
1

INNOVATIE 
PROGRAMMA

MTA

De toekomst van het werken 
op het Marineterrein Amsterdam



2



3

AANLEIDING
Waarom we aan de slag gaan

PERSPECTIEF
Een nieuw perspectief voor de werkomgeving

VISIE
Visie op het werken

KERNWAARDEN
Kernwaarden voor het innovatieprogramma

PROGRAMMALIJNEN
Programmalijnen voor de ambitie

PROJECTEN
Concrete projecten per programmalijn

STRATEGIE
Hoe we te werk gaan

UITVOERING
Wat we gaan doen in 2021

06
08
14
16
18
22
30
32



4



5

“ Midden in de stad is Mari-
neterrein Amsterdam dé plek 
waar kleine en grote bedrijven, 
organisaties, actieve burgers, 
scholen en wetenschappers 
experimenten doen op het ge-
bied van leren, werken en wo-
nen. In deze partnerschappen 
wordt volop geëxperimenteerd 
met technologie en bekeken 
hoe deze de leefomgeving kan 
verbeteren. 
Met deze bijzondere en flexi-
bele aanpak ontwikkelt het 
testgebied zich stapsgewijs tot 
een stadskwartier waarin ruim-
te is voor open innovatie, bij-
zondere woonvormen, sport, 
recreatie en groen. De impact 
van wat we hier doen, is merk-
baar in de stad, het land en de 
wereld.”
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AANLEIDING
Waarom we aan de slag gaan

In dit document focussen we op het thema ‘werken’. De wereld van het werken is als 
gevolg van trends zoals demografische veranderingen, urbanisatie en digitalisering vol-
op in verandering. Dat is ook merkbaar in de opkomende clusters waarin enerzijds tech-
nologie leidend is (data, AI, engineering, cloud computing) en anderzijds de meer duur-
zame aspecten van de nieuwe economie (green & care economy) aandacht krijgen.   
 
De transitie van het werken wordt versneld door de coronapandemie. Werken wordt 
steeds minder plaatsgebonden en de balans tussen werk en privé wordt steeds belang-
rijker. Het concept ‘kantoor’ is bovendien aan verandering onderhevig. We weten in-
middels allemaal dat vanuit huis werken nauwelijks belemmeringen kent en dat afstem-
men met collega’s vanuit huis of het flexkantoor op de hoek prima gaat. Dus waarom 
zouden we nog iedere dag in de auto of trein stappen om aan een bureau in een andere 
stad te gaan zitten? De werk’mores’ verschuift van ‘is er een reden om dit online doen’ 
naar ‘is er een reden om dit fysiek, bij elkaar doen’? Wel neemt de vraag naar kwalitatie-
ve ontmoetingen toe. Waar online tools erg effectief zijn op het gebied van vergaderen, 
laat deze tijd ook zien wat de waarde is van samenkomen en persoonlijk contact. Kan-
toren worden omgevingen die veel meer gericht zijn op échte, kwalitatieve ontmoetin-
gen met collega’s. En kantoren zullen veel meer flexibel en aanpasbaar worden aan de 
behoeften van de gebruikers die per maand, week of dag kunnen wisselen en worden 
ingericht voor hybride werkvormen; deels ‘real-life’ en deels online. 

Het Bureau Marineterrein, Next Nature Netwerk (NNN) en BLOC werken samen 
aan een innovatieprogramma rondom de toekomst van het werken op het Marineter-
rein. De verschillende trajecten die al in uitvoering zijn, komen hier samen. NNN heeft 
onderzoek gedaan naar de werkomgeving van de toekomst in de Commandantswo-
ning. BLOC heeft door middel van verschillende sessies het concept buitenwerken en 
de toekomstvisie van het Marineterrein op het gebied van het werken verkend. Deze 
trajecten komen bijeen in dit innovatieprogramma. Vanuit een duidelijke visie zijn ver-
schillende programmalijnen vastgesteld die geladen worden met concrete projecten. 
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Het onderstaande figuur illustreert de opzet van het innovatieprogramma. Het figuur 
kent een structuur met de volgende niveaus van binnen naar buiten:

• Visie van het innovatieprogramma
• Programmalijnen
• Projecten
• Verantwoordelijke organisaties

De verschillende niveaus worden hierna verder toegelicht en onderbouwd. 
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PERSPECTIEF  
Een nieuw perspectief op de werkomgeving

Nederland kent een goede uitgangspositie op het gebied van de 
arbeidsmarkt. Het maakt deel uit van een cluster hoog-dyna-
mische landen en is een zogenaamde ‘growth hub’, een van de 
meest vernieuwende en snelst groeiende economieën die drijft 
op de ‘superstar hub’ Amsterdam, en een gezonde diensteneco-
nomie in heel Nederland (McKinsey, The Future of Work). De 
beroepsbevolking groeit en is relatief hoogopgeleid. De co-
ronapandemie doet aan deze ontwikkeling niet af. Hoewel het 
virus een aantal sectoren in de flank heeft geraakt, heeft het 
ook voor een versnelling gezorgd van een aantal transities op 
het gebied van werken. De werkende bevolking heeft intensief 
kennisgemaakt met thuiswerken. Hierdoor is de digitalisering 
van het werk versneld, wat weer een accelerator vormt voor glo-
balisering. De komende jaren zal kunstmatige intelligentie ver-
der doordringen in de werkomgeving. Wel is er een opgave om 
het kantorenbestand weer aan te sluiten op de nieuwe realiteit. 
Werkomgevingen worden in de toekomst veel meer omgevingen 
die draaien om ontmoeting, sociaal contact en samenwerken. 
Meer individuele werkzaamheden hoeven niet per se meer op 
kantoor te worden uitgevoerd. Kortom: ons perspectief op het 
werken is veranderd en dit een heeft enorme impact op hoe we 
onze werkomgeving zien. Het virus heeft ons perspectief op de 
ruimte waarin we werken, de technologie die we gebruiken en de 
cultuur die we ontwikkelen onherroepelijk veranderd.
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De ruimte waarin we werken  
Veel mensen hebben ervaren dat thuiswerken een serieus alternatief is voor werken op 
kantoor. Werknemers ervaren een grotere vrijheid in de indeling van hun dag, werkge-
vers hebben ondervonden dat thuiswerken niet te koste hoeft te gaan van productivi-
teit. Ook thuiswerken werkt! Dat heeft zijn weerslag op het gebruik van de kantoren, 
zowel kwantitatief als kwalitatief.
Kwantitatief is het heel simpel: we gebruiken nu minder kantoorruimte en in de toe-
komst gaan we niet (allemaal) meer terug naar waar we vandaan kwamen. Verschillende 
bedrijven (met name uit de technologiesector en die zijn meestal trendbepalend) heb-
ben al aangekondigd dat (volledig) thuiswerken ook in de toekomst mogelijk blijft, ook 
als de noodzaak er niet meer is.

Wat betreft het toekomstig kantoorgebruik zijn er drie typen organisaties. Ten eerste 
de meer traditionele organisaties die wel teruggaan naar de situatie zoals die was voor 
deze crisis en die hun personeel verplichten naar kantoor te komen. Daar tegenover 
staan de organisaties die juist helemaal geen kantoor meer aanhouden en 100% digitaal 
(gaan) werken (accelerator
Rockstart is haar kantoren al aan het afstoten). En er tussenin bevinden zich de orga-
nisaties die minder ruimte gaan gebruiken. Deze laatste categorie organisaties is op te 
splitsen in twee segmenten: de organisaties die hun medewerkers helemaal vrijlaten 
of ze naar kantoor komen of thuiswerken en de organisaties die van hun medewerkers 
verwachten dat ze enkele dagen in de week thuiswerken (en dus ook enkele dagen op 
kantoor zijn). In beide gevallen hebben deze organisaties minder kantoorruimte no-
dig. De multinational waarvoor wij een nieuwe kantoorruimte realiseren, is in enkele 
maanden tijd afgestapt van het principe dat iedere medewerker een eigen bureau heeft 
en hanteert nu een ‘peak-rate’ van 60% en werkt aan een heel ander kantoorconcept 
(waarin dus op elk moment ten minste 40% van het personeel niet op kantoor werkt). 
De trend is duidelijk: in de toekomst hebben we minder kantoren en kleinere kanto-

 100% KANTOOR  100% KANTOORLOOS  HYBRIDE 
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ren nodig. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de kantorenvoorraad: er komt leegstand, 
huurprijzen zullen niet verder stijgen en op den duur zullen meer kantoren worden ge-
transformeerd tot woningen (waar we de komende tien jaar nog wel een tekort aan 
zullen hebben).

Een minder aantal vierkante meters kantoor is dus vooral voelbaar voor de eigenaren 
en beleggers. Werknemers zullen vooral de revolutie in de kwaliteit van de werkomge-
ving merken. Want kantoren moeten gevoelsmatig voortaan concurreren met de thuis-
werkplek en daar heeft iedere werknemer in geïnvesteerd. Thuis zit bovendien iedereen 
in een omgeving die in lijn is met zijn of haar eigen smaak. En dus moet het kantoor 
meer zijn dan een verzameling werkplekken. Want werken aan je bureau kan je ook 
thuis of in het co-work center om de hoek. Uit de surveys die we hebben uitgevoerd 
onder het personeel van verschillende bedrijven, blijkt dat de medewerkers vooral naar 
kantoor willen voor de sociale contacten en de kwaliteit van de ontmoetingen met hun 
collega’s. Dat is voortaan de belangrijkste ‘asset’ om maar in vastgoedtermen te blijven: 
het kantoor als ontmoetingsplek en samenwerkplaats.

Door de verspreiding van de activiteiten over meerdere locaties zal ‘activity based wor-
king’ een grote opmars krijgen. Met de digitalisering was deze trend al ingezet, het ‘ver-
spreide kantoor’ zal de transitie naar ‘activiteitgericht werken’ alleen maar versnellen. 
De kern van deze benadering is het realiseren van de beste omstandigheden voor iedere 
activiteit. Business development, projectmatig werken, kennisuitwisseling, iedere acti-
viteit vraagt om een eigen omgeving met specifieke voorzieningen. Op kantoor zullen 
dat dus voortaan activiteiten zijn die gerelateerd zijn aan ontmoeten en samenwerken. 
Geconcentreerd werken en (online) 1:1 contacten zijn activiteiten waarvoor je eigen 
huis al de ideale werkplek is.
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Bij een van onze opdrachtgevers veranderen we een traditioneel kantoor met voor ie-
dereen een eigen werkplek in hoog tempo tot een werkomgeving waarin allerlei vormen 
van ontmoeten en samenwerken mogelijk zijn. Dit gebouw van drie lagen kent in haar 
nieuwe vorm een simpel concept: beneden werk je samen, bovenin alleen. De begane 
grond wordt getransformeerd tot een co-work space in café-setting. Onder het genot 
van een goede kop koffie of lekkere lunch bouw je hier met collega’s of externe part-
ners en leveranciers aan relaties en business. De eerste verdieping kent straks allerlei 
verschillende ruimtes waarin collega’s samen kunnen werken. Van stand-up ruimtes tot 
project ateliers en van brainstorm rooms tot ‘inspiration spaces’. De tweede verdieping 
wordt de laag waar je tijd tussen bijeenkomsten overbrugt. Hier kan je geconcentreerd 
werken of in een online box met je collega’s of externen afstemmen. Nog maar een 
derde van het kantoor kent dus de klassieke werkplekken zoals we die tot op heden veel 
zagen en gebruikten.

De technologie die we gebruiken  
Het kantoor zoals we dat kenden bood houvast. Het had een aantrekkingskracht als het 
fjord op de lemmingen. Hoe vreemd het ook lijkt, we gingen er iedere ochtend met zijn 
allen tegelijkertijd naartoe en aan het einde van de werkdag gingen we weer met zijn al-
len tegelijkertijd naar huis. Inmiddels hebben we ontdekt dat we niet het fjord in hoeven 
te springen. We zijn gewend geraakt aan het kantoor dat zich over meerdere locaties 
verspreidt, inclusief je eigen huis. En we zijn eraan gewend geraakt dat het kantoor een 
online dimensie heeft gekregen. We zijn ons veel bewuster dat we zelf deel zijn van een 
werkend netwerk dat – veel minder gebonden aan plek en tijd – toch productief is en 
tot vooruitgang leidt.

Eigenlijk is het net als de scheiding van lichaam en geest. Descartes onderscheidde 
het lichaam van de geest, het materiële van het immateriële. Hij was de eerste die een 
link legde tussen de geest en het bewustzijn waar de intelligentie zetelt. Het is eigenlijk 
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opmerkelijk dat wij zo lang hebben vastgehouden aan het (materiële) kantoor, terwijl de 
intelligentie zit in het (immateriële) netwerk van slimme geesten en technologieën die 
onafhankelijk van plaats en tijd met elkaar verbonden kunnen zijn en zo van veel meer 
waarde kunnen zijn. Het kantoor heeft ons misschien wel belemmerd om veel sneller 
veel meer uit onze intelligentie te halen. In een ‘verspreide werkomgeving’ kunnen we 
veel meer kennis ontsluiten dan de kennis die we toevallig op één plek kunnen verza-
melen.

Onze werkomgeving is in de toekomst dus veel meer een netwerk van mensen en intel-
ligentie dat op verschillende locaties zo goed mogelijk wordt ondersteund om maximaal 
rendement te halen. Ook kunstmatige intelligentie maakt deel uit van dat netwerk en 
krijgt een steeds grotere rol. Met Zoom en Teams hebben we nog maar een nano-deel 
van de potentie van technologie benut. Oculus laat ons thuis al beschikken over een 
volledig virtueel kantoor. De Duitse startup Holomeeting laat ons vergaderen in een 
gemixte realiteit van echte mensen en hologrammen. Technologie zet ons virtueel in 
dezelfde ruimte als we dat nodig hebben. En dat hebben we vooralsnog nodig. Dat blijkt 
ook uit fijne features zoals Teams die introduceert waarbij alle online deelnemers aan 
een tafel of op een tribune op het scherm worden geplaatst. Uiteindelijk kan techno-
logie ons het gevoel geven dat we ons in dezelfde ruimte bevinden en elkaar in de ogen 
kunnen kijken. Nu de transitie naar remote en ‘blended’ werken zo snel verloopt, zullen 
de virtuele en ‘augmented’ oplossingen alleen maar sneller tot ontwikkeling komen.

De snellere digitale transformatie wordt gedreven doordat de fysieke werkelijkheid vol-
komen tot stilstand is gekomen. De mogelijkheden waren er al maar worden nu om-
armd, simpelweg omdat we geen andere keuze hebben dan ons aan te passen. En het 
aanpassen gaat snel. Bedrijven zullen nog meer bedreven worden in ‘remote’ werken. 
Dat zal de ontwikkeling van nieuwe online proposities en nieuwe vaardigheden en nieu-
we technologieën aandrijven. En dat alles zal onze manier van werken in een nog hoger 
tempo veranderen.
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De cultuur die we ontwikkelen  
En onze werkcultuur, die verandert mee. Ook omdat deze crisis lang genoeg duurt om 
niet terug te vallen in onze oude patronen. En lang genoeg om gewend te raken aan 
de nieuwe manier van werken. En deze nieuwe manier draait niet om nieuwe patronen, 
maar juist om het gebrek daaraan.
Het nieuwe werken draait om veranderen, verandering omarmen, aanpassen en door-
ontwikkelen en om leren omgaan met technologie die dat mogelijk maakt. We merken 
nu al dat thuiswerken en online werken het nieuwe normaal is. En net zo makkelijk 
zullen we wennen aan de ‘verspreide’ werkomgeving, aan alle nieuwe werkvormen en de 
nieuwe technologieën. Althans… de meesten van ons.

Want niet iedereen zal aan kunnen haken. In de nieuwe werkcultuur is inclusiviteit op 
de al dan niet digitale werkvloer een enorme opgave. Steeds meer mensen zullen niet 
mee kunnen in de snelheid van verandering. En omdat we elkaar minder zien bij de 
koffieautomaat in de pantry, zullen we daar minder oog voor hebben. Veranderende 
organisaties zullen steeds minder rekening houden met deze groeiende groep, die voor 
een deel uit het zicht raakt en zich ook moeilijker zal kunnen organiseren. Werkgevers 
richten zich liever op het vinden van nieuw talent, dat nu makkelijker vindbaar is omdat 
talent met de ‘remote reality’ niet meer alleen rond de oorspronkelijke locatie gevon-
den hoeft te worden. En zo zal een deel van het personeel op achterstand komen te 
staan en steeds meer geïsoleerd raken. Bovendien zal de veranderende werkcultuur 
impact hebben op ons hele leven. De scheiding tussen werk en privé zal nog verder 
vervagen, we zullen merken dat we ons daardoor in ons werk ook steeds minder formeel 
gaan gedragen en dat dit ook steeds meer geaccepteerd wordt.

Daarnaast verandert onze mobiliteit; we zullen afscheid nemen van de lemming in ons 
en steeds minder forensen tussen woning en werk, want een deel van het werk gebeurt 
al in de woning. Ook zakelijke vliegreizen zullen meer uitzondering dan regel worden, 
want alleen al de tijd die het kost moet wel écht opwegen tegen de meerwaarde van fy-
siek contact. En waar een gezonde werkplek tot voor kort vooral ging over ARBO-nor-
men, zullen een goede balans tussen werk en privé en tussen concentratie en ontspan-
ning de gezondheidsthema’s van de toekomst zijn.

Living lab 
Het veranderende werken en de veranderende werkomgeving heeft impact op de 
maatschappij, op Amsterdam en op het Marineterrein.  Maar hoe werkt het werken in 
de toekomst? Welke nieuwe ruimtelijke typologieën gaan we ontwikkelen? Hoe werkt 
de nieuwe, op activiteiten gebaseerde aanpak? Welke technologieën kunnen ons nu al 
helpen en hoe zorgen we ervoor dat we in de toekomst snel nieuwe technologieën kun-
nen omarmen? Hoe geven we veranderingen in de organisatie vorm, en hoe houden we 
iedereen hierbij betrokken? Het Marineterrein is bij uitstek de plek om dit soort vragen 
te beantwoorden, door hier ruimte in te passen en te dienen als living lab voor het wer-
ken in de toekomst. Vanuit een stevige visie op het werken op het Marineterrein. 
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Het nieuwe werken is onderdeel van het nieuwe leven
Werken is op het Marineterrein verweven met wonen, leren, re-
creëren en dus met ‘leven’. En alle trends die we in onze leefom-
geving waarnemen, zijn van invloed op de wijze waarop we werken. 
De nieuwe maatschappij is ons werkterrein. 

We werken aan de stedelijke opgaven van de toekomst
Verstedelijking, digitalisering, de circulaire economie, schone mo-
biliteit… Dit soort stedelijke thema’s komen in het Marineterrein 
samen. Op het Marineterrein werken we aan concrete, maat-
schappelijke oplossingen voor grootstedelijke vraagstukken.             

Op het Marinterrein staat de mens centraal
De mens staat op het Marineterrein centraal. Op het Marine-
terrein werken we aan het geluk van de stedeling. En hier willen 
we het maximale uit de onbegrensde potentie van de mens halen. 
Naast intrinsieke motivatie staan ontwikkeling, creativiteit en in-
spiratie bij ons centraal.  

We werken met een betrokken community
We geloven in groepen mensen die elkaar versterken en de maat-
schappij weerbaarder maken. We maken daarom werk van een 
community van betrokken individuen die met ons de maatschap-
pelijke oplossingen willen ontwikkelen. Het werken met een com-
munity zorgt voor meer verbondenheid en inclusiviteit binnen het 
programma.

VISIE
Visie op het werken

1
2
3

4

Voordat we inzoomen op de programmalijnen en de concrete projecten formuleren we 
de visie van het Marineterrein op het gebied van werken in tien statements. 
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We werken aan veerkracht
Wendbaarheid, weerbaarheid en adaptiviteit zijn competenties die 
vandaag de dag het verschil maken, zowel voor individuen als voor 
de stad. Daarom zijn het lerend vermogen, houding en gedrag voor 
ons nog belangrijker dan het resultaat.   

Technologie is voor ons een hulpmiddel
Digitalisering is een kans om met betere hulpmiddelen sneller tot 
betere oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken. 
We benutten dan ook alle digitale kennis die voor handen is en 
bieden ruimte aan technologische toepassingen.  

We bieden letterlijk de ruimte 
Op het Marineterrein willen we ruimte bieden aan vooruitstre-
vende toepassingen die het stedelijk leven waardevoller maken. Er 
wordt een omgeving gecreëerd waarin maximaal waarde toevoegen 
gestimuleerd wordt. Dat doen we ook letterlijk: we maken ruimte 
beschikbaar voor het testen en toepassen van nieuwe concepten 
en technologieën die ons (werkende) leven verrijken.                

We werken aan betekenis
Zingeving is een belangrijke onderlegger voor menselijk gedrag en 
de keuzes die we maken. Ook voor de keuzes die we op het Mari-
neterrein maken. We gaan maximaal voor initiatieven met positie-
ve maatschappelijke impact voor iedereen, van verdieneconomie 
naar betekeniseconomie.   

We werken aan nieuwe waardeketens
De nieuwe economie kent nieuwe waardemodellen en waardeke-
tens. Op het Marineterrein willen we de grenzen opzoeken van 
deze modellen. En we willen we werkenderwijs nieuwe modellen 
ontwikkelen en toepassen. 

We werken aan en in de praktijk 
Het Marineterrein is de plek bij uitstek waar het nieuwe werken 
en de nieuwe maatschappij ontwikkelen centraal staan. Er is een 
school waar je niet voor hoeft te betalen, er is een living lab met 
verschillende meetbare oplossingen voor de leefbare stad, er is een 
VRAcademy. Daaraan willen we verschillende challenges, experi-
menten en projecten toevoegen, erop gericht een nieuw leef- en 
werkklimaat te ontwikkelen dat een voorbeeld is voor Amsterdam 
en alle andere metropolen in de wereld. 
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KERNWAARDEN
Kernwaarden voor het innovatieprogramma

Op basis van de hiervoor genoemde statements hebben we samen met de community 
de kernwaarden voor het innovatieprogramma benoemd. Omdat het onmogelijk is 
om in de toekomst te kijken, bepalen we een ambitieniveau in plaats van een concreet 
einddoel om de projecten richting te geven: “Het Marineterrein is de testlocatie waar 
nieuwe concepten op het gebied van werken worden getest. De lessen die we uit deze 
tests leren, vertalen we in korte iteraties naar de optimalisatie van projecten. Alle pro-
jecten hebben als hoofddoel om de community te versterken en de bewoners bij elkaar 
te brengen”

Deze ambitie is gestoeld op volgende kernwaarden:

Innovatief
Niemand weet hoe de wereld er over tien jaar uitziet. Om echt innova-
tief te zijn is het belangrijk dat we continu bijsturen en blijven innove-
ren. Een doel dat we vandaag stellen is volgend jaar alweer achterhaald. 
Innovatie is voor ons een mindset: we beschouwen de wereld om ons 
heen, we stellen doelen en brengen op het Marineterrein alle mogelijke 
experts en netwerken bijeen om alle mogelijke oplossingen te verken-
nen. ‘Set the target and live up to it’. Met elk project dat we uitvoeren 
werken we aan voortuitgang.

Flexibel
We zijn flexibel en sturen continu bij. Door middel van projecten met 
korte iteraties zijn we in staat om de lessen die we leren direct toe te 
passen. De lessen uit de iteraties gebruiken we om projecten te verbe-
teren, nieuwe projecten te starten of het project te stoppen. Met elk 
project wordt het pad richting de ambitie duidelijker. 

Community-gedreven
De bindende factor tussen de projecten is dat we werken aan een ster-
kere en hechtere community. Het Marineterrein is niet de plek waar we 
willekeurige projecten testen om te kijken of ze opgepakt worden. We 
kiezen de projecten zorgvuldig met de visie dat ze meerwaarde hebben 
voor de community. Projecten moeten het contact en de band tussen 
de community leden versterken en voor hen van waarde zijn. 
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Innovatief Flexibel Community-gedreven
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1. Wellness and Safety
Gelukkige en gezonde mensen zijn aantoonbaar productiever en berei-
ken in hun werk betere resultaten. De werkplek heeft een grote impact 
op hun gesteldheid. De werkplek moet een omgeving zijn waar ze graag 
komen. Net zo belangrijk is de gezondheid van de werkende mensen. Een 
goede werkplek ondersteunt een goede gemoedstoestand en stimuleert 
hen om te bewegen. Elementen als groen en water hebben een stress-
verlagende werking op werkende mensen. Daarnaast maakt voldoende 
beweging een mens gelukkiger. De mens is namelijk niet gemaakt om de 
hele dag achter zijn of haar bureau te zitten. De opzet van de werkplek 
heeft veel impact op de hoeveelheid beweging van de werknemer.  

PROGRAMMALIJNEN
Programmalijnen voor de ambitie

Om de ambitie te kunnen laden, hebben we vier programmalijnen vastgesteld. Door 
deze programmalijnen kunnen we richting geven aan de projecten. 



1 9

2. Human Technology
Technologie krijgt een steeds grotere invloed in ons leven. Hierdoor moe-
ten we onszelf ook bewust zijn van de manier waarop we omgaan met 
technologie. Het helpt ons om steeds meer te bereiken maar er heerst 
ook het gevaar dat het zo nadrukkelijk in ons leven komt dat we het als 
een doel op zich gaan zien. Ook kan het teniet doen aan de inclusiviteit 
binnen een groep. Het is dus belangrijk dat we de menselijke factor nooit 
uit het oog verliezen. Met slimme technologieën kunnen we omgevingen 
creëren waar de mens centraal staat en waar inclusiviteit op de werkvloer 
wordt behouden. Hierdoor kunnen steeds beter inspelen op de wisselen-
de behoefte van de mens en vervaagt de barrière tussen on- en offline 
werken steeds meer zonder dat het menselijke aspect verloren gaat.

3. Experience
De ervaring van de ruimte om ons heen heeft invloed op hoe we ons 
voelen. Een ruimte kan stimuleren op het gebied van prestatie maar kan 
ook helpen in het ontspannen. De mens kan gestimuleerd worden op het 
gebied van bewegen, visueel, gevoel en op cognitief vlak. Werkplekken 
kunnen zo worden ontworpen dat het de mens stimuleert om het maxi-
male uit zichzelf te halen voor een specifieke activiteit. Aan de andere 
kant moeten ruimtes voor ontspanning hele andere eigenschappen heb-
ben. Voor elk type activiteit worden andere afwegingen gemaakt. Werk-
nemers hebben de vrijheid om een omgeving te kiezen die past bij hun 
activiteit, emoties of persoonlijkheid. 
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4. Rhythm of …
Flexibiliteit is de key-factor richting toekomstbestendigheid. Radicale 
flexibiliteit zorgt ervoor dat een ruimte nooit overbodig is. Een ruimte 
of gebied dat flexibel is kan onze behoefte aan ritme op verschillende ni-
veaus opvangen. Hierbij kan gedacht worden aan het ritme van de dag 
waarin verschillende functies elkaar ontmoeten maar ook aan het ritme 
van de levensduur van een gebouw waarin behoeften veranderen. Ruim-
tes worden meer gebruikt als ze gedurende dag verschillende functies 
kunnen huisvesten. Dit is flexibiliteit in het ritme van de dag. Flexibiliteit 
is ook belangrijk in het ritme over een langere periode omdat de toekomst 
nog onbekend is. Wanneer een omgeving of de invulling ervan flexibel is, 
is de impact van veranderingen minimaal. Een omgeving kan op een een-
voudige manier inspelen op de veranderende vraag. 
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PROJECTEN  
Concrete projecten per programmalijn op het Marineterrein

De verschillende programmalijnen laden we met concrete pro-
jecten. Gezamenlijk met de community hebben we een verken-
ning gemaakt van potentiële projecten. De hieronder genoemde 
projecten hebben we geïnventariseerd. Soms zijn deze projecten 
erg actueel. Dat is bewust, omdat de actualiteit vaak urgentie 
met zich meedraagt en er dus eigenaarschap is bij de leden van 
de community. De projecten worden continu aangevuld wan-
neer nieuwe kansen zich voordoen en zo beweegt het program-
ma met de tijd mee.  
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Online platform

Buitenwerkplaats

Ultra focus werkplekken

Projecten met een specifieke locatie

Projecten waarvan de locatie nog niet vaststaat

Projecten die gelden voor heel MTA

Open architectuur

Bewegingswerkplekken

Mobility hub

Doel gedreven werkplekken

Zelf schoonmakende werkplek

Blenden van on- en offline

Delen van faciliteiten

Workplac-as-a-service
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Programmalijn 1: Wellness and Safety

Zelf schoonmakende werkplek
Hygiëne is een onderwerp dat steeds meer op de voorgrond komt te staan in relatie tot 
COVID-19. Kantoren worden op dit moment vermeden omdat ze een bron van be-
smettingen zijn. Hoe kunnen we een werkplek ontwikkelen die zichzelf reinigt waardoor 
het de kans op besmetting minimaliseert? Welke afwegingen maken we op het gebied 
van de inrichting en materialisatie van de werkplek?

Bewegingswerkplekken
Een mens is niet gemaakt om een hele dag achter een bureau te zitten. Naast gezond-
heidseffecten heeft bewegen ook impact op ons humeur. Door bewegingsmogelijkhe-
den in de werkplek te integreren wordt de werknemer gestimuleerd om te bewegen. 
Ook kan de opzet van de werkplek zo gesitueerd worden dat beweging wordt gestimu-
leerd. Hoe kunnen we beweging op een dusdanige manier integreren in de werkplek 
zodat het geen gimmick wordt?
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Programmalijn 2: Human Technology

Blenden van on- en offline 
Het werken heeft zich voor een groot deel verplaatst richting een online omgeving. 
De mix van on- en offline komt hierdoor steeds vaker voor. Hoe zorgen we voor een 
volledige integratie tussen on- en offline? Kunnen we online dezelfde ervaring bieden 
als offline?

Mobility hub
De bereikbaarheid van een locatie is erg belangrijk en heeft veel impact op de toe-
stroom van mensen. Een binnenstedelijke locatie zoals het Marineterrein heeft haar 
uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid. Op dit moment staat de bereikbaarheid 
van veel plekken onder druk omdat het openbaar vervoer wordt vermeden vanwege 
COVID-19. Maar ook na de pandemie is bereikbaarheid binnen steden een belangrijk 
aandachtspunt. Door middel van een mobiliteitshub kunnen de vervoersmogelijkheden 
worden vergroot zonder dat iedereen een eigen vervoersmiddel hoeft te hebben. Hoe 
kunnen we met een mobiliteitshub de bereikbaarheid van het Marineterrein vergroten?

Online platform 
Op sommige plekken bestaat er een tekort aan werkplekken, op andere locaties zijn 
er juist werkplekken beschikbaar. En soms heb je behoefte aan een specifieke faciliteit 
of ruimte die je zelf niet hebt, maar die elders op het Marineterrein wel beschikbaar 
is. Een flexibeler gebruik van voorzieningen en het delen van ruimtes staat in dit pro-
ject centraal. Daarbij kan het gaan om ruimtes voor sessies maar ook bijvoorbeeld om 
de buitenwerkplekken. Dwarsverbanden tussen de verschillende projecten zorgen voor 
versterking van het concept. Hoe kunnen we de verschillende ruimtes op het Marine-
terrein voor iedereen beschikbaar maken? 

Programmalijn 3: Experience

Buitenwerkplaats
Een groot deel van de werkdag brengen we binnen door. Werken op een buitenwerk-
plek zorgt voor de gewenste variëteit. Wel moeten de faciliteiten gelijkwaardig zijn aan 
die van binnen.  Een buitenwerkplek kan ook bijdragen aan het veiligheidsgevoel van 
werknemers, ventilatie is buiten namelijk geen probleem. Omdat een buitenwerkplek 
seizoensgebonden is kunnen we de samenwerking zoeken met bijvoorbeeld de horeca 
op het Marineterrein. Kunnen we buitenwerkplekken ontwikkelen met hetzelfde com-
fort als een werkplek binnen? Is het mogelijk om een buitenwerkplek ook in de winter 
te gebruiken? Welke faciliteiten zijn nodig om een buitenwerkplek in de winter hetzelf-
de comfort te geven als een werkplek binnen? 
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Open architectuur
Het gevoel van buiten kunnen we binnen ook nastreven. Het buitengevoel kunnen we 
naar binnen halen door een open werkomgeving te creëren die gericht is op buiten. 
Hierbij kunnen we denken aan het toepassen van open puien of veel groen. Hoe kun-
nen we het buiten gevoel naar binnen halen op het Marineterrein?

Doel gedreven werkplekken
De beste ideeën ontstaan vanuit ongeplande ontmoetingen. Door kruisbestuiving tus-
sen verschillende bedrijven ontstaan revolutionaire concepten. De community op het 
Marineterrein bevat op diverse vlakken veel kennis. Leden van de community kunnen 
elkaar op een betere manier ondersteunen als gelijkgestemden bij elkaar komen. Door 
doel gedreven werkplekken te maken voor bepaalde onderwerpen, wordt het contact 
tussen de bedrijven op een laagdrempelige manier gefaciliteerd. Zo kunnen er bijeen-
komsten worden georganiseerd voor innovatie en duurzaamheid waardoor mensen 
die aan hetzelfde onderwerp werken in contact komen met elkaar. Hoe kunnen we de 
community faciliteren in het bij elkaar brengen van gelijkgestemden? Wat voor nieuwe 
concepten kunnen er ontstaan op het Marineterrein wanneer de community elkaar 
doelgericht opzoekt?

Ultra focus werkplekken
Focus is belangrijk om je werkzaamheden op een goede manier uit te kunnen voeren. 
Niet iedereen kan zich goed concentreren in een open kantooromgeving en wil zich 
daarom op bepaalde momenten terugtrekken. Door het creëren van ultra focus werk-
plekken kunnen we in deze behoefte faciliteren. Daarbij kunnen ook de ontspannende 
eigenschappen van het buiten werken worden benut. Naast focus werkplekken kunnen 
ook andere concepten zoals samenwerken of interactieve sessies verkend worden door 
ze te plaatsen in een omgeving waarin de aard van de werkzaamheden wordt versterkt. 
Hoe kan je op het Marineterrein werkplekken creëren die de aard van de werkzaamhe-
den optimaal stimuleren?
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Programmalijn 4: Rhythm of …

Delen van faciliteiten
Door het delen van faciliteiten kan er efficiënter worden omgegaan met beschikbare 
ruimte. Naast werkplekken kunnen ook bijvoorbeeld ruimtes voor overleggen of work-
shops gedeeld worden. Wanneer faciliteiten gedeeld worden hoeven niet alle bedrijven 
op het Marineterrein alle faciliteiten in huis te hebben. Dit draagt bij aan de efficiëntie 
en voorkomt onnodige leegstand. Hoe ga je op een efficiënte manier om met de be-
schikbare faciliteiten op het Marineterrein?

Workplace-as-a-service
Mensen krijgen steeds meer flexibiliteit in waar werkzaamheden uitgevoerd kunnen 
worden. Door de huidige mogelijkheden van een laptop en online samenwerken kun-
nen mensen plaats-onafhankelijk werken. Toch heeft een werkplek een aantal eigen-
schappen waardoor deze comfortabel kan worden. Gedacht kan worden aan stroom, 
beschutting of goede ergonomie op de werkplek. Hoe kan je door middel van een as-
a-service concept (een abonnement op je werkplek) deze faciliteiten zowel binnen als 
buiten op elke plek aanbieden?
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Jaarprogramma’s
We voeren niet alle projecten tegelijkertijd uit. Focus zorgt voor spreiding in de pro-
jecten. De projecten worden gespreid over meerdere jaren. Het doel is om in 2021 te 
starten met tenminste drie projecten. Doordat we werken met korte iteraties kunnen 
we de lessen uit de projecten gebruiken om de projecten zelf te verbeteren maar ook 
om het programma in zijn geheel te verbeteren. De lessen worden ook gebruikt als input 
voor het programma van 2022. We pakken de opgave jaar voor jaar op met jaarschijven 
die het kalenderjaar volgen. We formuleren alleen de aanpak voor het aankomende 
jaar, leren van de resultaten die we geboekt hebben en de wijze waarop we die hebben 
bereikt en vertalen dat naar de aanpak voor het jaar erop. Zo blijft de samenwerking fris 
en wendbaar en de uitvoering effectief.   

Structuur uitvoering projecten
Elk project heeft dezelfde opzet en hetzelfde patroon, gebaseerd op de principes van 
Design Thinking. Deze principes worden gebruikt als leidraad voor het proces en geven 
een duidelijke structuur voor de uitvoering van een experiment. Aan het begin van 
elk project worden de eerste drie stappen gebruikt om de richting, kaders en omvang 
scherp te krijgen. Bij de uitvoering wordt overgegaan naar stap 4, in deze stap wordt 
door middel van kleine iteratieve evaluatiecirkels het project continu verbeterd. Suc-
cesvolle projecten zullen in stap 5 verder ontwikkeld worden voor bredere toepassing.  

• Stap 1: verkennen, formuleren en uitwerken van de opgave 
De opgave en de behoefte van de community worden in kaart gebracht.  
  

• Stap 2: het verzamelen van inzichten 
Met behulp van interviews, focusgroepen en observaties worden inzichten in 
de uitdaging verzameld. 

• Stap 3: ideevorming  
Op basis van de beschikbare informatie worden ideeën en oplossingsrichtin-
gen verkend door middel van ontwerpsprints.  

• Stap 4: testen van scenario’s en prototyping 
De oplossingsrichtingen worden vertaald in gebruikersscenario’s en concrete 
experimenten, zowel virtueel als in de praktijk in de dagelijkse werkomgeving.  

STRATEGIE
Hoe we te werk gaan
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• Stap 5: Implementatie en verdere ontwikkeling 
De succesvolle experimenten worden vertaald in een implementatieplan 
op basis waarvan de verantwoordelijke stakeholder de applicatie opschaalt, 
voorbereidt op de uiteindelijke situatie en optimaliseert.

Organisatie
Het proces wordt gestuwd door een klein, slagvaardig team: het aanjaagteam voor het 
innovatieprogramma. Het team bestaat uit het Bureau Marineterrein, ondersteund 
door Next Nature Netwerk en BLOC. Dit team verbindt de mensen en organisaties 
in het gebied en betrekt de kennis en inspiratie van buiten. Het zorgt voor het opzet-
ten van het innovatieprogramma en voor (het bijstellen van) de programmalijnen en 
voor het identificeren van de projecten. Het team organiseert daartoe verschillende 
‘challenges’ waarvoor samen met de leden van de community oplossingen worden ge-
genereerd. Het team jaagt ook de uitvoering aan van de projecten. De uitvoering zelf 
ligt van de meeste projecten bij de community-leden, het aanjaagteam ondersteunt de 
initiatiefnemers daarbij. 

Financiering
Aan het innovatieprogramma zijn ook kosten verbonden. De programmakosten zijn 
gebaseerd op de kosten die door externe partners worden gemaakt. Dit zijn de kosten 
voor de coördinatie van het programma. Hiernaast zijn er kosten voor de verschillen-
de projecten. Het uitganspunt is dat de projecten worden gedragen voor een maat-
schappelijke of private partij. De projecten moeten ‘in the end’ een gezond exploita-
tiemodel hebben, bijvoorbeeld in de vorm van een commerciële exploitatie. Bureau 
Marineterrein is bereid om met startfunding een aantal projecten te kickstarten en de 
initiatiefnemers te helpen extra funding te organiseren.
In onderstaande tabel hebben we een kosteninschating voor 2021 opgenomen. Deze 
wordt in het volgende hoofdstuk toegelicht.

Project    Investering
Blenden on- en offline   €10.000,-
Buitenwerkplekken   €10.000,-
Doel gedreven werkplekken  €10.000,-
Werkplek as-a-service   €10.000,-
Werkomgeving van de toekomst €40.000,-
Programmakosten   €20.000,-

Totaal     €100.000,-

*Disclaimer: betreft out-of-pocket kosten
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In 2021 starten we met het eerste jaarprogramma. We hebben de ambitie om met 
de eerste vier projecten te starten, die in onderstaande figuur zijn weergegeven. Elk 
project benadert een andere kant van de werkomgeving van de toekomst. 

UITVOERING
Wat we gaan doen in 2021

Blenden on- en offline
Samen met The New Base verkennen we de kansen voor het blenden van on- en 
offline op de werkplek. In de designsprint wordt eerst geïnspireerd door middel 
van extreme voorbeelden waarna de inspiratie wordt losgelaten op de toekomst 
van de werkomgeving. De kennis van The New Base over de mogelijkheden in 
een online omgeving worden samengebracht met de kennis van BLOC over de 
toekomstige werkomgeving. De uitkomsten worden getest met klein iteraties 
zodat ze continu verbeterd kunnen worden. 

Partners: Bureau Marineterrein en The New Base
Budget: 10.000 (design sprint, uitvoering wordt opgepakt door community-
leden)

Buitenwerkplekken
Voor het nieuwe zomerseizoen verkennen we in samenwerking met Kanteen25 
het concept van buitenwerken. De seizoensgebonden aard van de werkplekken 
en het terras sluiten goed op elkaar aan. Naast het terras zijn er aanvullende 
faciliteiten nodig om de werkplekken een succes te laten worden. Het is be-
langrijk dat de werkplekken dezelfde mate van comfort krijgen als werkplekken 
binnen en beschut zijn tegen de zon en wind, mogelijkheden hebben voor opla-
den en een goede bereikbaarheid hebben tot een online netwerk.  

Partners: Bureau Marineterrein en Kanteen25
Budget: 10.000 (design sprint, uitvoering wordt opgepakt door community-
leden)
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Doel gedreven werkplekken
In samenwerking met Veldhoen+Company gaan we de toekomst van het acti-
viteit gericht werken onderzoeken in combinatie met de doel gedreven werk-
plekken. In de toekomst is de werkomgeving niet langer de plek waar je alleen 
naartoe gaat om te werken, maar de plek waar je naartoe gaat om collega’s te 
ontmoeten en samen te werken aan nieuwe ideeën. Hoe werkt activity based 
werken als de werklocatie niet meer gericht is op één plaats? Welke functies 
zijn leidinggevend in de werkomgeving en hoe zullen de wensen van de com-
munity worden gefaciliteerd? Kunnen we een werkomgeving creëren waar het 
uitvoeren van specifieke werkzaamheden gestimuleerd wordt, maar waar con-
tact tussen de community-leden ook belangrijk is? In de designsprint worden 
de wensen vanuit de community samengebracht met de ervaring en kennis 
van Veldhoen+Company. Dit uit zich in verschillende experimenten die getest 
gaan worden met korte iteraties. 

Partners: Bureau Marineterrein en Veldhoen+Company
Budget: 10.000 (design sprint, uitvoering wordt opgepakt door community-
leden)

Workplace as-a-service
Een nieuwe werkomgeving vraagt normaal een grote investering. De keuze 
moet daarom meteen goed zijn en er is weinig ruimte om te testen. Wanneer 
een werkomgeving as-a-service wordt aangeboden, ontstaat er wel de ruimte 
om verschillende concepten te testen en vast te houden aan de concepten 
die werken. Gezamenlijk met WORKS worden in een designsprint de ambi-
ties voor een nieuwe werkomgeving vastgesteld waarna dit vertaald wordt in 
een passend concept. Dit concept wordt getest waarna het continu verbeterd 
wordt door de niet werkende onderdelen in te wisselen. Op deze manier wordt 
er op een eenvoudige manier gewerkt aan de optimale omgeving. 

Partners: Bureau Marineterrein, BLOC en WORKS
Budget: 10.000 (design sprint, uitvoering wordt opgepakt door community-
leden)
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Werkomgeving van de toekomst 
Alle projecten komen samen in de werkomgeving van de toekomst. In dit fysieke, cen-
trale project wordt een nieuwe integrale werkomgeving ontwikkeld. De werkomgeving 
wordt volledig als as-a-service gerealiseerd, waardoor veel flexibiliteit ontstaat om aan-
passingen en verbeteringen door te voeren. Door te werken met een as-a-service con-
cept wordt een groot deel van de investering betaald door marktpartijen en wordt er 
alleen voor het gebruik betaald. Ook ontstaat er ruimte om op elk onderdeel verschil-
lende concepten te testen en te onderzoeken wat echt aanslaat bij de community. Dit 
project kan worden gerealiseerd in de Commendantswoning en/of in een nieuw te ont-
wikkelen, circulair en modulair en tijdelijk paviljoen op een centrale plek op het Marine-
terrein dat als hub voor (de ontwikkeling van) het werken in de toekomst fungeert. Er 
is een aanjaagbudget nodig om dit project van de grond te krijgen en een ontwikkel- en 
exploitatieplan te maken, de ontwikkeling en exploitatie zelf wordt door marktpartijen 
gedragen, op basis van spelregels die door het Bureau Marineterrein worden bepaald.   

Partners: Bureau Marineterrein, Veldhoen+Company, The New Base, WORKS en 
BLOC
Budget: 40.000 (aanjaagbudget, uitvoering wordt door de markt opgepakt)
Locatie: Commandantswoning / Nieuwe ontwikkeling modulaire en circulaire werkom-
geving

 Werkomgeving van de toekomst 
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Dit is een uitgave van BLOC bv in samenwerking met de Marineterrein Amsterdam. Alle rechten gereserveerd. BLOC heeft zich 
ingespannen om alleen beelden te gebruiken waar zij toestemming voor had en/of die auteursrechten vrij zijn. Mocht er toch iets fout 

zijn gegaan gelieve ons dan in te lichten.

BLOC bv
Van Vollenhovenstraat 15 

Pakhuis 22
3016 BE Rotterdam

+31 10 843 2395
info@bloc.nl


