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Na eeN laNge periode vaN 
thuiswerkeN, kereN we weer 

terug Naar kaNtoor. het 
ultieme momeNt om Na de shock 
vaN de crisis goed Na te deNkeN 
over hoe we oNs werk eigeNlijk 

iN willeN richteN, stelleN 
joost BoNNema eN charlotte 

vaN der liNdeN vaN lsa. 
‘coroNa heeft oNs eeN uNieke 

kaNs geBodeN voor hyBride 
werkeN. we moeteN Nu de moed 

heBBeN om oude patroNeN los 
te lateN eN Nieuwe oplossiNgeN 

te omarmeN.’
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De professionals van LSa zijn op hun best op het snijvlak 
van organisatie- en huisvestingsveranderingen. Ze 
leveren strategisch advies, begeleiden het proces 
naar nieuwe huisvesting van A tot Z en zorgen dat 
de nieuwe omgeving er ook daadwerkelijk komt. Het 
liefst zetten ze hun tanden in complexe vraagstukken. 
Het doel: een fijne, gezonde leefomgeving creëren 
waarin mensen optimaal samen kunnen werken aan 
de doelstellingen van de organisatie. Daarbij geloven ze 
in een integrale aanpak van de harde en zachte kant. 
Bonnema: ‘De harde kant is het fysieke, de stenen; 
het projectmanagement van nieuwbouw/ verbouw 
of renovatieprojecten. De zachte kant gaat over de 
participatie van de organisatie: waar sta je voor als 
organisatie, hoe wordt er gewerkt, welke rituelen en 
routines zijn essentieel? Het een kan niet zonder het 
ander en onze meerwaarde is om die twee op de juiste 
manier te verbinden.’ 
En ‘juist’ is wat hen betreft: in de juiste volgorde. Want 
als het om huisvesting gaat, geldt: form follows function. 
‘Huisvesting is geen ding op zich, maar een logisch 
gevolg van wat een organisatie doet’, verklaart Van der 
Linden. ‘Het doel van een gebouw is de organisatie 
te ondersteunen in haar werkprocessen. Huisvesting 
begint daarom altijd met de hamvraag: waarom besta 
je als organisatie? De huidige terugkeerfase na corona 
is een ultieme kans voor organisaties om daar met 
elkaar naar te kijken.’

Kans LSa werkt al 25 jaar vanuit die integrale aanpak 
en Bonnema en Van der Linden vinden het dan ook 
mooi om te zien dat deze gedachte nu breed wordt 
omarmd in de maatschappij. ‘Wat dat betreft zien we 
deze tijd als een cadeau’, stelt Bonnema. ‘Een kans 
om na te denken en een kans om onze ideeën uit te 
voeren. Immers zien we dat dit onderwerp ineens op 
alle directie- en bestuurstafels als belangrijk topic is 
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Charlotte 
van der linden
Waar kom je vandaan? 
Hogere Hotelschool en 
Organisatie Antropologie 
Wat houd je bezig? 
Samen op avontuur met 
opdrachtgevers naar 
betere oplossingen en 
de collega’s van die 
organisatie faciliteren 
tijdens dit proces vind 
ik echt het leukste wat 
er is
Aan welk project werk 
je? 
Meerdere projecten om 
de gewenste hybride 
werkvorm te integreren 
binnen de bestaande 
werkprocessen en 
het gebruik van de 
werkomgeving hierbij
Wat wil je bereiken? 
De menselijke maat 
herintroduceren bij 
huisvestingstrajecten. 
En dan niet (alleen) in 
het gebouw, maar juist 
tijdens het proces daar 
naar toe
Wat is je visie voor de 
toekomst? 
We weten samen zo 
veel meer dan we 
denken. Zeker wanneer 
we de moeite nemen 
om ons in elkaar te 
verdiepen. Verbinden is 
het sleutelwoord voor 
de toekomst, binnen 
organisaties, in onze 
gebouwen, en in onze 
maatschappij

Persoonlijke 
vragen
Wat wilde je vroeger 
later worden? 
Dierentuindirecteur
Welke wijze les neem jij 
ter harte? 
Alleen ga je sneller, 
samen kom je verder
Ben jij altijd zeker van 
je zaak? 
Zeker niet! Durven 
twijfelen aan jezelf en je 
eigen perspectief, maakt 

dat je open staat voor 
andere nieuwe dingen. 
Ik hoop dat ik altijd de 
moed houd om te durven 
blijven twijfelen
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken? 
Liever niet… 
Waar ben je bang voor? 
Dat ik het momentum om 
het verschil te kunnen 
maken, mis
Wat/wie maakt jou 
boos? 
Onverschilligheid
Wat/wie maakt je blij? 
Enthousiasme en taart
Waar moet je heel erg 
om lachen? 
Mezelf, als ik mezelf 
weer eens voorbij loop
Waar kun je wakker van 
liggen? 
De mondiale 
klimaatcrisis
Waar ben je trots op? 
Op mijn mannen! Er 
gaat niets boven mijn 
zoontjes en mijn man
Wat is je favoriete 
muziek? 
Dit hangt totaal af van 
hoe ik me voel; van 
klassiek tot metal, van 
folk tot pop, jazz, blues. 
Alles is prachtig op het 
juiste moment
Wat is je favoriete sport? 
Mountainbiken
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier? 
Einzelgänger die zich 
graag regelmatig bij 
verschillende groepen 
schaart
Introvert of extravert? 
Zeer afhankelijk van hoe 
ik in m’n vel zit..
Welke eigenschap 
waardeert u in uw 
partner? 
Vastberadenheid 
Guilty pleasure? 
Je kunt nooit genoeg 
ijsjes eten! 
Welk jaargetijde is het 
fijnst? 
De herfst. Ik hou van 
de melancholiek van de 

dingen die voorbij gaan. 
En lekker droog binnen 
zitten als het buiten heel 
hard regent. Of juist dan 
naar buiten en helemaal 
doorweekt tegen de wind 
knokken. Love it!
Welk vakantieland? 
Pffff… nog zo veel te 
ontdekken! Mooie 
natuur is wel een 
voorwaarde…
Wat zou je graag nog 
eens willen bezitten? 
Een hond
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd? 
Het hebben van een 
grote groene tuin!
Wat ga je zeker nog een 
keer doen? 
Paragliden

Zakelijke 
terugblik 2021
Welk cijfer geef je 2021:
8
Mooiste moment:
De voormalige directie 
van LSa het afscheid 
kunnen geven dat ze 
verdienen
Beste zet:
Niet meteen weer 

meer gaan werken nu 
de jongens allebei op 
school zitten
Beste zakelijke 
bijeenkomst:
Nieuwbouwcafé met 
Unit BI&M van TNO; het 
was zo fijn dat dit weer 
fysiek mocht en kon met 
elkaar  
Opvallendste nieuws:
Nieuwe website LSa
Grootste irritatie:
Werkdagen die 
veranderden in digitale 
vergadermarathons
Leukste spontane 
ontmoeting:
Collega’s weer fysiek op 
kantoor
Beste speech:
Jiske Kramer
Het meest geleerd van: 
Het loslaten van 
vaste routines en het 
ontdekken van de 
kansen die door Corona 
ontstonden om dingen 
anders te gaan doen 

Persoonlijke 
terugblik 2021
Welk cijfer geef je 2021:
8

Topserie Netflix:
Veel van Marvel gekeken 
dit jaar. Tijdens deze 
crisistijd had ik blijkbaar 
behoefte aan helden.. :)
3.Sportieve hoogtepunt:
Dat we weer met het hele 
volleybalteam in het veld 
stonden
Beste boek:
The Alchemist
Beste aankoop:
Een mountainbike
Vakantie:
Normandië
Welke film maakte 
indruk:
Seaspiracy
Inspirerend:
Het boek ‘De meeste 
mensen deugen’
Kippenvel:
Les Jardins d’Étretat
Onverslaanbaar:
M’n zusje die op zoek 
gaat naar wat ze wil 
worden als ze later 
groot is
Hartverwarmend:
Bijna een jaar na haar 
geboorte eindelijk m’n 
nichtje uit Canada in m’n 
armen mogen sluiten
Zorgwekkend:

Dat ik, tegen beter weten 
in, nog steeds veel te 
laat m’n nest in duik ‘s 
avonds
Geluk:
Badminton competities 
houden met onze 
jongens van 4 en 6 jaar 
(die de shuttle nog geen 
5x kunnen overslaan), 
en dan eindelijk zelf 
een fatsoenlijk potje 
kunnen spelen met 
elkaar, wanneer zij in 
bed liggen. Tijdens 
de ondergaande zon, 
met een ijskoud biertje 
erbij… 
Held van 2021:
Mijn man Floor-Jan; wat 
floreert hij tijdens crisis 
situaties, ongekend
Restaurant:
Graphite Amsterdam
Afzien:
Jongens op zwemles 
dit jaar. Zo niet mijn 
ding; wegbrengen, 
wachten, kabaal, warm, 
chloorgeur, jakkes! 
Heb ik toch liever het 
strand van Deauville van 
afgelopen jaar; struinen 
met een visnet, schelpen 

‘ eeN kaNtoor is veel meer 
daN alleeN eeN verzameliNg 
steNeN’

zoeken, door de golven 
rollen, zandkastelen met 
gracht, wind in je haar..
Grootste ondeugd:
Baltasar, de huisezel 
in de tuin van ons 
vakantieadres. Hilarisch 
hoe dat beest kon 
balken! 
Meest gelachen:
Met de meiden van 
lichting 2001. Op mijn 
studententijd kijk ik echt 
terug met een glimlach... 
En gelukkig laten we 
deze tijden samen af en 
toe nog even herleven. 
Heerlijk, haha!
Grootste verlies:
Overlijden van mijn 
schoonvader Jan van 
der Linden. Zo triest dat 
m’n man z’n vader moet 
missen en de jongens 
hun lieve opa. Het was 
zo’n fijne man
Grootste irritatie:
Het doen van de was, 
wat een straf blijft 
dat! Gelukkig zijn 
luisterboeken hierbij 
echt een uitkomst om dit 
geestdodende klusje wat 
dragelijker te maken

ontstaan. Het is heel fijn te ervaren dat dit nu in een 
stroomversnelling komt, door een grote externe factor 
als deze pandemie. Nu de urgentie er is, grijpen we het 
moment om serieus na te denken over het vormgeven 
van huisvesting die bij je past als organisatie, als 
collega’s.’
Dat is een goede zaak, vult Van der Linden aan, want 
een kantoor is veel meer dan alleen een verzameling 
stenen. ‘Het symboliseert de boodschap van de 
organisatie en geeft betekenis. Een gebouw is een 
levenloos object, maar heeft onmiskenbaar een diepere 
betekenis doordat het door en voor mensen is gemaakt. 
Deze betekenis is uiteraard multi-interpretabel, omdat 
symbolen, processen en betekenissen op zich immers 
cultureel bepaald zijn en zeer context-specifiek. Een 
gebouw heeft je dus, weliswaar non-verbaal, veel 
te vertellen. Denk hierbij aan de materialen die zijn 
gebruikt, de hoogte van het gebouw (maar ook de 
hoogte van het gebouw in relatie tot de omgeving 
waarin het staat), de kleuren, het lichtgebruik, de 
gezelligheid of juist zakelijkheid die je ervaart in een 
pand; stuk voor stuk dragen ze een boodschap uit. 
Het is goed om je te realiseren dat ook de sociale en 
persoonlijke ruimte tussen mensen in het pand (en de 
beleving daarvan) vormgeven aan menselijk gedrag en 
interactie. Juist door de lessen die we geleerd hebben 
tijdens het noodgedwongen thuiswerken (zoals de 
meerwaarde van vrijheid, autonomie en flexibiliteit, 
maar tegelijkertijd ook de behoefte aan verbinding) 
speelt de werkomgeving een essentiële rol in deze 
terugkeerfase na corona.’

Kansen Volgens Bonnema heeft corona een 
omslag teweeg gebracht in het denken over werken 
en organiseren. ‘Onder druk wordt alles vloeibaar. 
Voorzichtige gedachten hierover werden ineens 
met een Big Bang werkelijkheid. Vaak werd er wel 
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over gepraat, maar zagen mensen toch vooral beren 
op de weg en bovendien ontbrak de noodzaak. Dat 
veranderde toen we massaal thuis gingen werken. Na 
wat aanloopproblemen bleek dat prima te kunnen. 
We zien een shift in mindset doordat we met z’n allen 
de voordelen van het thuiswerken hebben ontdekt en 
daarom ook meer kansen zien om dit vaker te doen. 
Tegelijkertijd zien we ook de meerwaarde van werken 
op kantoor en samen werken op een fysieke locatie. 
We willen nu anders, omdat we hebben ervaren dat het 
anders kan. Wij juichen dat toe. De crisis is grotendeels 
voorbij. Dit is een tijd van kansen. En we hebben nu 
een uitgelezen kans op een fundamentele discussie 
over hoe we met elkaar willen werken en welke 
huisvesting daarbij past.’
Van der Linden: ‘Winston Churchill heeft het ooit heel 
mooi verwoord: We shape our buildings and afterwards 
our buildings shape us. Dat geloof ik ook echt. Gebouwen 
faciliteren een bepaalde manier van werken en 
daarmee een specifieke cultuur. Een duidelijke keuze 
voor een andere manier van werken en organiseren 
zou zich dus ook moeten vertalen in een passend 
huisvestingsconcept, zodat nieuwe patronen beter 
blijven ‘plakken’ en vanzelfsprekend worden. Dit 
is de tijd om stappen te zetten richting een manier 
van werken die past bij de huidige tijd. We moeten 
nu de moed hebben om de oude patronen die niet 
meer werken in de huidige tijd los te laten en nieuwe 
oplossingen te omarmen en te faciliteren.’
Draagvlak en het meenemen van de medewerkers 
in deze nieuwe manier van werken, zijn volgens 
Van der Linden onlosmakelijk verbonden met 
innovatie op het gebied van huisvestingsconcepten. 
‘Een huisvestingsconcept gaat alleen werken als de 
medewerkers het zelf willen. Mensen willen immers 
wel veranderen, maar niet veranderd worden. De 
meerwaarde van onze integrale aanpak is in deze tijd 
meer dan ooit nodig. Maatwerk is onze standaard, en 
dat is precies wat organisaties nodig hebben bij de 
veranderingen die ze op dit moment doormaken.’

nieuwe realiteit We leven in een nieuwe 
realiteit, stelt Bonnema. ‘De vanzelfsprekendheid 
van ‘altijd op kantoor’ is verdwenen en de discussie 

over de noodzaak van hybride werken wordt volop 
gevoerd. Discussie en reflectie zijn een goede zaak, 
maar het is nutteloos als je daarna geen koers durft te 
kiezen. Het is een uitdaging om dit met elkaar vorm 
te geven in nieuwe routines en gedragingen. Waarbij 
nieuwe kaders en heldere randvoorwaarden moeten 
aansluiten bij de gewenste nieuwe manier van werken.’
Volgens Van der Linden lag de focus tijdens de crisis 
vooral op het oplossen van praktische problemen 
thuis, zoals een fatsoenlijke bureaustoel organiseren 
en MS Teams installeren. ‘Die basis is nu wel op orde. 
Nu moeten we de discussie op een hoger plan tillen en 
de volgende stap zetten: naar een toekomstbestendig 
huisvestingsplan en een gedragen organisatieplan. En 
dat is nou precies waar bij bij LSa zo goed in zijn en blij 
van worden’, lacht Van der Linden. 
De valkuil in deze terugkeerfase is volgens Bonnema 
dat de crisisaanpak doorsijpelt naar kantoor. Dat 
werkgevers denken: ‘Ik timmer een paar extra hokjes 
en dan ben ik hybride’. ‘Dat is niet zo. De lapmiddelen 
die in de crisis zo nodig waren, moeten beslist niet 
doorgezet worden op kantoor. Bij veranderingen in de 
fysieke omgeving praat je over flinke investeringen 
en lange afschrijftermijnen. En een groot deel van de 
oplossing zit hem niet alleen in de aanpassing van het 
fysieke domein.’
Gedrag is daarin net zo belangrijk als het combineren 
van de behoefte van de medewerkers met de visie 
van het management, stelt Van der Linden. ‘Denk 
hierbij met name aan het met elkaar definiëren van 
‘hoe willen wij als team of afdeling werken’, ‘wat 
betekent het thuiswerken en op afstand werken 
eigenlijk voor ons’, ‘hoe zorgen we voor sociale 
binding, kruisbestuiving, interactie’? Het antwoord op 
die vragen vertaalt zich in een fysieke omgeving die 
daarop aansluit en dat faciliteert. Het inrichten van 
een toekomstbestendige werkplek begint dan ook met 
een visie.’ Bonnema vult aan: ‘Deze fase vereist niet 

joost bonnema 
Waar kom je vandaan? 
Achtergrond als 
architect en uit een 
familie van bouwers
Wat houd je bezig? 
De mens! Ik hou van 
teamwork en het 
plezier hebben aan het 
bedenken en bouwen 
van projecten 
Aan welk project werk je? 
Momenteel aan een mix 
van complexe en grote 
onderwijsgebouwen 
en kleinere bijzondere 
werkomgevingen
Wat wil je bereiken? 
Opdrachtgevers en 
teams inspireren om 
te gaan voor het best 
passende resultaat
Wat is je visie voor de 
toekomst? 
Hoop op een open 
wereld waar veel ruimte 
is voor geluk, vrijheid en 
flexibiliteit
Wat wilde je vroeger 
later worden? 
Architect of chirurg
Welke wijze les neem jij 
ter harte? 
Gelijk hebben is niet 
belangrijk, maar je zin 
krijgen wel
Van wie heb je het 
meeste geleerd? 
Ik heb privé en zakelijk 
veel rolmodellen om 
heen
Ben jij altijd zeker van 
je zaak? 
Ja en vanuit oprechte 
agenda
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken? 
Koken en gezelligheid
Wat/wie maakt jou 
boos? 
Onredelijke of 
onterechte mensen
Zorgzaam
voor de kids
Wat/wie maakt je blij? 
Enthousiaste mensen

Waar moet je heel erg 
om lachen? 
Engelse humor en van 
kleine dingen zoals op 
de zaterdag markt
Waar ben je trots op? 
Project afronden met 
het team
Wie is jouw held? 
Rutte zijn kwaliteit 
als optimist en toch 
duidelijk
Wat is je favoriete 
muziek? 
100% NL of radio 
Rijnmond
Wat is je favoriete sport? 
Wandelen en tafeltennis
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier? 
Groepsdier
Introvert of extravert? 
Steeds meer extravert
Optimist of pessimist? 
Optimist
Welke eigenschap 
waardeert u in uw 
partner? 
Ondernemend
Guilty pleasure: 
James Bond
Welk jaargetijde is het 
fijnst? 

Zomer
Welk vakantieland? 
Frankrijk 
Wat zou je graag nog 
eens willen bezitten? 
Huisje aan een meer in 
Frankrijk
Waar wil je vanaf? 
Spullen die je nooit 
gebruikt
Wat heb je leren 
waarderen in 
coronatijd? 
Binnentuin en buiten 
koken
Wat ga je zeker nog een 
keer doen? 
Rondreizen en 
stedentrips

Zakelijke 
terugblik 2021
Welk cijfer geef je 2021: 
8
Mooiste moment: 
Nieuwe directie en 
collega’s
Beste zet: 
Tijd nemen voor 
persoonlijke 
ontwikkeling
Mooiste deal: 
Nieuwe opdracht 

onderwijsgebouw 
Amsterdam
Beste zakelijke 
bijeenkomst: 
Jaarstart LSa 
Opvallendste nieuws: 
Klimaat verandering en 
energiecrisis
Grootste irritatie: 
File druk in september 
(hybride werken!?)
Leukste spontane 
ontmoeting: 
Oud opdrachtgever 
museum Voorlinden 
Wassenaar
Aan wie geërgerd: 
Formatie Den Haag
Beste speech: 
Rutte corona
Beste zakenboek: 
Ik ken mijn Ikken
Het meest geleerd van: 
Carolien Koek, één van 
de directeuren van LSa 
Vastgoedman van het 
jaar: 
Dennis Gronert
Vastgoedvrouw van het 
jaar: 
Josja van der Veer
Talent van het jaar: 
dochters Sophie en 

‘het iNrichteN vaN eeN 
toekomstBesteNdige 
werkplek BegiNt met 

visie’

‘ als het om 
huisvestiNg gaat 
geldt: form follows 
fuNctioN’

Marie en neef Stef met 
autisme zo mooi zijn 
eigen pad en tempo 
zoekt

Persoonlijke 
terugblik 2021
Welk cijfer geef je 2021: 
9
Topserie Netflix: 
Luther
Sportieve hoogtepunt: 
1000 KM wandel 
mijlpaal
Beste boek: 
Privé niet gelezen
Beste aankoop: 
Nieuwe tent
Vakantie: 
Camping Frankrijk
Welke film maakte 
indruk: 
James Bond
Leukste Diner: 
La Poutre Bonlieu 
frankrijk
Beste song: 
Geen specifiek liedje
Inspirerend: 
Binnentuin huizenblok 
Afscheid: 
Oude directie LSa
Kippenvel: 

Thuis restaurant 
avonden
Onverslaanbaar: 
Allemaal gezond!
Hartverwarmend: 
Zorg
Sportmaatje: 
Nora m’n vrouw
Zorgwekkend: 
Klimaat en energie crisis
Geluk: 
Elkaar met gezin en 
buren
Held van 2021: 
Gezin
Restaurant: 
Amarone Rotterdam
Afzien: 
Meer afspraken en 
minder wandeltijd
Grootste ondeugd: 
Wijn verzamelen
Meest gelachen: 
Project teams
Grootste verlies: 
Minder thuis
Grootste irritatie: 
Corona pas
Allergezondste: 
Kwark in de ochtend
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zozeer bouwkundige aanpassingen, als wel reflectie 
en bezinning. Het vereist een andere manier van 
denken van werkgevers, andere arbeidsvoorwaarden 
en een andere manier van leiding geven. Het is een 
ontdekkingstocht waar je samen vorm aan moet geven.’

nieuw leiderschap Bij deze nieuwe realiteit 
hoort ook nieuw leiderschap, aldus Van der Linden. 
‘Hybride werken betekent dat mensen gedeeltelijk 
buiten het zicht van de manager hun werk uitvoeren. 
Dat vraagt om een leiderschapsstijl die draait om 
vertrouwen, resultaat en keuzevrijheid. Leidinggeven 
wordt meer verbinden op afstand, waarbij vertrouwen 
een extra belangrijke rol speelt. Medewerkers hebben 
de vrijheid om hun taken uit te voeren op tijden dat 
het hen uitkomt, maar ze moeten wel aanspreekbaar 
zijn op een afgesproken resultaat. Vrijheid met 
verantwoordelijkheid en vertrouwen dus.’ 
Die nieuwe manier van werken vereist volgens Bonnema 
de bereidheid van leiders om voor hun visie te gaan 
staan en die uit te dragen. ‘Een belangrijk onderdeel 
van het nieuwe leiderschap is het ontwikkelen van 
een visie op het borgen van de sociale cohesie. 
Verbinding ontstaat doordat je je kunt identificeren met 
andere mensen. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat nieuwe 
medewerkers onderdeel worden van het team en dat 
de cultuur en identiteit van de organisatie bewaard 
blijven? Dat is een zoektocht en het is belangrijk om in 
de communicatie duidelijk te maken dat de kaders niet 
in beton gegoten zijn, maar in overleg vorm moeten 
krijgen. Hybride werken is een experiment en juist 
daarom is het belangrijk om mensen mee te nemen 
in het ‘waarom’ van maatregelen. Dat zorgt voor meer 
draagvlak, goodwill en eigenaarschap.’

teamworK De discussie over hybride werken zou 
wat Van der Linden betreft breder gevoerd moeten 
worden dan tot nu toe het geval is. ‘Enquêtes over 
hybride werken zijn vooral gericht op de vraag 
‘what’s in it for me?’ Wat heb je als individu nodig om 
je werk op afstand te kunnen doen? Die pleisters 
zijn wel geplakt tijdens de crisis. In de fase waar we 
nu zitten, draait het om andere dingen: verbinden, 
samenwerken, inspiratie, nieuwe dingen creëren met 
elkaar en teamwork is hierbij van belang. Wij missen 
het gesprek over: wat vinden wij als team belangrijk 
en welke manier van werken draagt het beste bij aan 
de bedrijfsdoelstellingen evenals de persoonlijke 
voorkeuren van medewerkers? Denken vanuit het 
collectief is een kans om jezelf als organisatie opnieuw 
uit te vinden. Het belang daarvan is groot. Zeker 
jongeren zoeken een baan die past bij hun overtuiging 
en levensvisie. Weten wat voor organisatie je bent en 
dat goed uit kunnen dragen, maakt dat mensen graag 
voor je willen werken en bevestigt je bestaansrecht als 
toekomstgerichte organisatie.’

‘ ik timmer eeN paar 
extra hokjes eN daN 
BeN ik hyBride’

advies Het advies van beiden is dan ook: ‘Grijp deze 
fase aan als kans op reflectie en herrijking. Durf jezelf 
de grote vragen te stellen. Wie zijn we, wat willen we 
en hoe kan huisvesting onze cultuur en manier van 
werken faciliteren? Dit is het moment om elkaar eens 
diep in de ogen te kijken en daar het gesprek over 
aan te gaan!’ En hierbij helpt LSa uiteraard graag. ‘We 
gaan al vele jaren met organisaties in gesprek over de 
daadwerkelijke vraag die achter de huisvestingsvraag 
ligt. En wij kunnen de passende huisvesting die 
we samen uitdenken ook echt creëren. Door onze 
mensgerichte aanpak waarbij we diverse lagen van 
de organisatie betrekken bij het ontwerp, faciliteren 

we tevens het proces van de organisatieontwikkeling. 
Sterker nog, onze ervaring is dat deze twee 
processen elkaar juist kunnen versterken. Onze 
integrale aanpak van de harde en de zachte kant 
van het huisvestingsvraagstuk maakt dat de 
huisvestings- en organisatiekant elkaar versterken 
en ontwikkelen. Deze integraliteit is precies 
wat organisaties juist nu moeten zoeken voor 
hun huisvestingsvraagstuk. Kijk bijvoorbeeld 
naar dit nieuwe universiteit gebouw op de VU-
campus waar we, naast deze fotoshoot, mooie 
implementatieplannen en het hybride werken mogen 
doen met de gebruikers.’


