
mens gerelateerd werken 
een werkplek voor iedereen

Aandachtspunten goede werkplek voor mensen met 
een niet zichtbare beperking 

door
Fiona de Vos(omgevingspsycholoog) & Peter Heuzinkveld (interieurarchitect)



Scientific management of Taylorisme, OpenPlanOffice
Sears Department Store  Chicago 1913

Henry Ford factory

Een stukje geschiedenis



Johnson-Wax Administration Building, Racine (Frank Lloyd Wright 1937–39)

Tailorisme (de verlichte vorm)

Geen machines aanwezig
Rubber vloer verwarmd
Afwezigheid van ramen
Daklichten ter compensatie
Toezicht managers omloop
Kurk plafond akoestisch
Corperate identity
Theater in gebouw

plattegrond



Burolandschaft , Humanisme, Structuralisme 1950-1980

Centraal Beheer, Apeldoorn, Herman Hertzberger,1970–731950, Quickborner team of management consultants 



Gruner & Jahr, Hamburg 1985, Steidle and Kiessler

The stakeholder model 1970-1995

Daglicht, gezondheid, kosten reductie installaties 



Het nieuwe werken

THE OFFICE IN THE SKY 1990

Werken kunnen we overal, tijdens de 1ste golfoorlog 
werkte minister Rumsvelt met zijn staf, aan boord van een 
snel omgebouwd vrachtvliegtuig, hoog in de lucht.

Powernap

slapen

Ontspannen /muziek

Overleggen

Bestuderen

Lezen

Schrijven

crisismanagement

Frontoffice incoming

Orders uitwerken

Press statements

Fax / Telex



Het nieuwe werken

Activiteit gerelateerd werken (AGW) ontwikkeld door Erik Veldhoen - 1995

Sns Reaal, Utrecht, op ten Noort Blijdenstein arch.



HNW toekomst bestendig?

35% meer burnout
Draagt niet bij aan gebalanceerde lifestyle
Balans thuis privé
Standaard vs mensgericht
Weinig inclusive





HNW & productiviteit?

clip-the-secret-life-of-buildings-WORK.avi



De toekomst?

Activiteit gerelateerd werken
Activiteit + mens gerelateerd werken



Mens gerelateerd (inclusive)

• Gericht op balans prive/werk
• Betere en balans in lifestyle

– Voeding
– Beweging
– Play

• Happiness
– Autonomie
– Connectedness
– Relatedness



Arousal & performance

Yerkes-Dodson Performance/Arousal Curve



Arousal?



Een goede werkplek voor iedereen dus ook voor mensen met :

-Ass (Autisme spectrum stoornissen)

-Hoogbegaafden
-Adhd (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

-Nah (niet aangeboren hersenafwijkingen)





Aanbevelingen inclusive design
– Prikkelarm kantoor 

• Geluid / akoestiek 
• Visuele rust
• Geur / ventilatie   
• Binnenklimaat

– Concentratie / geen interrupties / zichtlijnen
– Orde & structuur / voorspelbaarheid
– Privacy / voldoende ruimte / controle

• Ladeblok / afsluitbare kast, een eigen plek

– Sociale controle / communicatie 
– Veilige omgeving 
– Attention Restoration Theory

Het primair domein
De zintuigen



Zonering gebouw  'ruimtelijk ordeningsproces'

2011, Alphen aan den Rijn, marc prosman architecten b.v.

Helder Schema ontwerp Erik Veldhoen

Ontvangst, Heldere zichtlijnen,                     Ingang gebouw

Rustige ruimtelijk structuur, door kleur en materiaal ondersteund

Inclusive design



Bewegwijzering en signing

Gebruik van Pictogrammen

Getrapte informatie voorziening 
Schiphol Paul Mijksenaar

Ondersteunende afbeelding Duidelijke typografie en kleur

Routing  software Of met  met Google Glass ?



Organisatie / inrichting  van de werkplek

Een opgeruimd kantoor Afsluitbare kasten Eigen ladeblok

Ruimte voor planbord

Planning softwareRust achter je rug, zichtlijnen, zicht op de deur, voldoende ruimte



Daglicht / verlichting

Uplighters
Liefst geen TL
als dan  hoogfrequent

Verzachtende en regelbare zonwering 

Een goed regelbaar verlichtingsplan

Licht om bij te Leven, door Egbert Keen

Kantoren Dakota Zumtobel LED-verlichting



Geluid / Akoestiek

Meubilair oorfauteuil van Jurgen Bey voor InterpolisGoogle,Dublin, vloer en plafond ,en meubels akoestisch



Geur en ventilatie, binnenklimaat

toxin-absorbing plants, such as sansevieria

plenum reinigen
Lucht ioniseren

Schoonmaakmiddelen

Te openen ramen 

Goed ontwerp van de gebouw  installaties

Geur management



Materiaal gebruik

Natuurlijke materialen zijn stevig, duurzaam, en hebben een eigen karakter. Ze zijn echt

Houten wand en stenen vloer

Glaspanelen en natuurlijke takken en bloesem

Natuurlijke texturen en kleuren



Doordacht  gebruik kleur en afbeelding

Gebruik kleur spaarzaam,               kleurenschema op stevige rug                    let op kleurenverzadiging

Structureren met kleur Kijken naar natuur maakt rustig



Vergaderruimte

Pixelmator Team’s Lithuanian Headquarters

Google office Dublin



Rustplek op het werk

Google Sydney sleepingspace
Sleeping capsule
Google Pittsburg hangmatten



play op het werk

Google Amsterdam DDock Google Zurich



Dank voor uw aandacht
Fiona de Vos & Peter Heuzinkveld 

mens gerelateerd werken


