
48 49werken VG VISIE zomEr 2021 tekst Michiel Mastenbroek fotografie Marcel Krijger VG VISIE zomEr 2021 werken

‘We zijn de grootste kantoorinrichter in Europa. 
Veel mensen kennen ons nog in Nederland onder 
onze vorige naam, Rohde & Grahl. Nowy Styl heeft 
hier nog minder naamsbekendheid. Maar we zijn 
toch al sinds 2013 onderdeel van deze internationale 
meubelproducent, die bestaat sinds 1992. Sinds 
maart dit jaar opereren alle labels wereldwijd onder 
dezelfde vlag: Nowy Styl. Een kantoorinrichter 
die wereldwijd circa 30 showrooms heeft en de 
producten maakt in de eigen moderne fabrieken in 
Polen, Oekraïne, Rusland, Turkije, Duitsland, 
Zwitserland en Frankrijk. Daar hoort ook een 

ultramodern machinepark bij, voor de verwerking van 
hout, metaal en kunststof. Omdat we zo veel ervaring 
hebben en zo groot zijn kunnen we iedere behoefte 
voor kantoorinrichting optimaal invullen. Daarnaast 
hebben we, omdat we steeds bovenop de nieuwste 
ontwikkelingen willen zitten, een eigen Research & 
Development Center, in Krakau.’ 

White paper, Workspace of Tomorrow
Op dat Research & Development Center werken 

ongeveer 20 personen. ‘Die organiseren enquêtes en 
workshops, doen interviews bij klanten, presenteren 

Grootste 
kantoorinrichter 
van europa ziet 
nieuwe trends

Nowy Styl is de Europese leider als het gaat om 
allesomvattende meubeloplossingen voor kantoren en 
openbare ruimtes. Het bedrijf verzorgt interieurinrichting 
op basis van een grondige analyse van de behoeften van de 
klant, efficiëntie, werkorganisatie, ergonomie en akoestiek. 
Ieder aanbod voor kantoorinrichting is daardoor op maat. 
We spreken met Patrick van Dommelen, Sales Director 
Nederland - verantwoordelijk voor de organisatie, verkoop 
en marketing.
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zich op beurzen. Ze zijn constant bezig met de 
nieuwste ontwikkelingen bij kantoormeubilair en 
hoe wij daarop kunnen inspelen. Recent hebben ze 
een omvangrijke white paper gemaakt, Workspace of 
Tomorrow. Met allerlei informatie voor onze klanten. 
Er wordt ingegaan op de vraag hoe we na de covid-
situatie weer naar kantoor zullen gaan. Hoe kunnen 
we bijvoorbeeld andere indelingen gaan maken op 
kantoor, met het bestaande meubilair. Wat gaan 
we straks doen in de nieuwe omgeving? Komen we 
vooral om te ontmoeten, te socialiseren? Je ziet dat 
de functie van de werkplek echt aan het veranderen 
is. De verhouding thuiswerken en op kantoor werken 
is in beweging. Dat was al gaande voor covid, maar 
dat is nu in een stroomversnelling geraakt. De white 
paper laat zien wat we kunnen en wat we kunnen 

bieden om onze klanten te helpen. Overigens kan 
iedereen op onze site de white paper downloaden.’

Innovatieve technische snufjes
Nowy Styl voegt ook steeds meer technologie toe 

aan het kantoormeubilair. ‘We maken werkplekken 
intelligent. En dan gaat het niet alleen om de 
ergonomie, hoewel we daar natuurlijk ook veel oog 
voor hebben. Zo zijn bijvoorbeeld onze stoelen state-
of-the-art. Ze worden als zeer ergonomisch ervaren 
en door de meeste ARBO-diensten voorgeschreven. 
Want deze stoelen ‘’zorgen’’ er eigenlijk voor dat 
je actief en goed gaat zitten. Terugkomend op die 
technische snufjes die we steeds meer toevoegen; 
zo kun je met onze technologie via je telefoon op 
kantoor een werkplek reserveren, en dan ‘’weet’’ het 

systeem al gelijk hoe jij je elektronisch verstelbare 
bureau ingesteld wil hebben. Als je dan je telefoon na 
binnenkomst op het door jou gereserveerde bureau 
legt, stelt deze zich automatisch in op de juiste stand.’

Werkplekken slim organiseren
Daarnaast helpen de bureaus van Nowy Styl 

bedrijven om tijdens en na de covidperiode de 
werkplekken zo slim mogelijk te organiseren, voegt 
van Dommelen eraan toe. ‘Er zit een sensor met 

ledlicht in ieder bureau. De facilitair manager kan met 
één druk op de knop meten hoe vaak de werkplekken 
worden gebruikt, op welke afstand mensen zitten. 
Op die manier kun je werkelijk gedocumenteerd 
zien hoe de kantoorruimtes benut worden. En zo 
wordt de kennis over hoe we werken wezenlijk 
vergroot. Nu hebben bedrijven doorgaans - afgezien 
van de incheck- en uitchecktijden - weinig inzicht 
hoe de kantoorruimtes gebruikt worden. Men heeft 
bijvoorbeeld geen idee hoe lang werknemers achter 
een bureau zitten. Met onze technologie kunnen 
we - overigens vanwege privacy geanonimiseerde 
- betrouwbare data beschikbaar maken over het 
bureaugebruik. We kunnen de sensoren trouwens 
ook in soft meubilair stoppen. Dit alles zodat facilitair 
managers data in handen hebben om gefundeerde 
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beslissingen te nemen. En niet op basis van 
aannames het kantoorgebruik hoeven te organiseren.’

Kosten omlaag brengen
Met die kennis kun je ook de kosten naar beneden 

brengen. ‘Onnodige zaken kun je dan achterwege 
laten. Zo kun je bijvoorbeeld de schoonmaakkosten 
aanzienlijk verlagen. Het ledlicht dat met de 
sensor is verbonden, kan door de kleur aangeven 
of een werkplek gedurende de dag gebruikt is. 
De schoonmakers kunnen die werkplekken dan 
overslaan en zo sneller gereed zijn met hun klus. Maar 
die kennis kan ook voor andere verbeteringen worden 
ingezet. Gemeenten die veel met flexplekken werken, 
kunnen bijvoorbeeld met behulp van deze technieken 
zien hoe de bezetting op bepaalde dagen in de week 
is. Bij een geringere bezetting kun je bepaalde delen 

van een vloer of misschien een gehele vloer afsluiten. 
Dan zijn daar geen verwarming en stroom nodig. 
Dat is niet alleen goedkoper, maar ook beter voor het 
milieu.’

Iedere behoefte invullen
Nowy Styl heeft, het werd al gezegd, oplossingen 

voor iedere vraag. ‘Wij werken echt voor alle 
branches. En voor elke branche die kantoorruimte 
heeft, hebben we specifieke en goede oplossingen. 
Maar we doen nog meer. We richten ook 
conferentiecentra, bioscopen, stadions, muziekzalen 
en sportvoorzieningen in. We hebben zelfs een 
specifieke brand die gespecialiseerd is in oplossingen 
voor hotels en luchthavens. Met onze portfolio kunnen 
we werkelijk iedere behoefte van onze klanten 
invullen.’ 

‘ als Je Je telefoon 
op het bureau legt, 
stelt deze zich 
automatisch in op de 
Juiste stand’

Wat WOrDEN DE trENDS alS hEt 

gaat Om WErkEN iN DE pOSt-cOviD 

tijD: 

andere functie werkplek, meer 

thuis werken, kantoor als sociale 

ontmoetingsplaats

hOE ziEt DE WErkENDE StaD vaN 

DE tOEkOmSt Eruit, vOlgENS u:

Een waar er een natuurlijke balans 

tussen werk en prive ontstaat en er 

een minder stricte scheiding tussen 

beide is. Werken zal veel flexibeler 

gebeuren op andere tijden gedurende 

de dag

WElkE rOl SpElEN gEbOuW 

EN lOcatiE iN DE NiEuWE 

WErkWErElD: 

Een zeer belangrijke rol qua 

bereikbaarheid, omgeving, flexibiliteit, 

inrichting en well being van de 

medewerkers zodat men optimaal kan 

functioneren

WOrDt hEt kaNtOOr 

bElaNgrijkEr DaN OOit: 

juist alleen wordt de functie en 

inrichting anders alsmede daarmee 

het gebruik

Wat iS hEt grOtE vOOrbEElD, DE 

bENchmarkt alS hEt gaat Om hEt 

iDEalE kaNtOOr/WErklOcatiE: 

Nieuw ingerichte kantoor van Ordina 

in Nieuwegein

WElkE tEchNOlOgiEëN EN 

iNNOvatiES gaaN iN kaNtOrEN hEt 

vErSchil makEN:

iOt oplossing geintegreerd in 

meubilair

Wat iS DE grOOtStE OpgavE vOOr 

DE bEStaaNDE kaNtOOrruimtE: 

hoeveel m2 hebben we nodig en hoe 

dient deze optimaal ingericht te zijn 

voor het nieuwe werken

WElk bEDrijf hEEft hEt mEESt 

iNNOvatiEvE kaNtOOr: 

techmed centrum universiteit twente

Wat zijN jE tOp DriE 

kaNtOrENprOjEctEN iN 

NEDErlaND EN NOEm 1 tOp lOcatiE 

iN hEt buitENlaND 

techmed centrum universiteit twente, 

rijkswaterstaat haarlem, Ordina en in 

buitenland Siemens Duitsland

Waar bEN jE graag alS jE EvEN 

tijD vOOr jEzElf NODig hEbt: 

Op de tennisbaan of tijdens het 

hardlopen

paSSiE vOOr: 

feyenoord 

grOOtStE iNSpiratiE: 

mijn gezin

tOpSEriE NEtflix: 

gomorra

favOriEt vErvOErSmiDDEl: 

motor

ultiEmE ONtSpaNNiNg: 

Sauna

bEStE SpOrtprEStatiE: 

volbrengen marathon 

rotterdam&berlijn

guilty plEaSurE: 

chips

bEStE aDviES: 

volg je eigen pad en laat je niet van de 

wijs brengen wat anderen denkenof 

vinden en ga er altijd 100% voor

Waaruit bEStaat EEN pErfEctE 

Dag vOOr jOu: 

zakelijk met een volle drukke agenda 

en samen succesvol zijn

vOOr Wat iN hEt lEvEN bEN jE hEt 

mEESt DaNkbaar: 

gezondheid van mijn naasten 

iS Er iEtS WaarvaN jE al hEEl 

laNg DrOOmt: 

lekker met gezin wonen in italie over 

een aantal jaar

alS jE mOrgEN zOu kuNNEN 

WakkEr WOrDEN mEt EEN gOEDE 

EigENSchap Of talENt Erbij, Wat 

zOu Dat zijN: 

geduldig

Wat maakt DE StaD Slim: 

Dat een stad toekomstvast is en 

consistent en niet vandaag naar links 

gaan en morgen weer naar rechts

pOSt cOviD-19, Waar kijk jE hEt 

mEESt Naar uit: 

geen restricties en afstanden en meer 

warmte 

Patrick van Dommelen

iSSc universiteit leiden

iSSc universiteit leiden


