
10 tips
om uw productiviteit een boost te geven

“HAPPY PEOPLE PERFORM BETTER”



Bedrijven zijn niet langer een plek waar je enkel naartoe gaat om te gaan werken, ze zijn 
getransformeerd naar een plaats waar ontmoetingen en interacties plaatsvinden. Het moet een plek zijn 
waar je je goed voelt, waar talenten de mogelijkheid krijgen om zich te ontplooien. Kortom: waar het 
leuk werken is, we spenderen ten slot van rekening veel tijd door op kantoor. 

Ook de manier van werken is  de laatste jaren sterk geëvolueerd, en zal blijven evolueren, onder meer 
door de toenemende digitalisering. We hebben geleerd uit de recente Covid-19 break-out: het zijn 
voornamelijk de menselijke aspecten en de sociale contacten die we missen. Denk aan het korte 
gesprek op weg naar de vergaderzaal, of de informele samenvatting na de bijeenkomst. We blijven 
vasthouden aan het persoonlijke contact voor brainstorm sessies, team meetings, creative thinking,… 

Wekelijks wordt er één tip gepost over hoe u uw productiviteit een boost kan geven door uw werkruimte 
aan te passen. Voldoende groen, veel daglicht, een uitstekende verluchting en een goede akoestiek zijn 
enkele zaken die aan bod komen in deze tips. De tips zijn gebaseerd op een studie over de principes 
voor gezonde kantoren.

Kan je niet wachten en wil je alle tips meteen te ontvangen? 
Stuur dan een mailtje naar info@verstraete.biz

Inleiding

mailto:info@verstraete.biz


Een aangename omgeving

Gezonde kantoren hebben een grote verscheidenheid aan
plantensoorten, zowel binnen als buiten én zicht op de
natuur vanuit de verschillende werkruimtes.

Studies tonen aan dat er een verbetering is van 7-12% van de
doorlooptijd en concentratie wanneer je zicht hebt op een
groene zone.

Natuurlijke aspecten in- en rond het gebouw zorgen niet
alleen voor een prettige sfeer, ze verhogen dus ook de
productiviteit.



Akoestiek

Afgesloten bel-plekken, goede akoestische demping en een
juiste indeling zorgen voor een betere akoestiek. Ook een
goede keuze van wandbekleding in combinatie met pods en
tapijten komt zowel de akoestiek als de werksfeer ten goede.

Slechte akoestiek staat samen met een slecht klimaat in de
top 5 van de grootste irritaties op de werkvloer. Het zorgt
voor stress, wat nadelig is voor de prestaties.

Laat het over aan de professionals en geniet van de
terugkerende rust op kantoor.



Verluchting & klimaat
Uit de Chinese heropstart is gebleken dat een efficiënte ventilatie, met
aanvoer van verse lucht, onmisbaar is. Laat dit nu net één van de troeven
zijn van Kortrijk Business Park.

Onze hersenen hebben nu eenmaal zuurstof nodig om goed te
functioneren. Een sterke verluchting is dan ook van cruciaal belang voor
het welzijn en draagt rechtstreeks mee aan de productiviteit en de
gezondheid.

In Kortrijk Business Park hebben we extra focus gelegd op een uitstekend
ventilatiesysteem. Je zit tenslotte enkele uren per dag op kantoor, in een
gesloten ruimte, met verschillende mensen samen. Een continue flow van
verse, gefilterde lucht is dus uitermate belangrijk.

Klimaatplafonds zorgen voor een gelijkmatige regeling van de
temperatuur, ze zijn geluidloos en daarnaast nog eens milieuvriendelijk. Je
ervaart steeds een gelijkmatige temperatuur-regeling die automatisch en
afhankelijk van de huidige temperaturen afgestemd wordt. Onder andere
hiervoor kregen wij een BREEAM “VERY GOOD”-certificaat.



Ergonomie & variatie

Zorg ervoor dat uw werkplek aangepast is voor uw gemak
en op uw maat. Tegenwoordig zie je heel wat werkplekken
met een instelbare tafelhoogte.

Het is ook aangewezen om te variëren in de houding die je
aanneemt. Ga bijvoorbeeld even rechtstaand werken,
neem plaats in een comfortabele zetel of op een hogere
barstoel. Let daarbij telkens wel nauwkeurig op de houding
die je aanneemt. Een slechte houding kan voor heel wat
kwaaltjes zorgen.

En bovenal, beweeg ook genoeg. Neem de trap, sta even
recht om met je collega’s iets te bespreken of combineer
een informeel gesprek met een korte wandeling.

Een sterk opkomend fenomeen: standing meetings!



Locatie & bereikbaarheid

Het fileleed zit de werkende Belg hoog. Zo hoog, dat het een
serieuze domper op de arbeidsvreugde zet.

Gezonde kantoren hebben een vlotte toegang tot het
openbaar vervoer, veilige fietsroutes, parkeerplaatsen en
douches met daarnaast nog eens een reeks aan gezonde
voedingskeuzes.

File en omleidingen zorgen niet alleen voor verkeersagressie,
ze brengen ook de nodige stress met zich mee. Je komt
gefrustreerd aan op kantoor en brengt het ook over op
anderen, dit komt je werk vanzelfsprekend niet ten goede.



Gezonde levensstijl, 
gezondere werkstijl

Een gezondere werkstijl begint bij een gezondere levensstijl. We
spenderen tot slot van rekening het grootste deel van onze tijd op de
werkvloer.

Trendwatchers constateren een shift van work-life-balance naar work-
life-blend. Het samensmelten van werken en leven. We kijken TED-
talks en luisteren podcasts in onze vrije tijd maar nemen ook tijd om
te ontspannen op het werk. Even chillen, een potje pingpong onder
de collega’s of een tafelvoetbal toernooitje. Even ontspannen
tussendoor kan ervoor zorgen dat je nadien weer beter gaat
presteren.

We nemen ons werk mee naar huis en omgekeerd, collega’s worden
vrienden. Dankzij dit fenomeen zien we alvast een transformatie van
‘moeten werken’ naar ‘willen werken’.



The extra mile

Dat tikkeltje meer: “You go the extra mile? So do we.”

We maken het je graag zo gemakkelijk mogelijk zodat je
met gemak en plezier komt werken.

Een carwash service en een catering-dienst waar je heel
eenvoudig een afhaal maaltijd kan kopen om mee te nemen
naar huis.

Alsook slimme brievenbussen die voor je klaar staan. Hier kan
je op elk moment van de dag je pakketjes veilig laten
afleveren.

Het aanbieden van extra diensten is dan ook aangeraden om
het leven van medewerkers te vergemakkelijken.



Dynamiek en interactie
We evolueren van individueel werken naar een cultuur van
samenwerken. Er is meer tijd en noodzaak aan kort
informeel overleg. We zoeken meer dynamiek en interactie
in onze manier van samenwerken. Dit kan rond de
koffiemachine maar ook in kleine hubs waar creativiteit
gestimuleerd wordt.

We creëren meer mogelijkheden om deze bijeenkomsten te
stimuleren, doordat verschillende bedrijven onder één dak
vertoeven ontstaan er ook ontmoetingen tussen andere
werkgebieden.

Mensen leren van mensen. Door allerhande interacties
ontstaan er nieuwe professionele relaties, netwerken en
verruimen we onze kennis. Dit fenomeen komt iedereen ten
goede.



Een uitdagend interieur

Een interieur kan je op vele manieren uitdagen:

Enerzijds om meer te bewegen: aantrekkelijke trappen-
huizen zorgen voor meer trapgebruik. Ook het plaatsen van
spelelementen in uw kantoor (tafeltennis, tafelvoetbal, Wii),
dagen je uit om actiever te zijn op de werkvloer.

Anderzijds om de creativiteit en interacties te stimuleren.
Doordat verschillende bedrijven in hetzelfde gebouw
gevestigd zijn creëren we toevallige ontmoetingen in de
wandelgangen. Deze kunnen leiden tot interessante
interacties en nieuwe ideeën.



Natuurlijk licht

Het prettigst werken doe je met voldoende daglicht.
Maar ook op donkere dagen moet er met kunstlicht
voldoende licht gecreëerd worden op de werkplek.
Hiervoor is LED een ideale en tegelijkertijd ook een
duurzame oplossing.

Het beste is om indirect licht te gebruiken, dus licht dat
bijvoorbeeld weerkaatst tegen het plafond, zodat je zo min
mogelijk vervelende reflectie en schaduwwerking krijgt.
Dit effect krijg je ook wanneer het licht uit verschillende
hoeken je bureau kan binnendringen.



Conclusie:

Vanaf het voortraject werd beslist dat Kortrijk Business Park een gebouw
zou worden waar het heerlijk vertoeven is. Dankzij de nieuwste
technieken is het gebouw niet zomaar een fysische plek waar gewerkt
wordt, maar een unieke werkplaats voor u en uw team.

Ons uitgangspunt: “happy people perform better”. Zet dus vandaag nog
in op uw team en creëer een extra boost voor uw business!

Dankzij de co-working space op de benedenverdieping worden ook extra
diensten aangeboden en krijg je alvast een dynamische sfeer bij het
binnenkomen.

KORTRIJK BUSINESS PARK:
Alle facetten onder 1 dak. Dankzij
onze ervaring en de expertise van
befaamde architecten en
aannemers hebben we al deze
elementen gecombineerd. Kortrijk
Business Park wordt een sterk merk
waar het welzijn van de
medewerkers centraal staat.

Meer info: info@verstraete.biz
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Enkele ‘keypoints’ van Kortrijk Business Park:

• Zeer vlot bereikbaar, zowel met de wagen, de fiets of het openbaar vervoer (verschillende busverbindingen)

• Veel groen – parktuin en binnen patio 

• Grote raampartijen zorgen voor veel natuurlijk daglicht

• Ventilatie: IDA klasse 1, beste klasse van ventilatie in kantoorgebouwen. Er is een continue flow van verse, gefilterde lucht. 
Een uitstekende ventilatie zorgt voor een toename van het cognitieve vermogen

• Duurzaamheid: BREAAM very good certificatie

• Bemande receptie (op weekdagen tussen 8u-18u)

• Slimme brievenbus – eenvoudige levering van online bestelde pakketjes

• Volledig contactloze liften door middel van het badgesysteem

• Hoge interactie tussen huurders door organiseren van evenementen (afterwork drinks, kennismaking in de tuin, bar, 
restaurant)

• Restaurant met afhaalmogelijkheid

• Polyvalente zaal (mét catering)

• (Overdekt) terras met zicht op vijver

• Veel voorzieningen in de directe omgeving
(scholen, kinderopvang, fitness, tennisclub, restaurants, broodjeszaken, ziekenhuis, kinepolis, Kortrijk Expo, … )

• Gebruik van antibacteriële gel via een intelligent toepassingssysteem. 
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