HET WERKEN
VAN DE
TOEKOMST

IN HET KORT
het werken van de toekomst

Door het Coronavirus zijn wij massaal gedwongen anders met werk om te
gaan. Het thuiswerken is in een stroomversnelling geraakt en door de huidige
richtlijnen kijken we anders naar onze manier van werken en naar de indeling én
de bezetting van het kantoor. Niet alleen op het gebied van kantooromgevingen
verandert er veel, het werken van de toekomst brengt ook op technologisch
gebied nieuwe uitdagingen met zich mee.
Hoe ziet het werken er post-Corona uit? Komen we nog met z’n allen naar
kantoor? Vergaderen we op dezelfde manier? Werken we dan wel met de juiste
middelen? Doen we dit op een veilige manier? Welke risico’s zijn er?
Nu het stof is gaan liggen, is het tijd om verder te kijken.
Dé reden voor GZ OfficeXperience en Successfully om onze relaties te vragen
deel te nemen aan een onderzoek naar het werken van de toekomst.

onderzoek naar het kantoor van de toekomst
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ONS ONDERZOEK; WERKEN
VAN DE TOEKOMST
survey en resultaten

KLEINBEDRIJF
44

56

Deels kantoor, deels thuis

Een van de vragen in het survey ging over de verwachting inzake
het thuiswerken versus terugkeer naar kantoor. Uit de antwoorden
blijkt dat het merendeel van de mensen verwacht ook na Corona
(deels)
thuis
te
blijven
werken.
Een andere vraag betrof de werkomgeving van de toekomst. Waar
moet deze aan voldoen?
De meest genoemde punten:
• Minder bureaus in een ruimte
• Meer ruimtes voor (online) vergaderen en (fysiek) ontmoeten
GZ en Successfully hebben alle uitkomsten gekoppeld aan de
eigen expertise en ervaring en een projectteam “werken van de
toekomst” samengesteld.
Dit team voorziet ook jouw organisatie graag van advies inzake
een toekomst-proof kantoor en praktische én aantrekkelijke
thuiswerkplekken.

Weer terug naar kantoor

MIDDELGROOTBEDRIJF
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Weer terug naar kantoor
Deels kantoor, deels thuis
N.v.t.
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GROOTBEDRIJF
Weer terug naar kantoor

Daag ons uit om ook voor jouw kantoor een ontwerp te maken en
voorbereid te zijn op werken van de toekomst!

Deels kantoor, deels thuis
90

N.v.t.
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HET KANTOOR
VAN DE TOEKOMST
interpretatie en visualisatie

Op basis van de antwoorden
uit de survey hebben wij een fictief ontwerp gemaakt
voor het kantoor van de toekomst: een ruimte met
significant minder bureaus in dezelfde ruimte en meer gelegenheid om te
ontmoeten en vergaderen.

|4

Daag ons uit om ook jouw kantoor voor de toekomst te ontwerpen. Op
basis van het aantal medewerkers en huidige indeling maakt onze StudioDridee een 3D-ontwerp om veilig en efficiënt te werken.

DE RECEPTIE

bezoekers- en personeelsregistratie

Omdat in het kantoor van de toekomst minder bureaus aanwezig zijn, is een digitaal
werkplekbeheersysteem -waar je op afstand, online je werkplek voor die dag reserveertonmisbaar. Kom je spontaan langs kantoor? Via een app op je smartphone of bij de
receptie is te zien hoeveel en welke werkplekken beschikbaar zijn. Het beheersysteem zorgt
tegelijkertijd voor de registratie van het aantal personen in het pand.

DE MEETINGHUB
samenkomen en ontmoeten

Het kantoor wordt een clubhuis om samen te komen, te overleggen en te sparren. De
grote kantoortuin met rijtjes werkplekken zien we er niet meer terug. In de meetinghub zijn diverse overlegmogelijkheden zoals een modulaire lounge, verschillende éénop-één zitjes, aanlandwerkplekken en ruimtes om te videobellen. Het spreekt voor
zich dat de akoestiek in deze gedeelde ruimte de nodige aandacht krijgt.

HET CLUBHUIS
samenkomen en ontmoeten

HET KANTOOR
concentreren en administreren

Volgens onze respondenten gaan we afscheid nemen van grote kantoortuinen
met alléén maar bureaus. Sommige deelnemers gaven zelfs aan te verwachten
dat we allemaal weer eigen kantoren krijgen. Daarom in dit voorbeeld een ruimte
waarin aanzienlijk minder bureaus aan elkaar staan en waar verschillende
opstellingen semi-afgesloten zijn.
In het vloerontwerp is met kleuren en vormen rekening gehouden met het
anderhalvemeter-advies

DE GANGZONE
geeft elkaar de ruimte

Omdat het kantoor van de toekomst een veel interactievere plek
wordt, zal de gangzone meer belopen worden. Daarom maken
we de gangen extra breed en zijn er meerdere routes van en
naar dezelfde ruimtes.

HET
THUISKANTOOR
waar privé en werk elkaar ontmoeten

Een thuiskantoor is anders dan een werkplek in een bedrijfspand.
Je wil dat deze werkplek past bij jouw persoonlijke stijl en interieur.
Vooral wanneer je deze in de woonkamer situeert. Naast de looks en de
ergonomische omstandigheden van de werkplek, verdienen ook de
beveiliging van de wifi en de toegang tot het bedrijfsnetwerk de nodige
aandacht.

THUISWERKEN,
WERKT DAT?

Voordelen op een rij
•
•
•
•
•
•
•

Ervaringen afgelopen maanden

Sinds de Coronacrisis werken we veel
vaker
thuis.
En
dat
gaat
niet
onverdienstelijk. Natuurlijk was het werken
op afstand in het begin nog wat wennen,
maar we hebben ervaren dat het lang niet
altijd nodig is om uren onderweg te zijn en
de file te staan voor een afspraak bij een
relatie of een vergadering op kantoor. Met
Office 365 kun je op iedere locatie werken,
zijn bestanden overal beschikbaar en
vergader je comfortabel via Teams.
Het blijkt voor werknemers, nu we niet
dagelijks uren in de file staan en we onze
werktijden flexibeler indelen, stukken
makkelijker te zijn om een goede balans te
vinden tussen werk en privé. Niet gek dat
het thuiswerken in één klap door heel
Nederland is omarmd.

Minder fileleed
Duurzaam door minder woon-werkverkeer
Betere balans werk en privé voor werknemers
Minder ziekteverzuim
Meer productiviteit door betere concentratie
werknemers
Minder gezondheidsrisico’s
Minder bureaus per m² waardoor er meer ruimte
is voor creatieve ruimtes

We missen de persoonlijke noot

Maar er zitten ook minder mooie
aspecten aan thuiswerken. We missen
allemaal het dagelijkse praatje bij de
koffieautomaat en natuurlijk ook de
wekelijkse vrijdagmiddagborrel.

Nadruk

op

voordelen

Aan de andere kant: uit onderzoeken blijkt
dat medewerkers die (deels) thuiswerken
minder stress ervaren, productiever zijn en
zich minder vaak ziekmelden. Voor zowel
werknemer als werkgever een win-win
situatie.

Als we de balans opmaken, dan zien we
dat het thuiswerken er is om niet meer
weg te gaan. Dit is dan ook hét moment
om na te denken over hoe het werken er na
Corona uit komt te zien. Hoe richt je een
goede thuiswerkplek in? En wat zijn de
plichten van de werkgever? Wij staan voor
je klaar!
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De werkgever is verantwoordelijk voor elke werkplek
Ook voor onze werkplek aan huis! Deze thuiswerkplek beschikt over minimaal:
• 4 m² werkruimte
• 1 m² voor een beeldscherm of laptop
• 1 m² voor lees- en schrijfwerk
• 1 m² voor kastruimte
• ergonomisch meubilair en apparatuur

Hoe stel je een werkplek in?

Staan jouw knieën in een hoek van 90 graden? Is er genoeg ruimte tussen de
zitting van de stoel en de knieholtes? Wordt jouw onderrug goed ondersteund?
Heb je voldoende afstand tot jouw beeldscherm?
Met onderstaande richtlijnen kun je iedere werkplek arboproof inrichten.
• De tafelhoogte voor zittend werk moet verstelbaar zijn van 65 - 85 cm. Werk je
ook staand? Dan moet de tafel tot 130 cm versteld kunnen worden.
• De afmetingen van het tafelblad moeten een minimale diepte van 70 cm en een
minimale breedte van 120 cm kennen.
• Let ook op de positie van de tafel. Voorkom reflectie via het tafelblad.
• Zorg daarnaast voor voldoende vrije beenruimte.

Thuiswerkovereenkomst

In een thuiswerkovereenkomst informeer je werknemers over arbeidsrisico’s,
werktijden, pauzes en gezond werken. Hierin kunnen ook zaken als
onkostenvergoeding en beveiliging van bedrijfsgegevens worden opgenomen.

GZ en Successfully ontzorgen

Of je nu hulp nodig hebt bij het herinrichten van je kantoor om meer ruimte voor
overleg en gezonde werkplekken te creëren of je werknemers een ergonomische
thuiswerkplek met goede soft- en hardware wilt bieden,
GZ en Successfully ondersteunen je bij alle werkplekvraagstukken.
Offline en Online !
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GZ EN SUCCESSFULLY
ONTZORGEN

VOORZORGSMAATREGELEN
voor je werkplek op kantoor én thuis

Een van de risico’s van thuiswerken is een mogelijk minder up-todate beveiliging waardoor gevoelige gegevens op straat kunnen
komen te liggen. Ook (of misschien wel juist) nu liggen internetcriminelen op de loer.
Enkele tips om (imago)schade te voorkomen:
Risico

Maatregel

Phishing mails openen

Awareness creëren onder
de medewerkers

Niet geüpdatete laptop,
computer of zelfs telefoon

Zorg voor een veilige online
werkomgeving, Microsoft Intune
ter beveiliging

Documenten thuis printen

Plaats een papierversnipperaar
thuis of documenten niet printen
maar online lezen (dus beveiligen)

Bedrijfsdata van A naar B

Zorg dat deze data altijd veilig
binnen de online werkomgeving
blijft en/of verstuurd wordt.
Dit kun je natuurlijk ook beveiligd
doen.

Natuurlijk valt of staat een veilige werkomgeving, of deze nu
thuis of op kantoor is, met de juiste soft- en hardware. We zorgen op
basis van de behoeftes van de organisatie voor een perfect werkende IT
-omgeving.
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We bieden al een basis Office365-pakket vanaf €34,85 per
gebruiker per maand. Een instapmodel laptop is beschikbaar
vanaf €820,00 ex. BTW.
En komt dit financieel niet helemaal goed uit, dan kunnen we ook
de mogelijkheden bespreken van het leasen van de hardware
bijvoorbeeld.

Op maat gemaakte IT-omgeving én werkplekinrichting, voor thuis
of op kantoor. De beste combinatie van twee werelden, maar wel
naar de wens van jouw organisatie. Alles is mogelijk!

IT-OPLOSSINGEN
HP BUSINESS E243 23.8” FULL HD LED LCD
MONITOR

HP BUSINESS DESKTOP PRODESK 400 G5
DESKTOP MINI COMPUTER

PRODESK BEUGEL T.B.V. MONTAGE AAN HP
BUSINESS E243 MONITOR

€ 170,-

€ 600,-

v.a. € 35,-

1920x1080, 16:9,
250 cd/m², 5 ms,
HDMI, VGA, Displayport.

Intel Core i5 9th Gen i5-9500T 2.20 GHz
8 GB RAM DDR4 SDRAM
256 GB SSD,
Intel UHD Graphics 630
Windows 10 Pro 64-bit.

Geschikt voor montage aan de HP Business
E243 monitor van de HP Business Desktop
Prodesk 400.

HP E243d 23.8” FULL HD WLED LCD MONITOR
MET POP-UP WEBCAM EN DOCK

HP PROBOOK 440 G7 35.6” NOTEBOOK

HP USB-C DOCK G5

v.a. € 340,-

v.a. € 820,-

v.a. € 125,-

1920x1080, 16:9,
250 cd/m², 7 ms,
Pop-Up Webcam
HDMI, USB-C.

1920x1080
Intel Core i5 i5-10210U
8 GB RAM
256 GB SSD
Intel UHD Graphics 620
In-Plane Switching(IPS) Technology
Bluetooth.

Laadt de laptop op en werkt als hub voor
diverse poorten.
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MEUBILAIR - KANTOOR VAN DE TOEKOMST
DUO BUREAU ZIT/STA PARQ DUO

DUO BUREAU ZIT/STA ACTIVE-T

DUO BUREAU ZIT/STA GZ-FLEX

v.a. € 2.145,00

v.a. € 1.704,00

v.a. € 885,00

Bureau met uniek elektrisch synchroon zit-sta
hoogteverstelling als tweepersoons duo en
vierpersoons bench. Stalen onderstel, bladen en
akoestische tussenwand in diverse kleuren.
Getoonde opstelling vanaf € 5.979,-.

Duits fabricaat duo werkplek, elektrisch in
hoogte verstelbaar van 65 cm zit- tot 130 cm
stahoogte. Stalen H-poot onderstel, bladen en
akoestische tussenwand in diverse kleuren.
Bureaubladen vanaf 120 tot 200 cm breed.

Basic duo werkplek, traploos elektrisch in hoogte
verstelbaar van 65 cm zit- tot 130 cm stahoogte.
Stalen H-poot onderstel, bladen en akoestische
tussenwand in diverse kleuren. Bureaubladen
vanaf 120 tot 200 cm breed.

DESIGN BUREAUSTOEL ID TRIM

NPR 1813 BUREAUSTOEL BE BRAVE

EN 1335 BUREAUSTOEL OFFICESEAT

v.a. € 625,00

v.a. € 540,00

€ 259,00

Design bureaustoel volgens Arbo EN1335.
Spuitgiet aluminium voetenkruis met dubbele
zwenkwielen. Optioneel
met verstelbare
lendensteun. Gestoffeerd of leder bekleed in
diverse kleuren.

NPR 1813 bureaustoel met zwart kunststof
voetenkruis, 4D-armleggers en verstelbare
lendensteun. Optioneel met extra neksteun
Gestoffeerde zitting in diverse stoffen en kleuren
en netweave rug.

Comfortabele bureaustoel voor dagelijks
kantoorgebruik,
Arbo
EN1335.
Gepolijst
aluminium voetenkruis met multifunctionele
wielen. Gestoffeerd in de kleur zwart met
volledig gestoffeerde of net rug.
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MEUBILAIR – HET THUISKANTOOR
BUREAU CONICAL

BUREAU CABINET DESK

BUREAU PRO FIT

v.a. € 998,00

€ 396,00

v.a. € 425,00

Bureau Conical met instelbare hoogte tot 84 cm,
geheel uit gezandstraald massief eiken, in de
kleuren naturel en zwart in drie breedtes vanaf
120 cm. Optioneel met elektrificatie en
verlichting.

Bureau met vaste afmeting van 120x35x85 cm
met een uitschuifbaar werkblad en klassiek
secretaire rolluik. Vervaardigd uit mdf met een
kwaliteitsfineer toplaag in de kleuren essen of
walnoot.

Standaard bureau Arbo EN 527 en NPR1813,
met slingerverstelbaar T-poot onderstel in zwart
of wit. Bureaublad van 120 tot 180 cm breed in
eiken of wit. Optioneel leverbaar met elektrische
hoogteverstelling.

BUREAUSTOEL BE PROUD WHITE

STOEL FELT

BUREAUSTOEL CAPISCO PULS

v.a. € 549,00

€ 268,00

v.a. € 299,00

Arbo bureaustoel BeProud volgens NPR1813.
Eenvoudig instelbaar met kunststof delen in de
kleur offwhite, gepolijst aluminium voetenkruis
met witte wielen. Gestoffeerde zitting en
netweave rug in de kleur offwhite.

Circulaire, duurzame en huiselijke stoel gemaakt
van gerecyclede petflessen, in lichtgrijs of
antraciet en een zitkussen in diverse kleuren
leverbaar, met onderstel standaard in zwart of
wit en optioneel in kleur.

Het tijdloze designicoon Capisco, met
zadelzitting en uniek gevormde rug is dit dé
ergonomische stoel voor de thuiswerkplek.
Afwisselend laag zitten aan het bureau of als
stahulp bij een stabureau. In 4 trendy kleuren.
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RANDAPPARATUUR EN ACCESSOIRES
MFP BROTHER A4 MFC-J890DW

BUREAULAMP JOKER ZWART

DOCKINGSTATION SD3600 USB 3.0

€ 119,00

€ 69,00

€ 135,00

4-in-1 kleuren inkjet A4 multifunctional.
Randloos printen met vier gescheiden
cartridges. Voorzien van kleuren lcd-scherm,
wifi-direct en clouddiensten. Verwerkt tot twaalf
pagina’s per minuut.

Moderne designlamp met 6W ledverlichting en
instelbare lichtsterkten. Uitvoering in aluminium
met verzwaarde 15 cm ronde voet. Instelbare
hoogte tot 50 cm. Leverbaar in zwart, zilvergrijs,
limegroen en paars.

Universeel dockingstation om een monitor,
muis, toetsenbord en alle randapparatuur met
slechts één USB-kabel aan te sluiten. Geschikt
voor twee beeldschermen met 1xHDMI en
1xDVI videopoort.

WEBCAM SANDBERG USB PRO 133-97

HAMA HS-P150 PC-OFFICE HEADSET

PORTABLE SSD 3.0 120GB

€ 49,00

€ 15,00

€ 39,00

Professionele webcam met HD1080 resolutie
voor scherp en helder beeld. Lens met
autofocus en lichtaanpassing. Voorzien van
klem
voor
beeldschermbevestiging
en
stereomicrofoon.

Over-ear stereo headset voor ongestoord
chatten en videobellen. Ultra-lichtgewicht met
gevoerde oorschelpen en voor aangenaam
draagcomfort. Verstelbare hoofdbeugel en
microfoon. 2x3,5 mm jacket stereoaansluiting.

Integral USB 3.0 portable is klein, lichtgewicht
en ultra-snel. Back-up’s, opslaan en delen van
bestanden gaat moeiteloos met 400Mb/s en
een schrijfsnelheid tot 370 Mb/s. Slechts
80x49x9 mm en 41 gram.
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RANDAPPARATUUR EN ACCESSOIRES
R-GO ERGONOMISCHE MUIS

MUISMAT MET GEL POLSSTEUN ZWART

LAPTOPSTANDAARD OFFICE SUITE

€ 49,00

€ 6,90

€ 25,67

Muismat met antislip onderzijde en gel gevulde
ergonomische polssteun. Geschikt voor
optische en trackball muizen.

Zwart/grijze laptopstandaard om de laptop op
ooghoogte te plaatsen. Instelbaar van 14 tot 19
cm hoogte. Met stabiliserende rand. Maximaal
draaggewicht tot 5 kg.

TOETSENBORD DRAADLOOS
LOGITECH K270

THUISWERK STARTPAKKET

PAPIERVERNIETIGER REXEL X410

€ 29,00

€ 9,99

€ 128,26

Draadloos qwerty-toetsenbord, zeer geschikt in
combinatie met laptop in standaard.
Probleemloze 2.4Ghz verbinding. Werkt tot wel
twee jaar op meegeleverde AA batterijen.

Het
alles-in-één
startpakket
voor
de
thuiswerkplek met schrijfblok, memoblaadjes,
markeerstift,
balpen,
potlood,
lijmstift,
correctieroller, plakband, paperclips en nieten.

Papiervernietiger voor klein kantoor en
thuisgebruik. Tot tien vel tegelijk vernietigen tot
snippers 4x28mm, met 23 ltr. opvangbak.
Geschikt voor nietjes en paperclips.

Ergonomische muis met verticale grip voor
een neutrale, ontspannen stand van hand en
pols.
Met
aanpasbare
toetsen
voor
persoonlijke voorkeuren. Leverbaar voor linksen rechtshandigen.
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PROJECTTEAM
KANTOOR VAN DE
TOEKOMST

Van Office365 en een thuiswerkplek tot complete turnkey oplossingen

Bij GZ en Successfully werken veelzijdige mensen. En
gecombineerd zijn we uniek in het kwadraat: wat je
ook wenst, we regelen het van A tot Z.
Bijzondere tijden vragen om een bijzondere aanpak.
Om je van het beste advies te kunnen voorzien voor
het anderhalve meter kantoor en de optimale
thuiswerkplek hebben we een projectteam
samengesteld. Voor compleet advies voor iedereen.
Ben jij klaar voor onze visie op het kantoor van de
toekomst? Wij helpen graag. En we adviseren
desgewenst ook over hygiënemaatregelen.
GZ en Successfully helpen je vooruit.

+31(0)75 635 1231

+31(0)88 566 5443

info@gz.nl

info@successfully.nl

Grote Tocht 98, 1507 CE Zaandam

Diakenhuisweg 27, 2033 AP Haarlem

Nieuwsgierig naar onze concept-showroom?
Kom gerust langs.
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