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HOudeN jullie de ONTwiKKeliNgeN iN de gATeN Op 
HeT gebied vAN weRKeN? ‘Natuurlijk, dan hebben 
wij het met name over flexibiliteit. Het kantoor van 
de toekomst is een casco ruimte die aanpasbaar en 
veranderbaar is qua functie en beleving. Ook zien we 
al tijden dat mensen niet meer de hele dag op kantoor 
zitten omdat de grens tussen wonen en werken vervaagt. 
Dat brengt een andere ruimtevraag op de werkplek 
met zich mee. Ik las een goed artikel over The Edge, 
het nieuwe kantorencomplex van Deloitte en dan zie 
je die evolutie in de richting van weinig kantoormeters, 
volgens mij 5,4 vierkante meter per werknemer en dat 
is stevig aangezet. Er zit in mijn ogen een grens aan 
hoe klein je kan gaan; er moet immers ruimte zijn voor 
interactie dus je moet geluid kunnen maken waar andere 
mensen geen last van hebben. Bij veel kantoorgebouwen 
die wij ontwerpen ga je er ergens tussenin zitten. Je 
wilt mensen de ruimte geven om geconcentreerd te 
laten werken en tegelijkertijd wil je dat - als ze een kop 
koffie halen - ze collega’s ontmoeten en met elkaar in 
gesprek raken. Je maakt een kantoor tegenwoordig met 
het stimuleren van het toevallige informele contact in je 
achterhoofd.’

die ONTmOeTiNgeN mOeT je dus ‘uiTlOKKeN’ Als 
ARcHiTecT? ‘Zeker, zodat de intelligentie die aanwezig is 
in het bedrijf zich zo breed mogelijk kan ontwikkelen. Je 
moeten mensen het gevoel geven van ïnclusiviteit’ dat ze 
onderdeel uitmaken van die grote organisatie, dat is heel 
belangrijk. Wij maken gebouwen die ruimte geven aan 
een diversiteit van ontmoeten, inspireren,uitwisselen van 
kennis, delen en samenwerken. Daarop moet je letten 
in de basisstructuur om ruimte te geven aan een breed 
pallet aan inrichtings mogelijkheden.’

je mOeT dus AAN de eNe KANT pleKKeN biedeN vOOR 
zicHzelf, mAAR AAN de ANdeRe KAN mOeTeN meNseN 
Als vANzelf die AfgeslOTeN RuimTes uiT? ‘Je nodigt 

Architect Wouter Zaaijer is mede-oprichter en partner bij 
OZ dat de afgelopen jaren veel kantoorprojecten realiseerde. 
Hoe ziet hij de ontwikkelingen op het gebied van werk en hoe 
beïnvloedt dat zijn eigen werk? 

‘ Je maakt een kantoor met 
als doel het stimuleren van 
informele contacten’

mensen uit, geeft hen het gevoel dat ze welkom zijn 
waardoor ze beter en met meer plezier gaan werken. Dat 
betekent bijvoorbeeld niet alleen met gestapelde vloeren 
werken, maar ook verticale relaties leggen, zodat men 
ook direct contact kan maken met een collega op een 
andere verdieping.’

KuN je dAAR eeN vOORbeeld vAN geveN? ‘Kijk maar 
naar het Atradiusgebouw dat volledig rondom vides 
is ontworpen. Eerst maakte we die directe contacten 
mogelijk door middels van vides met mogelijkheden 
om direct van de ene naar de andere vide te lopen en 
daarmee hebben we een wandeling langs de collega’s 
ontworpen. Als jij op de vierde verdieping iemand ziet 
lopen die je wilt spreken dan kan je direct naar hem/
haar toelopen via de open trappen en aanspreken. 
Je moet mensen verleiden om die kennis te delen 
waardoor de ontwikkeling sneller gaat. Zo werkt dat 
ook in de automatisering; delen van kennis levert 
vooruitgang op. Mensen vinden het niet erg om 
achter een computer te werken, maar ze vinden het 
nog veel fijner om samen te werken. Het moet een 
feestje zijn om naar zo’n gebouw toe te gaan, mensen 
worden heel blij van dat informele contact. Zelfs 
ZZP-rs die alleen een computer nodig hebben, willen 
graag samen met anderen in een koffiebar of een 
‘huiskamerkantoor’ zitten.’ 

Om zO’N cONcepT Te ORgANiseReN mOeT je 
NATuuRlijK wel iNTeNsief sAmeNweRKeN meT je 
KlANT? ‘Uiteraard, we hebben nu voor een Provincie 
een nieuwe inrichting van hun kantoorruimtes 
ontwikkeld en dan moet je wel uitgaan van hun 
eigen organisatie. Je mag ze best wel uitdagen tot 
vernieuwen, maar tegelijker tijd moet de organisatie 
zijn eigen identiteit kunnen behouden. De werkplek 
moet passen bij de nieuwe generatie werkenden en hun 
manier van werken. De eerste reacties op de nieuw 

ingerichte vloeren met, open flexlekken, huiskamer-
overleg hoeken, concentratiecabines en een breed palet 
aan overlegtafels en transparantie met veel groen, zijn 
positief.’

jullie zieN NATuuRlijK dAT wONeN eN weRKeN 
sTeeds meeR dOOR elKAAR gAAT lOpeN… ‘Zeker, 
dat zijn goede ontwikkelingen en mede een gevolg 
van de automatisering waarbij je overal kan werken en 
het wonen en werken steeds dichterbij elkaar komen. 
Op die basis ontstaat ook de wens voor vernieuwing 
van wijken waarbij op basis van een nieuwe mix van 
functies, geïntegreerd met nieuwe ontwikkelingen op 
het gebied van mobiliteit, nieuwe woon- en werkvormen 
en duurzaamheid. Die nieuwe thema’s zijn steeds 
beter toepasbaar. Het is mooi om te zien dat er bij de 
grote kantoor/bedrijvenwijken ook goed gewoond kan 
worden en daarmee ontstaat een levendiger en veiliger 
stadsdeel.’

zie je Al vOORbeeldeN ONTsTAAN? ‘Amsterdam 
Zuidoost, Sloterdijk en de Binckhorst in Den Haag zijn 
daar wel goede voorbeelden van. In Zuidoost zijn wij 
begonnen met een groot woonproject tegenover het 
AMC, Our Domain Amsterdam Zuidoost. Daar gaan 
jonge mensen wonen die ook in het gebied kunnen 
werken. Deze 1.500 woningen transformeren het 
monofuntionele bedrijfsgebied in een multifunctionele 
stadswijk. Dat samengaan van functies levert nieuwe 
keuzemogelijkheden om te wonen op. Die ontwikkeling 
is heel positief. Wij kunnen dat als architecten ook 
stimuleren door naast functionaliteit van architectuur 
ook de beleving van een plek te ontwerpen. Bij 
grootschalige projecten zoeken wij bijvoorbeeld naar 
een mix van architectonische uitwerkingen zodat er een 
divers geheel ontstaat die past bij de menselijke maat. 
Wij willen hiermee de volle breedte van het hedendaagse 
leven ruimte geven.’A

rc
hi

te
ct

en

- tekst Bas Hakker
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eeN jAAR Of vieR geledeN spRAK iK jullie vOOR vgvisie OveR 
HeT Nieuwe weRKeN. KuN je KORT veRTelleN wAT desTijds HeT 
ceNTRAle idee wAs? Coen van Dijck: ‘Wij onderzochten Het 
Nieuwe Werken en concludeerden dat we eigenlijk vergeten waren 
om de sociale ontwikkeling als mens mee te wegen. In 2014 zag je 
de medewerkerstevredenheid afnemen, de productiviteit en cohesie 
daalden ook. We gingen steeds meer bezuinigen op vierkante meters 
en zagen dat de nieuwe generatie op zoek was naar een plek die past 
bij hun lifestyle. Wij wilden een werkomgeving die zou focussen 
op geluk en gezondheid en die kanteling noemden wij ‘healing 
offices’ en die methode hebben wij gelanceerd met Google en later 
veroverden we de wereld.’

HOe is HeT dAARNA gegAAN meT dAT cONcepT? Coen van Dijck: 
‘Je hebt wat pioniers nodig en tussen 2014 en 2016 werkten 
we samen met partijen als Google en Facebook om dit uit te 
bouwen. Twee, drie jaar later volgden ING, ABNAMRO en 
overheidsorganisaties. Gezondheid en geluk zijn dus mainstream 
geworden en de pioniers zijn nu al verder.’

welKe sTAp beN je Nu AAN HeT mAKeN? Coen van Dijck: ‘Ons 
researchteam heeft een methode ontwikkeld om te onderzoeken hoe 
mensen de omgeving ervaring in termen van gezondheid, energie 
en geluk. Op basis van de eerste case study zijn we het concept 
gaan verfijnen. En daarnaast zijn we gaan kijken naar wat er in de 
markt gebeurt sinds 2016 en het voornaamste is dat kantoren steeds 
meer hybride worden. Het is niet alleen een kantoor, maar kan ’s 
avonds een woning zijn of allerlei sociale functies hebben waarmee 
de eigenaar het kantoor dus openstelt voor andere partijen. 
Dat concept hebben we gelabeld als ‘business communities’ en 
toegepast bij het Microsoft-kantoor in Schiphol.’

HOe zieT dAT eR dAAR cONcReeT uiT? Coen van Dijck: ‘We zeiden 
bijvoorbeeld: waarom zou een kantoor van Microsoft exclusief voor 
Microsoft-mensen zijn? Er is dus volop ruimte voor externe bedrijven 
zoals start ups waarmee Microsoft samenwerkt. Er is zelfs een plek 
waar kinderen tussen de 5 en 10 jaar les krijgen in programmeren. Op 
de eerste verdieping is er de public arena waar allerlei TEDx-achtige 
events zijn en je kan pitchen. Op de verdiepingen daarboven is er 
ruimte voor de makers zoals 3D-printing. Op de derde verdieping 
gaat het om gaming en de op de vierde is de living.’

‘  Wij wilden een werkomgeving 
die zou focussen op geluk en 
gezondheid en die kanteling 
noemden wij ‘healing offices’’
D/DOCK is altijd koploper geweest als het gaat om het 
nieuwe werken. Eerder bedacht het een innovatief concept 
voor Google en nu is het kantoor van Microsoft helemaal 
top. We spraken met architecten Coen van Dijck (l) en 
Francesco Messori.

wAT zijN de TReNds quA eiseN vAN OpdRAcHTgeveRs AAN 
HeT Nieuwe KANTOOR? ‘De eisen die opdrachtgevers stellen aan 
kantoren en werkomgevingen is de laatste jaren enorm veranderd. 
Dat komt door een aantal factoren, een daarvan is de huidige 
‘war on talent’ bij bedrijven. De concurrentiestrijd om goede en 
gedreven mensen is steeds heviger geworden. Wil je als bedrijf de 
juiste mensen aantrekken en behouden, dan moet je werknemers 
een aangename, vruchtbare en gezonde werkomgeving bieden, 
die niet alleen gericht is op efficiëntie. De vraag naar werkplekken 
die stimulerend zijn voor het uitwisselen en delen van kennis, voor 
co-creatie en sociale interactie, is flink toegenomen. Werkplekken 
moeten flexibel zijn in het gebruik,en genoeg ruimtelijke variatie 
bieden voor de verschillende manieren van werken; samenwerken in 
groepsverband, flexibele werkplekken, werken in stilte.

‘In algemene zin moet de hedendaagse kantoor een ‘lifestyle’ 
faciliteren, een lifestyle die aantrekkelijk is voor de specifieke groep 
die de werkgever wil bereiken. Cruciaal daarbij is een toenemend 
klimaatbewustzijn bij bedrijven. De vraag naar ontwerpoplossingen 
aangaande energietransitie en circulariteit wordt steeds groter. 
Daarnaast onderzoeken wij voortdurend hoe technologie en data 
op een integere manier kunnen worden ingezet, enerzijds om de 
werkomstandigheden voor de werknemers te veraangenamen, en 
anderzijds om de efficiëntie en prestatie van het gebouw zelf te 
optimaliseren.’

HOe dOmiNANT is de visie vAN OpdRAcHTgeveRs Op de mANieR 
wAAROp meNseN TegeNwOORdig weRKeN? deNKeN ze dAAR 
gOed OveR NA Of lATeN ze dAT AAN de ARcHiTecT? ‘Dat is altijd 
een gezamenlijk proces; tijdens de gesprekken met opdrachtgevers 
schuiven tegenwoordig ook tal van specialisten aan, met het doel om 
precies die werkruimte te creëren die én aantrekkelijk is voor jong 
talent en die tegelijk ook gezond, productief en flexibel is. Het is aan 
ons architecten om met onze specifieke expertise en ervaring met 

Architect Ben van Berkel kennen we bijvoorbeeld van het 
Mercedes-Benz Museum in Stuttgart, het Centraal Station 
van Arnhem, Canaletto Tower in London en the Singapore 
University of Technology and Design. Wat verwacht hij van de 
toekomst van werken en kantoren?

 ‘ De concurrentie om goede en 
gedreven mensen is steeds 
heviger geworden’

typologieën alle wensen en voorwaarden te vertalen in ruimtelijke en 
zinnenprikkelende oplossingen.’

welKe ROl speelT duuRzAAmHeid iN HeT bOuweN vAN Nieuwe 
KANTOReN? ‘Dat speelt een cruciale rol, in alle gebouwtypen, 
niet alleen in kantoren. En op allerlei niveau’s ook, niet alleen op 
het gebied van energietransitie, circulaire materialen en andere 
klimaatgerelateerde toepassingen. Duurzaamheid staat ook voor 
gezondheid en de ervaring van de dagelijkse gebruiker van een 
gebouw. Wij noemen dat de ‘sociale duurzaamheid’, doelend op 
de fysieke, geestelijke en sociale gezondheid van de mensen in 
gebouwen.’

is de lijN ‘HeT KANTOOR Als pleK Om Te weRKeN & RecReëReN’ 
dOmiNANT Of speelT ‘flexibel weRKeN’ eeN vOORNAme ROl? ‘Ik 
geloof niet dat het een of het ander is: het hangt helemaal af van het 
bedrijf dat het gebouw gaat gebruiken en wat voor beleid zij hebben. 
De algemene trend is dat moderne werkplekken de gezondheid 
en het welzijn van de medewerkers centraal stellen en bevorderen. 
Op die manier creëren bedrijven een productieve en innovatieve 
werksfeer die nodig is voor hun werknemers. Maar voor bedrijven 
met veel flexwerkers, kunnen andere pragmatische afwegingen 
meespelen, zoals optimaal ruimtegebruik, afhankelijk van de 
individuele behoeften van de huurders.’

HOe belANgRijK is de OmgeviNg vAN HeT KANTOOR vOOR de 
ARcHiTecTONiscHe sTijl? ‘Dat is inderdaad altijd heel belangrijk. 
Tegenwoordig is er een trend tot meer transparantie, niet alleen 
visueel maar ook in de functionele zin, door het vermengen van 
openbare ruimtes en publieke functies met het programma van 
kantoorgebouwen. Dat is bijvoorbeeld een belangrijk element in het 
hoofdkantoor dat we hebben ontworpen voor Booking.com op het 
Oosterdokseiland in Amsterdam.’

is eR NOg wel ieTs wAT meNseN die dAAR KOmeN biNdT? Coen 
van Dijck: ‘Bij Microsoft zijn ze al gewend dat mensen thuis, in de 
stad of bij partners werken. De functionaliteit binnen dat gebouw 
gaat veel meer over ontmoeten, samen ondernemen en over leren. Er 
komen daar 39 stijlen terug en dus kan je kijken wat er bij jou past.’

Francesco Messori: ‘Als je overal kan werken waar heb je dan 
nog een kantoor voor nodig? Het gaat om socialisen, om de binding 
met de groep. De trend is dat je business communities creëert waar 
klanten en medewerkers samenkomen. Ze hebben ook minder 
ruimte nodig; Microsoft ging van 10.000 via 8.000 naar 2.000 
vierkante meter en deelt de rest met Spaces.’

wAs HeT lAsTig Om de medeweRKeRs Te OveRTuigeN? Coen van 
Dijck: ‘Dat hebben ze moedig gedaan; tijdens de bouw zeiden ze 
al: je kan thuis werken en met je klanten. Je ziet nu dat steeds meer 
mensen doorhebben dat je daar altijd naar binnen kan en wordt 
omgeven door tech start ups. Het voornaamste argument om het 
zo aan te pakken is dat grote bedrijven de innovatie van buitenaf 
naar binnen willen halen, ze willen de innovatie delen en niet voor 
zichzelf houden.’

Francesco Messori: ‘Het mooie is ook aan deze hybride modellen 
is dat je elkaar allemaal steeds meer nodig hebt. Niet een groot 
corporate bedrijf bepaalt alles, maar partijen gaan samenwerken 
omdat ze elkaar aanvullen. Je hebt dus ook de flexibiliteit van 
gemeenten en verhuurders nodig. Bedrijven krijgen trouwens meer 
verantwoordelijkheid want zij beïnvloeden het werken én leven 
van mensen op deze manier, staan wat meer in de maatschappij. Je 
moet als werkgever ook investeren in mensen om uiteindelijk geld te 
verdienen.’

welKe gROTe TReNds zieN jullie veRdeR? Coen van Dijck: ‘Een 
belangrijk trend is ook de technologie. Hoe je technologie kan 
inzetten om de mensheid beter te maken om uiteindelijk meer geluk 
en gezondheid te bewerkstelligen?’

Francesco Messori: ‘We maken ons zorgen om veel thema’s: 
extreem rechts, het milieu, immigratie en tegelijkertijd zijn er steeds 
meer mogelijkheden door de technologie. Dus aan de ene kant 
willen we mee met de innovatie, maar die veranderingen leveren 
ook zorgen op. Die tegenstelling vind ik heel interessant en wij als 
architecten hebben daar ook een rol in. Wij moeten nadenken welke 
rol die technologie speelt in sociologische zin.’


