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wat dit met de 
mens doet

36

Bij alles wat we 
bedenken vragen 

we ons af 
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Sinds de oprichting in 1997 
door Ben Laanbroek en Werner 
Schoeman is Laanbroek 

Schoeman Adviseurs uitgegroeid tot een gevestigde 
naam onder bedrijven en overheden. Vorig jaar droegen 
de oprichters het stokje over aan de nieuwe directeuren 
Riëtte Laanbroek en Carolien Koek. Met een nieuwe 
directie, een nieuwe frisse naam en een groter team 
is LSa nog beter toegerust op het post-coronatijdperk. 
De vraag die op ieders lippen brandt, is hoe de 
bijna uitgedoofde pandemie de kantorenvraag gaat 
veranderen.

Dit voorjaar hebben ook de laatste bedrijven en 
overheden hun kantoren volledig geopend. Zien jullie al 
de contouren ontstaan van het post-coronakantoor?

Thomas de Ruiter: ‘Ja, veel opdrachtgevers zijn 
bezig hun kantoor aantrekkelijker te maken met meer 
voorzieningen en ontmoetingsruimten. Het kantoor 
moet een duurzame plek zijn, zowel qua installaties, in 
het gebruik als voor de gebruiker. Gezondheid is daarbij 
een hot item.  Ook een groene werkomgeving is nu 
vaker onderdeel van de ontwerpvraag. Veel van onze 
klanten zijn (semi-) overheidsorganisaties. Daar heeft de 
prevalente vergadercultuur al plaatsgemaakt voor een 
efficiëntere beleidsvoering met minder vergaderingen 
en meer korte digitale overleggen.’

Iris Jongeneel: ‘Ook bij de meest traditionele 
organisaties wordt nu minstens één of twee dagen 
thuisgewerkt. Op intermenselijk vlak is ook veel 
veranderd. Veel werknemers zijn zich na twee jaar 
corona bewuster over hun kwaliteit van leven. Op werk 
zoeken ze naar hun intrinsieke motivatie. Werkgevers 
zijn zich daarvan meer bewust. Zo zijn er jongeren 
die niet bij vervuilende bedrijven maar bij duurzame 
koplopers terecht willen. Jonge ouders prefereren 
werknemers die inzetten op een goede werkprivébalans. 

Dat als ze thuiswerken ze ook de kinderen van school 
kunnen halen en even kunnen sporten.’

waar kunnen nieuwe opdrachtgevers op rekenen als 
ze LSa inschakelen?
Jongeneel: ‘De kern van onze visie is de 

verbinding tussen organisatie en huisvesting. In 
onze integrale benadering zijn huisvesting, human 
resource management en ict onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Daarom hebben we naast 
vastgoedprofessionals en bouwkundigen ook 
organisatiepsychologen in dienst. LSa kent het reilen 
en zeilen op directie- en bestuursniveau. Op strategisch 
niveau spreken we dezelfde taal. Dat vertalen we naar de 
eindgebruiker. Daarbij zetten we de mens centraal. Bij 
alles wat we bedenken en voorstellen vragen we ons af 
wat dit doet met de mens.’

De Ruiter: ‘We willen in de huid kruipen van onze 
opdrachtgevers. Alleen dan begrijpen we het primair 
proces binnen een organisatie en kunnen we een 
passend werkplekconcept ontwikkelen. Hoe beter we 
de eindgebruiker betrekken bij de verbouwplannen, hoe 
meer draagvlak we creëren en hoe beter de huisvesting 
aansluit op hun wensen. Daarbij pretenderen we niet 
dat we alle wijsheid in pacht hebben. Onze doelgroep 
bestaat altijd uit hoogopgeleiden, vaak specialisten. 
Wetenschappers weten veel beter dan wij aan welke 
specifieke eisen een gebouw moet voldoen om goed 
onderzoek te doen. Onze benadering is dan ook nooit 
topdown maar altijd bottom-up; de ideeën van mensen 
vormen onze bouwstenen.’

Hoe pakt dat uit in een concreet project?
De  Ruiter: ‘Op dit moment werk ik aan een 

renovatieproject. Een groot gedeelte van een bestaand 
gebouw wordt gesloopt. Het restant dat blijft staan 

LSa

Hoe ziet volgens u het kantoor 

van de toekomst eruit? 

Steeds meer een plek voor 

samenwerking en ontmoeting

Welke technologieën en 

innovaties gaan in kantoren het 

verschil maken? 

Technologieën die het gemak 

van de mens ondersteunen. 

Denk dan aan bijvoorbeeld 

systemen voor beschikbaarheid 

van collega’s of slimme 

sensoren die het gebouw 

helpen aanpassen naar het 

actuele gebruik

Welke nieuwe kansen en 

uitdagingen bepalen de 

toekomst? 

De behoefte van de 

toekomstige eindgebruikers. 

Komende jaren zullen bedrijven 

zich enorm gaan ontwikkelen in 

het hybride werken en daarbij 

ontstaan nieuwe kansen en 

uitdagingen

Hoe oud ben je: 

Ik ben 28 jaar

Waar groeide je op: 

Alblasserdam

In welke stad/dorp ligt je hart:

In Alblasserdam: ik ben er 

geboren, opgegroeid en nog 

steeds gelukkig

Ben je geworden wat je wilde 

worden:

Nee, het heeft nogal gewisseld 

tussen hotelmanager 

en binnenhuisarchitect 

Iris Jongeneel

en is dus uiteindelijk 

huisvestingsadviseur geworden

Ben je geworden wie je wilde 

worden:

Ja, zowel zakelijk als privé 

ben ik gelukkig met wat ik doe 

en de mensen die ik om me 

heen heb

Waar ben je graag als je 

even tijd voor jezelf nodig 

hebt: 

In de buitenlucht of thuis

Binnen- of buitenmens: 

Buitenmens

Introvert of extravert: 

In eerste instantie ben ik een 

‘kat uit de boom kijker’, maar 

als ik mensen goed leer kennen 

extravert

Sporter of studiebol: 

Een mix van beiden

Risico’s mijden of nemen: 

Ik ben een mens van zekerheid, 

maar een risico op zijn tijd 

hoort er bij!

Luisteren of spreken: 

Een goede luisteraar, die als 

spreker het kort en krachtig 

houdt

Werken of vrij zijn: 

Van nature ben ik een 

workaholic, maar na hard 

werken geniet ik van een lang 

weekend of weekje vrij om weer 

op te laden

Fietsen of auto: 

Korte stukjes in het dorp met de 

fiets, maar de rest met de auto

Thuis koken of buiten de deur 

eten: 

Buiten de deur om inspiratie 

op te doen

Passie voor: 

Architectuur en reizen

Topserie Netflix: 

Lupin en L’Agence

Favoriet vervoersmiddel: 

Auto

Ultieme ontspanning:

Wintersport of uitrusten in de 

Caraïben

Guilty pleasure: 

Een koud blikje cola zero met 

een zakje paprika onderweg 

naar huis na een lange dag 

werken

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou: 

Opgeladen wakker worden met 

een cappuccino in het zonnetje

Is er iets waarvan je al heel 

lang droomt:

Een rondreis maken in Japan

Als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn: 

Met gemak meerdere talen 

vloeiend kunnen spreken

‘ LSa kent het 
reilen en zeilen 
op directie- en 
bestuursniveau’

Steeds meer bedrijven willen met een aantrekkelijke werkomgeving jong talent 
aan zich binden. Maar blijven dan ook die babyboomers en jonge ouders binnen 
boord? En hoe het kantoor dan ook nog eens af te stemmen op de vereisten van 
het post-covidtijdperk? LSa brengt huisvestings- en organisatievraagstukken 
terug tot de essentie: de mens. ‘Door in de huid te kruipen van onze doel-
groepen ontwikkelen we het best passende werkplekconcept’, constateren 
LSa-projectmanagers Iris Jongeneel en Thomas de Ruiter.
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te trekken, duwen en masseren. Mensenkennis is een 
voorwaarde om dit werk goed te doen. Mensen vinden 
verandering altijd lastig. Ook moet je met weerstand om 
kunnen gaan. Je moet staan voor de uitkomst, ook al is 
niet iedereen er blij mee.’

De Ruiter: ‘Meestal vaardigt een organisatie in zo’n 
traject een werkgroep af. We merken regelmatig dat 
die vervolgens niet de hele organisatie meeneemt. Zo 
bleek bij een recent project dat de interne communicatie 
stokte. Het bestuur - dat een paar stappen bleek achter 
te lopen - trapte daarom op de rem. Nadat we ze hadden 
bijgepraat, was het vertrouwen en comfort terug en 
konden we in volle vaart verder. Wij houden onze 
opdrachtgevers dan ook vooraf voor om alle resultaten 
en beslissingen te delen. Dat bespaart namelijk tijd en 
geld, en draagt bij aan draagvlak en acceptatie.’

Heeft twee jaar corona bij LSa zelf nog tot nieuwe 
inzichten of veranderingen geleid?
Jongeneel: ‘Niet direct. Bij LSa is hybride werken 

allang ingeburgerd en krijgen we altijd alle vrijheid ons 
werk flexibel in te richten. Hoewel we een fantastisch 
en goed bereikbaar kantoor hebben, zijn ook wij in 
coronatijd gaan nadenken wat we kunnen verbeteren. 
Een onderzoekje leerde dat we behoefte hebben aan 
een grotere brainstormruimte, een informele plek voor 
toevallige ontmoeting en meer belplekken.’

moet een onderzoeksgebouw blijven en moet een 
breed scala aan faciliteiten en functies huisvesten. 
Niet alleen kantoren en onderwijsruimten maar 
ook onderzoekslaboratoria, R&D-faciliteiten en 
campusvoorzieningen zoals horeca, ontmoetings- en 
vergaderaccommodaties. De nieuwbouw staat er 
minstens vijftien jaar, dus die moet toekomstbestendig 
en flexibel zijn en perfect afgestemd op de behoefte van 
alle gebruikers. Dat vergt een intensief adviestrajecten 
afstemming met eindgebruikers. Met de eerder 
opgestelde Programma van Eisen ben ik de linking pin 
tussen het ontwerpteam en de eindgebruikers.  We 
gaan in overleg met wetenschappers, hoogleraren en 
studentenverenigingen. Een gemêleerd gezelschap met 
ieder zijn eigen wensen en behoeften. Dat maakt het 
werk zo leuk. En uitdagend.’

komt het voor dat een CFO of directeur de door LSa 
in kaart gebrachte voorkeuren van werknemers 
simpelweg negeert?
Jongeneel: ‘Gelukkig niet. Ons uitgangspunt is 

dat we een goede doorsnee van de organisatie willen 
betrekken. Zeker in een ambitiefase betrekken we 
een goede doorsnee van de organisatie om ieders 
behoefte en wensen te inventariseren. Zo kunnen wij 
alle doelgroepen tevreden stemmen; precies wat onze 
opdrachtgever beoogt. Gezien de war on talent is het 
verleidelijk om de huisvesting vooral af te stemmen 
op de wens van jong talent. Een aantrekkelijke 
werkomgeving is immers een goed middel om talent 
aan je te binden. Maar wij vinden de mening van 
ervaren medewerkers die precies weten wat wel of 
niet werkt even belangrijk. Jonge werknemers staan 
daar voor open, want ze willen van hen leren. Wel is 
het bij overheden zo dat de uitgaven te verantwoorden 
moeten zijn; het gaat immers om belastinggeld. 
Wij zoeken hierin de balans tussen de meegegeven 
kaders en randvoorwaarden versus de wensen van 
eindgebruikers. We willen heldere verwachtingen 
scheppen en transparant zijn in de mogelijkheden.’

Hoe meer mensen en bestuurslagen betrokken zijn 
bij een huisvestingstraject, hoe ingewikkelder.  wat 
zijn de valkuilen en hoe voorkom je dat werkgevers 
daarin vallen?
Jongeneel: ‘Bij langdurige trajecten komt het voor 

dat leidinggevende posities wisselen en managers niet 
meer op één lijn zitten. Dan moet je in staat zijn een 
luisterend oor te bieden, als mediator op te treden en 

Thomas de Ruiter

Hoe ziet volgens u het kantoor 

van de toekomst eruit? 

Hoe het eruit ziet weet ik 

niet, maar dat het geschikt 

moet worden gemaakt voor 

de nieuwe generatie dat is 

duidelijk. Generatie Y en Z 

zijn digitaler, willen meer 

vrijheden en een goede werk 

privé balans. Daar moet je 

als werkgever aan voldoen, 

in arbeidsovereenkomsten, 

afspraken en ook in kantoren

Welke nieuwe kansen en 

uitdagingen bepalen de 

toekomst? 

De ontwikkeling van Hybride 

en remote werken. In hoeverre 

durven we het goede van thuis/

elders en digitaal werken te 

omarmen? Of gaan we toch 

weer naar kantoor? En hoe 

behouden we sociale cohesie 

en samenhang met elkaar? 

Hoe oud ben je: 

33 jaar 

Waar groeide je op: 

Benthuizen

In welke stad/dorp ligt je hart: 

Benthuizen, geboren en 

getogen. Een fijn, klein dorp

Ben je geworden wat je wilde 

worden: 

Ja, als kleine jongen wilde ik 

graag profvoetballer worden, 

maar dat zat er al snel niet 

in. Nu heb ik een mooie baan 

waarbij ik mijn talenten goed 

in kwijt kan

Ben je geworden wie je wilde 

worden: 

Ja, dat denk ik wel. Heb een 

mooi gezin, vrienden en zorg 

volgens mij goed voor mijn 

naasten

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt: 

Op de racefiets door de polders 

of op de gravelbike door 

het bos

Binnen- of buitenmens: 

Buitenmens, met de racefiets/

gravelbike op pad om 

Nederland te ontdekken of 

een wandeling over het strand 

met mijn vriendin en kinderen. 

Genieten!

Introvert of extravert: 

Extravert, best handig met het 

werk wat ik doe

Sporter of studiebol: 

Een sporter. Mijn studietijd 

was niet bijster bijzonder. 

Ik vergelijk mijn werk graag 

met teamsport. Teamspirit, 

teambuilding, juiste mensen op 

de posities en met elkaar een 

doel bereiken. Dat inspireert 

enorm

Socialist of kapitalist: 

Een beetje van beiden

Risico’s mijden of nemen: 

In het werk een combinatie van 

beide, privé neem ik graag wat 

meer risico 

Luisteren of spreken: 

Goed luisteren en op basis 

daarvan spreken

Wie is je grote voorbeeld: 

Mijn vader, hard gewerkt als 

chauffeur. Nooit klagen en wij 

kwamen thuis nooit wat te kort 

Werken of vrij zijn: 

Ik kan heel goed vrij zijn, maar 

als je plezier haalt uit het werk 

voelt het niet als werken

Fietsen of auto: 

Zakelijk met de auto, en privé 

veel op de fiets 

Thuis koken of buiten de deur 

eten: 

Buiten de deur, met vrienden 

aan een lange tafel vol lekkers

Passie voor: 

Wielrennen. Prachtige sport 

met dito historische verhalen

Grootste inspiratie: 

Mijn vriendin. Eigen 

ondernemer, weet wat ze wil en 

gaat ervoor

Dit raakt mij persoonlijk: 

De polarisering en verharding 

in de politiek en maatschappij, 

daar kan ik verdrietig van 

worden. Als we maar een klein 

beetje liever zijn, dat maakt het 

allemaal zo veel leuker

Topserie Netflix: 

Narcos en Gomorra. Over 

verharding gesproken haha, 

maar het kijkt lekker weg

Favoriet vervoersmiddel: 

Mijn racefiets

Ultieme ontspanning: 

Vakantie naar Italië. Zon, zee 

en heerlijk eten. En die taal, 

alsof ze zingen. Prachtig

Beste sportprestatie:

Maratona dles Dolomites, 

een fietstocht van 140 km (op 

een dag) door de Dolomieten. 

Prachtige omgeving

Guilty pleasure:

Life of Yvonne, een juice 

channel op Instagram. Als je 

een lastige dag hebt gehad 

moet je daar eens op kijken. 

Wat een onzin komt daar 

voorbij, voel je je direct weer 

een stuk beter

Beste zakelijk advies: 

Blijf jezelf, blijf eerlijk en 

vertrouw op eigen kunnen

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou: 

Kop koffie, muziekje op, kids 

buiten aan het spelen, daarna 

een rondje op de fiets en 

afsluiten met een borrel  

Voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar: 

De geneeskunde in Nederland. 

Mijn moeder is een tijd erg ziek 

geweest, ze is weer fit en op de 

been. Door geweldige artsen 

en zorg, ongelofelijk wat de 

medische wetenschap kan.

Is er iets waarvan je al heel 

lang droomt: 

Een vakantiehuis in Italië. Een 

droom die wij dit jaar hebben 

waargemaakt 

‘ Onze benadering is nooit 
topdown maar altijd 
bottom-up; de ideeën van 
mensen vormen onze 
bouwstenen’

‘ In dit vak moet je goed met weerstand 
om kunnen gaan. Want mensen vinden 
verandering altijd lastig’


