C
 irculaire toepassingen in het gebouw
W
 at is socio-techniek?
Socio-techniek benadert de werkvloer waarin begrippen
als werkoverleg, taakverbreding, taakverruiming en
taakroulatie centraal staan. Socio-techniek is bij uitstek
geschikt voor organisaties die de kwaliteit van de
organisatie, de kwaliteit van het werk en de kwaliteit van
de werkrelaties centraal stelt. De relatie tussen mensen,
hun onderlinge relaties, de structuur, de systemen en hun
onderlinge samenhang staan hierbij centraal.

Meer weten over het
socio-technisch
ontwerp van ons
kantoor?
Scan de QR-code en bekijk
de digitale rondleiding.

•	Het gebouw begint met huisvesting
van Beveland Wonen aan haar
derde leven.
•	Het grootste deel van het
meubilair is afkomstig uit een vorig
kantoorpand van Beveland Wonen.
Ook de keuken is afkomstig uit de
voormalige showroom.
•	Uit het oorspronkelijke gebouw zijn
materialen hergebruikt als kozijnen,
glazen deuren, op maat gemaakte
kasten, plafondplaten, onderdelen
van de technische installatie.
•	Er is 10 kilometer aan sloophout
uit huurwoningen van Beveland
Wonen gebruikt. Dit sloophout is
terug te zien in de entreehal, balie
en vergadertafel van de bestuurder
(hierin is de straat van herkomst af
te lezen).

•	In het gebouw is veel groen
toegepast voor een gezond
werkklimaat, afkomstig uit de
vorige kantoorpanden van
Beveland Wonen.
•	Een warmtepomp, zonnepanelen
en ledverlichting zorgen ervoor
dat de exploitatie van het gebouw
in de toekomst goedkoper en
duurzamer wordt.

W
 at is circulair?
Circulariteit gaat ervan uit
dat producten van nu de
grondstoffen zijn voor later:
na gebruik kunnen producten
gedemonteerd worden en de
materialen opnieuw worden
gebruikt.

•	Bij de toepassing van materialen
en constructies is gekeken naar
mogelijk toekomstig hergebruik.
Zo is de staalconstructie uit de
centrale hal demonteerbaar en
later elders te gebruiken.

Van sloophout tot vergadertafel van de bestuurder

www.bevelandwonen.nl

Welkom bij

Livingstoneweg 11 in Goes krijgt met de
intrek van Beveland Wonen een derde
leven. Hiervoor was het een pand van
KPN en de afgelopen jaren was de
Rabobank hier gevestigd. In ongeveer
een jaar tijd is het kantoorgebouw
omgetoverd tot een duurzaam kantoor
dat voldoet aan het socio-technisch
gedachtengoed van Beveland Wonen.
Het nieuwe kantoor kenmerkt zich door
openheid en transparantie. Collega’s
weten elkaar gemakkelijk te vinden
door aangebrachte slimme loop- en
zichtlijnen. Daarbij is de inrichting
van het kantoor grotendeels circulair.
Hierdoor kunnen we de bezoeker
optimaal bedienen én het goede
voorbeeld geven!
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H
 oe zien we deze socio-technische
organisatieprincipes terug in het ontwerp?
1

Open ruimten, veel glas en lange
zichtlijnen zorgen voor een zo open
mogelijke structuur. De grote trap
(centrale hal) verplicht medewerkers de
‘lange route’ door het kantoor te nemen
naar een andere verdieping. Looplijnen
stimuleren onderweg een natuurlijke
ontmoeting tussen medewerkers van
verschillende afdelingen.
2 Afdelings-overschrijdend
werken door het creëren van
samenwerkingsplekken en een
eet-werkcafé.
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Het eet-werkcafé stimuleert
interactie tussen medewerkers doordat
het meerdere functies heeft.
4 Prettig werkklimaat door (werk)
plekken te voorzien van bijzonder
meubilair, materialen of foto’s.
5 Werkplekken van managers
en directie zijn verspreid over de
verdiepingen. Hun werkruimte ligt
centraal op de afdeling en is voorzien
van veel glas. Dit stimuleert een
betrokken en open manier van werken.

6 De werkplek van de bestuurder ligt
centraal in het pand en is voorzien
van veel glas. Hij is vanuit de grote
hal zichtbaar voor medewerkers én
bezoekers van het kantoor.
7 De inrichting en het materiaalgebruik is grotendeels circulair.

