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"Happy employees give you happy customers"
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Beste ondernemer, Beste HR-manager,

Beste facility-manager, Beste enthousiaste medewerker

Wist je dat onze naam Loff geïnspireerd is op Lucky Office?

Kantoorgeluk is onze dada. Wij willen elke werkplek werkbaar beter

maken. Met de terugkeer naar kantoor krijgen wij heel vaak de vraag:

“Hoe zorg ik ervoor dat mijn mensen

liever op kantoor komen werken dan thuis?”

Hoe houd ik mijn medewerkers enthousiast?

Voldoet onze huidige kantooromgeving nog aan de nieuwe normen

anno 2022?

In deze whitepaper sommen we de 6 belangrijkste trends op die ervoor

zorgen dat medewerkers zich thuis voelen op kantoor, dat ze productief

én gezond kunnen werken.

Benieuwd hoe we jouw kantoor werkbaar beter kunnen maken?

Veel leesplezier.

With Loff

Ann Gheysen

VOORWOORD
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Door de verhoogde populariteit van de coworking spaces en de

thuiskantoren moet de kantoorruimte zich meer dan ooit bewijzen als

goede werkomgeving. Hoe het kantoor eruit ziet, welke sfeer het

oproept en welke mogelijkheden er zijn, speelt ongetwijfeld een rol bij

het aantrekken van nieuw talent, maar ook voor het behoud van huidige

werknemers.

Flexibiliteit, verbondenheid tussen collega’s en evengoed de nood aan

focus en concentratie was nog nooit zo hoog. Door het maandenlange

thuiswerk zijn we niet meer gewoon aan de prikkels van het

kantoorgebouw en hebben we des te meer moeite om ons te kunnen

focussen op onze taak. Daar zijn oplossingen voor nodig die zich

vertalen in een aangepaste kantooromgeving en/of de mogelijkheid om

van thuis uit te kunnen werken.

“De mens is het belangrijkste kapitaal voor een
onderneming en te duur om niet in te investeren.

Kantoorgeluk is cruciaal en brengt het bedrijf vooruit:
Happy employees give you happy customers!”

DE WERKPLEK ALS TROEF VOOR HET

BEHOUDEN EN AANTREKKEN VAN TALENT
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https://www.loff.be/de-ideale-werkplek/hoe-je-kantoorinrichting-bijdraagt-aan-een-positieve-werksfeer/
https://www.loff.be/de-ideale-werkplek/concentratie-op-kantoor/


Je kantoorgebouw is het visitekaartje van je onderneming, een extra

troef om je employer brand uit te bouwen. Een bedrijf dat toont dat

gezondheid, productiviteit, samenhorigheid, flexibiliteit, .. belangrijk is, zal

het altijd blijven halen van een bedrijf dat niet met zijn tijd meegaat.

Investeren in een werkplek waar mensen zich optimaal kunnen

ontwikkelen en die op alle mogelijke manieren rekening houdt met de

gezondheid en het welzijn van de medewerkers is voor een werkgever

een niet te onderschatten troef. Tenslotte brengen we een groot deel

van ons leven door op kantoor, vanzelfsprekend moet dit een plek zijn

waar we ons 100% goed voelen!

Wat wil je uitstralen als bedrijf?

Wat zijn de missie en visie van het

bedrijf en is de inrichting hierop

afgestemd ?
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“Tijden veranderen en we kunnen niet meer verlangen dat ons 

talent dag in dag uit kan functioneren in een omgeving van een 

vorige generatie. Er is nood aan ruimte, verademing, licht en 

ergonomisch comfort. We zijn daarom ook heel tevreden over de 

samenwerking met Loff, ons kantoor voldoet nu aan deze 

normen."

Marleen Vandenbuverie, zaakvoerder Devagro

Bekijk de case
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https://www.loff.be/referentie/devagro/


HET KANTOOR ALS PLAATS

OM TE ONT-MOETEN

Wat straalt je ruimte uit? Geeft die

‘goesting’ om er te werken of te

vergaderen? Goed ingerichte

kantoren zijn een bron van energie.

De functie van het kantoor verandert. Het wordt een plaats om elkaar te

ontmoeten, om te vergaderen, om te brainstormen, om mensen uit te

nodigen, (potentiële) klanten te laten zien wie je bent en waarvoor je

staat. Het wordt een etalage voor je bezoekers en je medewerkers.

Daarom is het ook belangrijk om je kantoor zo modulair mogelijk in te

richten. Creëer een verscheidenheid aan ruimtes, zodat mensen kunnen

kiezen voor een omgeving die ze prettig vinden. Of voorzie polyvalente

ruimtes met modulair meubilair om in een mum van tijd een

vergaderzaal om te bouwen naar een gastvrije onthaalruimte.

De focus van kantoorinrichting verschuift naar een onthaal, enkele

(kleine) vergaderruimtes, een aangename ruimte om te lunchen,

stiltewerkplekken en ontspanningsruimtes.
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https://www.loff.be/de-ideale-werkplek/hoe-je-kantoorinrichting-bijdraagt-aan-een-positieve-werksfeer/
https://www.loff.be/kantoorinrichting/
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GEZOND(HEID)

OP HET WERK

Werknemers willen dat hun werkgever een gezonde werkomgeving

creëert. Dat blijkt uit het onderzoek van Mercer, een internationale

organisatie gericht op het ontwikkelen en implementeren van Human

Resource-oplossingen. Goede gezondheidsbenefits binden

medewerkers aan een bedrijf.

HOE CREEER JE EEN GEZONDE WERKPLEK?

Een gezonde werkplek houdt rekening met diverse facetten. Er moet

aandacht zijn voor o.a. licht, geluid, luchtkwaliteit, beweging, eten en

drinken, temperatuur, flexibiliteit, communicatie, .. etc.

Beweging op het werk

Ga eens na hoeveel uur per dag je zit. Of hoeveel uur per dag je

medewerkers zitten. Het is een hot item, zeker nu zoveel mensen van

thuis werken en lichamelijke klachten meer en meer voorkomen.

Thuiswerkplekken blijken helemaal niet ergonomisch in orde te zijn.

Maar ook in kantoorgebouwen is er werk aan de winkel. Heb je al

nagedacht over zit-sta bureaus? Beweging houdt je medewerkers fitter

en gezonder. Al zal je dit ook moeten aansporen.
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https://www.loff.be/zit-sta-bureaus/


“Één van onze medewerkers ging vroeger tweewekelijks naar de 

kinesist omwille van rug- en schouderpijn. Sinds we de nieuwe 

ergonomische stoelen hebben, zijn haar problemen volledig van 

de baan!”

Michèle Desmet, zaakvoerder Rock Recruitment

Bekijk de case
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https://www.loff.be/referentie/rock-recruitment/


TIPS VOOR EEN OPTIMAAL GEBRUIK VAN EEN ZIT-STA TAFEL

Hang posters op in het kantoor om afwisselend zittend / staand werken aan

te moedigen

Stel een ambassadeur aan om beweging op kantoor te stimuleren

Overweeg om software te installeren die de gebruikers een reminder stuurt

Het is niet onbelangrijk welk type stoel je bij een zit-sta tafel plaatst. Bepaalde

stoelen zijn speciaal ontworpen als ideale match bij een zit-sta tafel om het

gebruik en het doel ervan nog meer te stimuleren.

Groen op kantoor

Het is al meermaals bewezen dat planten een

positieve invloed hebben op de mens en dus ook

op de kantooromgeving. Ze zorgen voor een

betere luchtkwaliteit, ze creëren een instant

gelukkig- en huiskamergevoel. Planten kunnen

ook dienen als handige ruimteverdeler of als

eyecatcher aan je muur.

De behoefte om zoveel mogelijk

planten en natuurlijke materialen

in kantoren te integreren is één

van de opvallendste trends van

de 21ste eeuw.
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https://www.loff.be/groen-op-kantoor/
https://www.loff.be/ergonomische-stoelen/
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INVESTEREN IN STILTE

IS JOUW KANTOOR AKOESTIEK-PROOF?

DEMILOGEN

Telefoongesprekken zijn de grootste boosdoeners die ons brein

afleiden. Er bestaat zelfs een nieuw woord voor: een demiloog. Je hoort

telkens de helft van een gesprek en dus eindigt elk deeltje met een

cliffhanger. Dan valt de stilte na een telefoongesprek en ook dat trekt

weer onze aandacht..

Een werkplek vol demilogen is dus niet de werkomgeving waar mensen

blij van worden of productief kunnen zijn.

De visie van Theo Compernolle, Neuropsychiater

Zit jij in het juiste kantoor? Doe de telefoontest.

Als je breinwerk aandacht en concentratie vereist en je de

telefoongesprekken van anderen kan horen, dan zit je in het

verkeerde kantoor. Moeten we dan terug naar de

konijnenhokjes van vroeger? Absoluut niet! De taken die we

uitvoeren in een kantoor kunnen we in 4 catgorieën

onderbrengen, waarvoor aangepaste ruimtes nodig zijn:

concentreren, communiceren, samenwerken en

recupereren.
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DE OPLOSSING?

AKOESTISCHE PODS!
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https://www.loff.be/phonebooths-en-akoestische-pods/


OF LAST VAN NAGALMMM?

Galm is een fenomeen waarbij geluid langer in een ruimte blijft hangen

dan nodig. Kantoorgebouwen bestaan voornamelijk uit harde, niet-

absorberende materialen zoals glas en beton. De perfecte mix voor een

slechte akoestiek. Galm zorgt ervoor dat het geluid nog meer versterkt

wordt en dat gesprekken moeilijker verstaanbaar worden. Een ramp

voor onze concentratie en productiviteit.

"Het is zelfs wetenschappelijk aangetoond: lawaai verstoort de
concentratie, hetgeen ook ten koste van de werkefficiëntie gaat.
Voor alle betrokkenen is het dus de moeite – en het geld – waard

om iets tegen kantoorlawaai te doen."

Stilte wordt schaars. Net daarom

wordt ze zo waardevol. Ook op het

werk. Steeds meer bedrijven voorzien

naast akoestische wanden ook echte

stilteplekken om in focus te werken.
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https://www.loff.be/de-ideale-werkplek/galm-op-kantoor/
https://www.loff.be/de-ideale-werkplek/alles-over-akoestische-panelen/
https://www.loff.be/akoestische-oplossingen/


"Van akoestische panelen tot de softseating en de 

bureaustoelen, alles werd tot in detail uitgetekend zodat we 

het eindresultaat makkelijk konden visualeren. We zijn enorm 

blij met de keuze om de kaart van Loff te trekken!"

Eli Baert, algemene coördinatie bij Sint-Paulusschool campus College Waregem

Bekijk de case
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https://www.loff.be/referentie/college-waregem/


DUURZAAMHEID

IS NIET LANGER EEN OPTIE

"Hoe duurzaam is dit? Wat is de samenstelling?

Kan het gerecycleerd worden?”.

Het zijn vragen die steeds meer gesteld worden en waar producenten

actief mee aan de slag gaan. Duurzaamheid en circulair ondernemen

prijken hoog op de agenda van elke zichzelf respecterende

ondernemer.

Ook bij ons is duurzaamheid een belangrijke pijler om al dan niet samen

te werken met een leverancier. De merken waarmee we vandaag

samenwerken zetten zich één voor één nauwgezet in voor het milieu en

de omstandigheden waarin de producten vervaardigd worden.

Duurzaamheid is niet langer een optie.

Het wordt de norm. Zo gebruiken wij

akoestische panelen gemaakt van

gerecycleerde PET-flessen die op hun

beurt ook weer 100% recycleerbaar zijn.
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https://www.loff.be/de-ideale-werkplek/circulaire-producten-duurzaam-ergonomisch/
https://www.loff.be/de-ideale-werkplek/akoestisch-pet-paneel/
https://www.loff.be/de-ideale-werkplek/akoestisch-pet-paneel/


PALMBERG,

onze hoofdleverancier van kantoormeubilair

Sinds '95 onderzoekt Palmberg al de

effecten van de eigen bedrijfsprocessen

op het milieu en zoeken ze naar

mogelijkheden om deze zoveel mogelijk te

verminderen. Duurzaam denken en

handelen is een integraal onderdeel

geworden van hun bedrijfsfilosofie.

FRAMERY,

leverancier van onze akoestische phonebooths

Framery streeft er voortdurend naar om

hun voetafdruk kleiner te maken. Met de

akoestische pods en phonebooths

creëeren ze kantoorgeluk, voor huidige én

toekomstige generaties. Niet alleen met

het product zelf, maar ook met de manier

waarop ze tot stand komen en vervoerd

worden.

FLOKK,

onze hoofdleverancier van bureaustoelen

Hun motto is 'anders en beter', wat

betekent dat ze werken met innovatieve,

nieuwe producten die zijn geïnspireerd

door gezondheid en het milieu.
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https://www.loff.be/palmberg/
https://www.loff.be/framery/


IN-THE-BOX

MEETINGS (EN TELEFOONGESPREKKEN)

PHONEBOOTHS EN AKOESTISCHE PODS MAKEN DEEL UIT

VAN JE NIEUWE BEDRIJFSCULTUUR

Kleine vergaderruimtes zijn de toekomst

Al van voor de Coronacrisis was er een mismatch tussen de grootte van

vergaderzalen en het aantal mensen dat gemiddeld deelneemt aan een

meeting. Ook werkplekonderzoeksbureau Repal bevestigt dit fenomeen.

Er is dus een behoefte aan kleine vergaderruimtes, zodat de

beschikbare oppervlakte zo efficiënt mogelijk benut wordt.

Nood aan privacy én verbondenheid op de werkplek

Leesman* laat zien dat er een groeiende behoefte is aan privacy en

verbondenheid op de werkplek. Heel absurd is dit niet. We worden

gelukkig als we dingen gedaan krijgen en dit lukt enkel maar als we in

volledige focus zijn en niet gestoord worden. Daarnaast voelen we ons

goed in ons vel als we aanvaard worden door anderen en als we het

gevoel hebben dat we erbij horen. Daarom is teamwerk heel belangrijk

in een onderneming, zodat er een gevoel van verbondenheid heerst.

*De Leesman Index is een onafhankelijke onderzoeksmethode die de effectiviteit van een

werkomgeving meet.
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"Ik ben echt onder de indruk van de geluidsdichtheid van de 

pods. In de pod hoor je niets van geluid van buitenaf en 

omgekeerd. Iedereen kan stil en geconcentreerd blijven verder 

werken. Magnifiek!"

Philppe Hanet, bestuurder LImited Edition & TEC

Bekijk de case
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https://www.loff.be/referentie/limited-edition/


Phonebooths en akoestische pods zijn het antwoord

Phonebooths en pods voldoen aan de vraag om beide veranderings-

processen aan te pakken. De phonebooths bieden medewerkers de

perfecte plek om te bellen of om in focus te werken, terwijl de grotere

pods een antwoord bieden op de vraag naar kleinere, geïntegreerde

vergaderruimtes. Dergelijke vergaderhubs kunnen zelfs middenin het

landschapskantoor geïntegreerd worden, zonder dat ook maar één

iemand afgeleid wordt van wat er zich binnen - of buiten - de pod

afspeelt.

80%

Je bent 15% minder

productief wanneer

je in een landschaps-

kantoor werkt.

80% van de

vergaderingen wordt

gehouden met 4

personen of minder.

Gelukkige

werknemers zijn tot

31% productiever.

Grote vergaderzalen waren ooit

populair. Vandaag niet meer. Efficiënt

vergaderen is de norm. Steeds meer

bedrijven beschikken daarom over

akoestisch afgesloten vergaderruimtes.

+ 31% - 15%
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Wil je je kantoor of één bepaalde ruimte (her)inrichten?

Nood aan een akoestische studie?

Of wil je het kantoor een gezonde upgrade geven?

Met Loff kies je voor een kantoorconcept waar productiviteit, beleving

en welzijn voor de kantoormedewerkers in de spotlight staan.

Contacteer ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Benieuwd naar meer

#kantoorgeluk?

Gentseweg 636

8793 WAREGEM

056 60 51 51

info@loff.be

www.loff.be

https://www.loff.be/contact/



