
Hoe vissen verdrinken

Jo Peters
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allemaal aparte individu’s …
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… samen in een ruimte
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BASISBEHOEFTEN

Grootte Samenstelling water Licht Voeding / pauze Planten Persoonlijke 
aankleding

PERSOONLIJKE BEHOEFTEN

… met eigen noden & behoeften
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Waardering, erkenning & trots

Lichamelijke basis behoeften
Sociaal contact

Orde, rust & privacy

Zelfontplooiing

… met eigen noden & behoeften
FYSIEKE ERGONOMIE

COGNITIEVE ERGONOMIE

ORGANISATIE ERGONOMIE

28/01/2021 
7



voldoende 
(dag)licht

hoog/laag bureaus

persoonlijke inrichting

gezellige zithoek

privacy & rust door visuele buffers

planten

warme & dempende materialen

akoestisch plafond

warmte & ‘thuis’ gevoel

verschillende 
zitmogelijkheden

voldoende 
bergruimte © Ikea

samen & toch apart

juiste ergonomie

planten
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Waardering, erkenning & trots

Lichamelijke basis behoeften

Sociaal contact

Orde, rust & privacy

Zelfontplooiing

… ‘nieuwe normaal’ na 2020

FOCUS INTERACTIE
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RUIMTE
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FOCUS &  unFOCUS

Activiteiten doorheen een (werk)dag

INTERACTIE

COMMUNICEREN TEAMWORKPAUZEFOCUS
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HUMAN BASED ARCHITECTURE

ACTIVITEIT
RUIMTE
FYSIEKE M³

INDIVIDU
NODEN & BEHOEFTEN

MINDSET
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© Deusjevoo - Genk

focus

afgeschermde doorgang

veel  daglicht
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‘Mens Stoor Me Niet’
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t n
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absorberende materialen

gepersonaliseerd
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pauze
© Cmine Crib - Genk

absorberende materialen

verschillende zitmogelijkheden

ho
og

 v
er

su
s 

la
ag

eigen ‘smoel’ - speels
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communiceren
© Encon – Bilzen (Infinity gebouw)
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gezellig & huiselijk

formeel versus informeel
open versus gesloten

pr
iv

ac
y
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teamwork

© UAU Collectiv - Hasselt
absorberende materialen

verschillende opstellingen mogelijk

juiste kunstlicht

zicht naar buiten

pr
ik

bo
rd

 / 
w

hi
te

bo
ar

d 
/ …
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GEZOND KANTOORLANDSCHAP ?

…%
COMMUNICEREN

…%
TEAMWORK

…%
PAUZE

…%
FOCUS

… begint bij jezelf !! …

28/01/2021 
18



PRODUCTIVITEIT STIJGT 

EFFICIËNTIE STIJGT 

MEER FOCUS

DALING STRESS

DALING FOUTENMARGE

ONTMOETINGEN

SPONTANITEIT

CREATIE

CREDIBILITEIT 

SALES & HR TOOL
CONNECTIE 

BETROKKENHEID 

GELUKKIGE WERKNEMERS 
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DANK JE VOOR JE FOCUS
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