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Een werkplek is niet langer een
plaats waar een werknemer lou-
ter 'zijn ding' doet. De idee dat het

een instrument is dat medewerkers een
goed gevoel kan bezorgen, won de voor-
bije jaren terrein. En dit heeft zo zijn
gevolgen op de manier waarop een opti-
malisering van de werkplek gebeurt.
"Heel belangrijk bij de inplanting van
een nieuw werkplekconcept is wat wij
de holistische benadering noemen," legt
Jan Bellaert van MÖBIUS uit. "Er moet
met andere woorden zowel rekening
worden gehouden met de fysieke omge-
ving van de medewerker, de mentale
omgeving, maar ook met de zogenaam-
de virtuele omgeving, waarmee zaken
als business process, interactie, mobili-
teit, maar ook technologie gerelateerde
aspecten van de werkplek bedoeld
wordt. Visueel kan je dit het best voor-
stellen als drie omgevingen met één cen-
trale doorsnede waar ze mekaar over-
lappen. Precies in die doorsnede moet je
het office concept situeren."  

Autonomie vs. interactie 
Dit gezegd zijnde, moet nagegaan worden
voor welk soort job men een ideale werk-
plek moet uittekenen. Bij het uitvoeren
van zijn werk beschikt iedere medewer-
ker over een vorm van autonomie en
heeft hij een bepaalde graad van inter-
actie met de collega's. Deze twee para-
meters bepalen het type werkplek dat
het meest geschikt is voor de activiteiten.
"Hiervoor hanteren we het schema dat
Francis Duffy meer dan tien jaar geleden
ontwikkelde", licht Jos Duchamps van
PROCOS toe. "Je ziet vier types werk-

plekomgeving die elk aan een type
beroep kunnen worden gekoppeld." 
(SCHEMA “PROCESS”)

Welk resultaat levert zo'n oefening op?
De manier waarop die relatie tussen
autonomie en interactie plaatsvindt,
resulteert in een concrete simulatie van
hoe de ideale werkplek eruit zou moeten
zien. Dat precies deze verhouding een
determinerende rol blijkt te spelen in
het uittekenen van de structuur van een
kantoorruimte staat buiten kijf. 
(SCHEMA “SIMULATION”)

Proces van inplanting 
"Je mag nog het best mogelijke plan uit-
gewerkt hebben, als je bij de inplan-
ting onvoldoende aandacht besteedt
aan enkele vuistregels kan het in dit
stadium nog helemaal fout gaan", bena-
drukt Jan Bellaert. Ook hier bestaat een

De manier waarop tegen
de inrichting van een
werkplek aangekeken
wordt veranderde fors 
in de loop der jaren.
Wanneer een 
nieuw werkconcept
geïmplementeerd 
wordt moeten dan ook
belangrijke
aandachtspunten in 
acht genomen worden. 
We vroegen twee
specialisten van
respectievelijk PROCOS
en MÖBIUS enkele
essentiële factoren toe 
te lichten.    

Jan Bellaert (Möbius): "Een goede
communicatie naar de werknemers toe
verhoogt hun betrokkenheid bij ingrijpende
veranderingen op de werkvloer."
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grafiek van. Een geslaagde implementatie berust steeds op een
samenspel van zowel een fysieke als mentale component.
"Communicatie naar de werknemers toe is fundamenteel,"
aldus Jan Bellaert. "Hou ze op de hoogte van wat je doet, en
vooral ook: waarom. Op die manier voelen ze zich ook
betrokken bij de implementatie van een nieuw werkplek-
concept en kunnen negatieve gevoelens bij bepaalde maat-
regelen vermeden, of op zijn minst sterk afgezwakt wor-
den. Als we het even concreet bekijken: het gevaar bestaat
- en dat zien we in de praktijk - dat men puike plannen uit-
werkt, maar de werknemers pas op het allerlaatste moment
meedeelt hoe voortaan de vork aan de steel zal zitten. 
Dit kan voor een heuse paleisrevolutie zorgen." 

In het bewerkstelligen van deze betrokkenheid kan een stan-
daard vragenlijst dienstig zijn. Concreet krijgen de werkne-
mers een aantal stellingen voorgeschoteld die ze moeten
quoteren. Enkele voorbeelden: 'ik ervaar mijn huidige werk-
plek als aangenaam', 'ik ontvang voldoende informatie over
de doelstellingen van dit project', of nog: 'ik ben ervan over-
tuigd dat, eens afgerond, dit project een gunstige weerslag zal
hebben op de manier waarop ik mijn werk uitvoer'. Aan de
hand van de quotering - verschillende gradaties tussen vol-
strekt oneens tot volstrekt eens - kan men peilen naar wat leeft
bij de medewerkers. Dergelijke informatie, voor zover men
er daadwerkelijk rekening mee houdt, kan een cruciale rol
spelen in het proces. 

En tot slot nog dit: men moet goed beseffen dat workplace
innovation niet in het abstracte verloopt. Vaak is het bedrijf
waarin dergelijke plannen opgezet worden zelf in bewe-
ging. Het kan nodig zijn om de beschikbare ruimte voor
meer mensen geschikt te maken. Soms ook krimpt het per-
soneelsbestand, wordt ruimte van de hand gedaan en moe-
ten de overblijvers op een kleinere oppervlakte worden
samengebracht. Hoeft het gezegd dat de sentimenten waar-
mee dit gepaard gaat ontzettend belangrijk zijn bij de inplan-
ting? 
(SCHEMA “PEOPLE / PLACE”)

Michaël VANDAMME �
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