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Het droomkantoor, de perfecte werkplek, dat is het doel!

Dit lijkt een utopie, of anders een naïeve onderneming om dit te 
willen bewerkstelligen. Met dit document laten we zien dat we 
juist hierover moeten nadenken en dat we dan ook wel degelijk 
tot effectieve resultaten komen. We hebben de eigenschappen  
van het perfecte kantoor in beeld gebracht. Daarop hebben 
we oplossingsprincipes gebaseerd zonder de bedrijfsfilosofie, 
vormgeving of gebouwgrootte vast te leggen. Fantastische 
uitgangspunten om naar te verwijzen bij elke nieuwbouw, ver-
bouw of herbestemming.

Dit document geeft een beeld van wat het droomkantoor kan 
zijn. Een mooi idee of voornemen zal echter niet altijd resulte-
ren in een goed gebouw. Misschien wel het overgrote deel van 
de ongemakken in de kantoren ontstaan door slecht werkende 
oplossingen. Iets wat begon als mooi idee en later slecht uitge-
voerd, onderhouden of afgestemd is, kan grote ongemakken 
opleveren. Zorgvuldigheid is daarom van levensbelang voor de 
perfecte werkplek. Een droomkantoor zonder zorgvuldig ont-
werp en uitvoering bestaat niet. 

Zorgvuldigheid kunnen we bewerkstelligen door te kiezen voor 
geijkte concepten. Het nadeel hiervan is dat dit niet bijdraagt 
aan de ontwikkeling in de bouwsector. Deze sector staat toch al 
bekend als traag en log. Misschien kunnen we daarom focussen 
op twee andere factoren die zorgvuldigheid kunnen bewerk-
stelligen: ketenintegratie en monitoring. 

Door bijvoorbeeld de installateur eerder te betrekken bij het 
project dat hij later gaat uitvoeren kunnen onhandigheden 
of faalkosten voorkomen worden. Daarbij kunnen adviseur en 
technicus samen de juiste oplossing voor het probleem beden-
ken. Deze ketenintegratie, in de eenvoudigste vorm als bouw-
team vergroot de zorgvuldigheid en maakt het droomkantoor 
mogelijk. 

Monitoring is een onderdeel van de nazorg. Problemen ont-
staan ook doordat een gebouw ontworpen en gebouwd wordt 
met de beste bedoelingen en daarna de gebruiker niet weet 
hoe er met het gebouw omgegaan moet worden. Moeten de 
filters ieder jaar vervangen worden? Is het handig om de tem-
peratuur ‘s nachts iedere keer omlaag te zetten? Monitoring is 
met de huidige technologie eenvoudig in te passen en kan de 
kwaliteit van het gebouw en het comfort in de gebruiksfase 
waarborgen. Daarnaast kan het veel helpen in het onder con-
trole houden van het energieverbruik van het gebouw.

Dit document is tot stand gekomen door een samenwerking 
van Architectuurstudio Breda en 2Advise Bouwadvies. 
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Voor er een ontwerp gemaakt kan worden van het perfecte 
kantoor moest er inzicht verworven worden in de eigenschap-
pen die daarvoor van belang zijn. Om een eerlijk en goed beeld 
te krijgen hebben we een online onderzoek opgezet, waarbij 
de respondent de 5 belangrijkste eigenschappen aan klikt voor 
zijn of haar perfecte kantoor. 5, niet meer niet minder. Daardoor 
ontstaat een eerlijke verdeling waarbij bijvoorbeeld niet maar 2 
antwoorden extreem vaak gekozen worden, maar achterhalen 
we ook wat de overige factoren zijn die meewerken aan het per-
fecte kantoor. Om te voorkomen dat de lijst van eigenschappen 
niet volledig is, is het mogelijk zelf 1 antwoord aan de lijst toe 
te voegen. Hierdoor breidt de lijst zich ook uit tot een relevante 
lijst waarin geen eigenschappen kunnen ontbreken. 

Het onderzoek
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De resultaten uit het onderzoek geven een mooie verdeling 
weer. We nemen 5 april 2014 als peilmoment waarop we de eer-
ste analyse baseren. De resultaten op deze datum zijn hiernaast 
weergegeven.

Er zijn 3 hoofdcategorieën in de meest gekozen eigenschappen 
te herkennen.

Veel daglicht is duidelijk de belangrijkste eigenschap, met daar-
bij een kleine notitie, want verderop wordt ook duidelijk dat dit 
niet moet leiden tot teveel licht op het beeldscherm. 

Daarnaast hebben de klimatologische omstandigheden een 
overduidelijk aandeel in de meest gekozen voorkeuren. Goede 
ventilatie en een constante temperatuur staan respectievelijk 
op een tweede en vierde plek. 

De derde categorie is de flexibiliteit van het gebouw, is het ge-
bouw in te delen naar wens? En kan er dan met name de moge-
lijkheid ontstaan voor veel open ruimte voor contact met colle-
ga’s?

De overige antwoorden die hierboven niet direct terug komen, 
maar zeker ook van belang blijken voor het perfecte kantoor 
zijn duurzaamheid, onderhoud, techniek en esthetiek.

De analyse



Het droomkantoor; een model op basis van de belangrijkste eigenschappen van het perfecte kantoor pagina 5 van 12 

De resultaten uit het onderzoek hebben we vertaald naar een 
model waarmee we laten zien hoe de belangrijkste eigenschap-
pen optimaal terug komen. De hier weergegeven beelden zijn 
gemaakt om het principe te verbeelden, zodat bij het maken 
van een ontwerp verwezen kan worden naar de oplossingen 
die in dit model naar voren komen. We willen dus vooral niet 
zeggen dat het perfecte kantoor er zo uit moet komen zien en 
deze afmetingen moet  hebben, maar we willen laten zien op 
welke manier er over deze eigenschappen nagedacht kan wor-
den. 

Het basisprincipe is hiernaast weergeven. Kijkend naar de be-
langrijkste eigenschap daglicht, flexibiliteit en efficiëntie. Dit 
basisprincipe kan naar de wens van de klant worden gemodel-
leerd tot een vorm die past bij het bedrijf zoals we verderop 
zullen zien.

We hebben in deze opzet gekozen voor een stramienmaat van 
1,2 m voor het gebouw omdat we hiermee alle vrijheid behou-
den om goede toegangen, gangen, werkplekken en ondersteu-
nende functies te maken. 

Het principe

werkplekken met daglicht

verkeersruimte

ondersteunende 
functies zonder 
daglichtbehoefte

gebouwstramien 
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Om een beeld te geven hoe het principe kan leiden tot een 
daadwerkelijk kantoor hebben we hier een voorbeeld gegeven. 
De oranje vlakken zijn de eenpersoons werkplekken van 2,4 bij 
3,6 meter. Binnen dit oppervlak past een werkplek conform NEN 
1824. Daarnaast zijn er twee grotere vakken aangegeven waar-
binnen groepswerkplekken kunnen liggen of vergaderruimtes. 

De vlakken die hier getekend zijn zouden met wanden omringd 
kunnen worden, maar kijkend naar de resultaten uit het onder-
zoek is dat niet gewenst. Flexibiliteit en open ruimte is juist een 
belangrijke voorwaarde voor een goed kantoor. De gekleurde 
vakken dienen dan ook gezien te worden als zone’, die vooral 
voor de installaties van belang zijn, maar dadelijk op de werk-
vloer niet zichtbaar zijn. 

Een voorbeeld
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Een tweede voorbeeld om te verduidelijken dat het om een 
principe gaat en niet om een definitief ontwerp. Een ander 
wensenpakket kan bijvoorbeeld tot het model dat hier weer-
gegeven is leiden. Hierin zijn exact dezelfde principes aanwe-
zig waar de eigenschappen van het perfecte kantoor in terug 
komen, maar ontstaat toch een ander kantoor, passend bij een 
andere bedrijfsfilosofie. 

De kantoortuin kan daarbij als één zone worden ingericht of 
indien gewenst in meerdere zones, bij de uitleg van de techniek 
zal duidelijk worden hoe deze keuze invloed heeft op de instal-
laties en de flexibiliteit. 

Een tweede voorbeeld

kantoortuin
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Bij het onderzoek bleek dat de techniek in een kantoor een be-
langrijke factor is. Niet alleen op goede ventilatie en een con-
stante temperatuur werden gestemd, maar ook op de automa-
tisering en er werden zelfs opmerkingen over het voorkomen 
van daglicht op het beeldscherm toegevoegd. Deze resultaten 
hebben er toe geleid dat we extra aandacht hebben besteed in 
dit model aan het inpassen van de juiste techniek om het per-
fecte kantoor mogelijk te maken.

Om alle componenten mogelijk te maken hebben we sommige 
vooruitstrevende technologieën gebruikt. Veel onprettige wer-
komgevingen ontstaan door slechte, problematisch uitgepakte 
keuzes, slechte afstemming of nog niet bewezen technieken. 
Het inpassen van vooruitstrevende techniek is daarmee een 
gevaar wanneer men streeft naar het perfecte kantoor. Echter, 
we hebben dit initiatief opgestart omdat we geloven dat voor-
uitgang en ontwikkeling nodig is in de bouwwereld.  De hier 
voorgestelde technologieën sluiten ook dermate goed aan op 
de belangrijkste eigenschappen uit het onderzoek dat we er-
voor pleiten deze technieken ‘foolproof’ te maken en daarmee 
ook een echte stap vooruit te zetten in de opzet van het per-
fecte kantoor. Het kantoor 2.0 als het ware. Dankzij de techniek 
kunnen we het kantoor namelijk  ook echt flexibel maken en 
kunnen we er voor zorgen dat de overlast binnen een kantoor-
ruimte beperkt blijft. 

In deze opzet willen we een intelligent gebouw dat de individu-
ele gebruikerswensen mogelijk maakt. De gebruiker heeft op 
zijn smartphone een app met de persoonlijke instellingen voor 
de werkplek. Dit zijn onder andere: de ideale temperatuur, de 
bureauhoogte en het niveau van geluidsisolatie wanneer er ge-
beld wordt. Het gebouw zal ‘niets’ doen als er niemand is en de 
persoonlijke voorkeur verzorgen van diegenen die er wel zijn. 
Aan de andere kant weet het gebouw dus wanneer er iemand is 
en hiermee kunnen ventilatie, licht, zonwering en verwarming 
op een lager niveau gehouden worden. 

De techniek
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In deze doorsnede is een voorstelling weergegeven van hoe 
de techniek zou kunnen werken in het kantoor. De akoestische 
screens en de vloer met contactloze elektrische overdracht zijn 
niet conventioneel, maar bieden wel mogelijkheden om in alle 
vrijheid kantoortuinen te maken zonder geluidsoverlast en zon-
der vast te zitten aan de plekken van de stopcontacten. Deze 
technieken zijn mogelijk, maar moeten nog bewezen worden 
foolproof te zijn.

Bijpassende componenten in deze opzet zijn warmte-koude 
opslag voor lage temperatuur (vloer) verwarming, CO2 detec-
tie, aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling.

De techniek
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Om de verbeelding te helpen om de voorgaande plattegrond-
schema’s om te zetten tot een daadwerkelijk gebouw laten we 
zien wat, op basis van de principes, de mogelijkheden zijn. 

De bouwstijl, de grootte, de materialen, de locatie, alles zal te-
gen het licht gehouden worden bij een daadwerkelijk project 
en daardoor waarschijnlijk niet zo zijn als hier weergegeven. De 
principes kunnen daarbij wel gebruikt worden. Dus, ook hier 
geldt: het is een voorbeeld, het uiteindelijke resultaat bij toe-
passing van de principes is nog vrij.

De mogelijkheden

Het basisprincipe in 3d

omgeving van het gebouw
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De architectuur ofwel de aankleding van het gebouw zal in 
overleg met de opdrachtgever plaats vinden. Vaak heeft de 
locatie ook aanleidingen om bepaalde keuzes te maken. Is bij-
voorbeeld een entreegebaar gewenst? Is het wenselijk dat be-
paalde delen van de gevel dicht zijn? Zijn er materiaalvoorkeu-
ren? 

Bij het toevoegen van de installaties verandert er in het beeld 
niet heel veel. Het meeste zit in het verlaagde plafond wegge-
werkt. Wat wel zichtbaar zal zijn, zijn de screens. Het gebouw 
zal zelf regelen wanneer het voor het interne klimaat gewenst 
is dat de screens naar beneden gaan. Maar de werknemer kan 
voor zijn werkplek natuurlijk wel kiezen of hij liever tegen de 
voorkeur van het gebouw in, de screens toch open heeft. 

De mogelijkheden

aankleding van het gebouw

toevoegen van installaties
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De voorgaande beelden lieten een relatief kleine kantooropzet 
zien. Op deze laatste pagina willen we laten zien wat op basis 
van deze principes juist heel makkelijk mogelijk is in de grootte 
van het gebouw. Wil men een kantoorgebouw dat vooral hori-
zontaal georiënteerd is, of juist verticaal? En wat is de wenselij-
ke grootte? Met de principes die hier opgesteld zijn is dit alles 
volledig vrij en kan een kantoor gemaakt worden dat bij ieder 
bedrijfsprofiel past. En we noemen het nogmaals, dit geldt niet 
alleen voor nieuwbouw, maar ook voor iedere verbouw of her-
bestemming!

De mogelijkheden

grotere variant ‘horizontaal’ grotere variant ‘verticaal’


