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2020 was een jaar dat heel normaal begon, maar in maart een enorme wending 

maakte. Een ontwikkeling waarvan niemand had verwacht dat het zo’n impact 
zou hebben op de maatschappij en de economie, maar ook op het 

kantoorwezen. Desondanks willen we terugkijken op een jaar dat ook veel nieuwe

inzichten heeft gebracht en vooruitkijken naar 2021 waarin we nieuwe trends of 

versnelde ontwikkelingen verwachten rondom de toekomstvisie op kantoren en 
werken.

IN DIT TRENDRAPPORT

Hoe gaan kantoren gebruikt worden en door wie? Werken we volgend jaar alleen nog op kantoor 

en thuis, of vinden we meer mogelijkheden? Ook technologische versnellingen komen aan bod, 

waardoor we kantoren en werkplekken op een slimmere manier kunnen gebruiken. 

We verwachten dat in 2021 niet alleen de visie op kantoren verandert, maar ook aspecten die hier 

raakvlakken mee hebben. Denk aan mobiliteit en duurzaamheid. Mensen, teams en organisaties gaan hier 

bewustere keuzes in maken en medewerkers dragen meer eigen verantwoordelijkheid. 

Tot slot, hoe staat het ervoor met de ‘zachte’ organisatie aspecten. Voelen medewerkers zich verbonden en 

betrokken bij de organisatie? En wegen de (financiële) voordelen op tegen de nadelen van het op afstand werken?

We wensen je veel leesplezier!
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Hoewel de mate van thuiswerken in 2020 extreem is/was, kunnen we ons ook 
afvragen of het voorheen nodig was om iedere dag naar kantoor te gaan, in de file 
te staan en vervolgens individueel productiewerk te verrichten.

DUIDELIJKERE FUNCTIE 

VAN HET KANTOOR

TREND 1
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Uit gesprekken met onze opdrachtgevers blijkt dat samenwerken en ontmoeten centraal 
komt te staan op kantoor. Het is gebleken dat, mits de randvoorwaarden goed zijn, 
individueel en geconcentreerd werken prima thuis gedaan kan worden.

Echter de dynamiek van online vergaderen wordt niet door iedereen als een goede vervanger 
gezien van het fysiek ontmoeten. Bovendien worden juist het informele kennis delen, de spontane 
gesprekken en het persoonlijke contact gemist. Ook de verbondenheid met de organisatie wordt 
vaak genoemd als gemis.

Medewerkers zullen dus steeds kritischer gaan kijken naar de werkzaamheden die in hun agenda staan. 
Hierbij gaan zij zich afvragen of het nodig is om voor al deze werkzaamheden naar kantoor te gaan, 
wanneer zij dit gaan doen en of dat zij dit ook thuis of elders kunnen uitvoeren.

Wij zijn ervan overtuigd dat het kantoor een clubhuis wordt. Het clubhuis is een plek die de identiteit van een 
organisatie zichtbaar en voelbaar maakt en die past bij de werkdynamiek en behoeftes van de gebruikers. Dit 
type kantoor is een sociale hub. Een plek die de cultuur van een organisatie ademt en waar samenwerken, 
inspireren en innoveren centraal staan. Ondanks dat men een deel van de week thuis zal blijven werken, is het 
clubhuis een plek waar men graag wil zijn om groei voor zichzelf en de organisatie te bewerkstelligen. 

Nieuwsgierig naar wat een clubhuis oplevert en wat het jouw organisatie kan bieden? Bekijk deze video 

In het clubhuis staan de behoeftes van mens, team en organisatie centraal. Dit betekent niet dat individuele werkplekken 
verdwijnen. Bepaalde organisaties of groepen medewerkers zullen hier blijvend behoefte aan hebben. Het clubhuis is dan ook 
een maatwerkconcept dat voor iedere organisatie anders is. 

https://www.youtube.com/watch?v=yEM_Xmwmj5c&t=2s


Voor sommigen was thuiswerken vrij nieuw. Sporadisch konden medewerkers een dag thuiswerken, maar in zo’n grote mate als 
in 2020 kwam dit niet eerder voor. Daarbij bleek uit Europees onderzoek dat vóór het uitbreken van de coronacrisis 10% van 
werknemers in Europa zich ongemakkelijk voelde als zij thuiswerkten. Tijdens de coronacrisis is dit gedaald naar 7%.

HYBRIDE WERKVORMEN
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Uit onderzoek van het CBS blijkt dat in 2019 in Nederland 39% van alle werkenden thuis werkten. Het grootste deel deed 
dit incidenteel en niet op een vaste dag. In 2020 is dit aanzienlijk toegenomen, zeker in bepaalde branches zoals ICT. 

Dat het thuiswerken blijvend is, is een ding wat zeker is. Dit bleek ook uit ronde tafel sessies die wij hebben 
gehouden met opdrachtgevers. Organisaties verwachten dat er gemiddeld de helft van de werkweek
thuisgewerkt zal worden. 

Hierdoor verwachten wij ook dat werkgevers nog meer zullen focussen op het faciliteren van de juiste 
werkplekken. Zeker wanneer het aantal werkplekken op kantoor niet meer toereikend is om 
piekbezettingen aan te kunnen, zullen zij zich verplicht voelen een goede thuiswerkplek te faciliteren.

Al jaren ontstaan er zogeheten flexkantoren of hubs; plekken waar men flexibel 
kan werken zonder dat deze plek een onderdeel is van de organisatie. Vooral 
zzp’ers maakten hier gebruik van. Echter worden dit soort plekken ook steeds 
meer in trek bij medewerkers van een organisatie. Deze hubs vinden zij wellicht 

dichter bij huis, waardoor dit een alternatief kan zijn voor het werken op 
kantoor. Het nadeel hiervan is dat de medewerkers zich hiermee geen 
onderdeel voelen van de organisatie.

De combinatie van thuis- en op kantoor werken, wordt hybride werken genoemd. Men kiest 
een werkplek op basis van het type werkzaamheden en persoonlijke voorkeuren. Werken hoeft 
niet per definitie thuis of op kantoor te gebeuren. 



De laatste jaren zijn er enorm veel technologische ontwikkelingen ontstaan die 
samengaan met het inrichten van kantoren. Het creëren van slimme gebouwen was 
een must om inzicht te krijgen in het gebruik van huisvesting. Echter was dit voor vele 
organisaties ook een grote stap en een flinke investering. 

SLIMME WERKPLEKKEN TREND 3
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Door de coronacrisis is de toegevoegde waarde hiervan voor meer organisaties duidelijk 
geworden. Zo werden werkplekken reserveerbaar en smart gemaakt (bijvoorbeeld met 
sensoren), om de maximale bezetting te kunnen handhaven en hierop te kunnen sturen. Wij 
verwachten dat deze ontwikkeling door zal zetten en steeds meer een must wordt voor 
organisaties.

Medewerkers blijven meer thuiswerken, waardoor organisaties vierkante meters kantoorruimte kunnen 
reduceren. Dit betekent dat er niet voor iedere medewerker of FTE een ARBO-werkplek beschikbaar is. Het 
reserveren van een werkplek wordt dus vaker nodig zijn om de bezetting in goede banen te leiden.

Een werkgever kan op verschillende manieren thuiswerkplekken faciliteren. Onder andere door een budget 
beschikbaar te stellen of door een werkplek aan te bieden, waar de werkgever eigenaar van blijft. Wanneer dit 
laatste het geval is, is de inventarisatie van het meubilair erg belangrijk. Waar voorheen meubilair op kantoor of in 
opslag stond, staat het in de toekomst door heel Nederland. Een meubelmanagementsysteem is de oplossing 
hiervoor. Met behulp van tags wordt ieder meubelstuk geïdentificeerd en toegekend aan een locatie of zelfs een 
persoon. Al het onderhoud of wisselingen in meubilair wordt geregistreerd via de tag. Op deze manier wordt het 
beheren van meubilair slim en gemakkelijk.  

Meer informatie over de mogelijkheden hiervan? Neem contact met ons op.



HUISVESTINGSSTRATEGIE

VERNIEUWEN
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Organisaties denken na over hoe zij hun medewerkers in de toekomst gaan huisvesten. Er wordt onder andere gekeken naar 
het benodigde aantal vierkante meters, het type werkplekken en hoe de huidige huurcontracten in elkaar steken. 

Voordat hier beslissingen over genomen worden, zal de toekomstige huisvestingsbehoefte goed onderzocht moeten 
worden. Het blijft de vraag in welke mate we daadwerkelijk hybride gaan werken. We merken dat organisaties 

behoefte hebben aan onderbouwde adviezen over hun toekomstige huisvesting. 

Regelmatig doen wij werkpleknalyses bij onze opdrachtgevers om de daadwerkelijke 
huisvestingsbehoeftes van medewerkers en teams te achterhalen. We onderzoeken activiteitenpatronen
en kijken naar waar men dit werk uitvoert, nu en in de toekomst. Zo’n analyse geeft inzicht in welk type 
werkplekken op kantoor gefaciliteerd dienen te worden. 

Een ander belangrijk punt is om te definiëren wat de functie van het kantoor 
wordt. Het kantoor fungeert is een middel om mensen te verbinden. Hiervoor 
moet het kantoor een plek zijn waar medewerkers ook graag wíllen zijn, ook al 
hebben zij veel baat bij het thuiswerken. Hierover vertellen we meer in trend 7.

Vervolgens kunnen de plannen gemaakt worden om de werkomgeving te herzien. Het 
innemen van een standpunt over thuiswerken is hierbij essentieel. Wanneer de werkgever 
vaststelt dat medewerkers een aantal dagen thuis moeten werken in de toekomst, zal er 
eerder een thuiswerkplek gefaciliteerd moeten worden dan wanneer de werkgever dit vrij 
laat. 



MOBILITEIT: ACTIVITY 

BASED COMMUTING

TREND 5
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Medewerkers krijgen meer verantwoordelijkheid en keuzevrijheid op het gebied van 
mobiliteit. Het begint natuurlijk al met de vraag of het überhaupt nodig is naar kantoor of 
een andere locatie te gaan. Door eigen indeling van tijd reizen medewerkers niet meer op 
een vast tijdstip. Hybride werkvormen kan ook inhouden dat het reizen gebruikt wordt als 
werktijd. Wil je je mails bijwerken, dan ga je met de trein. Heb je nog wat telefoontjes te 
plegen, dan pak je de auto. 

Bron: Syndesmo

Onze partner in mobiliteit, Syndesmo, noemt dit Activiy Based Commuting (ABC). “Wanneer het werk het 
nodig maakt om te reizen, kies dan de beste manier van vervoer om naar die werkplek te reizen. Als je dit 
als werkgever goed faciliteert, zijn de voordelen legio.” Deze voordelen zijn terug te zien in de werk-prive 
balans, verhoogde productiviteit en daling van huisvestings- en mobiliteitskosten. Dit laatste heeft ook 
weer positieve gevolgen voor de CO2-footprint.  

Dit vraagt natuurlijk niet alleen iets van de verantwoordelijkheid van de medewerker, maar ook van het 
mobiliteitsbeleid van de werkgever. Bij veel organisaties is er een kilometervergoeding voor reizen met de auto en 

een vergoeding van OV-kosten. Vaak dienen medewerkers te kiezen voor een van beide regelingen. In de nieuwe 
visie op mobiliteit past dit niet goed meer: vrijheid van mobiliteitskeuze is erg belangrijk daarin, oftewel: een flexibel 
mobiliteitsbeleid. Daarmee worden medewerkers keuzereizigers.

Door een nieuwe hybride manier van werken, veranderen de reisbewegingen van 
medewerkers. De huidige situatie zet mensen en organisaties aan het denken over 
het woon-werkverkeer, de reiskeuze staat in een ander daglicht. 

Op een gegeven moment zal het nieuwe mobiliteitsbeleid ook samenkomen met het vernieuwde huisvestingsbeleid- of strategie. 
De kans bestaat dat organisaties een budget gaan aanbieden voor (thuis-)werken en reizen. Zo krijgt men een bepaalde 
vergoeding voor faciliteiten wanneer hij/zij thuiswerkt en worden reiskosten vergoed wanneer men onderweg gaat. Oftewel een 
integraal beleid, waar dit nu nog als twee aparte zaken wordt gezien. 



FOCUS OP HERGEBRUIK 

EN REFURBISHMENT
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Duurzaamheid en circulariteit zijn bij nagenoeg alle organisaties on top of mind. Dit is geen nieuwe trend, maar wel 
een onderwerp dat gelukkig steeds meer terrein wint, mede gedreven door de overheidsdoelstellingen om in 2050 
volledig circulair te zijn. Voor overheidsinstanties is het al vanzelfsprekend dat producten/diensten circulair worden 
ingekocht. 

Het interieur van een werkomgeving kan uitstekend vanuit een circulaire aanpak worden benaderd. In 
huisvestingsprojecten is hergebruik van bestaand meubilair en bestaande materialen altijd het 
uitgangspunt. We houden hierbij de volgende volgorde aan: reuse, repair, refurbish, remanufacture, 
repurpose, recycle, recover en rethink.

Door de ontwikkeling van huisvestingsvraagstukken, komt het belang van hergebruik extra naar 
voren. De huisvestingsbehoefte is veranderd, waardoor veel kantoren anders ingericht worden. 
Dit is een mooie kans om bestaand interieur op een andere manier in te zetten, om beter in de 
veranderde behoefte te voorzien. 

Dit betekent dat er nog meer aandacht komt voor andere financiële modellen dan 
het kopen van meubilair. Denk dan aan meubilair leasen of huren, om tijdelijke 
capaciteit op te vangen; we gaan van bezit naar gebruik. Dit vraagt een 
servicegerichte aanpak van leveranciers om te zorgen dat het hergebruikte 
meubilair zijn waarde en kwaliteit behoudt. 



BEHOEFTE AAN VERBINDINGTREND 7
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Dat de coronapandemie invloed heeft op de mentale gezondheid van veel mensen, 
is een ding dat zeker is. Na ongeveer 10 maanden hoofdzakelijk thuisgewerkt te 
hebben, is het gemis van binding met collega’s en de organisatie een veel besproken 
onderwerp. Daarbij heeft de situatie ook druk gelegd op veel privésituaties. 

Er zijn genoeg voordelen te noemen over het thuiswerken. Zo zijn veel medewerkers productiever, 
ervaren zij meer flexibiliteit en kunnen organisaties besparen op huisvestingskosten. Maar weegt dit 
op tegen de ‘zachte’ organisatieaspecten?

Organisaties moeten zich afvragen of het vele thuiswerken in de toekomst een positieve bijdrage levert aan 
de verbondenheid met medewerkers en manier van leidinggeven. Er is een kantelpunt als het thuiswerken 
te lang duurt. Dan neemt bij medewerkers het gevoel van eenzaamheid en stress toe en missen ze de 
verbinding met hun collega’s en de organisatie. Zowel de positieve als negatieve (organisatie-)gevolgen 
van het thuiswerken moeten in balans zijn. 

Het kantoor is de plek voor creativiteit en inspiratie en waar je in verbinding staat met collega’s. Bovendien krijg je daar 
onbewust meer mee van zaken waar collega’s mee bezig zijn. Successen kunnen hier gevierd en gedeeld worden met 
elkaar. Medewerkers ervaren dat zij ergens onderdeel van zijn en een gezamenlijke passie delen.

Uit onderzoek is gebleken dat het werkgeluk van Nederlandse medewerkers in 2020 is gedaald ten opzichte van 2019. Dit is 
vooral goed terug te zien in de sectoren waar de gevolgen van corona flink merkbaar zijn. Het gevoel van verbondenheid is 

afgenomen. Dit is te verklaren door het vele thuiswerken. Daarbij viel ook op dat de mate van voldoening en competentie is 
afgenomen, waar het gevoel van autonomie juist is toegenomen. Men ervaart meer vrijheid in het indelen van werktijd en 
oppakken van taken. Ook dit zijn belangrijke aspecten die bijdragen aan werkgeluk.  



MEER WETEN? 
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Wij zijn ervan overtuigd dat bevlogen en optimaal (samen-)werken de 

sleutel is tot een succesvolle organisatie. Door identiteit en de behoeftes

van mensen, teams en organisaties centraal te stellen creëren we ultieme 

werkomgevingen. 

Dit doen wij door middel van specialistische analyses en advies, 

het turnkey ontwerpen en bouwen van inspirerende 

werkomgevingen en het begeleiden van de exploitatie.

Wil je hier meer over weten of eens met een van onze 

projectconsultants sparren over de toekomst van 

jouw werk & omgeving? Neem dan gerust contact
met ons op via 030-214 22 55 of info@rever.nl.
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