
HET 
KANTOOR 

VAN DE 
TOEKOMST

Hoe werken we in de toekomst? En wat betekent dat voor het ‘klassieke’ kantoor?  
Ontdek hoe het kantoor van de toekomst eruitziet aan de hand van deze inspirerende cases. 

https://www.decospan.com/?utm_source=content-offer&utm_medium=pdf&utm_campaign=content-offer-architecten-be  


We kunnen het niet hebben over het 
kantoor van de toekomst zonder het te 
hebben over thuiswerk. Meer en meer 
mensen voorzien een vaste plek thuis 
om te werken, zowel binnen als buiten. 
Tuinkantoren zitten daarom sterk in de 
lift. Om aan die stijgende én plotse vraag 
te voldoen, bedacht het Londens bureau 
Boano Prišmontas ‘My Room in the 
Garden’, een modulaire pod die je zelf op 
één dag in elkaar zet. Het ontwerp dingt 
ook mee naar een award op het London 
Design Festival. 

“Mensen hebben nood aan een eigen 
ruimte om te werken, maar niet iedereen 
heeft plaats en budget om een volledige 
kamer of tuinhuis in te richten als kantoor. 
Dit design biedt daar een antwoord op”, 
zegt mede-oprichter Jonas Prišmontas. 
“Het is geen container met ramen en het 
is ook geen tuinhuis dat je koopt in een 
doe-het-zelfzaak”, zegt Tomaso Boano 
van Boano Prišmontas.  

THUISWERKEN 
IN EEN 
TUINKANTOOR
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Waar: Londen, Groot-Brittanie
Architecten: Boano Prišmontas
Oplevering: 2020
Materialen: Houten panelen met 
lattenhoekprofielen

“We hebben een modulair systeem 
gecreeërd dat je makkelijk zelf kunt 
opzetten en aanpassen. Het resultaat is 
een comfortabele en warme werkruimte 
die je om het even waar installeert.” 

De keuze van de materialen speelt een 
essentiële rol in dit project. Het team koos 
bewust voor modulaire houten wanden 
die in verschillende versies en maten te 
verkrijgen zijn, afhankelijk van de beschik-
bare ruimte. Het kleinste kantoor is 1,8 m 
op 2,4 m met een hoogte van 2,5 m. De 
binnenkant van de ruimte bestaat volledig 
uit hout met lattenhoekprofielen om een 
bureau, planken of opbergruimte aan 
te bevestigen.

Heb je zelf ook interesse in een tuinkantoor 
met een warme houten uitstraling? Bekijk 
dan ons aanbod aan houten panelen, klaar 
om te gebruiken in jouw interieurproject. 
Kies voor SHINNOKI als je houdt van een tijd-
loze, elegante en luxueuze look. Zin in iets 
moderner? Dan is onze NORDUS-collectie met 
Scandinavische toets iets voor jou. 
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Zeventig procent van de deelnemers 
aan een Nederlands onderzoek* vindt 
dat activity-based working goed is voor 
de productiviteit. Het gloednieuwe 
kantoor van de Canadese online vlieg-
maatschappij FlightHub is hiervan een 
perfect en toonaangevend voorbeeld. De 
open ruimte is opgedeeld in verschillende 
compartimenten, helemaal afgestemd op 
de individuele noden van het bedrijf. 

De plattegrond ziet eruit als een grote 
cirkel, ingedeeld in compartimenten. De 
‘binnencirkel’ is een centrale, gemeen-
schappelijke ruimte rond de lift. Je vindt 
er het onthaal, een uitgeruste keuken, 
een game room en een loungeruimte. 
Rond die kern, in de ‘buitencirkel’, liggen 
afwisselend kleine, individuele ruimtes, 
grotere, gezamenlijke werkplekken en 
vergaderruimtes. De gemeenschappelijke 
ruimtes kan je nog verder flexibel indelen 
tot kleinere compartimenten: handig 
voor een persoonlijk gesprek of om 
gecon centreerd te werken.  

*Bron: Nederlands onderzoek van Susan Smulders en Denise Clarijs

ACTIVITY-BASED
WORKING 
OP MAAT VAN 
HET BEDRIJF
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Bedrijf: FlightHub 
Waar: Montreal, Canada
Architecten: ACDF Architecture
Oplevering: 2020
Materialen: Canal blank glas voor de tussen-
schotten, aluminiumschuim voor de akoestiek
Afwerking: verschillende kleuren, zorgvuldig 
afgestemd op de sfeer die een ruimte wil 
uitstralen, gordijnen als tussenschotten in 
grotere ruimtes
Fotografie: FlightHub
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De verschillende zones lopen subtiel in 
elkaar over via verschillende materialen 
en kleurtinten. Mat glas (canal blank) 
vormt de afscheiding tussen privézones 
en gemeenschappelijke ruimtes. Zo valt 
er veel daglicht binnen, maar heb je toch 
een visuele én akoestische buffer tussen 
de verschillende ruimtes. Ook aluminium-
schuim wordt hier en daar gebruikt als 
akoestische buffer, een knipoog naar de 
luchtvaartindustrie. 

Het nieuwe concept van FlightHub werd 
afgerond in april 2020. Het ontwerp was 
er dus vóór er sprake was van sociale 
afstandsregels door COVID-19. Toch 
voldoet het kantoor hieraan: er is ruimte 
genoeg om voldoende afstand te nemen 
en je kan elk punt in het bedrijf via twee 
richtingen bereiken. 

Ontdek nu onze WOODCOUSTICS, 
akoestische houten panelen 
waarbij we de schoonheid van hout 
combineren met de vermindering van 
nagalm door stemgeluid. Ga je voor 
een strakke en cleane 1-color wood 
look? Combineer de panelen met 
platen en vloeren in dezelfde kleuren.
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Coworking is hot. In drie jaar tijd steeg het 
aantal mensen dat in een coworking space 
werkt van 1,2 miljoen (2017) naar 3,8 
miljoen (2020)*. Grote hotels spelen hier 
slim op in. Het wordt meer en meer deel 
van hun business. ‘Coworking hotels’ als 
bruisende locaties om in afzondering te 
werken, of om meetings te houden.

Zakenreizigers leggen vandaag de lat 
hoog bij hun hotelkeuze. Een betrouw-
bare wifiverbinding en een rustige kamer 
volstaan al lang niet meer. Ze verwachten 
ook goed uitgeruste en comfortabele 
gemeenschappelijke werkruimtes. Maar 
ook een scala aan services, zoals ergo-
nomische ruimtes en horeca. De ruimtes 
zijn niet alleen bedoeld voor reizigers, ook 
lokale werknemers zijn welkom.

Zo gaat het Sheraton Hotel van Marriott 
International hun nieuwe lobbyruimtes 
uitrusten met ‘productiviteitstafels’ met 
USB-poorten, verhuurbare lades en veel 
stopcontacten. 

COWORKING
OP HOTEL

*Bron: coworkingmag.com
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Marriott International heeft in hun 
Moxy Hotels coworking ruimtes die 
overdag dienen als comfortabele, 
moderne werkplekken en ‘s nachts 
transformeren tot ruimtes om te chillen 
of zelfs te feesten. In het Weense Hotel 
Schani Wien kan je als professional een 
10-daagse coworking pas aanschaffen. 
Ook de AccorHotels spelen heel erg 
in op deze toenemende trend. 

Coworking hotels bieden dus nieuwe 
mogelijkheden om rustig in afzondering, 
of in groep te werken. Ook biedt het 
kansen om te netwerken en om te 
ontspannen. Met andere woorden, ze 
voldoen aan de behoeften van een thuis, 
een rustige werkplek, een ontmoetings-
plaats en vrije tijd. En dat allemaal onder 
één hoteldak. 
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Ook voor de projectmarkt kan 
je een beroep doen op onze 
WOOD SOLUTIONS. Contacteer onze 
Wood Consultants en ontdek de 
mogelijkheden met hout om vloer, 
wand en plafond naadloos in elkaar 
te laten overlopen.
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