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Hybride werken is de combinatie van activiteit
gerelateerd werken en tijd- en plaats
onafhankelijk werken. Ook wel de combinatie van
het werken thuis en op kantoor. 
Voor de ene taak is het fijn om deze geconcentreerd
thuis uit te voeren, terwijl het voor andere
werkzaamheden handiger is om naar kantoor te gaan
omdat je eenvoudiger kan overleggen met collega's. 

Los van het samenwerken en op locatie zijn, merken
we dat we het vaak fijn vinden om de sociale
contacten op de werkvloer te kunnen onderhouden. 
Tijdens de pandemie werd er veel vanuit huis
gewerkt, de interactie via het beeldscherm met
klanten en collega's was vaak onpersoonlijk, kort en
oppervlakkig. De sociale ontmoeting bij het
koffieapparaat hebben we gemist. 



De fysieke werkplek op het kantoor zo vormgeven dat deze de thuiswerkplek
aanvult en een toegevoegde waarde heeft voor zowel het bedrijf als de
gebruikers. Een trigger en een reden om ook op kantoor te werken. Hoe pak
je dat aan? 

Bij OVING geloven we in het 'clubhuis' principe. Een kantoor als inspirerende
en verbindende werkomgeving. Binnen deze omgeving komen we samen
voor een aantal doeleinden: 

''Je kunt de koers pas bepalen,
 als je weet waar je staat''

Een plek waar ruimte is om te ontwikkelen, je uitgedaagd wordt, topprestaties
kunt leveren, gewaardeerd wordt en waar je samen kunt werken aan betere
bedrijfsresultaten. Waar je het gevoel hebt dat je bij de 'club' hoort, maar waar
ook ruimte is om tussen vergaderingen of brainstormsessies even in
concentratie je eigen werkzaamheden uit te voeren. 

De balans tussen al deze facetten en de daadwerkelijke invulling daarvan op
het kantoor is maatwerk. Het ademt het bedrijfs-DNA en is het kloppende hart
van de onderneming. 

Ontmoeten 
Samenwerken
Verbinden
Trainingen/cursus 



Hoe pakken we het aan?
We bekijken en inventariseren de huidige situatie. Door in gesprek
met elkaar te gaan komen verwachtingen in beeld en ontstaat er 
 een wensenlijst. Dit vormt de basis om het kantoor te kunnen
herstructureren zodat deze gaat voldoen aan de gewenste situatie.

Er ontstaat een nieuw vlekkenplan waarbij alle facetten in
producten worden uitgevoerd; concentratiewerkplekken om
individuele werkzaamheden op te pakken, werkeilanden om samen
te werken, vergaderruimtes om te overleggen en informele hoekjes
om te verbinden, te overleggen of om samen te lunchen.

Elke beschikbare vierkante meter wordt optimaal benut. Wellicht
kunnen er zelfs meters worden ingeleverd die zorgen voor een
kostenbesparing.

Vanuit het vlekkenplan werken we verder naar het complete
ontwerp. Hierin komt de indeling tot leven met het samenbrengen
van wand-afwerking, vloeren, raamstoffering, meubilair,
materialen, verlichting, planten  en accessoires. 



Ondanks een zonering tussen de verschillende facetten,
houden we ook veel rekening met een flexibele indeling. Als de
werkzaamheden er om vragen, zijn de ruimtes en de producten
makkelijk aan te passen naar een nieuwe omgeving. Maar we
kijken verder dan alleen naar nieuwe kantoor innovaties. Het
gaat vooral om het bieden van het juiste, passende
werkklimaat.

Er komt ook meer kijken dan alleen de indeling en de invulling met
diverse producten. Ook techniek, verlichting, akoestiek en
duurzaamheid spelen hierbij een belangrijke rol. Daarvoor werken wij
met geschikte partners en vanuit het oogpunt van duurzaamheid
proberen we zoveel mogelijk bestaand meubilair her te gebruiken.
Dan wel in de originele staat, dan wel refurbished zodat het in en bij
de gewenste situatie past. 

flexibiliteit & multifunctioneel



Meer informatie over hybride werken of wilt u een afspraak maken? 
Neem contact op met één van onze projectadviseurs;

06 515 07 431
j.luiken@oving.net

JOHN LUIKEN

06 514 90 477
j.hemmel@oving.net

JEROEN HEMMEL

06 319 47 954
t.beikes@oving.net

TINEKE BEIKES ROBIN HATZMANN

06 513 32 669
r.hatzmann@oving.net
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