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Inleiding
De presentatoren van de workshop zijn allemaal lid van het Figee Collectief. Dit is een groep
zelfstandig huisvestingsontwerpers en senior adviseurs, waaronder een arbeidshygiënist, die
samen zorgen voor optimale huisvesting voor bedrijven, scholen en instellingen. Om te zorgen
dat het uiteindelijke huisvestingsontwerp aansluit bij het primaire proces, de cultuur en de
bedrijfsdoelstellingen van de klant worden ook de eindgebruikers actief bij de totstandkoming van
het ontwerp betrokken.
De presentatie van vandaag is informerend, prikkelend, inspirerend en bovenal interactief. We
nodigen de deelnemers aan de workshop van harte uit om voor even deel uit te maken van ons
collectief.
Doelstelling
Doel van de workshop is om inzicht te geven in wat integraal mensgericht ontwerpen inhoudt en
om te ervaren hoe nuttig en inspirerend het is om hier met verschillende disciplines aan te
werken. De workshop biedt arbeidshygiënisten behalve handvaten om nog beter met andere
disciplines in de bedrijfshuisvesting samen te werken, ook praktische informatie over oplossingen
die niet alleen arbo-technisch in orde zijn, maar er ook nog mooi uitzien, duurzaam zijn en
makkelijk te onderhouden.
Inhoud
Een architect, interieurontwerper en arbo-adviseur lichten toe hoe de integrale aanpak in de
praktijk werkt en welke arborisico’s er zoal bij de bron worden aangepakt. We laten
aansprekende voorbeelden zien van functionele werkplekontwerpen, binnenklimaatoplossingen,
productieve en inspirerende werkomgevingen uit actuele huisvestingsprojecten. Daarbij komen
behalve fysiologische (arbeidshygiënische) aspecten, ook mentale en omgevingspsychologische
factoren aan de orde. Ook onderwerpen als Evidence Based Design en een Healing Environment
zullen ongetwijfeld de revue passeren, en wellicht ook nog wat actuele trends in de
kantoorhuisvesting.
Benodigd: beamer
Maximaal aantal personen: 20

