
TEAMS IN DE 

WERKOMGEVING
Team Based Working
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ONS AANBOD
Proven Partners en Rever Interieurprojecten

Wendbare organisatie
Change staat centraal om organisatie, teams en 

medewerkers naar next level te tillen en de nieuwe 

werkomgeving is de driver/enabler hiervoor.

Integrale werkomgeving
Een clubhuis als de ideale werkomgeving volledig 

op maat; passend bij de identiteit en behoeften 

van mensen, teams en organisaties.



NICE TO MEET YOU
wij zijn creatieve experts in werkomgevingen

► Why

Wij zijn ervan overtuigd dat bevlogen 

en optimaal (samen-)werken de sleutel 

is tot een succesvolle organisatie.

► What

Dit doen wij door middel van 

specialistische analyses en advies, 

het turnkey ontwerpen en bouwen van 

inspirerende werkomgevingen en 

het begeleiden van de exploitatie.

► How

Door identiteit en de behoeftes van 

mensen, teams en organisaties 

centraal te stellen creëren we

ultieme werkomgevingen.
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►

RETHINK, REUSE, REPAIR & REFURBISH
op weg naar een duurzamere wereld, alleen samen kunnen we het verschil maken!

rethink:

reuse:

repair:

refurbish:

remanufacture:

repurpose:

recycle:

recover:

anders denken over en organiseren van de inzet van 
materialen en producten, het begin van circulair denken.

1 op 1 inzetten van materialen en producten in huidige 
vorm.

herstellen van bestaande materialen en producten, of 
onderdelen daarvan

als nieuw maken van materialen en producten met een 
combinatie van hergebruikte, gerepareerde en nieuwe 
onderdelen.

herbouwen van materialen en producten met een combinatie 
van hergebruikte, gerepareerde en nieuwe onderdelen.

nieuwe functie geven aan bestaande materialen of producten 
of onderdelen daaruit door op een andere manier in te zetten.

terugwinnen van grondstoffen uit bestaande materialen en 
producten ten behoeve van soortgelijk doel.

terugwinnen van energie uit materialen en producten.

We zien het kantoor als grondstoffendepot, in deze volgorde

Bovenstaande doen we met jullie eigen materialen en producten, bestaande
materialen en producten uit de markt, of een combinatie daarvan.

Momenteel in totaal bijna 9 voetbalvelden aan vloeroppervlak in hallen vol met 

A-merk producten in stellingen dat we beheren, of ter aanvulling, voor onze klanten!
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• De werkomgeving als duurzame community waar men elkaar inspireert, informeert en 
activeert op het gebied van de laatste trends en ontwikkelingen binnen de branche; 

wat leidt tot meer innovatie en samenwerking binnen en buiten de organisatie.

• De combinatie tussen de digitale en fysieke werkomgeving wordt steeds vaker 
ingezet als onderscheidend vermogen voor klanten (customer journey) en 

medewerkers (employee journey).

• Veranderende manieren van werken (agile, scrum, lean etc.) vereisen wendbare 

werkomgeving die zich mogelijk zelfs dagelijks aan kunnen passen.

• Niet activiteiten centraal te stellen bij de ontwikkeling van een werkomgeving die 

geregeld veranderen, maar vanuit de behoeften van mens, team en organisatie die 
veel tijdlozer zijn.

• Steeds meer organisaties stappen van activity based working over op team based

working waarbij primair op kantoor wordt samengewerkt en er de flexibiliteit is vanuit 
het team om individueel thuis te werken.

AANTAL TRENDS IN DE MARKT
wat zien we gebeuren?



SETTING IS 

EVERYTHING



WHERE 

WOULD 

YOU EAT 

WHAT?
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RESULTAAT 2: CLUBHUIS
ruimtelijk vertaald in ‘jouw’ clubhuis



VAN KANTOOR NAAR CLUBHUIS PASSEND BIJ JULLIE IDENTITEIT EN BEHOEFTEN
van uit gewoonte naar kantoor gaan, naar bewust kiezen voor werken in het clubhuis om mensen te ontmoeten, samen te werken, 

te brainstormen en kennis te delen



BEHOEFTE GEDREVEN WERKEN
durf te dromen

Mini opdracht:

Doe alsof jullie samen een team zijn en aan een innovatief 

project werken voor een inspirerende organisatie. 

Waarom komen je dan naar kantoor, welke kenmerken heeft je 

ideale werkomgeving, waar heb je behoefte aan?



CLUBHUIS
het hart waar mens, team en organisatie optimaal kunnen (samen-)werken



CLUBHUIS & WENDBARE ORGANISATIE 
wat levert behoefte gedreven werken op?

draagt bij aan

groei

zorgt voor

continuïteit

verhoogt

rendement

draagt

identiteit

creëert

wendbaarheid

versterkt

verbinding

zet aan tot

daadkracht

stimuleert

ontwikkeling

bevordert

geluk

vergroot

trots



FOCUS OP: TEAM BASED WORKING
werken in vlekken en zones

Samenwerken in het clubhuis: daadkracht, verbinding & wendbaarheid 
• Het clubhuis is een omgeving waar een team zich thuis voelt 

• Werken in zones & vlekken 

Is de werkomgeving op dit moment een passende plek voor jouw team?

• Wat is de behoefte van het team? 

wendbaarheidverbindingdaadkracht





huidige situatie bestaande locatie
eigenschappen 3e verdieping in beeld

DONKER ONTVANGST

OPGESLOTEN GEVOEL

IDENTITEITLOOS

AFGESLOTEN WERKPLEKKEN FORMEEL OVERLEG ZONDER DAGLICHT



huidige situatie nieuwe locatie
eigenschappen 4e verdieping in beeld

OMGEVING LIFTEN OPEN RUIMTE & 2 KERNEN

VEEL DAGLICHT

CENTRALE OPEN ENTREE

MOOI UITZICHT



kernwaarden
samen, groeien & thuis



symbolische vertaling algemene identiteit
een veilige basis waar 2Samen zich thuis voelt, elkaar ontmoet en werkt

loungebank picknick tafel

eetkamer tafel zithoek

kook eiland

aanrecht

(sanitaire) kern

bureaus



sfeerimpressie algemene identiteit
een huiselijke, lichte en stoere omgeving als basis



inspiratie toevoeging verbinding & identiteit
een huiselijke, lichte en stoere omgeving als basis



symbolische vertaling kinderwereld
samen creëren we het uitdagende klimaat om het beste uit onszelf te halen

van jong 

tot oud
blijven deze 

eigenschappen 
belangrijk 

voor ieders 
ontwikkeling

Stellen de groei en ontwikkeling centraal:

0 – 2 - ontwikkeling van sociaal gedrag en motoriek.

2 – 4 - zichzelf in andere werelden kunnen verplaatsen en fantaseren.

4 – 8 - onderzoeken de wereld om hun heen wat de mogelijkheden zijn.

8 – 12 - wetenschappelijke benadering in het creëren en uitvinden hoe dingen werken.

12 > - groeien naar volwassenheid en nemen eigen verantwoordelijkheid.



symbolische vertaling kinderwereld
ruimtelijke elementen als blokken, ieder met een eigen identiteit, verspreid door de ruimte

ruimten waar je samen komt

“motorisch uitdaging” door opstapin een “andere wereld” stappen

de mogelijkheden onderzoeken zelf creëren en uitvinden



symbolische vertaling kinderwereld
ruimtelijke elementen, ieder met een eigen identiteit, verspreid door de ruimte 

waarin de gezamenlijke groei en ontwikkeling van de medewerkers staat centraal



symbolische sfeerimpressie vertaling kinderwereld
een speelse kleurrijke binnenkant van de ruimtelijke elementen waar je een kinderwereld in stapt die een thema krijgt



symbolische vertaling totale identiteit
een huiselijke lichte en stoere omgeving in combinatie met een speelse kinderwereld aan de binnenkant van de ruimtelijke elementen



Stil

Rumoer

Normaal

Rustig

ontvangst

wachten

ontmoeten

restaurant

spel en sport

trainingsruimte 

aanlanden

vergaderen

informeel overleg

werken

brainstormen

project omgeving

geconcentreerd 

werken

stilte gebied

werken

brainstormen

project omgeving

geconcentreerd 

werken

stilte gebied

2SAMEN

voorbeeld behoefte: akoestiek
zonering op basis van dynamieken in het pand
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SAMEN LEREN

SAMEN BOUWEN

SAMEN KNUTSELEN

2 SAMEN

SAMEN DROMEN

volumes
elke volume heeft een eigen identiteit wat de verbinding met de organisatie en hun doelgroep versterkt



SAMEN ZIJN

SAMEN 

ONTSPANNEN

SAMEN WERKEN

SAMEN WERKEN

SAMEN WERKEN

SAMEN WERKEN

SAMEN WERKEN

open zones
rustige omgeving waar men zich in thuis voelt, daadkrachtige samenwerking ondersteunt en wendbaarheid bevorderd 



VERBINDING, WENDBAARHEID & DAADKRACHT
elke volume heeft een eigen identiteit wat de verbinding met de organisatie en hun doelgroep versterkt
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VERBINDING: KANTOOR KINDEROPVANG 2SAMEN
rustige omgeving waar men zich in thuis voelt, daadkrachtige samenwerking ondersteunt en wendbaarheid bevorderd
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rustige omgeving waar men zich in thuis voelt, daadkrachtige samenwerking ondersteunt en wendbaarheid bevorderd



S
tu

ri
n

g
 &

 R
u

im
te

3
7

Rever Interieurprojecten
Radonweg 2
3542 AN Utrecht

030-214 22 55 | www.rever.nl | info@rever.nl

BTW nr. NL007466511B01

KvK nr. 31037520

Rek nr. NL85ABNA0572831560

Thank you!

SETTING IS 

EVERYTHINGCopyright Rever
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze presentatie mag worden openbaar gemaakt 
en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere 
wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rever. 

http://www.rever.nl/
https://www.instagram.com/reverinterieur/
https://www.facebook.com/reverinterieurprojecten
https://www.linkedin/company/reverinterieurprojecten
https://nl.pinterest.com/reverinterieur/
https://twitter.com/reverinterieur

