welke sfeer moet er heersen? Denk ook 
breed als het gaat om het soort pand. 
Verdieping 8 of 9 op een kantoor aan de 
Zuidas klinkt misschien goed, maar 
misschien is het veel leuker om in een 

voormalig bankgebouw of oud magazijnhuis 
te zitten. Zo’n omgeving kan veel meer 
zeggen over je onderneming. Een voorbeeld 
is platenmaatschappij Universal Music die 
eerst in een soort gangenstelsel-kantoor zat. 
Hun nieuwe kantoor sluit beter aan bij hun 
identiteit als platenlabel, met bijvoorbeeld 
een podium op een centrale plek en een 
hoger “rock ’n roll-gehalte”.  

4. Brainstorm met het 
hele team 
Organiseer één of meerdere 
brainstormsessies waarin je met je 
medewerkers, de gebruikers van het kantoor, 
praat over wat echt waardevolle kenmerken 
van de nieuwe huisvesting kunnen zijn. 
Bedacht vanuit de medewerkers die het 
gebouw intensief gebruiken dus, niet vanuit 
het management. Laat de gebruiker vrij 
spreken, vanuit een ideaalbeeld waarin Het 
Vrije Werken (tijd- en plaatsonafhankelijk) 
het uitgangspunt is.  



5. Haal er een 
buitenstaander 
of expert bij 
Laat deze brainstormsessies 
idealiter begeleiden door 
iemand van buiten de 
onderneming. Iemand die niet 
in de bedrijfscultuur zit, die 
tegengas kan geven of kracht 
kan geven aan ideeën die ter 
tafel komen. Liefst ook 
iemand die kan visualiseren 
wat er besproken wordt. Dat 
kan een architect of 
ontwerper zijn, maar 
bijvoorbeeld ook iemand uit 

de horeca of de event-
branche. Zij hebben vaak een 
heel goede kijk op hoe je een 
plek aantrekkelijk maakt voor 
gebruikers en denken eerder 
in concepten: waarom alleen 
gevulde koeken bij de 
koffieautomaat terwijl je ook 
op een vaste dag een 
patissier kunt laten komen of 
een barista. Sowieso is het 
goed denkbaar dat horeca 
zich steeds meer gaat 
verweven met de 
werkomgeving wanneer sfeer 
en aantrekkelijkheid 
belangrijke factoren worden. 
Daarom is het goed om zelf 
die cross-over al te maken.

“Het denken over 
nieuwe behuizing 
gaat verder dan 
een lijst met het 
aantal 
werkplekken, 
vergaderkamers 
en koffiehoeken.

”



6. Breng de wensen van 
de gebruikers in kaart 
Verschillende functiegroepen in je organisatie 
hebben verschillende wensen. Het is 
belangrijk om die scherp in beeld te krijgen. 
Hoeveel procent van de tijd verwachten 
medewerkers op kantoor door te brengen? En 
welk deel daarvan zitten ze samen, alleen of 
moeten ze overleggen?  

7. Verzamel de favorieten 
van medewerkers 
Laat medewerkers in een enquête aangeven 
wat hun favoriete plekken buiten de 
werkomgeving zijn. Vraag ook welke zaken nu 
in hun woon-werksituatie en dagindeling 
verbeterd kunnen worden. Probeer zodoende 
te achterhalen welke locatie en voorzieningen 
in de omgeving, dan wel in het kantoor zelf, 
een bijdrage kunnen leveren. Natuurlijk kun je 

niet aan alle wensen voldoen, maar een goede 
combi maakt zo’n plek magnetisch. Dat voor 
elkaar krijgen was ook de opdracht voor het 
nieuwe kantoor van Red Bull in Amsterdam. 
Dat moest geen 9-tot-5-plek zijn, maar een 
verzamelplaats voor vrije geesten. Die moest 
zo aantrekkelijk zijn dat mensen er veel tijd 
doorbrengen omdat ze dat graag willen. Een 
plek die uitstraalt: ‘Je bent wel gek als je 
ergens anders gaat werken.’  

8. Wat gebeurt er nog 
meer naast werk?  
Laat medewerkers ook aangeven of er 
behoefte is aan een breder gebruik van de 
huisvesting. Willen mensen de locatie ook 
gebruiken voor bijvoorbeeld cursussen, events 
of sporten? Dat laatste komt al veel voor, dat 
ligt bijna voor de hand. Maar misschien 
hebben medewerkers in jouw onderneming 
ook behoefte aan kinderopvang of een Albert 
Heijn To Go. Allemaal voorzieningen die het 



“Ook van een  
wat typischer 

kantoorpand kun  
je een interessant 

gebouw maken”

ritme van werknemers vrijer maken. Waarom 
bijvoorbeeld niet een mogelijkheid creëren om te 
koken? Als je vaak rond etenstijd met een groep 
collega’s aan het werk bent, kun je dat om de 
beurt doen. Daarmee versterk je ook weer de 
onderlinge verbondenheid. Wat weer een 
belangrijk doel is van het Habitoor.  

9. Zoek een pand met 
karakter 
Speur op de vastgoedmarkt naar het juiste pand. 
Onmisbare elementen: aantrekkingskracht en 
een omgeving waar medewerkers ook andere 
dingen kunnen doen, voor, tijdens of na het 
werk. Borrelen bijvoorbeeld, of boodschappen. 
Een vastgoedadviseur kan je daarbij goed op 
weg helpen, zeker als het om een groot pand 
gaat. Karakter is belangrijk, maar het is natuurlijk 
niet altijd mogelijk om in een mooi oud pakhuis 
te zitten. Ook van een wat typischer 
kantoorpand kun je een interessant gebouw 
maken. Durf is daarbij belangrijk: als ondernemer 
moet je durven zeggen wat je echt wil en als 
eigenaar moet je durven te investeren.  

10. Eén of meer locaties? 
Voor grote organisaties is het goed om te 
checken of meerdere kleinere kantoren wellicht 
een betere oplossing zijn dan één groot kantoor. 
Het is nog maar de vraag in hoeverre mensen 
nog bereid zijn om allemaal naar een centrale 
plek te rijden om te werken. Dat vraagt om een 
organisatiebreed onderzoek.




