
Sinds de COVID-periode zijn we onze kantoren anders
gaan gebruiken. We werken hybride en combineren
thuiswerken steeds vaker met werken op kantoor. En áls
we op kantoor zijn, gebruiken we de ruimtes op een
andere manier. Die ontwikkeling was al langer gaande,
maar is door de coronacrisis in een versnelling gekomen. 

We kijken dus steeds vaker op een andere manier naar
onze werkomgeving. Steeds meer organisaties zijn hier
mee bezig. Ze richten hun kantoren in als
‘ontmoetingsplek’, of maken aanpassingen zodat
‘hybride’ of ‘activiteitgericht’ werken mogelijk wordt. 

Maar wat is nu het beste voor je brein? Voor je welzijn,
gezondheid en productiviteit? Hoe ziet het ideale kantoor
er eigenlijk uit? En hoe begin je, als je je kantoor anders
wil inrichten? In deze yellowpaper nemen we je
stapsgewijs mee. 
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1 Breinproof kantoor
Waarom is het zo belangrijk om een kantoor anders, en het liefst zo ‘breinproof’
mogelijk, in te richten? Daar zijn vier belangrijke redenen voor te noemen.

 
Welzijn
Een goede werkomgeving, waarin het accent steeds meer komt te liggen op
ontmoeting, is een belangrijke voorwaarde voor werkgeluk, net als de componenten
‘verbondenheid’, ‘autonomie’ en ‘competentie’. Een goede werkomgeving heeft
invloed op genoemde componenten in positieve zin. Hoe meer een werknemer
werkgeluk ervaart, hoe langer hij of zij verbonden blijft aan de organisatie. Geen
onbelangrijk aspect tijdens de enorme krapte op de arbeidsmarkt.

Productiviteit
Bovendien leidt meer werkgeluk tot hogere productiviteit. De kwaliteit van je
werkleven wordt namelijk sterk beïnvloed door de kwaliteit van je werkomgeving. Je
omgeving heeft een enorme invloed op je brein. En dus ook op het werk dat je levert
en je productiviteit. Een stiller kantoor is een belangrijke factor. Door een verbeterde
werkomgeving stijgt de werkprestatie met 5 tot 15 procent! Ook vermindert het
ziekverzuim en verloop.

Creativiteit
De werkomgeving bepaalt ook de creativiteit. Creatieve ruimtes hebben positieve
invloed op innovatieprocessen en op de creativiteit van medewerkers. Mensen geven
zelf ook aan dat ze creatieve ruimtes prettig vinden.

Gezondheid
De beweging naar een breinproof kantoor heeft dus voordelen in zowel sociaal als
economisch opzicht. Daarbij komt het accent steeds vaker te liggen op het stimuleren
van gezondheid van medewerkers, in plaats van op het voorkomen van
gezondheidsklachten. Een interessante ontwikkeling omdat het een verschuiving van
investeringen betreft: preventie krijgt daarmee een andere en bredere invulling, die
verder gaat dan de kantoormuren. 

J
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2 Aan de slag
Ga je jouw kantooromgeving anders inrichten? Of ben je als communicatie- of hr-
adviseur betrokken om te zorgen voor draagvlak of mee te denken over het plan?
Stel jezelf of je team de volgende twee vragen.

1 Wat past bij je organisatie?
Voor kantoorinrichting is er geen ‘one size fits all’-oplossing. Iedere organisatie doet
ander werk, is anders georganiseerd en heeft een andere cultuur. Bedenk eerst wat
goed zou passen bij jouw organisatie. Wat past bij je visie, missie en kernwaarden? Je
werkomgeving zegt heel veel over wat je als werkgever belangrijk vindt. Wat wil je
uitstralen? 

2 Wat hebben medewerkers nodig?
Het is sterk aan te raden om de mensen te betrekken die er in de praktijk zullen gaan
werken. Wat hebben zij nodig? Waar hechten zij waarde aan? Wat voor werk doen ze
eigenlijk, hoe vaak komen ze daarvoor naar kantoor en welke eisen stelt dat aan de
werkomgeving? 

Zo’n inventarisatie doe je het beste in samenwerking met (een deel van) de
medewerkers zelf. Dat kan met een enquête, of persoonlijker met gesprekken of
ontwerpsessies. Wanneer je ze op tijd betrekt en serieus wat doet met hun input,
voorkom je bovendien weerstand tegen de verandering of de nieuwe manier van
werken. 

Meer daarvoor lees je in een ander yellowpaper: Hoe krijg je medewerkers mee in
activiteitgericht werken?
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https://nieuwewending.nl/wp-content/uploads/2021/09/Nieuwe-Wending-Yellowpaper-Hoe-krijg-je-medewerkers-mee-in-een-nieuwe-werkomgeving.pdf


3 Ontwerp maken
Hoe richt je je kantoor het beste in? Na de vaste kamers (te weinig
samenwerking) en de open kantoortuinen (te veel rumoer) raden deskundigen nu
vaak ‘activiteitgericht werken’ aan. Dit concept, dat eind jaren ’90 opkwam,
wordt ook wel AGW genoemd. Activiteit gerelateerd werken, of in het Engels:
activity based work. Wat is dit en wat zijn de voordelen?  

Kies zelf een plek
Het idee achter AGW is dat medewerkers geen vaste werkplek hebben, en dat er ook
geen open, gedeelde werkruimte is. In plaats daarvan biedt je kantoor verschillende
typen werkplekken (of zones), ieder geschikt voor andere activiteiten. Je kiest dus een
plek die past bij het werk dat je gaat doen. 

Het idee is dat medewerkers zowel een plek kunnen kiezen waar ze in rust en stilte
geconcentreerd werk kunnen doen, als een plek waar ze met anderen kunnen
overleggen of samenwerken. Volgens dit concept kun je werk zien als iets wat je wil
doen, in plaats van een plek waar je moet zijn. 
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Klik op de video om hem te bekijken.

https://www.youtube.com/watch?v=UazUdUQn3s0&t=1s


Zones kiezen  
Maar welke zones heb je nodig en hoe richt je die omgevingen in? Een mooi startpunt
is de ‘activity based working practice guide’ van werkplek-expert Jurriaan van Meel.
Hij onderscheidt verschillende ‘zoning principles’, die kunnen helpen om het gesprek
aan te gaan over wat het beste bij je organisatie en je medewerkers past. 

Plekken voor teams
De eerste keuze is om zones in te richten op basis van afdelingen of teams. In hoeverre
wil je vastleggen op welke plek een bepaalde afdeling werkt? Je hebt eigenlijk drie
keuzes:

1 Alles flex
Alle medewerkers mogen zelf bepalen waar in het gebouw ze gaan werken. Dat kan
overal zijn. Heel flexibel en het stimuleert kennisdeling door de hele organisatie. Maar
het kan samenwerking ook in de weg zitten, als teams verspreid zitten over het hele
gebouw.

2 Team ankers
Afdelingen hebben geen vaste plek, maar wel een ‘ankerpunt’ waar ze bijvoorbeeld
kluisjes, gezamenlijke spullen of een eigen koffietafel hebben. Hieromheen zoeken
collega’s een flexplek. Collega’s van hetzelfde team kunnen elkaar snel vinden, zonder
dat er ‘harde grenzen’ zijn.

3 Team zones
Afdelingen zijn toegewezen aan een bepaald bouwdeel of vleugel. Hoewel
medewerkers in principe vrij zijn om overal te werken, hebben teams wel een eigen
‘home base’ waar ze hun directe collega’s snel kunnen vinden. Goed voor de
onderlinge samenwerking, minder voor de kennisdeling tussen afdelingen. 
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Focusplekken. Dit zijn kleine, afgesloten kamertjes die (zoveel mogelijk)
geluiddicht zijn zodat je je hier maximaal kunt concentreren. Ook geschikt om te
(video)bellen.
Stilteplekken. Dit lijkt qua inrichting op de samenwerkplekken, met meerdere
bureaus in een open ruimte, met als enige verschil dat hier ‘bibliotheek-regels’
gelden. Hier mag niet worden gebeld en (hard) gepraat. 

Plekken voor activiteiten

De tweede keuze is om activiteiten en plekken aan elkaar te koppelen. Welke
werkzaamheden gebeuren er op jouw kantoor en wat voor omgeving past daar goed
bij? We onderscheiden vijf typen werkzaamheden.

1 Samenwerken
Samenwerken, het klinkt zo logisch, daarvoor kom je naar kantoor. Met andere
mensen tegelijk werken, al dan niet aan hetzelfde project. We zien verschillende
omgevingen die daarbij kunnen passen:

2 Concentreren
Focusplekken zijn – de naam zegt het al een beetje – plekken waar je geconcentreerd,
zelfstandig werk doet, zoals lezen, schrijven, of onderzoek doen. Hoewel we hiervoor
steeds vaker thuisblijven (zie ook ‘Hybride werken’ hieronder) kun je ook je kantoor
hiervoor klaarmaken. We zien globaal twee opties:
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Open werkplekken. Hier vind je typisch meerdere (vier
tot acht) bureaus in een open ruimte, goed om samen te
werken en kantoorwerk te doen waarbij een beetje
afleiding niet erg is. Ook bellen kan hier gewoon.
Semi-open werkplekken. Dit zijn bureaus met een
halfhoge afscheiding, bijvoorbeeld met een bureau met
een achterwand. Qua prikkels en geluid zorgt dit voor
meer rust, zodat je je hier beter kunt concentreren. 
Projectkamer. Een afgesloten kamer met meerdere
bureaus en faciliteiten zoals whiteboards, flip-overs of
digitale schermen, bedoeld om met een groepje nauw
samen te kunnen werken aan een project.



Keuken. Dit hoeven we niet uit te leggen, toch? Waar de koffie is, daar zijn de
collega’s. Hier vindt de meeste informele interactie plaats. 
Informele zitjes. Comfortabele banken of fauteuils die lekker zitten, waar je kunt
bijpraten of discussiëren. Geschikt voor informeel overleg.

3 Overleggen
Naast de werkplekken heb je waarschijnlijk overlegplekken nodig. Hier komen mensen
fysiek bij elkaar om te vergaderen, bij te kletsen, te brainstormen, één op één
gesprekken te voeren of juist met een groep bij elkaar te staan. 

4 Kletsen
Verder heb je nog allerlei praktische ruimtes, zoals de ingang, het halletje, de kluisjes
of de printer. Vaak zijn dit de plekken waar de meeste toevallige, sociale ontmoetingen
plaatsvinden. Waar mensen bijkletsen. Zeer belangrijk voor de sociale verbinding!
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Overlegruimtes (klein – midden – groot). Afgesloten ruimtes
waarin je aan tafel met elkaar kunt overleggen, met twee tot
twintig personen. Geschikt voor brainstorms, vergaderingen,
presentaties et cetera. 
Stand-up. Een open ruimte waar je staand kunt overleggen.
Bijvoorbeeld geschikt voor je dagstart, of overleggen die niet te
lang moeten duren. Vaak met een flip-over of digitaal scherm.
Treincoupé. Half afgesloten ruimte voor korte overleggen met
een paar collega’s. Visueel afgesloten van de rest van de ruimte.
Vaak zien ze eruit als een treincoupé.
Belplekken. Aparte hokjes voor overleg op afstand – via de
telefoon of Zoom/Teams – zonder dat andere collega’s daar last
van hebben. Draagt bij aan meer rust op de overige werkplekken.



5 Spelen
Dit zie je niet op ieder kantoor, maar voor je mentale (en fysieke) gezondheid kan dit
hét verschil maken. Denk na over een plek om te spelen, waar collega’s zich kunnen
ontspannen, kunnen bewegen, kunnen lachen. Om zich tussen het werk door even op
te laden, en daarna met frisse energie weer verder te kunnen. Dat heeft ons brein
gewoon nodig. Niet voor niets staan we ook wel bekend als de ‘homo ludens’: de
spelende mens.

 

Zichtbare zones

Zodra je scherp hebt welke zones waar moeten komen – wie daar kunnen gaan
werken en wat daar de bedoeling is – kun je normen of spelregels helder
communiceren. Zo voorkom je dat er verschillende beelden of verwachtingen gaan
leven. 

Wanneer je kantoorconcept bijvoorbeeld bestaat uit verschillende zones voor
verschillende werkzaamheden (bijvoorbeeld met overlegplekken,
concentratieplekken en samenwerkplekken), helpt het als in de ruimte zelf snel
zichtbaar is waar elke zone zich bevindt. Hang plattegronden op en breng signing aan
op en rondom de verschillende plekken. Zo herinner je mensen – op het moment dat
ze bij een werkplek aankomen – wat hier precies de bedoeling is.

Meer tips hierover lees je in een eerder yellowpaper: Hoe krijg je medewerkers mee in
activiteitgericht werken?
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Speelplek. Dit kan bijvoorbeeld een
pingpongtafel zijn, een voetbaltafel, of een
spelcomputer. Of denk aan een kaartspel of
puzzel voor in de pauze. Zolang het maar
past bij je organisatie en je medewerkers!

https://nieuwewending.nl/wp-content/uploads/2021/09/Nieuwe-Wending-Yellowpaper-Hoe-krijg-je-medewerkers-mee-in-een-nieuwe-werkomgeving.pdf


4 Zintuigen prikkkelen

Als je te weinig prikkels ontvangt, is je activatieniveau te laag. Dat ervaar je als
onaangenaam, waardoor je minder goed functioneert. 
Als er te veel prikkels op je inwerken, is je activatie hoger dan je optimale niveau.
Ook dat is niet fijn en zorgt ervoor dat je minder goed kunt werken. 

Een breinproof kantoor is een plek die je zintuigen stimuleert. Dat klinkt mooi,
maar hoe doe je dat? Hoe prikkel je je brein en stimuleer je de productiviteit en
het werkgeluk?  

Hersenscans
Een Italiaans bedrijf onderzocht de impact van een zintuigen-prikkelende
kantoorinrichting op de productiviteit en het welzijn van medewerkers. Het bedrijf
gebruikte daarvoor hersenscans en eye tracking-technologie op de werkplek. Zo
brachten ze verschillen in hersenactiviteit in kaart, die wijzen op verschillen in
productiviteit. Uit de studie kwam een positief effect naar voren van werkplekken die
de zintuigen prikkelen. Wanneer je op zo’n plek aan de slag gaat, kun je je beter
concentreren en beter leren. 

‘Optimaal activatieniveau’
Wel moet je rekening houden met het soort werk dat op een bepaalde plek gedaan
wordt. Als het activatieniveau – de geprikkeldheid van het zenuwstelsel – van je
medewerkers niet optimaal is, komt hun productiviteit namelijk in de knel. En dat wil
je niet! Iedereen heeft een eigen optimaal activatieniveau. Bij die hoeveelheid prikkels
voel je je het prettigst en kun je het best functioneren. Het is belangrijk om op kantoor
de juiste balans te vinden tussen stimulatie van zintuigen en productief werken.

Zicht

Licht
Denk je aan zicht, dan denk je aan licht. Goede verlichting en voldoende daglicht zijn
belangrijke voorwaarden voor welzijn op het kantoor. Daglicht draagt bij aan een
goede nachtrust, aan hoe actief je overdag bent en aan je kwaliteit van leven. 

Kleur
Ook kleurgebruik speelt een rol. Door kleuren doelbewust te gebruiken, kun je taken
ondersteunen die mensen op bepaalde plekken doen. Wetenschappelijk gezien is er
trouwens weinig onderbouwing voor het effect van kleur op mensen. 
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Toch heeft een aantal kleuren wel een universele betekenis. Rood wordt bijvoorbeeld
vaak geassocieerd met gevaar. In het kantoor van Nieuwe Wending staat geel centraal,
een kleur uit onze huisstijl. Aan geel worden eigenschappen toegeschreven als
‘levendig’ en ‘energiek’, maar te veel geel kan ook precies het tegenovergestelde
effect bereiken. Door subtiele kleuraccenten in de verschillende ruimtes aan te
brengen, voorkomen we overprikkeling. 

Rond
Kijk je in ons kantoor om je heen, dan zie je veel ronde vormen terugkomen. De tafels
in de meeste ruimtes zijn rond. Er hangen ronde lampenkappen. Zelfs de
vloerbedekking bestaat uit cirkels. Uit neurowetenschappelijk onderzoek blijkt dat
mensen ronde vormen mooier vinden dan rechte vormen. 
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Natuur
Als je ons kantoor binnenstapt, ontkom je er niet aan: planten. Planten hebben een
langdurige positieve invloed op het welzijn van medewerkers. Door planten voelen
medewerkers zich prettiger en meer thuis, ervaren ze een verbetering in de
luchtkwaliteit en hebben ze het gevoel zich beter te kunnen concentreren. 

Niet alleen de ervaringen zijn positief; de gemeten daadwerkelijke productiviteit is
groter in een met planten verrijkte werkomgeving. Deze positieve effecten lijken nog
sterker als er sprake is van empowerment; als medewerkers meebeslissen over de
inrichting van de werkomgeving. 

De planten en de fotowand met bomen zijn voorbeelden van biophilic design. Deze
inrichting, gebaseerd op de natuur, kan volgens onderzoek stress verminderen,
cognitief functioneren verbeteren, creativiteit vergroten en ons welzijn een boost
geven. Studies laten zien dat natuur om je heen zien een positief effect op
medewerkers heeft. 
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En als je budget het toelaat, overweeg dan om bewegende natuur toe te voegen, zoals
een waterval of bomen die bewegen in de wind. Dat heeft een nóg positiever effect op
het welzijn dan statisch groen. Het groen hoeft overigens niet altijd ‘echt’ te zijn. Wel
moet je brein direct een associatie kunnen leggen met ‘echte’ natuur. 

Zo kunnen zijden planten prima volstaan, maar een groen geschilderde muur niet.
Ook de suggestie van bewegend blad is vaak al voldoende. Deze suggestie kan
bijvoorbeeld worden gecreëerd door een semi-transparant doek op te hangen met
daarachter een kunstboom waar continu een luchtstroom doorheen waait. Aan de
voorkant van het doek wordt de suggestie gewekt dat zich achter het doek een echte
boom bevindt met een ruisend bladerdak.
 
Medewerkers hebben zelf ook een voorkeur voor een natuurlijke omgeving. Voor
driekwart van de activiteiten die we op het werk doen, vinden we natuurlijke
omgevingen de beste plek. Die omgevingen zien we als meer fascinerend,
ontspannend, open, licht en stil. 

Is het je in de natuur wel eens opgevallen dat je bepaalde patronen, die op elkaar
lijken, steeds ziet terugkeren? Dit noemen we fractals. Deze patronen verlagen stress.
Onze vloer met Hongaarse punt is er een mooi voorbeeld van. 
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Tast

Daarnaast zijn er ontastbare dingen die je toch voelt. De temperatuur
bijvoorbeeld. Het moet niet te koud zijn, maar ook niet te warm.
Vergeet ook de luchtkwaliteit niet. Een slechte luchtkwaliteit wordt
geassocieerd met slechtere cognitieve prestaties. Ook
luchtvochtigheid en ventilatie zijn meer dan feel-good factoren: ze
kunnen daadwerkelijk de prestatie en gezondheid van medewerkers
beïnvloeden. 

Geluid
De akoestiek in een kantoorruimte laat soms te wensen over. Denk aan
onnatuurlijke klanken, nagalmen. Dit kun je verbeteren door bepaalde
hulpmiddelen te gebruiken. Zo zijn de wanden in ons kantoor bekleed
met geluidsabsorberende cirkels van PET-vilt. Deze zijn opgetrokken
uit gerecyclede PET-flessen en dus ook nog eens duurzaam. En er
hangen akoestische baffles en ronde eilanden aan het plafond. Dat
zorgt allemaal voor een natuurlijker geluid en minder galm.

Een ander aandachtspunt is de geluidsoverlast van een open
kantoorruimte. Het gemiddelde volume op kantoren is 65 decibel. Bij
dat volume adviseert de Wereldgezondheidsorganisatie om
gehoorbescherming te dragen! 

Achtergrondgeluid, zelfs bij laag volume, wordt gelinkt aan hogere
niveaus van stresshormonen, slechter kortetermijngeheugen, verlaagd
leesbegrip en een verlaagde bereidheid om anderen te helpen of om
met anderen te communiceren. Hoewel een open kantoorruimte
samenwerking stimuleert, kun je ervoor kiezen toch een gedeelte in te
richten als aparte stiltezone. Ook akoestische hulpmiddelen helpen
tegen geluidsoverlast: ze verminderen niet alleen de galm, maar
werken ook dempend.         
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Bij tast denken we meestal aan hoe je je
voelt als iets je huid aanraakt. Maar bij
kantoorinrichting zit tast ‘m ook in de
verschillende materialen en stoffen. Een
werkplek met een balans aan texturen,
nodigt veel meer uit dan een ruimte met
alleen maar plastic. Daarom is ons kantoor
ingericht met een mix aan materialen, zoals
hout, karton, melamine, vilt en kurk. De
natuurlijke materialen, bijvoorbeeld hout,
worden vaak geassocieerd met warmte. 



Reuk 

Smaak

Wist je trouwens dat de kleur en de vorm van een koffiekopje invloed hebben op je
smaakbeleving? Een donkere kleur kopje, of een vierkant kopje, of een kopje met een
kubusvormige textuur, zorgt ervoor dat je koffie sterker of meer bitter smaakt. Een
hoogleraar in visuele communicatie deed onderzoek naar dit fenomeen, dat
crossmodal correspondence wordt genoemd. 

Verwachtingen over het ene zintuig, bijvoorbeeld zicht of tast, slaan over naar het
andere zintuig, smaak. Vorm, kleur en textuur beïnvloeden dus onze smaak. Zelfs het
gewicht, hoe zwaar iets voelt in je handen, kan de smaakintensiteit beïnvloeden. Dat
wordt een leuk experimentje tijdens de koffiepauze op het werk!
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Reuk is een van de sterkste zintuigen. Dit zintuig is namelijk
verbonden aan emotie- en geheugenfuncties in je brein. Reuk kan
invloed hebben op je productiviteit op het werk. Bepaalde geuren
kunnen alertheid vergroten, en daarmee efficiëntie. Wist je
bijvoorbeeld dat mensen geneigd zijn om hun bureau schoner te
houden als het ruikt naar citroen? Het doet onbewust denken aan
schoonmaakmiddel. Wie weet een experiment waard, als je een
clean desk policy wil invoeren!

Ander onderzoek laat zien dat de geur van pepermunt ons
geheugen verbetert en ons alerter maakt. De geur van de ylang-
ylang bloem zorgt er daarentegen voor dat we ons rustiger voelen.
Net als de geuren van sinaasappel en lavendel trouwens, die laten
ons kalm laten voelen en verbeteren onze stemming. 

Als je aan smaak denkt, dan denk je niet direct aan
kantoorinrichting. Maar de dingen die we eten, gedurende
de dag, kunnen onze aandacht beïnvloeden. In de Boreel
zorgen we dat er altijd goeie koffie en thee is – een beetje
cafeïne om wakker te worden kan geen kwaad, toch? Ook
ligt er veel Tony’s Chocolonely in de la. Volgens Japans
onderzoek krijgt je concentratievermogen een boost als je
elke dag een stuk pure chocolade eet. En we weten
allemaal dat cacao ervoor zorgt dat we dopamine
aanmaken, ook wel het gelukshormoon genoemd. 
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5 Conclusie 
In vogelvlucht hebben we je in dit yellowpaper meegenomen in diverse overwegingen
om je kantoor zo breinproof mogelijk in te richten. Ook hebben we twee belangrijke
bouwstenen aangedragen voor een breinproof kantoor: activiteitgericht en zintuigen
prikkelend. Overweldigend allemaal? We zetten het hierbij nog even voor je op een rij:

Als je aandacht besteedt aan zintuigen en zones, komt een breinproof kantoor steeds
dichterbij. Voordat je aan de slag gaat met beide elementen, moet je er natuurlijk voor
zorgen dat je randvoorwaarden op orde zijn. Zo moet de inrichting en het gebruik van
je kantoor passen bij je organisatie en je medewerkers. 

Laat je overigens niet te veel meevoeren met trends, maar kijk wat écht past bij jou en
je medewerkers. Wat maakt ze blij? Dat zorgt niet alleen voor meer efficiëntie en
productiviteit, maar verlaagt ook werkstress, uitval en verloop. En misschien nog het
allerbelangrijkste: het zorgt voor werkplezier en draagt bij aan duurzame gezondheid
van je medewerkers. Niet gek toch, als je daar als werkgever een klein steentje aan
kunt bijdragen? Zeker weten dat je daar zelf ook blij van wordt! 



Zin om te sparren?
Hopelijk kun jij deze tips gebruiken in jouw verandertraject! Wil jij eens sparren met
een van de Nieuwe Wending-adviseurs? Stuur een mailtje naar
info@nieuwewending.nl en we spreken af voor een kop koffie. We denken graag met je
mee over onderzoek, strategie, gedragstechnieken en communicatiemiddelen. 

Y E L L O W P A P E R

Dit yellowpaper hebben we geschreven op basis van de lessen die we bij Nieuwe
Wending hebben geleerd, toen we in 2021 verhuisden naar de Boreel in Deventer en
onze werkplekken ‘breinproof’ wilden inrichten. Het resultaat daarvan zie je op de
foto’s in hoofdstuk 4. Het ontwerp en de uitvoering van deze herinrichting is gedaan
door Happy Spaces. Zij hebben ook de meeste foto’s in dit yellowpaper gemaakt.

Happy Spaces & Nieuwe Wending 

mailto:info@nieuwewending.nl
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