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Wat zegt het werkplekconcept over je bedrijf?

A

ls je erin slaagt om de visie en waarden van je bedrijf over te brengen in het werkplekconcept, dan
creëer je het visitekaartje van je bedrijf. En dit maakt binnen de war for talent het verschil naar
de huidige en toekomstige medewerkers, maar ook naar de zakenpartners, de bezoekers, kortom alle
stakeholders. Het belang van een futureproof kantoordesign en experience door de ogen van Gerd
Steegmans (workplace strategist Eff3ct).
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