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Het hybride kantoor: 
the best of many worlds
Het Nederlandse kantoorinterieur is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Was vroe-
ger het kamerkantoor de meest gebruikte indeling, tegenwoordig geldt dat als hopeloos 
ouderwets. Het flexkantoor is nu de heersende stroming. Het succes van het flexkantoor 
is mede ingegeven doordat een organisatie op die manier aanzienlijk kleiner kan worden 
gehuisvest. Uitgangspunt is dat niet iedereen altijd op kantoor is. Personeel kan ook een 
vergadering buiten kantoor bijwonen, een klant bezoeken, een cursus volgen, of gewoon 
op vakantie zijn. Allemaal redenen om niet voor iedereen permanent een vast bureau te 
reserveren. Het aanbieden van 20 procent minder werkplekken is inmiddels een vuistre-
gel geworden. Toch kan het nog beter.

Bij de Algemene Onderwijs-
bond (AOb), was er behoefte 
aan méér. Naast flexibel 
wordt er ook ‘agile’ gewerkt 
en vinden er scrumsessies en 
ontmoetingen plaats. Met een 
op de toekomst gerichte visie, 
heeft Bos Alkemade architec-
ten het eerste hybride kantoor 
ontwikkeld voor de AOb. Een 
kantoortype dat elke werkme-
thodiek en elke wijze van in-
richten in zich verenigt. Er zijn 
vaste werkplekken, flexwerk-
plekken, concentratiewerk-
plekken, ‘agile’ ruimten, ver-
gader- en ontmoetingsruimten 
en scrumruimten in een zeer 

grote variëteit. Ingericht met 
passend kantoormeubilair van 
De Projectinrichter. Het is een 
concept dat nu afdelinggericht 
is, maar dat later desgewenst 
op kan schuiven richting 
flexen of ‘agile’. Niet een 
opgelegd systeem, maar een 
werkplekomgeving die facili-
teert naargelang de behoefte. 
Voor nu en in de toekomst.

Oppervlak gelijk aan flex-
kantoor
Aanvankelijk bestond de angst 
dat het hybridekantoor van de 
AOb veel te veel oppervlakte 
zou vragen. Maar door enkele 

slimme aanpassingen en een 
strakke ontwerpdiscipline is 
een hybridekantoor net zo 
ruimtebesparend als een flex-
kantoor. Een grote diversiteit 
en het toelaten van vaste 
werkplekken hoeft dus niet te 
betekenen dat het oppervlak 
vergroot wordt. Iedereen – 
ook groepen – kunnen nu 
dus werken zoals zij dat zelf 
prettig of noodzakelijk vinden. 
Het gekozen kantoormeubi-
lair speelt daarin een grote 
rol. Door het gebruik van 
verschillende stijlen, kleuren 
en meubels wordt de juiste 
sfeer gecreëerd om optimaal 
in te verblijven. Voor kortere 
of langere tijd, vaste werkplek 
of juist flexen, afdelingsgewijs 
of alleen. Het verenigt alle be-
langen en tegenstrijdigheden. 
En deze bruisende smelt-
kroes van mogelijkheden kan 
zomaar eens het kantoor van 
de nabije toekomst worden.

Bos Alkemade architecten 
werkt sinds 1985 op vele 

terreinen in de architectuur, 
van complexe verbouwingen 
tot nieuwbouw. Hiervoor heb-
ben zij sterke innoverende 
concepten ontwikkeld. De 
architectuur is kleurrijk, ruim-
telijk en rijk aan licht, met 
een grote aandacht en zorg 
voor detail en uitvoering. Per-
soonlijke aandacht voor de 
opdrachtgever is daarbij van 
groot belang.

De Projectrichter – die werkt 
onder het motto ‘improving 
your office’ – is sinds 2003 
onderscheidend in kantoor-
inrichting. Als onafhankelijke 
specialist werkt het bedrijf 
intensief samen met architec-
ten, intermediairs, adviseurs, 
ontwerpers en directe op-
drachtgevers uit het bedrijfsle-
ven, de gezondheidszorg en 
de overheid. De Projectinrich-
ter richt zich, samen met de 
klanten, vooral op de inrichting 
van toekomstgerichte, duur-
zame, efficiënte en inspire-
rende werkomgevingen. Een 
deskundig en eerlijk advies is 
vanzelfsprekend. Het bedrijf 
werkt als onafhankelijke aan-
bieder met meer dan twee-
honderdvijftig  merken op het 
gebied van kantoormeubelen 
en projectstoffering.

www.deprojectinrichter.com
www.bosenalkemade.nl


