
2020 Office Design Trends 
Verbeter de werkomgeving door middel van design



Gedreven door constante innovaties en de snelheid waarmee bedrijven opereren, is 

het belangrijker dan ooit dat we blijven evolueren om goed aangesloten te blijven 

bij de veranderingen. Dit is een steeds grotere behoefte van het bedrijfsleven. 

Vandaag de dag zijn kantoor omgevingen veel meer dan alleen een plaats om te 

werken. Kantoren zijn een merk statement, en een echte weerspiegeling van de 

kern van het bedrijf: de waarden, culturele identiteit en visie.

In 2020 staan de spotlights  steeds meer op een gezonde kantoor beleving. De 

trends in 2020 op het gebied van kantoorinrichting zijn dynamischer, authentieker, 

duurzamer, en gastvrijer dan ooit tevoren. 



Nieuwe Design thema's. 
Kantoorinrichting is voortdurend in ontwikkeling. Door samen te werken met enkele van de 
meest vooruitstrevende architectenbureaus, organisaties voor het beheer van gebouwen, 
interieurinrichters en onze eigen elite-interieurarchitecten hebben wij met de onderzoeken 
van Ambius Noord-Amerika de stijgende trends in grote, kleine en opkomende markten 
weten te identificeren. Enkele van de overkoepelende thema's die we hebben opgesteld 
voor 2020 zijn:
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Macro Trends
De effecten van architectuur, 

innovatie en ontwerp.



Dynamic Flexibility

Macro Trend 1:
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Flexibiliteit en het vermogen om zich 
aan te passen zijn de meest essentiële 
ingrediënten in deze ruimtes.

• Samenwerking

• Actieve ruimtes

• Aanpasbaar en dynamisch

• Zet de mens centraal

• Vooruitstrevend meubilair

• Lichtgewicht

• Verrijdbaar / mobiel

• Ergonomisch

• Multifunctioneel

In de huidige moderne bedrijfsomgeving is het absoluut noodzakelijk om een 

geïntegreerde werkplek te hebben waarin de ruimte gemakkelijk aanpast kan worden 

aan de bedrijfsbehoeften. De trend van Dynamische flexibiliteit houdt in dat kantoren 

multifunctionele ruimten zijn, die in staat zijn om in een handomdraai een complete 

transformatie te ondergaan van vergaderruimte, naar productiestudio, naar podcaststudio, 

naar een privé-kantoor. Deze trend, die gericht is op het vrijmaken van waardevol 

kantoorvastgoed, is goed op weg om de 'nieuwe norm' te worden nu werkomgevingen 

verschuiven naar meer mensgerichte en actieve ruimtes die worden geleid door innovatie.

Inspirations

Key Features 
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Wooden that be Nice

Macro Trend 2:



Hout maakt een comeback. Naarmate bedrijven zich meer richten op duurzaamheid en hun 

merkboodschappen aanscherpen om toptalent aan te trekken, hebben de faciliteiten een meer 

ecologische bewuste houding om aan de verwachtingen van hun medewerkers en huurders te 

voldoen. Projectontwikkelaars pakken dit op door duurzaam gewonnen, gerecycled hout in het 

interieur van hun gebouw op te nemen. Hout geeft een onmiskenbaar karakter, het geeft 

warmte aan een traditioneel steriele kantoor omgeving, waardoor kantoorruimtes een meer 

authentieke en organische maar niet rustieke uitstraling krijgen. De belangrijkste kenmerken van 

deze trend is het gebruik van strakke houten lambriseringen om diepte te creëren, de aandacht 

te vestigen op belangrijke architectonische of functionele kenmerken van het gebouw en de 

medewerkers en bezoekers te inspireren.

Architectonisch georiënteerde 
ontwerpen die textuur en diepte 
bieden en tegelijkertijd een 
gevoel van authenticiteit geven.

• Biophilic design

• Ruw en authentiek

• Natuurlijk en organisch

• Milieubewust

• Lineair, lattenhout

• Warm en met veel
textuur

• Constructie en
wandconstructie

• Natuurlijke accentdetails

• Organische vormen en
patronen

Inspirations

Key Features



Community in a Remote World

Macro Trend 3:



Bij 70% van de kantoren zien we dat er minstens 1 dag per week thuis gewerkt wordt. Hierdoor zijn 
bedrijven samen gaan werken met ontwerpers om meer uitnodigende, comfortabele en 
inspirerende ruimtes te creëren voor hun werknemers. De Community trend haalt veel van zijn 
ontwerpinspiratie uit toonaangevende hotelmerken door het aanbieden van functies zoals 
restaurants, bars, openhaarden, comfortabel meubilair, gamekamers en meer. Het doel is om een 
meer levendige en gastvrije ruimte te creëren waar werknemers naar toe willen, omdat 
organisaties met een zeer levendige en energieke kantooromgeving een sterkere culturele 
identiteit laten zien. Het faciliteren van deze upgrades komt het bedrijf ten goede op een manier 
die niet mogelijk is voor telewerken of flexibel werken. Deze trend is een bewuste poging om een 
gevoel van gemeenschap en comfort te bereiken door middel van design.

Omgevingen die creativiteit en 
kernwaarden stimuleren waarbij 
grenzen tussen werk en vrije tijd 
vervagen.  

• Maatschappelijk georiënteerd

• Spontane ontmoetingsplaatsen

• Verbindende factoren

• Sociale ontmoetingsplaatsen

• Wellness en actieve ruimtes

• Samenwerkingsverbanden

• Warm en gastvrij

• Natuurlijke overgang tussen 
binnen en buiten

• Zachte en pluche elementen

• Huisstijl inrichting

Inspirations

Key Features 
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Striking Sustainability

Macro Trend 4:



Opvallende duurzaamheid is de combinatie van duurzaam design en wellness design. Deze twee 
ontwerp toepassingen werken nauw samen om ruimtes te creëren die duurzaam ingekochte en 
"groene" bouwmaterialen integreren in een ruimte en tegelijkertijd de nadruk leggen op een 
mensgericht ontwerp. Deze trend omvat het hele spectrum van certificeringen die de afgelopen 
jaren zijn ontstaan en werkt aan het stimuleren van totale facilitaire optimalisatie op nieuwe en 
onvoorziene manieren.

Gebouwen hebben zich verder ontwikkeld dan alleen maar energiezuinigheid en naleving van de 
milieuwetgeving.  Gebouwen in 2020 zullen werken aan het verhogen van de menselijke prestaties 
en het bestrijden van productiviteitsverlies als gevolg van een slecht ontwerp. Dit heeft geleid tot de 
adoptie van Biofiel ontwerp als een fundamenteel ontwerp element dat bedoeld is om het geluk, de 
productiviteit, de creativiteit en nog veel meer van de werknemers te bevorderen.  Uiteindelijk is het 
doel om een meer harmonieuze relatie tussen de natuur, onze gebouwen en onszelf tot stand te 
brengen.

Gebouwen die in harmonie met de 
omgeving zijn ingericht, verbinden de 
gebruikers met de natuurlijke wereld.

• Milieubewust

• Wellness en welzijn

• Maatschappelijk verantwoord
ondernemen

• Materiële verbinding met de natuur

• Gebruik van onbewerkte materialen

• Kenmerken van natuurlijke bossen
en stenen

• Hoogwaardige groenvoorzieningen

• Technologieën voor het gebruik
van de werkruimte

• Natuurlijk licht

Inspirations

Key Features





Micro Trends
Kleinere impact, typisch stijlvol en direct van aard.  

Micro trends bevatten geen structurele veranderingen.



Monochromatic Complexion

Micro Trend 1:



Monochrome kleurenschema's zijn de nieuwste trend van wat alleen maar kan worden 

aangeduid als een kleurexplosie. "Het bevatten of gebruiken van slechts één kleur," die 

slechts de helft van het verhaal vertelt als het gaat om het ontwerp. 

De prachtige kleurenpaletten gebruiken slechts één kleur, maar ze gebruiken het hele 

spectrum aan tinten van die specifieke kleur om een uniform, authentiek en gemakkelijk 

herkenbaar merkthema over te brengen. Deze doelgerichte ontwerpstrategie trekt mensen 

aan door middel van een uniforme creatieve expressie.

Energieke ruimtes ontstaan door de 
verfijning van kleur gebruik. 

• Creatieve inspiratie

• Karakter en persoonlijkheid

• Zet mens centraal

• Doelgericht ontwerp

• Variatie in toon, schaduw en tint

• Texturen en patronen

• Een merkgerichte kleur

• Zachte tinten en gedurfde,
dramatische tinten

• Edelsteen paletten en matte
afwerkingen

Inspirations

Key Features 



Hanging Horticulture

Micro Trend 2:



Planten zijn populairder in kantoor omgevingen dan ooit tevoren. Gesterkt door de opkomst 
van levende groene muren en mosmuren als basis voor welzijn en branding, kan men met 
zekerheid  zeggen dat planten een belangrijke bijdrage leveren binnen het hedendaagse 
kantoordesign. Met een beperkt vloeroppervlak, wenden ontwerpers zich tot een 
onwaarschijnlijke plek om hun vegetatie te integreren: het plafond of de muren. Voor 
interieurontwerpers die streven naar maximaal gebruik van de ruimte zijn de muren de 
volgende grens in het kantoordesign. Deze trend helpt om het premium vloeroppervlak te 
maximaliseren en biedt tegelijkertijd eindeloze mogelijkheden om het groen te laten zien.

Populaire oplossingen zijn onder andere mosmuren en varens.

In dit tijdperk van het maximaliseren 
van het vloeroppervlak, worden 
ontwerpen aangepast naar verticale 
tuinen als essentiële onderdeel van 
het kantoor.

• Wellness en actieve ruimtes

• Innovatieve ervaring

• Aandacht op visueel aspect

• Inspireert de creativiteit

• Biophilic design

• Moswanden

• Luchtplanten

• Varens

• Verspreide, geclusterde en 
gevarieerde vegetatie

• Hoogwaardige elementen

• Living Pictures

Inspirations

Key Features



Modern Modular

Micro Trend 3:

Photo courtesy of Neocon



De moderne Modulaire trend ligt in het verlengde van de Dynamic Spaces-trend uit het 
verleden en richt zich op de verbazingwekkende innovaties die in het kantoorontwerp 
ontstaan. Hierdoor zorgen bedrijven ervoor dat er slimmer, effectiever gewerkt kan worden 
door een milieubewuste werkplek voor hun medewerkers te creëren. Naast modulaire 
kantoren, dynamische bureaus en loungeruimtes is er ook een vereenvoudigde 
kantooruitrusting, zoals computerstandaards, een veelvoud aan ergonomische stoelen en 
staande balansplaten voor bureaus. Kantoormeubilair maakt een periode van snelle innovatie 
door die we nog nooit eerder zijn tegengekomen, en we zijn blij dat dit arsenaal aan moderne 
apparatuur overal in kantoren te vinden is.

Innovatieve ruimtes met dynamische, 
modulaire elementen om de 
medewerkers creatiever, actiever en 
productiever te makenn

• Flexibele ontwerpen

• Dynamisch en multifunctioneel

• Actieve ruimtes

• Wellness en welzijn

• Zet de mens centraal

• Ergonomisch en work-out
meubilair

• Dynamische werkplekken

• Modulair en lichtgewicht

• Persoonlijke ruimte

Inspirations

Key Features 
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Domesticated Workspaces

Micro Trend 4:



In een poging om een comfortabeler en huiselijker werkomgeving te creëren, werken facilitaire 
managers en ontwerpers aan de integratie van het comfort van thuis in het kantoor. De trend 
van Domesticated Workspace komt voort uit de toegenomen belangstelling om commerciële 
ruimtes te integreren in horeca-omgevingen, met name hotels die zich richten op zakenreizigers. 

De voordelen van dit ontwerp zijn tweeledig voor kantoormedewerkers een daarvan is een 
upgrade naar een meer gastvrije en ontspannen ruimte die over het algemeen meer voldoening 
geeft en bevorderlijk is voor effectiever werken. Het andere voordeel is dat werknemers op 
afstand weer naar kantoor komen door kantoren te creëren waar werknemers enthousiast over 
zijn, waardoor de dynamiek en het moreel van het team worden versterkt.

Werkplekken met een huiselijker 
ontwerp en sociale elementen die 
gericht zijn op de wensen  van de 
gebruikers.

• Verbinding tussen office en
Hospitality

• Warm en gastvrij

• Binding van de medewerkers

• Comfort en leefbaarheid

• Huishoudelijke voorzieningen

• Gevarieerde beplanting

• Zitkussens en dekens

• Salontafels met bordspellen

• Natuurlijke en organische
texturen

Inspirations

Key Features



0800- 2600 100 
AMBIUS.NL

Design zorgt voor een revolutie in ons leven.

Wij geloven in het tot leven brengen van uw visie!




