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Introductie
Het hybride werken ontstond uit noodzaak, en werd in no-time 
de nieuwe standaard. Het is hier, en gaat niet meer weg. Toch 
zijn veel kantoorwerkers er ontevreden over. Het is fijn om 
af en toe thuis te werken, gefocust en in pyjama, maar voor 
het collectief belang gaat er veel verloren. Het gevoel van 
saamhorigheid neemt af, en ervaren werknemers zijn vaak 
onbereikbaar voor jonge, nog lerende collega’s. In een hybride 
vergadering trekken de digitaal aanwezigen vaak de dynamiek 
uit het gesprek. En bij het koffiezetapparaat kom je steeds 
minder vaak iemand tegen.
 
In opdracht van Rijksbouwmeester dook Studio Lonk in de 
mens achter het videobellen. We verkenden de historische 
context van snelle veranderingen die uit technologische inno-
vatie onstonden, maar grote impact hadden op het sociale 
vlak. We onderzochten de situatie nu, zowel op het kantoor als 
aan de keukentafel. En we ontwierpen verbetering: hoe hopen 
we dat het hybride werken er over 30 jaar uitziet?

Hoe brengen we toevallige ontmoetingen terug in een kantoor 
waar niet iedereen fysiek aanwezig is? Hoe geven we digitale 
collega’s een voelbare aanwezigheid in het team? En hoe 
blijven we op de hoogte van elkaars werk, verspreid over een 
digitaal doolhof van laptops, folders en platforms?

Je leest de resultaten van een verkennend onderzoek door 
Studio Lonk (Celine de Waal Malefijt), Tessa Steenkamp en 
Jorien Kemerink, in opdracht van Atelier Rijksbouwmeester. 
Het onderzoek vond plaats vond tussen juni en oktober in 
2022, door onder andere ateliersessies met verschillende 
betrokkenen en experts. Centraal stonden de recente 
veranderingen in het werklandschap na de pandemie: hoe 
gaat (samen)werken vorm krijgen richting het jaar 2030, en 
welke gevolgen heeft dit voor de werkomgeving? 

Dit document is een achtergronddocument bij de film ‘Happy 
Hybrid’. We raden de lezer van harte aan deze te bekijken, om 
vervolgens via dit document te reflecteren op de toekomst 
van het hybride kantoor.

klik hier om de korte film te bekijken (4 min), 
of ga naar https://vimeo.com/765682357

https://vimeo.com/765682357
https://vimeo.com/765682357
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Methode
Hoe kijk je dertig jaar vooruit?
   

Bijsturen en experimenteren

De weg naar de toekomst is stap voor stap. Toch heeft het nut 
soms te vooruit te kijken: op welke toekomst stevenen we af, 
en is dat wel wat we willen? Kunnen we nog bijsturen, en waar 
willen we dan naar toe? 

Bijsturen, experimenteren, reflecteren en weer bijsturen. Dit is 
ook meteen ons eerste advies aan de Rijksbouwmeester. Het 
is een methodisch advies: test innovaties en veranderingen 
in het systeem eerst in de context waarin ze gebruikt worden, 
reflecteer en bepaal op die manier de koers.

Integrale vooruitgang

Reflecteren op vooruitgang doen we altijd vanuit drie 
perspectieven: het sociale perspectief, het technische en het 
ruimtelijke. Vaak komt een innovatie of verandering vanuit een 
van deze perspectieven, maar wordt er niet gekeken naar het 
integrale effect. Denk aan een nieuw kantoorgebouw, waarin 
de organisatie zich daarna moet voegen naar de ruimtelijke 
indeling, en digitale tools voor bijvoorbeeld toegang en 
reserveren van ruimtes als extra laag worden toegevoegd. 

Het hybride werken heeft zich gevormd vanuit digitale bel- en 
samenwerkingstools, maar de fysieke ruimtes van kantoren 
en woonhuizen zijn hier nog niet op aangepast. Ook brengt 
het nieuwe vraagstukken mee binnen organisaties. In dit 
ontwerpend onderzoek bekijken we het hybride werken als 
integraal fenomeen.

Sociaal
Interacties binnen  

organisaties en  
maatschappij

Fysiek
Gebouwen, 

steden, objecten

Digitaal
Apparaten, apps,  

platforms en sensoren
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HYBRIDE WERKEN 
NU EN IN DE 
TOEKOMST

Het huidige 
hybride

Context analyse  

Na een periode van lockdowns, lijkt 
met het wegvallen van die stricte regels 
vooral vrijheid te onstaan. Hybride 
werken betekent nu vooral nog dat de 
werknemer zelf mag kiezen om thuis te 
werken of naar kantoor te komen. 

In het grootschalig, academisch onderzoek ‘ We Werken 
Thuis’1 uit de zomer van 2020, bleek dat men vooral kiest om 
naar kantoor te gaan voor het ontmoeten van collega’s, het 
samenwerken in een team, of een verandering van omgeving. 

We herkennen hierin de technologische verandering, het 
videobellen, en het achterblijven van de sociale en fysieke 
context. Echt hybride, waarin snel geschakeld wordt tussen 
fysiek en virtueel, en het thuiskantoor en het ‘centrale’ kantoor 
elkaar versterken, lijkt nog ver weg.  Op de volgende pagina’s 
werken we deze sociale en fysieke context verder uit met 
historische en recente voorbeelden.

1 https://www.wewerkenthuis.nl/, een onderzoek van Aestate, 
het Center for People and Buildings (CfPB), TU Eindhoven en 
TU Delft uit de zomer van 2020.
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1. Het hybride kantoorlandschap 
bestaat nog niet

Het thuiswerken veranderd ook hoe het kantoor wordt 
gebruikt. Grote plaza’s waar vroeger gezoem klonk 
van bila’s, spontane vergadering en lunchbijeenkom-
sten, zijn nu uitgestorven. Als eenling voel je je al snel 
verloren in een groots opgezet kantoor. 

Vergaderzalen zijn van origine vaak democratisch 
opgezet met ronde tafels en stoelen aan weeszijden. 
Nu kijkt een hele gezelschap vaak naar de digitaal aan-
wezige op het scherm aan de wand. Of, zit de enige 
die fysiek naar kantoor gekomen is toch  nog de hele 
dag in een klein hokje te videobellen. 

De inrichting op het kantoor kan worden aangepast op 
de nieuwe bezettingsgraad, maar ook op de verschil-
lende vormen van het hybride samenwerken.

2. Informele interacties gaan 
verloren

Een druk kantoor  biedt een rijke diversiteit aan ont-
moetingen. Je komt iemand tegen bij de koffie-auto-
maat of op de gang tussen twee vergaderingen. Soms 
zwaai je alleen even, en soms leidt zo’n ontmoeting tot 
een belangrijk gesprek.

Een digitale werkdag hopt vaak van de ene video-
afspraak in de volgende. Digitale ontmoetingen zijn 
daarom bijna nooit spontaan: ze moeten vantevoren 
gepland worden. Ook zijn ze al snel formeel. Kunnen 
we hybride ontmoetingen vormgeven die spontaan en 
informeel zijn? 

3. Tastbaarheid en zichtbaarheid in 
samenwerkingen

Als je fysiek in dezelfde ruimte bent, kun je elkaar 
lichaamstaal lezen. Je kunt varieren in afstand en in 
houding. Hierdoor zal een vergadering of open afdeling al 
snel informeler en vertrouwelijker aanvoelen. Digitaal zie je 
vaak alleen iemand’s hoofd, of soms zelfs initialen.

Ook het werk zelf kan tastbaar zijn. In een brainstorm 
liggen dingen op tafel, wordt er geschoven en toege-
voegd. In een kantoor kunnen belangrijke infographics of 
quotes aan de muur worden gehangen. Dit kan identiteit 
aan een team geven, maar ook overzicht: wat hebben we 
al, en wat moeten we nog doen? 

4. Ultieme vrijheid of in de ban van 
je laptop?

Al in de jaren 80 ontstond het idee van the virtual 
office. De nieuwe draagbare computers beloofden 
ultieme vrijheid: werken waar en wanneer je maar 
wilt. In de praktijk levert deze flexibliteit juist stress en 
onrust op. In plaats van altijd vrij te zijn, ben je al vaak 
altijd een beetje aan het werk. Is het fijn om je kantoor 
te kunnen inwisselen voor werken vanuit je bed, of 
gaat je slaapkamer daardoor als kantoor aanvoelen? 
Kan je er dan nog wel slapen? Welk soort structuur 
kunnen de fysieke en digitale werkomgeving bieden 
om weer echt te kunnen ontspannen?
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De gewenste 
toekomst

Wat willen we wel? 

De huidige inrichting van onze 
werkprocessen geeft weinig vertrouwen 
in een toekomst waarin we op een fijne 
manier hybride zullen samenwerken. 
Onder veel ambtenaren leeft de hoop 
dat het allemaal van tijdelijke aard is en 
we uiteindelijk vanzelf zullen terugkeren 
naar het kantoor. Desnoods met behulp 
van regels. 

Maar er zijn toch zeker ook elementen van het hybride werken 
die als fijn worden ervaren en voor veel biedt het een gevoel 
van vrijheid waar ze maar moeilijk afstand van willen doen. 
Thuis kan men zich beter concentreren, voelt men zich minder 
geremd om even een rondje om te lopen en hoeft men niet 
door de spits om op tijd op werk te komen. Alleen zijn dit 
voornamelijk voordelen op niveau van het individu. Voor het 
grotere geheel blijft het hybride werken een uitdaging waarbij 
sociale ontmoeting en samenwerken echt op andere manieren 
moeten worden vormgegeven wil het werken. 

We stellen ons een werkomgeving voor waarin de fysieke 
werkplek wordt verrijkt met een interactieve architectuur. 
Materialen en installaties die het mogelijk maken om op 
een veel menselijkere manier de virtuele (thuis)werkers te 
ontmoeten. Door de virtuele ontmoetingen uit het domein van 
de zoom-afspraken te halen en het een integraal onderdeel te 
maken van het fysieke kantoorlandschap zal er meer ruimte 
komen voor toevallige ontmoetingen. We nemen het informele 
gesprek erg serieus omdat we hebben gezien hoe essentieel 
deze manier van ontmoeten is binnen de werkcultuur van het 
rijk. Voor het maken en uitvoeren van beleid is er ruimte nodig 
om te peilen, te luisteren, te toetsen zonder dat er direct een 
zwart op wit naslagwerk van wordt opgemaakt. Hoe vind je 
daar een plek voor in context van het hybride werken, waar we 
elkaar niet meer fysiek in de gangen tegen komen?

In de tweede ateliersessie legden we tijdens de workshop 
enkele vraagstukken voor, en keken we samen naar welke 
elementen van het hybride werken juist als fijn worden 
ervaren, of wat men juist graag anders zouden zien. Zo 
hebben we samen alvast (een stukje van) de gewenste 
toekomst gedefinieerd. 

We deden dit aan de hand van 3 verschillende schaalniveaus. 
Beginnend met het bevragen van herkenbare interacties op 
schaal van de individuele werknemer; toevallige, spontane 
ontmoetingen, die zo essentieel zijn voor werken en welzijn.  
Hoe kunnen we zorgen dat we elkaar ook informeel 
tegenkomen als we niet tegelijk rondlopen op kantoor? Hoe 
kunnen we de interactie met digitale collega’s vertrouwelijk 
maken?

Vervolgens zoomen we uit om het werken in (en onderdeel zijn 
van) een hybride team te bevragen en de impact op de sociale 
dimensie van de werkomgeving. Op individueel niveau werkt 
hybride werken vaak goed (vooral voor gefocust werk), maar 
voor teams is het niet goed. Samenwerking gaat achteruit 
en het  informeel leren en meekijken met collega’s, vooral 
essentieel voor beginnende werknemers, is een stuk minder 
vanzelfsprekend. Hoe voelen we ons toch verbonden met 
een hybride team? Hoe houdt je betrokkenheid, eenheid en 
identiteit? 

Het laatste schaalniveau dat we samen definieerden omvat 
het fysieke kantoorgebouw en haar virtuele tegenhanger. 
Hoe krijgen we ook in de fysieke ruimte mee wat er online 
gebeurt?Er hangt niks meer aan de muur of op bureaus 
waardoor een fysiek ‘anker’ of overzicht mist.Daarnaast horen 
we overal om ons heen dat de metaverse er waarschijnlijk 
aankomt - een virtuele parallel-wereld van de werkelijkheid. 
Maar hoe gaan de ministeries daarin mee? Kunnen we deze 
virtuele wereld benutten om data en ontmoeting juist weer 
tastbaar te maken?

“Verrassing is belangrijk, maar dan wel 
op het juiste moment. Ik doe thuiswer-
ken ook om te focussen.“

“Het zou fijn zijn als je iets van de 
informaliteit meekrijgt als je thuis zit, en 
op een ongecompliceerde manier kan 
inhaken op bijvoorbeeld borrels.“ “Er zijn wel apps die dat doen, maar dan 

moet je die installeren – en dan moet 
ook je hele team daarvan overtuigen.”

Elkaar tegen het 
(virtuele) lijf lopen

Toevallige, informele ontmoetingen 
tussen collega’s
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“Zelf vind ik het heerlijk om een dagje 
thuis te werken, maar als een collega er 
niet is, vind ik dat vervelend.”

Je gezien voelen in 
een hybride team
Ontmoeting op schaal van een 
sociale organisatie

“Ik heb nog nooit een band opgebouwd 
met iemand die ik alleen online heb 
ontmoet. ”

“Jonge collega’s vragen minder snel om 
hulp als dat via e-mail moet gebeuren.” “We zouden eigenlijk regels in 

moeten stellen.”

Ministeries in de 
Metaverse

“Met het online samenwerken krijg je 
ook niet meer mee waar je buren aan 
werken.“ 

Ontmoeting op schaal van de 
ruimtelijke (digitale) inrichting

“Dit begon natuurlijk al met het flexwer-
ken, maar er hangt nergens meer iets 
aan de muur.”

“Als je niet op intranet inlogt, kom je 
ook niet meer spontaan tegen waar 
anderen aan werken.”
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DE TOEKOMST
VERBEELDEN EN 
TESTEN

Happy Hybrids, 
the movie
De weg naar een wenselijke toekomst is 
stap voor stap. Maar we geloven sterk 
in het nut om samen vooruit te kijken: 
op welke toekomst stevenen we af, en is 
dat wel wat we willen? Kunnen we nog 
bijsturen, en waar willen we dan naar 
toe? 

Na afloop van de tweede ateliersessie, waarin we samen de 
verschillende dimensies van het hybride werken hebben 
verkend, ontstond de behoefte om een helder, begrijpelijk 
verhaal te verbeelden waarmee we het gesprek over de 
wenselijke toekomst beter kunnen sturen.

Echt een ruimtelijk experiment bouwen op één van de 
ministeries zou volgens onze ervaring het sterkste resultaat 
hebben maar past niet binnen de scope van het project, 
dus hebben we er voor gekozen om een aantal herkenbare, 
dagelijkse interacties te testen in vorm van een korte film. 
Film als medium voor verbeelding gaf ons de vrijheid om een 
ruimtelijke context voor het hybride werken neer te zetten 
zonder al te veel naar de technische details en mogelijkheden 
te hoeven kijken, en ons volledig te richten op de gewenste 
interacties. Welk gedrag zou logisch zijn bij welk soort hybride 
tools, en wat voor soort kantooromgeving zou hiervoor nodig 
zou zijn?
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zetten waarin men de interacties in de juiste context zou 
herkennen. Omdat we daarnaast ook de kijker mee wilden 
nemen in een gevoel voor de toekomst moest het niet te veel 
lijken op de kantooromgeving van nu, een lastige balans. 
We kozen ervoor om de  film op te nemen in een voormalige 
fabriek in het centrum van Amsterdam, kunstruimte 
‘Looiersgracht 60’, waarin we met minimale middelen 
aanpassingen in de werkomgeving testten. Het lege canvas 
gaf ons alle ruimte om te dromen en te experimenteren. 
Daar werden wij, als ruimtelijk / interactie ontwerpers, heel 
enthousiast van.

In de film kijken we naar 4 variabelen voor een gewenste 
toekomst, die o.a. uit de ateliersessies kwamen:

1. Hoe kunnen we het hybride werken uit het formele 
en geplande trekken, en meer informele en spontane 
interacties laten ontstaan?

2. Al het digitale (werk) wat er momenteel gebeurt in een 
organisatie is nu nog echt een digitale laag die alleen 
zichtbaar wordt als je inlogt. Hoe kunnen de digitale 
collega’s en de digitale content tastbaarder integreren in 
het kantoor?

3. We willen meer diversiteit en vertrouwelijkheid 
aanbrengen in hybride meetings. Er is nu geen 
ongebonden oplossing voor 1:1 informeel bijpraten, 
of een snel onderonsje. En aan de andere kant zijn 
er ook geen publieke evenementen of ongebonden 
ontmoetingen waar je makkelijk even aan kunt komen 
waaien.

4. En de laatste: het op afstand werken lijkt vooral goed 
te zijn voor focuswerk dat je zonder samenwerken 
moet uitvoeren. Maar zodra het om teamwork en 
samenwerking gaat is het eigenlijk vooral erg vervelend 
als iemand online aanschuift. Hoe kunnen we dat 
verbeteren?

Er zijn natuurlijk nog meer parameters te definiëren: fysieke vs 
virtuele inrichting, synchrone vs asynchrone communicatie, 
eenheid in hybride teams. We hebben deze tevens 
meegenomen in het script van de film en zo goed mogelijk 
proberen te verbeelden. 

Bekijk nu (nogmaals) de film
voorafgaand aan het doorbladeren 

naar de volgende pagina’s.
- klik hier -

https://vimeo.com/765682357
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Inchecken en 
Binnenlopen 

Vroeger was de aankomst op kantoor een van de meest 
sociale momenten van je werkdag. Voordat je op de 
eigen afdeling aanland bevind je je op terrein waar je de 
meest uiteenlopende collega’s tegen het lijf kan lopen. De 
ochtendspits, samen wachten op de lift en even kort bijpraten. 
Maar nu zoveel mensen dagelijks thuis inchecken is deze 
informele interactie verstoord. We stellen ons een toekomst 
voor waarbij de mensen die thuis hun ‘laptop’ openklappen, 
digitaal langslopen in de hal van het fysieke kantoor. Zo kom 
je dus toch mensen tegen wanneer ze aan hun werkdag 
beginnen. Voor een directe interactie tik je iemand aan die je 
herkent, en stuurt diegene een berichtje. 

Naast het het informele karakter heeft deze scène ook iets 
formeels, het is fijn om op werk verwacht te worden - wat ook 
bijdraagt aan de eenheid in een hybride team. 

Het speelt met het publieke, je ziet iedereen langs lopen - 
maar gaat vloeiend over in vertrouwelijk als je een persoonlijk 
berichtje stuurt. 
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Bilateraal 
bijpraten 

De digitale collega die je tegenkwam in de hal van het kantoor, 
had iets met je te bespreken. Je besluit samen een koffie te 
drinken voordat je doorloopt naar je werkplek . Dit doe je niet 
met je laptop opengeklapt in een hoekje van de kantine, maar 
met een levensgrote verbeelding van je collega. Je kan elkaar 
in de ogen kijken, en lichaams taal lezen. 

We voorzien dat het kantoor van de toekomst ruimtes en 
hoekjes zal integreren voor verschillende soorten hybride 
ontmoetingen. In dit geval gaat het om een vertrouwelijke, 
ongebonden setting. Je ziet wat iemand buiten het scherm 
doet, en er is geen opnameknop om uitspraken van de ander 
‘vast te leggen’. Digitale toepassingen bieden natuurlijk 
flexibiliteit. Misschien is dit soort vertrouwelijkheid wel een 
variabele - of is het aantal aan te schuiven mensen een 
variabele. Of lopen hier ook toevallig mensen langs, wanneer 
de ruimte niet in gebruik is voor een bilateraal overleg. 
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De hybride 
kantoortuin
 
Op de afdeling zelf hebben we gekeken hoe de aanwezigheid 
van de digitale collega’s sterker geïntegreerd kan worden in de 
fysieke kantooromgeving. We voegen daadwerkelijk virtuele 
werkplekken toe aan de ruimte, waarmee de digitale collega 
zichtbaar is. Andersom kunnen deze collega’s ook zien wat er 
gebeurd op de werkvloer. Zodat je binnen je team kan zien wie 
er beschikbaar is voor een eventuele vraag. 

Naast de sociale dynamiek onder collega’s, hebben we ook 
gekeken hoe de inhoud van het werk zichtbaar kan worden 
gemaakt. Tegenwoordig hangen we dingen niet meer aan 
de muur, en we hebben clean desk policies, waardoor je niet 
meer ziet waar je collega’s aan werken - en we kruisbestui-
ving missen. Daarom voegen we een optie toe om je werk, 
of visualisaties uit je werk, publiek zichtbaar te maken, ook 
als je vanuit huis werkt. Zodat je je collega daar ook op kan 
aanspreken en vragen over kan stellen. 
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De virtuele 
ruimte

Hoewel de film zich voornamelijk richt op de aanpassing van 
het fysieke kantoor zodat hybride ontmoetingen beter worden 
ondersteund hebben we toch een korte ‘wink’ gegeven 
naar hoe er straks in het digitale zal worden gewerkt  Eerder 
noemde we dit ‘ministerie goes metaverse’: hoe maken we 
van de digitale ontmoetingsplekken, en digitale mappen 
met documenten ook een ruimtelijk georiënteerde digitale 
omgeving?

Ook hier kunnen ontmoetingen tussen individuele 
thuiswerkers interessanter kunnen worden vormgegeven, om 
zo het sociale weefsel van hybride teams te versterken.  Door 
de vormgeving van deze ‘digital twin’ af te stemmen met het 
fysieke kantoor, kan er een intuïtieve overlap ontstaan tussen 
de interacties op deze beide plekken. interacties op het 
fysieke kantoor.
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Samen in de 
wachtruimte

In de virtuele werkomgeving, zit je in ‘de wachtruimte’ vaak 
ongemakkelijk lang naar jezelf te kijken en kun je pas met je 
collega’s in gesprek gaan als de organisator van de afspraak 
aanwezig is. Op het fysieke kantoor loopt dat natuurlijk heel 
anders. Het is een belangrijk moment om elkaar eerst nog 
even informeel te spreken, voordat je met de organisator in 
gesprek gaat. Stel dat dat de minister is, kun je nog even kort 
de strategie bespreken – of vragen wie wat gaat benoemen. In 
ons hybride kantoor kunnen de digitale collega’s ook aanwezig 
zijn bij dit informele gespreksmoment. 

Een idee is om hier gericht geluid toe te passen, zodat je 
ook even 1 op 1 kan praten, zonder dat de hele ruimte bij het 
gesprek betrokken hoeft te worden.
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De digitaal 
inclusieve 
vergadering
 
In het heden kenmerkt een hybride vergadering zich eigenlijk 
altijd door een verstoring van de natuurlijke vorm van een 
gesprek rond de tafel, waarbij iedere aanwezige een even 
sterke stem heeft in het geheel. Door het inbellen van digitale 
collega’s verschuift het focuspunt van het gesprek richting 
een centraal geplaatst scherm en kijken we allemaal dezelfde 
kant op en dus minder makkelijk naar elkaar. Daar komt bij 
dat een ingebelde collega geen enkele invloed heeft op de 
manier waarop hij/zij in de ruimte aanwezig is. Vaak genoeg is 
er sprake van een vreemde uitvergroting afhankelijk van het 
formaat scherm en is een hoofd misschien wel 4 keer zo groot 
in de ruimte aanwezig. Dit heeft uiteraard effect op de gelijk-
waardigheid van het gesprek. 

Wij hebben in onze wenselijke toekomst de digitaal 
aanwezigen echt een ruimtelijke plek aan tafel willen geven. 
Waarbij ze op menselijke schaal geprojecteerd worden, en 
niet alleen een hoofd maar ook met handen. Ze kunnen net als 
iedereen content op tafel leggen of schuiven, met hun muis – 
en zo tastbaar in de ruimte mee brainstormen. 



3332

HYBRIDE WERKEN IN 
DE TOEKOMST
TESTEN IN EEN 
MINISTERIE?

Testen in een 
ministerie?
Het kijken van speculatieve film helpt te 
reflecteren op de dagelijkse realiteit. De 
volgende stap is om deze inzichten te 
testen in een experiment in de context 
waarin rijksambtenaren op dit moment 
hybride werken. 

Voor de vormgeving van het hybride kantoor, heeft het maken 
van de film veel inzichten gebracht  Elk detail in het decor 
en in de animaties moeten logisch zijn voor het uiteindelijk 
verhaal. Zo ook het gedrag van de acteurs: hoe verhouden zij 
zich tot de digitale en fysieke wereld? Hoe gaan ze met elkaar 
om? Voor de kijker moet alles logisch zijn, en dat moet uitge-
dacht. Tastbaar maken levert echt iets op. 

Het kijken van een film komt dichtbij het zelf ervaren. Het 
nodigt uit tot spiegeling en reflectie: zou dit ook zo gaan bij 
ons? Zou dit kunnen werken? De ideeen in de film zijn ook zo 
uitgevoerd, dat ze zo’n gesprek uit te lokken. 

Om echt te testen hoe technologie menselijke en waardevolle 
interacties kan ondersteunen in ministeries, stellen we voor 
deze interacties te testen in de context van een ministerie. 
We passen de ideeen dan in in de huidige kantooromgeving, 
en testen de bruikbaarheid met meewerkende ambtenaren, 
in plaats van acteurs. Zo testen we of de voorgestelde ideeen 
een betere, alternatieve toekomstrichting is voor het hybride 
werken.
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OVER 
DE MAKERS

Studio LONK
Studio LONK is een ruimtelijk 
ontwerpbureau gespecialiseerd in 
‘verhalende ruimtes’. We vertalen 
complexe vraagstukken naar een 
ruimtelijke ervaring die aanzet tot 
denken, debat, en de mogelijkheden 
verkent voor een wenselijke toekomst.

Het werk van studio LONK plaatst bezoekers letterlijk en 
figuurlijk middenin een verhaal. We ontwikkelen ‘paral-
lelle’ werelden die de aandacht vestigen op hedendaagse 
maatschappelijke vraagstukken, en deze tastbaar maken. 
Onze installaties zijn vaak onderzoeksprojecten met een 
goede dosis fictie. Bezoekers zijn geen passieve observan-
ten maar gaan een actieve interactie met de ruimte en het 
verhaal aan. Doelstelling is om reflectie en debat op gang 
te brengen, om nieuwe perspectieven en scenario’s te 
verbeelden. 

Bouwend op onze sterke basis van onderzoek, conceptu-
eel denken en ruimtelijk ontwerp bieden we immersieve, 
aan-het-denken-zettende en memorabele ervaringen. Onze 
projecten spreken verschillende zintuigen aan en verkennen 
de ‘storytelling’ capaciteiten van vorm, materiaal, kleur, 
grafisch ontwerp, geluid en andere media. Onze interieurs 
en installaties worden gezien als gedurfd, speels en kleurrijk 
maar zijn altijd de drager van een groter verhaal. 

Studio Lonk werd in dit project vertegenwoordigd door 
founder Celine de Waal Malefijt.

celine@studiolonk.nl
www.studiolonk.nl
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Jorien  Kemerink
 
Jorien Kemerink is ruimtelijk 
ontwerper en art director.

Haar specialiteit is kleur, Jorien gebruikt expressieve visuele 
taal om ruimtelijke concepten tot leven te brengen. Haar 
werk zet de toon voor zowel commerciele producties 
als culturele samenwerkingen. Resultaten die hier uit 
voortkomen varieren van pop-up shops tot filmsets maar 
hebben altijd een herkenbare stijl met veel aandacht voor 
materialiteit en compositie.

contact@jaykaystudio.com
www.jaykaystudio.com

Tessa  
Steenkamp
 
Tessa Steenkamp geeft vorm aan 
de relaties tussen mens, plek en 
technologie. 

Met haar studio Bits of Space zet ze ‘urban interaction 
design’ op de kaart: een combinatie van stedenbouwkunde, 
en interaction design. Zo ontwerpt ze ervaringen die zowel 
uit fysieke en digitale elementen bestaan. Dat is nodig, want 
die twee werelden zijn al lang niet meer parallel.

Bits of Space helpt architecten, ontwikkelaars en overheids-
instellingen bij het uitzetten van toekomstvisies en scena-
rio’s, en helpt bij het zetten van de eerste stap, door het 
vormgeven van experimenten en prototypes.

tessasteenkamp@live.nl
www.tessasteenkamp.com
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