Toekomst van Werken
Activiteit gebaseerd werken en kantoor als clubhuis

9 juni 2021 Workshop Werk Slim Reis Slim
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Even voorstellen:
▪ John Boender, 57 jaar

▪ 21 jaar werkzaam bij Achmea
▪ Begonnen bij Interpolis IT en later Facilitair Bedrijf (Achmea)
▪ Betrokken bij ontwikkeling van het Nieuwe Werken
▪ Verantwoordelijk voor de bouw, inrichting en transitie van de
organisaties naar het Nieuwe werken voor de locaties De Meern
en Leiden

▪ Tot 3 jaar geleden operationeel verantwoordelijk facilitaire
organisatie op alle Achmea locaties
▪ Huidige rol onderdeel afdeling Innovatie en Businessontwikkeling
en vooral ingezet in change trajecten en nieuwe ontwikkelingen
▪ Afgelopen half jaar (naast Achmea) als adviseur Facilitair en
Huisvesting gewerkt voor een ROC in Amsterdam

▪ Woon in Zoetermeer, 2 kinderen, 1 kleinkind, 35 jaar getrouwd,
hobby’s opa zijn, amateur imker, Dj-en, tuinieren, klussen en
sporten

2

Achmea HR

ACTIVITEITGERELATEERDE WERKZONES
Huidige situatie

▪ Vaste afdelingen in kantoortuinen

Oude situatie, werken op kantoor als
uitgangspunt

▪ Motiveert niet tot verbinding / netwerken
met de rest van de organisatie
▪ Stimuleert tot gewoonte van het eigen
bureau
▪ Motiveert niet tot beweging door het pand
heen en efficiënt ruimtegebruik.
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Bron: JLL 2020

Hybride werken, activity based
▪ Samenwerken en informeel
ontmoeten op kantoor
Kleine werk- en aanlandzones voor
teams afgewisseld met zones voor
iedereen

Bevordert sociale interactie, de
toevallige ontmoeting, reuring,
beweging door het pand en efficiënt
én flexibel gebruik van alle ruimtes.

HET INRICHTEN VAN ACTIVITEITGERELATEERDE WERKZONES
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DE AFDELING, HET AFDELINGSDENKEN EN DE KANTOORTUIN VOORBIJ
Algemene ruimtes en werkzones voor iedereen over de
verdiepingen heen: samenwerken, events, ontmoeten, eten,
ontspannen, bezinnen, concentreren.
Grote ruimtes voor teambijeenkomsten, (klant)events en andere
bijeenkomsten zijn (voor langere tijd) flexibel in te richten en
kleur te geven.

Kleinere clubhuizen (werk- of aanlandplek reserveren) voor
teams en afdelingen in de eigen identiteit.
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Voorbeeld Clubhuis
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Voorbeeld Clubhuis
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HET GEBOUW FACILITEERT DE ACTIVITEITEN WAARVOOR MEDEWERKERS
(TERUG) NAAR KANTOOR KOMEN

▪ Informeel overleg en ontmoeten
▪ Samenwerken en co-creëren, ook met externen
▪ Creatieve bijeenkomsten
▪ Agile bijeenkomsten
▪ Verbinden met collega’s en de organisatie

▪ Samen eten, all day catering en goede koffie
▪ Kennis en ervaringen delen, meekijken en luisteren
▪ Werken en ontspannen
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EN VOEGT WAARDE TOE OM COMMUNITIES TE BOUWEN EN TE INNOVEREN!

▪ Inspirerende omgeving bevordert creativiteit
▪ Informeel contact, gezelligheid
▪ Verbinding met de organisatie
▪ Verbinding met elkaar
▪ Events (hybride)
▪ Inclusiviteit, iedereen voelt zich welkom

▪ Dynamiek en reuring
▪ Inspanning en ontspanning
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Tip’s om mee te nemen
▪ Zorg ervoor dat de AV-middelen op niveau zijn voor het Hybride
werken (deels thuis en deels op kantoor). De collega’s thuis, maar
ook op kantoor moeten elkaar kunnen zien en verstaan tijdens
hybride vergaderen. Heb je dat niet voor elkaar, dan loop je het
risico dat we weer volledig naar kantoor gaan.
▪ Iedere verandering levert weerstand op. Hoe kun je hiermee het
beste omgaan?
1. Richt pilots in waarin je de afdelingen/medewerkers laat
uitproberen en daar waar nodig zaken aangepast kunnen worden.
Zo maak je ze deelgenoot van de verandering
2. Zorg ervoor dat er na een periode (3 maanden) geëvalueerd
wordt en dat knelpunten dan alsnog opgelost worden. Je zult
hierbij merken dat de grootste problemen zich binnen die 3
maanden vanzelf oplossen en de “echte” problemen dan
opgepakt kunnen worden.
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