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Veranderingen in de kantooromgeving komen 
vandaag in een stroomversnelling! 
Nu we verplicht thuiswerken en een periode krijgen 
met versoepeling van de maatregelen rond het 
COVID-19 virus is de ultieme kans om de werking van 
onze kantoren kritisch onder de loep te nemen. De 
reflex om terug te grijpen naar de oude gewoontes 
is groot. De voordelen die we vandaag ondervinden, 
moeten we benoemen en vastleggen om duurzame 
ontwikkeling van het kantoorwerk te stimuleren.
Door de maatregelen zien we een beperkte bezetting 
van de kantoren waarbij 20% tot 50% van de bureaus 
niet gebruikt kunnen worden. Met het oog op 
structureel meer thuiswerken, zullen de inrichting en 
de werkzaamheden op kantoor drastisch veranderen.

Wat wordt de nieuwe manier van werken voor uw 
kantoor?

Het advies en de aanpak voor het werken onder de 
maatregelen van COVID-19 zijn gebaseerd op het 
participatief traject ‘Huisvestingsadvies van CONIX 
RDBM’ waarbij we organisaties helpen om naar hun 
nieuwe manier van werken toe te werken. Met onze 
aanpak komen we tot nieuwe inzichten voor uw 
manier van werken en wordt op basis van de mens, 
het gebouw en het gedrag bepaald.
Graag helpen wij u voor een meer duurzame toekomst 
van uw kantooromgeving.

Toekomst?  
De trend naar digitaliseren en andere manieren 
van werken is al lang ingezet. Het proces komt 
vandaag in een stroomversnelling waardoor vele 
interessante oplossingen zich aandienen. Het is de 
kans om deze voor uw bedrijf uit te werken en in een 
langetermijnvisie te vertalen.

Door de grootschalige impact zijn er op alle 
vakgebieden aanpassingen en ontwikkelingen die we 
voor kort onmogelijk hadden gehouden.  

De voorbeelden en oplossingen voor uw kantoor 
komen ook of vooral uit andere branches. Denk hierbij 
aan hoe catering bij restaurants en koffiebars wordt 
opgelost, hoe opleiding en instructies in het onderwijs 
worden gegeven, hygiëne en onderhoud vanuit Facility 
Management, …

EXP Realty is een Amerikaans-Canadees 
vastgoedbedrijf dat 2 à 3 jaar geleden besloot, 
omwille van financiële onzekerheden op de 
vastgoedmarkt, een virtuele digitale kantooromgeving 
te bouwen. Vandaag hebben zij het voordeel dat zij 
in hun dagelijkse werking van de kantooromgeving 
geen problemen ondervinden. Het voorbeeld laat zien 
dat grenzen verlegd kunnen worden en een nieuwe 
toekomst dichtbij kan zijn! 

https://www.youtube.com/watch?v=EWM8WwXP-HQ

De huidige ontwikkelingen volgen we op de voet 
en we zullen bij de start van het advies de voor- en 
nadelen van andere manieren van werken bespreken. 
We kijken over de grenzen heen en lichten “good 
practices” en slechte ervaringen toe.

Communiceren en informeren  
Interne en externe communicatie zijn nu belangrijker 
dan ooit. Informeer regelmatig over de stand 
van zaken en de maatregelen en behoud de 
betrokkenheid van de medewerkers. Een uitvoerbaar 
protocol zorgt ervoor dat medewerkers zich beter 
houden aan de nodigde afspraken en elkaar erover 
aanspreken als dit niet gebeurt. Vertrouwen in 
een veilige werkomgeving is belangrijk voor uw 
medewerkers en klanten.

Onze ambitie is een “veilige” werkomgeving creëren 
die prikkelt tot samenzijn, verleidt tot gebruik van 
nieuwe technologieën, innovatie en plaats biedt aan 
iedereen ongeacht zijn persoonlijke voorkeuren of 
karakter.
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Vandaag is een unieke kans om uw medewerkers 
te bevragen over de voor- en nadelen van het 
gedwongen thuiswerken en hoe ze zich met uw 
organisatie verbonden voelen.

Waarom werken we eigenlijk op kantoor? Wie heeft de 
meeste nood aan een werkplek op kantoor? Gaat het 
om samen werken of samenwerken, om begeleiding 
of controle?  Voor sommigen is thuiswerken praktisch 
onmogelijk, anderen kunnen dit niet omwille van hun 
privé sociale context. 

De antwoorden op deze vragen zullen nu anders zijn 
en het generaliseren naar oude oplossingen kan leiden 
tot verminderde tevredenheid van medewerkers en 
verlies van productiviteit. 

Benoem de kansen voor de toekomst en investeer in 
de voordelen van “virtueel werken”:
-  organiseer frequenter teamoverleg en koffiepauzes 
   in kleinere groepen  
-  ontmoet elkaar in de virtuele lobby -10 minuten  
   voor een externe vergadering en neem tijd om na de 
   vergadering na te praten
-  zorg dat medewerkers in hun thuiswerkplek goed 
   gefaciliteerd zijn en ergonomisch kunnen werken
-  verras de medewerkers eens met een (familie) 
   thuiswerk-lunchpakket 
-  informeer de medewerkers over de ‘post corona’-
   visie
-  ……

In de komende periode worden verschillende 
maatregelen getest en bijgesteld. Het is belangrijk de 
terugkeer naar kantoor zorgvuldig voor te bereiden. 
Voorkom gevoelens van uitsluiting en teleurstelling 
bij de medewerkers. Strategische keuzes over 
plaatsingsplannen, groepsgrootte, gefaseerde 
terugkeer of reorganisatie kunnen het beste in 
overleg met Human Resources worden vastgesteld. 
Zij kennen het potentieel van de medewerkers, hun 
bijdrage voor het bedrijf en hun privé persoonlijke 
context. 

Op basis van de strategische keuzes kan het 
plaatsingsplan worden herzien en met een 
weekrooster worden gewerkt. Steeds is het belangrijk 
te bepalen wie, waarom naar kantoor mag komen. 
Het lijkt evident dat het is om samen te werken, maar 
de praktijk neigt eerder naar de individuele nood van 
medewerkers ongeacht hun functie of zelfstandigheid 
in werken. 

Als voorbeeld: ‘concentratiewerk doe je beter thuis’, 
werkt niet voor mensen met jonge kinderen.

Wie komt naar kantoor? Wat kunnen we delen? 
Welke werkzaamheden worden nog op uw kantoor 
uitgevoerd en waarom? Dit zijn vragen die helpen aan 
een werkbare situatie.

Het inschatten van de risicoprofielen binnen uw 
organisatie kan voor het gebruik van het kantoor 
meebepalend zijn. Dit dient uiteraard zorgvuldig 
afgewogen te worden om discriminatie te voorkomen 
en privacy te respecteren.

Mensen
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Gedrag

Het sturen van gedrag is nodig bij de terugkeer 
naar kantoor. Signalisatie en posters, met duidelijke 
pictogrammen zijn nodig om de maatregelen en 
regels eenduidig toe te passen. Technische en 
softwarematige oplossingen voor het begeleiden van 
medewerkers en klanten helpen. Met dynamische 
reserveringstools worden werkplekken toegewezen 
met inachtneming van de afstandsregel. Het helpt 
ongewenste situaties en teleurstelling te voorkomen.

Circulatie in de werkomgeving dient helder te zijn en 
zo nodig met pijlen worden aangegeven. Dat hierbij 
1,5 meter afstand houden ten allen tijde mogelijk moet 
zijn, is niet evident en vraagt de nodige aandacht. 

Door het herschikken van meubilair of geforceerde 
leegstand kan de 1,5 meter afstand worden 
gerespecteerd. 

In situaties van toegewezen individuele werkplekken 
kan het plaatsingsplan herzien worden om de 
beoogde medewerkers gezamenlijk op kantoor te 
laten werken. Oplossingen met “kuchschermen” 
tussen bureaus is nog onwennig, maar een prima 
middel om de bezettingsgraad van de vloer te 
optimaliseren.

Nu we gewend raken aan digitaal vergaderen en 
overleg, kan dit voorlopig het best steeds individueel, 
digitaal blijven. Het faciliteren van middelen en 
opleiden van digitaal vergaderen, is belangrijk om 
het succes te versterken. De vergaderzalen worden 
als werkplek ingericht, vermits zij voldoen aan 
ergonomische uitgangspunten voor de werkplek.

Het uitschakelen van de reflex om terug naar de 
oude gewoonten terug te grijpen, is niet eenvoudig. 
Medewerkers werken immers al jaren op deze manier, 
en deze zal niet in 8 weken duurzaam zijn veranderd. 
De gewenste verandering moet je begeleiden en 
faciliteren en voor een duurzame verandering “duwtjes 
in de rug” geven.
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De inrichting en het onderhoud van de werkplekken 
hebben invloed op de veiligheid van de 
werkomgeving. Herschikking van de inrichting en 
organisatorische aanpassingen zijn nodig. 

Hoe een veilige werkplek creëren?

Contactoppervlakken
Het risico van overdracht van COVID-19 via 
oppervlakken is zeer groot, zorg voor:
-  protocol met praktisch richtlijnen voor een bewust 
   en veilig gebruik
-  hulpmiddelen voor bescherming en desinfectie  
-  gebruik van deurkrukken en –knoppen, 
   drinkbekers, borden, toetsenborden, sanitair, 
   handdoeken, handdrogers, …

1,5m ‘social distance’ 
Gedurende de volledige werkdag, vanaf het vertrek 
van thuis:
-  woon-werkverkeer (openbaarvervoer, deelfiets, fiets, 
   auto, te voet…)
-  route (voordeur, trap/lift, voorruimten, gangen…)
-  werkplek (bureauwerkplek met computer en 
   printer…)
-  vergaderruimten (ontvangst, drank, bediening 
   multimedia…)
-  sanitair (route en voorruimtes…)
-  kantine refter (zitplaats, borden/bestek, drank, 
   magnetron…)

Ventilatie- en koelsystemen
De impact van de technieken op de mogelijk 
verspreiding is evident en dient goed te worden 
onderzocht. Het lijkt vanzelfsprekend dat collectieve 
systemen meer risico’s hebben dan individuele. 
Zorg dus voor een reinigingsplan dat aansluit op het 
beoogde gebruik van het kantoor en voer inspecties 
en controles uit voor HVAC installaties.

Gebouw
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Oplossingen moeten duurzaam zijn en CONIX RDBM 
Architects heeft het charter ‘Belgian Architects Declare 
Climate and Biodiversity Emergency’ ondertekend 
waarmee we ons engageren om in de strijd tegen de 
klimaatproblematiek een actieve rol te spelen.  
We verbinden ons ertoe met architectuur en 
stedenbouw een positievere impact op onze 
leefomgeving en werkomgeving te geven. Samen 
met onze klanten streven we naar  een voortdurend 
vernieuwend en zelfvoorzienend systeem voor 
de toekomst. De synergie tussen de mensen, 
het gedrag en het gebouw zijn bepalend voor 
de haalbaarheid van het werken tijdens en na de 
COVID-19 maatregelen.

Een sterke visie over de toekomst geeft duidelijkheid 
aan uw medewerkers en vergroot het vertrouwen 
in uw  organisatie. Het opvolgen van maatregelen, 
het herhalen van het gemeenschappelijke doel, het 
oplossen van praktische bezwaren en het aanpassen 
aan de nieuwe situatie zorgen voor blijvende innovatie 
en optimalisatie van de werkomgeving.

Belangrijk:
-  creëer vertrouwen
-  herken onzekerheden en mogelijke angsten onder 
   de medewerkers bij de terugkeer naar kantoor
-  luister en wees transparant 
-  houd de vinger aan de pols met betrekking tot het 
   functioneren van de nieuwe werkomgeving 
-  zorg dat medewerkers zich veilig en welkom voelen 

We geloven in een meerwaarde voor de 
toekomst door: 

-  een betere ‘work-life balance’
-  optimaliseren en herziening van 
   huisvestingskosten
-  digitalisering van vergaderingen,  
   opleidingen en cursussen
-  een gezondere wereld door minder te reizen  

We geloven dat veranderen een blijvend 
proces is en wendbaarheid de sleutel van een 
duurzame toekomst. 

Oplossing


