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PROCLAIMER 

Office Cabling Systems BV heeft haar uiterste best gedaan om 

de informatie over het onderwerp Kantoor van de Toekomst 

zo correct mogelijk weer te geven in deze whitepaper. We 

hebben ruime ervaring op dit gebied en hebben daarnaast 

extra onderzoek gedaan. OCS neemt in deze whitepaper de 

rol aan van adviseur en niet van verkopende partij. Ondanks 

alle inspanningen kan het zijn dat er (kleine) onjuistheden in 

het document zijn geslopen. Mocht u een foutje ontdekken of 

aanvullende informatie hebben, wilt u dit ons dan laten weten? 

Dan passen we dat gelijk aan! 
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Samenvatting

In deze whitepaper neemt OCS het kantoor van de toekomst onder de loep. De pandemie heeft 

het hybride werken doen versnellen. Vanuit het startpunt van HR-expert dr. Kilian Wawoe (VU) die het 

werken onderverdeelt in collectieve en individuele aspecten, zoeken we kabelmanagementoplossingen 

voor het kantoor van de toekomst. Dit kantoor beweegt zich grofweg over de drie bekende assen van 

hybride werken; het hoofdkantoor, de coworking space en de thuiswerkplek. 

Het hoofdkantoor is de plek die de identiteit van het bedrijf uitstraalt. Voor branding kan 

kabelmanagement in de toekomst een rol spelen met maatwerkoplossingen met een eigen karakter. 

Belangrijk is een flexibele schil van vloerdozen om het kantoor steeds anders te kunnen indelen. 

De coworking space is ingericht op flexibiliteit en modulariteit. Ontwikkelingen als een 

deskplanningsysteem en nieuwe oplaadtechnieken vinden hier toepassing. De thuiswerkplek zal ook 

beter moeten worden ingericht wanneer er op lange termijn thuis gewerkt wordt. Vooral met het oog 

op kabelveiligheid en ergonomie. 

In de whitepaper laten we concrete oplossingen zien. 
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Inleiding

De pandemie lijkt gelukkig over haar hoogtepunt heen. Kantoren openen steeds meer hun deuren. 

Maar hoe zien die kantoren eruit en hoe ziet het kantoor van de toekomst eruit? Tijdens corona, toen 

een groot deel van Nederland thuiswerkte, werden veel enquêtes gehouden. Daarin gaven mensen 

aan het thuiswerken zeer te waarderen en ook graag (deels) thuis te blijven werken na de pandemie. 

De functie van het kantoor verandert en het kabelmanagement beweegt mee. In deze whitepaper 

willen we oplossingen aanreiken voor het kantoor van de toekomst. Als startpunt nemen we de theorie 

van HR-expert dr. Kilian Wawoe. Vanuit zijn bevindingen over wat we op kantoor gaan doen, zetten we 

de mogelijke oplossingen op een rij en geven aan waar u op dient te letten. We verdelen de ruimtes 

over de drie assen van hybride werken; het kantoor, de coworking space en de thuiswerkplek.

Natuurlijk kunnen we nooit alle oplossingen voor elke situatie op een rij zetten. Het blijkt uit ons 

onderzoek ook juist dat het kantoor van de toekomst steeds meer geïndividualiseerd wordt in 

overeenstemming met identiteit van het bedrijf. Daarom is het belangrijk bij het nadenken over 

kantoorconcepten met de juiste partners aan tafel te zitten. 

Mocht u naar aanleiding van deze whitepaper vragen of opmerkingen hebben. We zitten graag met u 

aan tafel om van gedachten te wisselen. 

Maar nu eerst de whitepaper. 

Een moderne kantoortuin
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Deel I: Theorie

     SAMENGEVAT

 •  De theorie van dr. Kilian Wawoe verdeelt werken in collectieve en individuele functies.

 •  Deze functies laten zich vertalen naar drie assen; hoofdkantoor, coworking space en 

thuiswerkplek. 

 • Elke van deze assen faciliteert in bepaalde functies.

1.1 De theorie van Kilian Wawoe

Uit de enquêtes tijdens de pandemie kwam naar voren, dat mensen meer thuis willen werken. Het 

gemiddelde kwam uit op 50/50. Welke rol speelt het kantoor wanneer we meer thuiswerken? Dr. Kilian 

Wawoe van de Vrije Universiteit Amsterdam stelt een zinvolle vraag met betrekking tot dit dilemma. 

Uit zijn onderzoek blijkt dat bepaalde groepen werknemers niet hetzelfde antwoord geven op de 

vraag hoeveel we thuis willen werken. Young professionals gaan bijvoorbeeld liever naar kantoor; zij 

wonen kleiner en hebben behoefte aan interactie en coaching van meer ervaren werknemers. De 

werknemers in hogere functies werken liever vanuit huis. Zij hebben een prettige thuiswerkomgeving 

en leren hoeft ook niet meer zo nodig.  Maar hoe kom je dan tot een model dat voor iedereen werkt? 

Wawoe is van mening dat de vraag “Hoe vaak zou jij nog naar kantoor willen?” verschillende fouten 

heeft:

 1.  Het gaat bij werken niet om ‘JIJ’, maar om ‘Wij’. Werk is immers een teamsport  

waarbij het gaat om samenwerken.

 2.  Het gaat niet om ‘hoe vaak’, maar om ‘wat’ je op kantoor komt doen.

 3.  Het gaat niet om ‘willen’ maar het gaat om wat we op kantoor ‘doen’.

Vanuit de vraag “Wat gaan wij op kantoor doen?” verdeelt hij het werken onder in collectieve en 

individuele functies. Deze functies laten zich goed vertalen naar ruimtelijke concepten. De collectieve 

functies zijn belangrijk voor het functioneren van het bedrijf als geheel. Dus niet alleen vanuit “ik”, 

maar vanuit “wij” gedacht. De individuele functies zijn belangrijk voor, de naam zegt het al, het 

individu. 

Collectieve functies Individuele functies 

   Creativiteit, samenwerking, coaching    Concentratie

   Contact met collega’s zonder agenda    Contact met extern bezoek

   Coördinatie en communicatie    Cardio (gezonde beweging) 

In de hierboven genoemde functies komt het hybride werken al naar voren. Het hybride werken 

verdeelt zich over drie assen.   

We gaan kort in op de verschillende assen en hun functies voor een toekomstbestendig kantoor.

Hoofdkantoren

Coworking spaces Thuiswerkplekken
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1.2. Hoofdkantoor

Het interieurconcept van het hoofdkantoor zal vooral de nadruk leggen op de collectieve functies; hier 

worden jonge collega’s gecoacht door oudere collega’s, hier vinden ontmoetingen plaats etc. Twee 

experts van Colliers voegen aan de bekende B’s voor succesvol werken (Bricks, Bites en Behaviour) 

een vierde B toe: Branding. Het hoofdkantoor is een flagship van het bedrijf met een kleine vloot 

eromheen van coworking spaces en thuiswerkplekken. 

Branding betekent hier niet alleen communicatie naar buiten toe. Naast klanten moeten vooral 

medewerkers zich op kantoor verbinden met de identiteit van het bedrijf. Extra belangrijk wanneer 

ze zich verspreiden over het kantoor, thuiswerken en de coworking space. Het kantoor dient zich te 

onderscheiden van andere kantoren. Alleen zo kan er een sterke band met het bedrijf ontstaan. 

Kantoren zijn zo ook een middel om nieuwe collega’s te recruiten. 

Naast de voor de collectieve functies belangrijke ontmoetingsplekken zoals vergaderruimtes en 

bijvoorbeeld de kantine en entree, faciliteert het kantoor nog steeds ook de individuele functies. Denk 

aan concentratiewerkplekken, workbenches, flex- en aanlandwerkplekken. 

Met veel wisselende teams zal de inrichting van het bedrijf steeds moeten veranderen. Daarom blijft 

modulariteit nog altijd een heel belangrijk begrip voor het kantoor van de toekomst. Kantoren zullen 

namelijk vooral een polyvalente functie hebben. De inrichting moet steeds kunnen veranderen. 

Deel I: Theorie

In het interieur van het hoofdkantoor van het Aidsfonds 
brengen de kleuren duidelijk de diversiteit waar het 
Fonds voor staat naar voren. 
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Deel I: Theorie

1.3. Coworking spaces

1.4. Thuiswerkplek

De coworking space zal niet meer zo vaak worden ingezet als vestigingslocatie van een compleet 

bedrijf. Ze zal vooral dienen als een individuele werkplek voor die werknemer die niet thuis kan of wil 

werken, maar wel de voordelen van het thuiswerken wil behouden; denk aan de verminderde reistijd 

of sociale interactie. Daarnaast is de coworking space ook voor de werkgever interessant, want deze 

ruimte is flexibel. Alleen de gebruikte uren worden gefactureerd. Voor de coworking space betekent 

dit wel, dat ze optimaal flexibel en modulair moet zijn om aan de wensen van de verschillende 

opdrachtgevers te voldoen. 

De thuiswerkplek speelt natuurlijk een grotere rol. Dit is de plek waar zorgtaken gemakkelijk 

gecombineerd worden met het werk. Kijken we naar de functies van Wawoe zien we hier vooral de 

individuele functies terug. Voor de kantoorinrichtingsbranche zijn er een aantal aandachtspunten. Denk 

daarbij aan goed ergonomisch meubilair. Dit is niet alleen heel erg belangrijk voor het lijf van de 

werknemer, maar ook voor het mentale welzijn. De werknemer heeft namelijk met een professionele 

ergonomische werkplek gelijk het idee dat hij meer op kantoor zit dan thuis. Hiermee creëert hij een 

soort eilandje dat verder gaat dan alleen een andere kamer bijvoorbeeld. Het interieurconcept om 

hem heen zal bijdragen aan een ander gevoel. Het kan zelfs zo zijn dat het meubilair van kantoor ook 

thuis wordt geplaatst. Een klein accessoire dat op kantoor staat kan natuurlijk ook als herinnering aan 

kantoor worden gebruikt, zoals een opbouwunit. Dit kan zelfs met een logo bijvoorbeeld. 
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In context: circulariteit

1    Rijksoverheid (z.d) Nederland circulair in 2050. Geraadpleegd 20 oktober 2021, van  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-
economie/nederland-circulair-in-2050 

2    OCS is ISO9001 en ISO14001 gecertificeerd.

     SAMENGEVAT

 •  Met het oog op duurzaamheid moeten kantoren een tijd lang mee kunnen gaan, ook wanneer 

er een andere visie op kantoor komt. 

 •  De overheid stimuleert circulariteit met eisen voor het percentage hergebruik. 

 •  Kabelmanagement kan ook duurzaam. OCS houdt zich hier al mee bezig. 

 •  Er komen steeds meer leaseconstructies.

De geschiedenis van het kantoor laat zien, dat interieurs nogal eens veranderen. Dit betekent dat 

er steeds weer nieuwe interieurs worden gemaakt, met nieuwe materialen. Het circulair inrichten 

komt de laatste jaren steeds meer tot bloei. Het hergebruik van materialen is niet alleen financieel 

aantrekkelijk, het is vooral heel goed voor het milieu. Binnen een tiental jaren zal de bevolking groeien 

naar tien miljard mensen. Dat betekent dat duurzaam met grondstoffen moet worden omgegaan, om 

nog maar te zwijgen over de CO2-reductie. 

De Rijksoverheid houdt zich ook steeds meer bezig met circulariteit. In 2016 lanceerde zij al een 

memo, waarin tot doel werd gesteld in 2050 een circulaire economie te hebben.1 Dit resulteert er 

onder andere in dat tenders bij de Rijksoverheid voor 30% moeten worden ingevuld met circulaire 

materialen. Zo worden spelers binnen de kantoorinrichtingsbranche getriggerd om op een duurzame 

wijze na te denken over het hergebruik van materialen. Ook voor jonge werknemers wordt het steeds 

belangrijker voor een milieubewuste werkgever te werken. 

Duurzaamheid staat bij OCS al lang op de agenda. Zo zijn al onze eigen producten recyclebaar en 

werken we samen met partners die ook aandacht hebben voor alle stakeholders. Toch is circulariteit 

de meest duurzame vorm.2 Zo kunnen we bijvoorbeeld stekkerblokken testen, schoonmaken en weer 

hergebruiken. Dit geldt ook voor in- en opbouwunits. 

In de toekomst zullen leaseconstructies steeds vaker voorkomen. Dit betekent dat producten ook 

weer terug zullen gaan naar de leverancier. Dit vraagt om de ontwikkeling van een ander type 

product, dat geschikt is voor hergebruik. Modulariteit speelt ook hier weer een rol en zal voor 

kabelmanagementbedrijven met een groen hart een uitdaging zijn. OCS heeft al veel producten die 

modulair zijn opgebouwd en telkens aangepast kunnen worden. 

Deel I: Theorie

OCS is ISO gecertificeerd
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Het kantoor van de toekomst vereist een specifieke aanpak en oplossing voor 

wat betreft het kabelmanagement. De nieuwe manier van werken vraagt om 

flexibiliteit en modulariteit. Laptops, tablets en smartphones moeten regelmatig 

worden opgeladen. De lunchtafel in het bedrijfsrestaurant beschikt vanaf nu over 

een 230V aansluitpunt of over een USB C charger of een combinatie daarvan. 

Met een verplaatsbare energiezuil creëren we een aansluiting naast onze fauteuil. 

Uit het plafond kan een 230V aansluitpunt uit een automatisch oprolbaar haspel 

naar beneden worden getrokken. Kortom: kabelmanagement is dynamisch! Een 

vak waar architect en specialist vroegtijdig met elkaar in gesprek komen om de 

gebruikers te voorzien van de meest efficiënte en gebruiksvriendelijke oplossing.3 

Maar er is ook nog een ander heel belangrijk aspect. Veiligheid. Een bedrijf is 

verantwoordelijk voor het welzijn van zijn medewerkers. RI&E’s vormen geen stuk 

wat in de kast ligt. Het zijn bruikbare tools ter overtuiging dat alles eraan gedaan is 

een veilige werkplek te maken. Het bevordert en garandeert overigens niet alleen 

een veilige werkomgeving voor de medewerkers, maar het betekent ook dat de 

werknemer met plezier naar het werk komt en dat ze continuïteit hebben in hun 

werkproces. Dat is zeer belangrijk. 

Dus op welke as zich de installatie ook plaatsvindt. Veiligheid is zeer belangrijk. 

3    Jenkin, M. (z.d.), De verrassende waarheid over thuiswerken. Geraadpleegd op 20 oktober 2021, van https://www.regus.nl/work-netherlands/
nl-nl/surprising-truth-working-home/

Deel II: Praktische oplossingen voor het kantoor van de toekomst

2.1 Smart building / Technologische ontwikkelingen

     SAMENGEVAT

 • Met een smart building wordt een bedrijf steeds efficiënter op alle gebieden.

 •  Kabelmanagement kan hieraan bijdragen met deskplanningsystemen en  

kwalitatieve bekabeling. 

 • Power over Ethernet is een belangrijke nieuwe ontwikkeling. 

De smart building is een belangrijke technologische ontwikkeling en al lang geen modewoord 

meer. Met de implementatie van slimme systemen binnen onze kantoren kunnen we niet alleen ons 

energieverbruik reduceren, goed voor het milieu, maar wordt ons gebouw ook gezonder. Verlichting, 

verwarming, ventilatie; kortom het werkklimaat waar we dagelijks in verblijven wordt hiermee in 

positieve zin beïnvloed zodat het welzijn en de veiligheid van de gebruikers wordt verbeterd. En dit 

komt uiteindelijk de productiviteit en de kwaliteit, maar vooral ons welzijn ten goede.

Een kantine waar gewerkt kan worden
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OCS draagt hierin bij met slimme manieren van bekabelen. Chatboxen, opgesteld in open space 

kantoren, worden door OCS 100% stekerbaar aangeleverd. Verlichting en ventilatie zijn geschakeld 

middels aanwezigheidssensoren en bieden gebruikers privacy en een hoog comfort. Ook kunnen we 

sensoren in onze op- en inbouwunits verwerken. Verder maakt OCS deel uit van diverse werkgroepen 

waarin verschillende bedrijven vertegenwoordigd zijn op het gebied van warmtepompen, elektrisch 

verwarmen en opslag van energie opgewekt door onze zonnepanelen. De toekomst kent vele 

uitdagingen niet alleen voor onze kantoren maar ook voor onze woningen. Intelligente systemen 

zullen ons daarbij helpen en OCS draagt graag haar steentje bij met als doel een gezond werk- en 

leefklimaat.

Power over Ethernet
De basis van een smart building zijn dus de sensoren die functies binnen het gebouw meten, waarop 

ze vervolgens worden aangestuurd. Deze sensoren communiceren met een basis via internet. Om 

ruimte en materiaal te besparen is een techniek ontwikkeld waarbij de sensor van stroom wordt 

voorzien door de datakabel. Deze techniek is ook al te vinden bij voice over ip telefoons. Op den 

duur zullen ook grotere apparaten zoals laptops opgeladen en aangesloten kunnen worden met PoE. 

Daarom is het zeer belangrijk data-aansluitingen nu al geschikt te maken voor PoE.4  

4    Lees hier meer over in onze whitepaper: https://producten.ocsystems.nl/pub/media/downloads/Algemeen/OCS/Power_over_Ethernet_OCS_
whitepaper.pdf 

Een schematische opstelling van een een PoE basis

Deel II: Kantoor van de toekomst: kabelmanagement
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Deel II: Kantoor van de toekomst: kabelmanagement

2.2 Het hoofdkantoor

     SAMENGEVAT

 •  Met vloerdozen wordt een flexibele schil gecreëerd waarmee de inrichting van een kantoor 

steeds veranderd kan worden.

 • Holle wanden en plafonds zorgen eveneens voor flexibiliteit.

Floorplanning vloerdozen
Om in de basis tot een flexibel, toekomstbestendig kantoor te kunnen komen is het belangrijk dat er 

een flexibele floorplanning mogelijk is. Aangezien open ruimtes nog steeds veel aan de orde zullen 

zijn, is er niet altijd een wand in de buurt om de werkplekken op aan te sluiten. Een oplossing om 

altijd flexibel te kunnen werken is de vloerdoos. Vloerdozen zorgen ervoor dat ook middenin de ruimte 

werkplekken of modulaire concentratiewerkplekken of vergaderruimtes kunnen worden aangesloten. 

Een goede spreiding van vloerdozen moet dus worden voorzien door de architect of geadviseerd 

worden door de installateur.

Vloerdozen zijn duurzaam. Ze zijn ten eerste recyclebaar, 

aangezien ze voor een groot deel van staal zijn 

gemaakt. Ondanks technologische veranderingen, zullen 

stroomaansluitingen de komende jaren zeker nog blijven. 

De multimedia-aansluitingen, zoals de USB-familie, zullen 

echter wel veranderen. Dankzij de modulariteit van onze 

vloerdozen, kunnen deze echter snel worden aangepast.  

Voor binnenruimten zijn er grofweg twee soorten 

vloerdozen; de holle ruimte vloerdoos en de 

instortvloerdoos. De holle ruimtevloerdoos biedt werkelijk maximale flexibiliteit. Wordt deze in een 

holle ruimte vloer, ook wel bekend als computervloervloer, toegepast dan kan de vloerdoos op een 

later moment middels de stekerbare installatie eenvoudig worden verplaatst. De instortvloerdoos heeft 

weliswaar qua positionering minder flexibiliteit, maar deze heeft weer meer draagkracht. Mocht het 

interieur van een kantoor veranderen, dan zijn beide vloerdozen aanpasbaar met een ander deksel 

waarin de vloer verwerkt kan worden. Opvallend onopvallend. 

Vloerdoos OCS Velox 2.0

Voorbeeld van vloergootsysteem OCS Velox Via

Een verzonken vloergootsysteem combineert de beste werelden 

van de holle ruimte- en de instortvloerdoos. Dankzij de brede goten 

kan bekabeling namelijk snel worden aangepast, net zoals de holle 

ruimte vloerdoos, maar aangezien het gootsysteem verzonken is heeft 

het wel meer draagkracht. Ook bij deze systemen zijn de deksels 

aanpasbaar. Een verzonken vloergoot systeem is bijvoorbeeld heel 

nuttig bij fiber to the desk. Langzaam komt overal glasvezel. Met een 

vloergootsysteem zijn de kabels makkelijk uit te wisselen.  

2.2.1. De flexibele schil 
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Als we het hebben over branding 

van kantoren, kan ook de vloerdoos 

ingezet worden als een element met 

extra cachet. Het beste voorbeeld 

van hoe een vloerdoos voor branding 

kan zorgen, zijn de vloerdozen van De 

Lakenhal in Leiden. Dit museum koos 

ook voor een modulaire opbouw van het 

gebouw met messing vloerdozen met 

gravure.5 

Wanden en plafonds
Het flexibel indelen van een 

kantooromgeving gaat natuurlijk niet 

alleen om de vloer, ook wanden zijn 

belangrijk om nieuwe ruimtes te kunnen 

creëren. Met een holle ruimte vloer en 

een holle wand, ontstaat er in het vaste 

casco van een kantoorpand een flexibele schil die duurzaam kan worden opgebouwd. Wanneer er 

behoefte is aan een andere indeling kan deze worden aangepast. Dit zal ook makkelijk zijn voor de 

bedrading van de smart building. Stekerbare systemen als het Wieland GST18i3 en Wago Winsta zijn 

makkelijk aan te passen, ook achteraf. De stekerbare systemen zijn ook ideaal voor installaties boven 

een systeemplafond.6 

Lakenhal maatvloerdoos met logo

Een kantoortuin met verticale kabelgeleiding via aluminium buis. 

5    Architectenweb (2019, 14 november), Speciale vloerdoos Museum De Lakenhal Leiden. Geraadpleegd op 20 oktober 2021, van https://
architectenweb.nl/projecten/project.aspx?ID=38595 

6    We publiceerden al eerder een whitepaper over stekerbaar installeren. Deze vindt u hier. (https://producten.ocsystems.nl/pub/media/
downloads/Algemeen/OCS/Veilig_stekerbaar_installeren_OCS_whitepaper.pdf)

Deel II: Kantoor van de toekomst: kabelmanagement
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   2.2.2. Oplossingen tussen de flexibele schil

     SAMENGEVAT

 •  De open space ruimte evolueert naar een plek waar zowel ontmoet, als in stilte gewerkt wordt.

 •  Met deskplanning systemen kan vloeroppervlakte goed worden ingezet en is gezondheid en 

kosteneffeciëntie gewaarborgd. 

 •  Kabelmanagementoplossingen in soft seating standaard, hier hoort wel goed advies bij. 

 • Voor complete flexibiliteit zijn er ook draadloze werkplekken mogelijk. 

Nu we een flexibele basis hebben gecreëerd, die gericht is op de toekomst kunnen we eens kijken 

wat er nog meer nodig is vanuit kabelmanagementperspectief.

   2.2.3. Het kantoor als ontmoetingsplek

Het kantoor als ontmoetingsplek is een bekende uitspraak. We werken 

niet meer per se aan tafels, maar ook met soft seating oplossingen. 

Een voorbeeld hiervan is de Vitra Soft Work, maar er zijn nog vele 

andere oplossingen. Bij soft seating is het belangrijk om goed te worden 

geadviseerd over een kwalitatieve inbouwunit die gemakkelijk gemonteerd 

kan worden in het meubel. Een waarschuwing is hier dan ook wel op z’n 

plek; de markt zal, ook in de toekomst, overspoeld worden door producten, 

vooral kleine onderdelen, die geen CE-markering hebben. Werk daarom 

altijd samen met een goede specialist. Die adviseert ook over de juiste 

montage in combinatie met doorbrandingsgevaar. 

Niet alleen de soft seating is een middel om een werkende ontmoetingsplek 

te creëeren. Denk ook aan bijvoorbeeld bijzettafels, energiezuilen of andere 

meubels. Het is ook vooral in deze tak dat het kantoor als branded office 

tot zijn recht kan komen. Met een maatwerkoplossing krijgt een kantoor een 

heel eigen uitstraling. 

 

Een handige oplossing is wireless charging. Kabels zijn niet meer nodig en 

onder tafels zijn ze ook nog eens spatwaterdicht. 

Een heel nieuw product is de Bachmann MOV:E. Een stijlvolle, draagbare 

accu met XXL power. Laptops en telefoons kunnen zonder probleem worden 

opgeladen met RA stekkers en verschillende USB laadvarianten. Zo is de 

medewerker helemaal vrij om te werken op welke plek dan ook.

Deel II: Kantoor van de toekomst: kabelmanagement

Het inspiratiecentrum van OCS, een plek om te ontmoeten

Een maatwerk inbouwunit voor 
een hoofdkantoor in Amsterdam, 
helemaal in custom kleur geleverd

Een wireless charging 
oplossing

Een meubel met ingebouwde stroompunten van OCS 
©Fernando Guerra

Een heel nieuw product is de Bachmann MOV:E. 
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   2.2.4. De open space ruimte

De ideale situatie blijft dat we werken in een open space met optimale teamspirit, maar ook een hoge 

mate van privacy. Een korte bespreking, een binnenkomend telefoontje zorgt voor minimale overlast 

wanneer we onszelf snel kunnen terugtrekken naar een passende afgesloten concentratiewerkplek of 

overlegruimte opgesteld in de open space ruimte. Voorzien van een goede werkplek of overleg tafel 

met een juiste 230V of data-aansluiting aangevuld met een monitor of beeldscherm voor het geven 

van een korte presentatie. 

De workbenches blijven; grote tafels of aaneengesloten werkplekken waar we met vier, zes of acht 

collega’s tegelijk aan kunnen werken. Ideaal voor een project. Deze werkplekken zijn te zien als 

een brug tussen de collectieve functie van coaching en de individuele functie van concentratie. De 

workbenches zullen telkens opnieuw ingedeeld moeten kunnen worden, want de teams veranderen. 

Daarvoor is het dus belangrijk vanuit de flexibele schil een vloerdoos te hebben om alle werkplekken 

op aan te kunnen sluiten. Dit zou eventueel ook vanuit het systeemplafond kunnen met verticale 

kabelgeleiding. Stekerbaar installeren biedt hier uitkomst. Op de bureaus moet gelegenheid zijn om 

de laptop of telefoon aan te sluiten. 

Daarnaast zijn er vooral veel flexwerkplekken. Bij binnenkomst kies je aan de hand van een 

reserveringssysteem een werkplek naar gelang je activiteit van die dag. Hier zoomen we op in. 

   2.2.5. Reserveren als we naar kantoor gaan

Een bovengenoemd reserveringssystemen waarmee we met behulp van onze smartphone een 

werkplek of ruimte op afstand kunnen reserveren, is een uitkomst. Met de smartphone kan een 

werknemer snel en gemakkelijk op een plattegrond de werkplek of meeting room voor die dag 

reserveren. 

Aangezien het systeem gekoppeld is aan 

sensoren, kunnen verschillende gegevens 

worden verzameld voor een veilige 

werkomgeving, zoals de luchtkwaliteit. Het 

systeem meet de luchtkwaliteit in combinatie 

met het aantal aanwezige werknemers in een 

ruimte en waarschuwt de facility manager 

wanneer er te veel mensen aanwezig zijn. 

Zo is veiligheid gewaarborgd. Ook is het 

systeem inzetbaar bij schoonmaak. Is een 

werkplek vaker gebruikt, wordt hij vaker 

schoongemaakt. Hygiënisch en efficiënt.  

Een voorbeeld van een deskplanningsysteem; Bachmann IOTSPOT

Deel II: Kantoor van de toekomst: kabelmanagement
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   2.2.6. De traditionele werkplek

Ook het traditionele bureau verdwijnt niet. De workbenches en flexwerkplekken die we hierboven 

benoemden zijn in de kern nog steeds afgeleiden van dit type werkplek. Een medewerker van de 

afdeling customer service of een medewerker van een bedrijf met een hoog confidentieel gehalte 

heeft een werkplek met een aantal vaste elementen. Een PC, 1 of 2 beeldschermen, een telefoon 

en mogelijk nog enkele andere elektronische devices. OCS is gespecialiseerd om deze werkplekken 

zo in te richten dat het elektrotechnisch veilig is. De ARBO regels schrijven immers voor dat iedere 

werkgever verplicht is zijn werknemer een veilige werkplek te bieden. Dus veilige CE gemarkeerde 

230V aansluitpunten. Vooral van belang is losliggende of hangende bekabeling. Dit vormt niet alleen 

een gevaar voor de medewerker, maar ook voor apparatuur. Losliggende bekabeling betekent dat 

schoonmaakwerkzaamheden worden bemoeilijkt wat leidt tot stofophoping. Slechte contacten tussen 

stekkerverbindingen kunnen leiden tot kortsluiting. 

Complete flexibiliteit: accugedreven workstations en presentatieschermen
Verder vraagt de nieuwe manier van werken om maximaal flexibele oplossingen, zoals draadloze 

presentatieschermen die we overal in ons kantoor kunnen inzetten. Accu gestuurde systemen die we 

overdag gebruiken en ’s nachts opladen zijn hiervoor optimaal en bieden ons 100% flexibiliteit. Met 

de komst van volledig stand alone / accu gestuurde bureaus kunnen we werken, daar waar wij als 

werknemer onszelf het prettigst voelen. 

Een Bachmann accugedreven workstation. 

Deel II: Kantoor van de toekomst: kabelmanagement
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2.3 Coworking space

     SAMENGEVAT

 •  Belangrijk voor de coworking space zijn kwalitatieve producten die vaak en flexibel gebruikt 

kunnen worden.

 •  Een deskplanningsysteem draagt bij aan extra facilitaire functies en een handig administratief 

systeem.

Het belangrijkste voor de coworking space is de flexplek. Veel mensen zullen afwisselend aan een 

bureau werken en daarom is een goede basisuitrusting noodzakelijk. Met een opbouwunit met stroom, 

data en een USB-charger kom je al een heel eind. Deze unit moet wel ook modulair ingezet kunnen 

worden, zodat eventuele technologische ontwikkelingen later kunnen worden toegepast met behoud 

van de behuizing. De oplossingen die OCS biedt zijn bijna allemaal modulair. 

Een zeer interessant aspect voor de coworking space van de toekomst is het eerdergenoemde 

deskplanning systeem. Niet alleen voor het reserveren van een werkplek om te weten waar je zit, 

maar ook om hygiënische en administratieve redenen. Met deskplanning wordt precies aangegeven 

waar iemand zit en hoe vaak de werkplek gereinigd moet worden. Dit is zeer efficiënt, want de 

schoonmaker kan zo heel doelgericht aan de gang. Dit bespaart bovendien kosten. Ook kunnen 

klanten onderling zien wie een meeting room reserveert, wanneer dat nodig mocht zijn. 

Ook voor de facturatie is een deskplanning systeem interessant. Nu nemen klanten vaak een vast 

abonnement af. Met een deskplanning systeem kan iemand heel gemakkelijk een werkplek boeken. 

De verhuurder ziet dan hoe lang iemand de werkplek in beslag heeft genomen en rekent daar 

eenvoudig een prijs voor. Zo betaal je alleen wat je nodig hebt. Wel zo voordelig.

Net als op het hoofdkantoor komen we natuurlijk ook hier soft seating oplossingen tegen en meeting 

rooms. Maar de nadruk zal liggen op de individuele flexplek.

Deel II: Kantoor van de toekomst: kabelmanagement
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2.4 De thuiswerkplek

     SAMENGEVAT

 • Met intensiever thuiswerken moeten de thuiswerkplekken aan hogere standaarden voldoen.

 • Een goede thuiswerkplek heeft ook psychologische invloed op werk-privé scheiding. 

 •  Kabelmanagement dient o.a. voor veilige oplossingen om kabels weg te werken voor 

kinderhanden. 

De thuiswerkplek is misschien wel de lastigste plek om goed in te richten. Kilian Wawoe meent zelfs 

dat thuiswerken een slechte benaming is. Hij zegt er het volgende over:

  Een huis is een fysieke plaats waar mensen wonen. Een thuis is een gevoel. Het is een 

plaats waar mensen zich veilig, aanvaard en ontspannen voelen, onder mensen voor wie zij 

genegenheid voelen. Thuiswerken is daarom een ongelukkige term. Wie werkt, moet primair 

gefocust zijn op het werk. ‘Werken op afstand’ is daarom een betere term.7 

Een werkgever heeft onder de ARBO de taak een goede, veilige werkplek te verzorgen. Bedrijven die 

inzetten op thuiswerken hebben een inspanningsverplichting om hun werknemer te faciliteren. Zo kan 

een bedrijf zijn werknemers thuiswerkpakketten aanbieden, die voor veiligheid, functionaliteit en een 

kantoorgevoel zorgen.8 De kantoorinrichter is immers specialist op dit gebied. 

Vanuit kabelmanagementperspectief is er een in het oog springend punt voor de 

thuiswerkplek. Namelijk loshangende kabels die ver weg moeten worden gehouden 

van kinderhandjes. Natuurlijk zijn er producten op de markt die een extra beveiliging 

bieden met aanraakbeveiliging, maar deze zijn niet in de bouwmarkt om de hoek te 

vinden. Kabelgeleiding is dus heel erg belangrijk, hiermee kunnen kinderen of andere 

huisgenoten, op vier poten of twee benen, niet bij de kabels. 

Een ander aspect van veiligheid hebben we nog niet behandeld; databeveiliging. 

Zeker in een gedigitaliseerde wereld zeer relevant. Dit betekent dat werknemers 

ook thuis moeten beschikken over een veilige, vaste, dataverbinding. Particuliere 

wifinetwerken zijn niet zo goed beveiligd als zakelijke netwerken. Een vaste 

internetverbinding is dus een begin. Ook hier moet voor gezorgd worden door de werkgever. 

Kabelmanagement kan ook een bescheiden psychologische rol spelen in de scheiding tussen werk 

en privé. Immers de kabelmanagementoplossingen zijn vooral op kantoren te vinden. Ze faciliteren de 

werknemer en hij hoeft als het goed is, anders dan thuis, niet met een stekkerblok op zijn bureau te 

zitten. Door een klein accessoire toe te voegen aan een tafel, door de werknemer uitgekozen, krijgt de 

tafel als je eraan werkt een professionele uitstraling. 

We kunnen hier zelfs nog iets verder kijken vanuit het oogpunt van branding. Branding wordt dus met 

hybride werken steeds belangrijker om een band te houden met het bedrijf. Als je dan een branded 

op- of inbouwunit op kantoor toepast en deze ook aan de werknemers thuis geeft hebben zij een klein 

detail in huis dat ze wel herinnert aan kantoor. Dit kan natuurlijk op allerlei manieren worden ingevuld.

7    Wawoe, K.W. (z.d.) Samenwerken en het kantoor ná corona. Geraadpleegd op 20 oktober 2021, van https://www.museumvereniging.nl/
media/wp_kilian_2021_def_1.pdf,  pagina 9. 

8    Er zijn verschillende mogelijkheden voor werkgevers om hun werknemers in een thuiswerkplek te voorzien. In dit artikel worden ze op een rij 
gezet Arbo-online (2020, 23 september), Thuiswerkplek dit zijn de regels voor vergoedingen. Geraadpleegd op 20 oktober, van Arbo-online 
(https://www.arbo-online.nl/wetgeving/nieuws/2020/03/thuiswerkplek-dit-zijn-de-regels-voor-vergoedingen-10120563 
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Onder andere met de Bachmann Desk 2 unit. 
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Tot slot

De belangrijkste eigenschap van het kantoor van de toekomst is “flexibiliteit”. 

Het kantoor van de toekomst verdeelt zich over drie verschillende assen 

waarop werknemers flexibel werken. Maar niet alleen de bewegingen 

tussen de assen is flexibel, we hebben ook gezien dat het hoofdkantoor, de 

coworking space en de thuiswerkplek flexibel moeten kunnen worden ingericht. 

Bijvoorbeeld met een flexibele schil. 

Die schil bestaat uit vloerdozen om ook in grote open ruimtes genoeg 

aansluitingen te realiseren. Ook holle wanden dragen bij aan flexibiliteit. 

Met een moderne ontwikkeling zoals power over ethernet, maar ook met 

stekerbaar installeren, is veel mogelijk. Deze basis zorgt ook voor een 

duurzaam fundament, waarop ruimtes circulair vorm kunnen krijgen. 

Het hoofdkantoor is vooral de plek waar de identiteit van het bedrijf steeds meer naar voren komt. 

Hier vinden we veel collectieve functies van Wawoe. Meeting rooms worden uitgerust met modulaire 

inbouwunits en draadloze presentatie schermen. Maar ook soft seating oplossingen komen steeds 

meer voor. De flexplekken worden eveneens uitgerust met een flexibele deskunit voor optimale 

flexibiliteit. 

De coworking space krijgt een andere rol; veel meer die van satellietkantoor, en zal dus vooral 

uitgerust moeten zijn met goede flexpleken. Een mooi systeem voor de coworking space is 

deskplanning. Dit systeem is trouwens ook ideaal voor hoofdkantoren. 

De thuiswerkplek is voornamelijk gericht op veiligheid, zowel dataveiligheid als bescherming tegen 

gevaarlijke situaties met kinderen en andere medebewoners. Natuurlijk speelt ook ergonomie een 

belangrijke rol. 

Elk kantoor is anders, elk bedrijf zal anders de toekomst 

in gaan en heeft andere uitdagingen… Het echte nieuwe 

werken begint daarom bij het samenwerken met een 

specialist op het gebied van kabelmanagement. OCS 

is een bedrijf dat in staat is om maatwerk oplossingen 

te bieden. Samen met u bieden we oplossingsgerichte 

systemen, klaar voor de toekomst. Met oog op 

duurzaamheid.

Heeft u een project, klein of groot, waarover u graag 

eens met ons wilt nadenken? Neem even contact op, 

we helpen u graag. We hebben oplossingen voor elke 

ruimte; van luchthaven tot bibliotheek.

Een bibliotheekopstelling met vloerdoos in Bibliotheek Neude Utrecht

Een nieuwe werkplek is de luchthaven. In de 
stoelen geïntegreerde stopcontacten van OCS
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