
Kantoorbeleving als wapen 
in ‘The war for talent’
Een whitepaper over de toegevoegde waarde van goede kantoorbeleving 
bij het aantrekken én behouden van het juiste personeel.
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2022: The year of the worker

The Economist voorspelde dat dit ‘het jaar van de werker’ wordt. Vrij 

vertaald: in de afgelopen Corona-jaren hebben werknemers het zwaar 

gehad, het thuiswerk-experiment ervaren en ze hebben, misschien tegen 

de verwachtingen in, opeens een veel betere onderhandelingspositie 

gekregen als gevolg van de toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

2022 will be the year of the worker.
Workers have more bargaining power
than they have had for years.

- Callum Williams, The Economist

Tel daarbij op dat Millennials en GenX in de komende jaren de dominante 

generaties worden op de arbeidsmarkt en andere afwegingen maken ten 

aanzien van het ‘waarom’, ‘hoeveel’ en ‘hoelang’ ze willen werken voor een 

baas.
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De (standaard) werkplek en 
medewerker bestaan niet meer
We komen uit een tijdperk waarin 

de werkplek vooral ergonomisch 

moest zijn, functioneel en 

rendabel. ‘Mooi’ was mooi 

meegenomen, als het maar paste 

bij de gewenste uitstraling van 

het merk en de merkwaarden. 

Beleving werd (en wordt nog 

te vaak) vooral top-down 

voorgeschreven: “dit willen we 

als bedrijf uitstralen naar onze 

klanten en medewerkers”.  

 

Tegelijkertijd gaat het voor 

(potentiële) medewerkers 

in toenemende mate om de 

totaalbeleving: ontwikkelings- en 

groeimogelijkheden, een goede 

balans tussen werk en privé en 

de look-and-feel en dynamiek 

van de werkplek spelen, naast 

geld, een steeds belangrijkere rol 

bij de keuze voor een specifieke 

organisatie. 

 

Voor de oudere generaties voelt 

deze opstelling misschien als een 

arbeidsethos dat ‘vluchtig’ is of 

‘niet op loyaliteit gebaseerd’, maar 

je kan er als werkgever maar beter 

aan wennen én iets mee doen, 

want anders verlies je de slag!
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Werkgeluk is, in tegenstelling tot het recente verleden, een bewegend doel 

geworden.

 

Architecten, interieurontwerpers, facilitaire managers en andere goeroes 

buitelden in de afgelopen jaren over elkaar met hun unieke visie op 

de werkplek/het kantoorconcept van de toekomst. Vaak vanuit een 

uitgesproken visie op de hardware (architectuur, BREEAM, WELL) en – 

uitzonderingen daargelaten – te vaak zonder daarin de totaalbeleving voor 

medewerkers mee te nemen. Laat staan de beleving voor de medewerkers 

van de wat verdere toekomst.    

Resultaat: wegwerpkantoren, rendementsverlies en teleurgestelde 

medewerkers omdat het kantoor- en werkplekconcept onvoldoende kan 

inspelen op veranderde ambities, omstandigheden en behoeften van 

werknemers. De Zuidas staat er vol mee…

Flexibele, muteerbare en 
belevingsvolle werkplek
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Succes door maatwerk
Succes zit wat ons betreft in de maatwerk-mix van de volgende factoren:

• Een kantoor- en werkplekconcept dat duurzaam, inclusief en 

flexibel is. Veiligheid, welzijn, gezondheid, een goede akoestiek en 

duurzaamheid zijn standaard-ingrediënten. 

• Afhankelijk van de doelgroep en context, ruimten voor activity-based 

samenwerken en gezamenlijke en individuele inspiratie, bezinning en 

‘fun’.

• Last-but-not-least: beleving die mens en merk verbinden. 

 

Onze stelling is dat het beter kan en moet! En dat visual branding, ook wel 

‘fysieke merkbeleving’, de verbinding kan leggen tussen mens (medewerkers) 

en merk (organisatie).
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Onlangs hebben we het 

hoofdkantoor van een klant, 

een FinTech-bedrijf aan de 

grachtengordel in Amsterdam, 

mogen branden. Vervolgens 

mochten we langskomen in 

Barcelona om ons licht te laten 

schijnen op hun nieuwe vestiging. 

Waar de vestiging Amsterdam één 

en al zakelijkheid, professionaliteit 

en betrouwbaarheid uitstraalt, zo 

ademt Barcelona warmte, plezier 

en samen. De vestiging Barcelona 

voelt meer als een internationaal 

studentenhuis dan een financieel 

IT-bedrijf.

 

Door met de mensen te praten 

kwamen we erachter dat men zich 

achtergesteld voelt ten opzichte 

van Amsterdam, maar dat men 

zeker geen kopie-vestiging wil 

worden: in Amsterdam geldt een 

work-hard-play hard-mentaliteit, 

terwijl Barcelona getypeerd wordt 

door een laidback-mentaliteit, die 

overigens prima werkt, ook wat de 

directie in Nederland betreft.

Wat voor de klant aanvankelijk 

leek te gaan om ‘simpele’ office 

branding (zeg maar: bedrijfslogo’s 

ophangen), blijkt een HR-traject, 

waarin de uitdaging ligt om 

de fysieke merkbeleving van 

deze vestiging, met behoud van 

de ‘Barcelonese’ waarden, te 

verbinden met de merkwaarden 

van de organisatie. 

Met andere woorden: door het 

personeel te betrekken bij de 

re-branding en de fit-out, kan de 

brug geslagen worden tussen de 

eisen die de organisatie heeft over 

hoe men zich wil presenteren naar 

de buitenwereld en de behoeften 

van de medewerker om zich echt 

onderdeel te voelen van een 

organisatie, die recht doet aan de 

gemeenschappelijke cultuur.

Fysieke merkbeleving: focus op 
mens én merk
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Conclusie en tips
1. De huidige arbeidsmarkt is fundamenteel veranderd. Om medewerkers 

nu en in de toekomst te binden en te boeien moet ‘de baas’ inspelen 

op verander(en)de randvoorwaarden voor werkplezier, waarbij de 

juiste beleving centraal moet staan.

2. Het kantoorconcept is maatwerk en dient dus ook flexibel genoeg te 

zijn om mee te kunnen bewegen met veranderende wensen van de 

workforce. Kantoortuinen en standaardhokken zijn niet meer van deze 

tijd. 

3. Termen als loyaliteit, vastigheid en trots zijn niet van toepassing op de 

toekomstige dominante generaties van werknemers. Werk- (en niet 

merk-)beleving is wat medewerkers en organisaties primair verbindt. 

Dit containerbegrip bestaat uit harde (kantoorconcept, primaire en 

secundaire voorwaarden) en zachte componenten (cultuur, ‘vibe’, je 

gehoord en gezien voelen). 

4. Kies voor het juiste moment en aanpak: stel in co-creatie met architect, 

huisstijl- en visual brandingspecialist een concept op, dat integraal 

wordt gevuld en geladen met alle noodzakelijke ingrediënten, zoals 

merkwaarden, huisstijl, werkplekconcept, cultuur, context, etc..
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Blije medewerkers = blije klanten
Fysieke merkbeleving kan, gecombineerd met voldoende betrokkenheid 

vanuit de workforce, een belangrijk instrument zijn om mens, merk en 

organisatie optimaal met elkaar te verbinden, waardoor er een grote 

toegevoegde waarde ontstaat voor de merkwaarde en de klanten, want 

zoals Richard Branson al zei: “Happy employees equals happy clients!”.    

Meer weten over de toegevoegde waarde van fysieke merkbeleving voor 

jouw bedrijf en ons trackrecord en aanpak? 

Mail gerust via info@dsignmarking.nl

Hangarweg 2
2241 TZ Wassenaar
The Netherlands

T       +31 (0)70 511 9999 
E       info@dsignmarking.nl
W      dsignmarking.nl
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