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“Because modern ZOO-directors know more about the 

inborn needs of their animals, than company-directors 

about the innate needs of people...

the cages in modern zoo's are better for animals, than

modern offices for people.”

Theo Compernolle. 2014





The cheaper

the offices, the

more 

expensive they

are (Theo 

Compernolle)





Brainchains
Een introductie



Adhoc-raten

• Proberen te multitasken

• Micro-breaks vullen met taakjes/ mails

→Continu ‘stressniveau’

→Activeert primitief reflexbrein

→Disconnect to reflect

→brainbreaks

Brainchain #1



Multitasking

→Contraproductief

→4x langer nodig om een laag kwalitatief resultaat te bekomen

→Switchen is tijdverlies, energieverlies, creativiteitsverlies, kwaliteitsverlies …

Brainchain #2



Negatieve stress

→Altijd geconnecteerd veroorzaakt continue (lage) stress

→Negatief effect op abstract denken, analyseren, creativiteit, …

→Gezonde stress is interval stress: brainbreaks zijn nodig om informatie te verwerken

Brainchain #3



Te weinig slaap

→Negatief effect op abstract denken, analyseren, creativiteit, …

Brainchain #4



Brainchain #5

The open office



If Steve Jobs would have 

worked in a modern office, 

glued to an iPhone, he 

would never have invented 

the iPhone!  

“

“



Too many offices are 

developed and built for the 

company, not for the 

workers

Open offices are built 

because it is possible, not 

because it is good for the 

workers.

“

“



Brein-verstoring
Oorzaken en gevolg



Geluid 



Gebrek aan territorium

→ Zich niet “veilig” voelen



Te veel mensen



Monotone omgeving

Monotoon geluidMonotone geur

Monotone kleur

Monotone temperatuur

Geen invloed op omgeving



De oplossingen



1) Welke taaksoorten zijn er op kantoor?



Taaksoorten 

Concentreren Communiceren

Samenwerken Opladen en deconnecteren



2) Wat is er nodig om deze taaksoorten optimaal te 

kunnen uitvoeren?



Concentreren 

Taken Noden Faciliteiten

Gefocust 

individueel werk

• Privacy en rust

• Goede verlichting

• ‘persoonlijk’

• Visueel en akoestisch 

afgeschermd van 

andere activiteiten

• Ramen

• Personaliseerbaar

• Werkplekken volgens 

aanbevelingen 



Communiceren 

Taken Noden Faciliteiten

Fysiek of digitaal • Geen afleiding

• Geen ‘extra oren’

• Akoestisch

afgeschermd



Samenwerken

Taken Noden Faciliteiten

Discussies, 

presentaties,  

brainstorm, …

• Stimulerende 

omgeving

• Plaats

• Veel ruimte

• Goede akoestiek

• Anderen niet storen



Opladen en deconnecteren

Taken Noden Faciliteiten

Relax en 

recupereer, 

beweeg

→ Rustig

→ Interactief

→ Actief 

→ Stille ruimte

→ Lounge 

→ Sport, wandel, … 



• Mix geen functies in 

één ruimte

• FOCUS op FOCUS

Aandachtspunten 

Theo Compernolle

https://drive.google.com/file/d/1wVFjKlVfhZpROM3mifVlHzHXaXxQBfP8/view


When collaboration and 

communication need 

improvement, start 

thinking about the 

management culture, not 

about the office walls.



3) Maak een schetsmatige indeling met volgende ruimtes:

• Stille individuele kantoren

• Stille ruimte

• Telefooncellen

• Vergaderzalen

• Lounge

• Koffiehoek

• Circulatie

• Projectruimte

• Ontspanning 



a b

c

a) Gedeeld kantoor met vaste 
werkplekken – deels afgeschermd

b) Gedeeld kantoor met flex
werkplekken – deels afgeschermd

f) Kloosterstraat

f

g h) Vergaderzalen 
i) Projectrooms 

k) Refter 
l) Lounge - ontspanning

c) Telefooncellen/ kleine gespreksruimte

d) Individuele kantoren
e) Stille kamers (2-4 werkplekken)

g) Winkel-wandelstraat



Amongst intelligible 

speech the worst is 

overhearing one half of a 

conversation, typically a 

phone conversation. Let’s 

call these “demilogues”



4) Re-lay-out van een bestaande ruimte



sanitair



sanitair



Wat zegt onze wetgeving?



Codex – Boek VIII – titel 2 -

beeldschermen



Taken op kantoor

• Concentreren (prioriteit!)

• Communiceren 

• Samenwerken 

• Deconnecteren - (wetgeving: pauzes of anderssoortige activiteiten)

Lay-out – zones scheiden van elkaar

• Stille zone (met uitwijkmogelijkheden telefonie, kort overleg en zo)

• Kloosterstraat en de Meir

• Ontmoetings- en communicatiezone

• Buitenruimte?

Notitieblok



Vragen of

opmerkingen?


