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VAN KANTOOR NAAR CLUBHUIS
een verschuiving in de functie van het kantoor

De manier waarop we ons (werkende) leven gaan organiseren, neemt 

voor velen een nieuwe vorm aan. We omarmen de keuzevrijheid en 

flexibiliteit die we hebben ervaren door het gedwongen thuiswerken in 

het voorjaar van 2020.

Veel organisaties vragen zich af wat nu de functie van het kantoor 

wordt. Wat gebeurt er met al die vierkante meters en werkplekken, nu 

thuiswerken een blijvend onderdeel van de werkweek is geworden?

Wij zijn er heilig van overtuigd: 

het kantoor wordt een clubhuis. Het 

wordt een plek waar je naartoe gaat 

om sámen te werken, met gelijk-

gestemden doelen te bereiken, te 

groeien en te ontwikkelen. Voor jezelf 

en de organisatie. Werken vanuit een 

clubhuis levert een positieve bijdrage 
aan heel veel aspecten van een 

succesvolle bedrijfsvoering.



VOORDELEN VAN EEN CLUBHUIS
mens, organisatie en ruimte staan centraal
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Een clubhuis; hoe pak je 

dat aan? Om te 

beginnen door de mens, 

de organisatie en de 
ruimte centraal te stellen 

en de basis van een 

goede werkomgeving 
op orde te hebben.

Hier zie je een kort 

overzicht van de 

voordelen van een 

clubhuis.



DE BASIS OP ORDE
handige tips & info voor een optimale werkomgeving

We delen graag onze expertise met je op het gebied van:

► Effectief werken

► Vitaliteit

► Duurzaam huisvesten

► Werkgeluk

► Akoestiek

► De voordelen van groen

► Talent aantrekken

► Vul de quick scan in: een  

inventarisatie van de 

status van je huidige 

huisvesting. Wat heeft 

jouw organisatie nodig 

om een clubhuis te 

creëren?



EFFECTIEF WERKEN
flexibel en slim werken met het beste resultaat

Tips over een flexibele, effectieve en slimme werkomgeving? Zie:

► Vijf tips voor een flexibele en effectieve kantoorinrichting

► Hoe realiseer je een werkplek die je organisatiedoelstellingen 

ondersteunt? 

► Vier voordelen van smart buildings en slimme sensoren binnen de 

werkomgeving

De meest succesvolle 

organisaties zijn diegenen 

die de dagelijkse 

behoeften van het individu 

centraal stellen, door een 

werkomgeving te faciliteren 

waarin mensen optimaal

kunnen werken.

https://www.rever.nl/nieuws/vijf-tips-voor-een-flexibele-en-effectieve-kantoorinrichting/
https://www.rever.nl/nieuws/hoe-realiseer-werkplek-organisatiedoelstelling-ondersteunt/
https://www.rever.nl/nieuws/vier-voordelen-van-smart-buildings-en-slimme-sensoren-binnen-de-werkomgeving/


VITALITEIT
gezondheid en beweging

Tips over vitaliteit, gezondheid & beweging? Zie:

► 5 tips voor een gezonde werkomgeving

► 10 tips om meer te bewegen op kantoor

► Gezonde voornemens op kantoor: 4 factoren 

voor een gezonde en vitale werkomgeving

Een ‘actief kantoordesign’ stimuleert het 

contact met andere collega’s, waardoor 

een spontane uitwisseling van ideeën kan 

plaatsvinden en nieuwe inzichten kunnen 

ontstaan.

https://www.rever.nl/nieuws/5-tips-voor-een-gezonde-werkomgeving/
https://www.rever.nl/nieuws/10-tips-om-meer-te-bewegen-op-kantoor/
https://www.rever.nl/nieuws/gezonde-voornemens-op-kantoor-4-factoren-gezonde-en-vitale-werkomgeving/


DUURZAAM HUISVESTEN
hergebruik & circulariteit

Als we de geschiedenis van de aarde 

vergelijken met een kalenderjaar; dan 

heeft de moderne mens 23 minuten 

bestaan en hebben we 33% van de 

hulpbronnen van de aarde gebruikt in 
de laatste 0,2 seconden. 

Tips over duurzaam huisvesten? Zie:

► Hergebruik in interieur

► Circulaire kantoorinrichting in de praktijk

► Circulaire kantoorinrichting: welke stappen kun je zetten? 

https://www.rever.nl/nieuws/hergebruik-in-interieur/
https://www.rever.nl/nieuws/circulaire-kantoorinrichting-praktijk/
https://www.rever.nl/nieuws/circulaire-kantoorinrichting-welke-stappen-kunt-zetten/


WERKGELUK
gelukkige mensen zijn productiever en presteren beter

Tips over werkgeluk? Zie:

► Vriendschap met collega’s

► Werkgeluk maakt creatiever en innovatiever

► Werkgeluk: het gevoel van geluk dat je krijgt van je werk

Uit onderzoek blijkt dat 

mensen die gelukkig zijn in 

hun werk, creatiever en 

innovatiever zijn. Een 

belangrijke aanjager van 

creatief denken en het 

vergroten van het 

innovatief vermogen van 

een organisatie is samen 

lachen. Zo komt er 

dopamine vrij in de 

hersenen en dat activeert 

out of the box denken.

https://www.rever.nl/nieuws/vriendschap-met-collegas/
https://www.rever.nl/nieuws/werkgeluk-maakt-creatiever-en-innovatiever/
https://www.rever.nl/nieuws/werkgeluk/


AKOESTIEK
geluid in de werkomgeving

Bij complexe taken kost het gemiddeld 25 minuten 

om weer te starten na een (akoestische) verstoring 

en minimaal 8 minuten om op hetzelfde 

concentratie- en snelheidsniveau te zitten. Bij een 

slechte akoestiek kan daardoor het gemiddeld 

verlies per werknemer 24 werkdagen per jaar 

bedragen.

Tips over akoestiek op de werkvloer? Zie:

► Akoestiek meets design

► Goede akoestiek is een must have

► 5 tips voor een goede akoestiek op kantoor

https://www.rever.nl/nieuws/akoestiek-meets-design/
https://www.rever.nl/nieuws/goede-akoestiek-is-must-have/
https://www.rever.nl/nieuws/5-tips-voor-een-goede-akoestiek-op-kantoor/


Tips over een groene werkomgeving? Zie:

► Het effect van planten op de werkvloer

► Het kantoor als tuin: de voordelen van planten op kantoor

► Deze 5 kantoorplanten zorgen voor meer gezondheid en 

productiviteit

DE VOORDELEN VAN GROEN
planten in de werkomgeving

De Nederlandse Marlon 

Nieuwenhuis leidde het 

volgende onderzoek: “We 

plaatsten planten in twee 

grote, voorheen Spartaans 

uitziende, commerciële 

kantoren in Nederland en 

Engeland, dit leidde tot een 

toename in productiviteit 
van 15%.”

https://www.rever.nl/nieuws/het-effect-van-planten-op-de-werkvloer/
https://www.rever.nl/nieuws/het-kantoor-als-tuin-de-voordelen-van-planten-op-kantoor/
https://www.rever.nl/nieuws/5-kantoorplanten/


Tips over het aantrekken van medewerkers? Zie: 

► De hospitality in je werkomgeving verhogen: 3 aspecten

► Een inspirerende werkomgeving: 4 factoren voor beleving

► Een aantrekkelijke werkomgeving voor generatie Z: 4 aspecten om 

rekening mee te houden in de war on talent

TALENT AANTREKKEN
inspireren & beleven

Wanneer je als organisatie 

aantrekkelijk wilt zijn voor jong 

talent, doe je er goed aan 

om je te beseffen dat deze 

doelgroep gemotiveerd wil 

worden om het beste uit 

zichzelf te halen en zich 

welkom wil voelen.

https://www.rever.nl/nieuws/hospitality-werkomgeving-verhogen/
https://www.rever.nl/nieuws/inspirerende-werkomgeving-4-factoren-voor-beleving/
https://www.rever.nl/nieuws/een-aantrekkelijke-werkomgeving-voor-generatie-z-4-aspecten-om-rekening-mee-te-houden-in-de-war-on-talent/


QUICKSCAN
inzicht in het creëren van een clubhuis voor jouw organisatie

Ben je nieuwsgierig in hoeverre je 

huidige huisvesting al elementen bevat 

die het kantoor tot een clubhuis 

maken?

Klik HIER om de quickscan in te vullen.

Je krijgt hiermee (middels 

een mail met de 

resultaten) inzicht in welke 

stappen jouw organisatie 

kan zetten om een 

clubhuis te creëren.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckt77pVnw9DJp8fDGZVRWvy1_Mwoy1R4P8k7TrFoDT1eBnOw/viewform


EEN ADVIESGESPREK BIJ JOU OP LOCATIE
een vervolg op de quickscan

De digitale quickscan geeft je een idee waar je je 

op kunt focussen om je werkomgeving te 

optimaliseren en welke eerste stappen je kunt zetten 

om een clubhuis te creëren. 

Wil je hier dieper op in gaan? Eén 

van onze experts komt graag 

vrijblijvend bij jou langs om de 

werkomgeving te bekijken en een 

breder perspectief te geven op 

de vervolgstappen die je kunt 

nemen om van je kantoor een 

clubhuis te maken.



KOM LANGS VOOR EEN RONDLEIDING
en een vrijblijvend gesprek over de toekomst van jouw werkomgeving

Wist je dat wij al jaren 

werken vanuit ons eigen 

clubhuis in Utrecht? Een 

plek die onze cultuur 

weerspiegelt én versterkt 

en die door de jaren heen 

haar effectiviteit heeft 

bewezen.

Wil je inspiratie op doen voor je eigen clubhuis? Je 

bent van harte welkom voor een rondleiding. We 

nodigen je graag uit om een afspraak te maken, 

bel ons op 030-214 22 55 of mail naar info@rever.nl.
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