
oorzaak &
gevolg

„First we shape our buildings.
Thereafter they shape us.“

Winston ChurChill

Live work care

EEn CompilatiE



Er is geen zaak of ze heeft 
een oorzaak.
   

nEdErlands sprEEkWoord



Het een vloeit uit het 
ander voort.
   
nEdErlands sprEEkWoord



Teveel ruimtes waarin mensen leven en werken 
zijn ontmenselijkt.

De ontmenselijkte ruimte is een resultaat en 
resultaten hebben oorzaken. In tal van organi-
saties heeft men zich in het verleden te sterk 
op de economische rationaliteit en de functio-
naliteit geconcentreerd. Dat is zoals we intus-
sen weten „penny wise” en „pound foolish”. 
Een veelvoud van wat door besparingen ge-
wonnen wordt, gaat verloren aan afnemende 
levenskwaliteit, aan het verminderen van cre-
ativiteit, aan het verdwijnen van motivatie en 
aan teruglopende produktiviteit en rendement.

Wie andere resultaten wenst, moet andere 
oorzaken creëren.

John nisbErg



„Men dient namelijk voor ogen te houden dat 
niets qua voorbereiding moeilijker, qua  
succes twijfelachtiger en qua uitwerking ge-
vaarlijker is, dan zich opwerpen als iemand 
die vernieuwing wil doorvoeren.

Want hij die dat doet, heeft hen die van de 
oude toestand profiteren tot vijanden, terwijl 
hij slechts lauwe verdedigers vindt in hen die 
van de nieuwe toestand kunnen profiteren: 
een lauwheid die gedeeltelijk voortkomt uit 
vrees voor de tegenstanders, die immers de 
wet aan hun kant hebben, en gedeeltelijk uit 
het wantrouwen van de mensen, die in feite 
pas geloven aan vernieuwingen, als zij deze in 
werkelijkheid ervaren hebben.“
 
niCColo maChiavElli



„De wereld, waarin de meeste mensen opgroeien is een 
met de maatstaven van vroegere generaties min of meer 
bewust vormgegeven wereld. Dat is niet persé een zeer 
menselijke wereld. Ook is het niet bij uitstek een wereld, 
waarin optimale condities aanwezig zijn voor de ontwikke-
ling van menselijke hersenen.”

gErald hüthEr



„Het vormgeven van de wereld om ons heen is het grootste 
probleem van deze tijd, het lot van de mensheid is van de 
oplossing ervan direct afhankelijk.“

JEan prouvé

„Schoonheid is een rustpunt in de wereld. De menselijke 
geest zoekt logisch onbewust een balans tegenover de 
negatieve informatie. Schoonheid geeft een positief zelf-
beeld omdat de harmonie van mensen met de natuur erin 
tot uiting komt.”

arnold CornElis



van de werknemers 
zit met angst 
op de werkplek.
   
FraunhoFer-InstItut

60% 



„Angst is een foutmelding, 
die tekorten aangeeft van 
de menselijke omgeving.”
arnold CornelIs



Voor 94% 
van alle werknemers is de 
vormgevingskwaliteit van 
hun werkplek een graad-
meter of ze gewaardeerd 
worden of niet.
 
managEmEnt today



Slechts 39% 
van alle werknemers werkt  
in een omgeving, die hen 
het gevoel geeft door de 
werkgever gewaardeerd te 
worden.
managEmEnt today



Bij goed ingerichte bedrijven zijn personeelsverloop en 
ziekteverzuim aanzienlijk lager - 14% resp. 20% - als bij mid-
delmatig ingerichte bedrijven.
 
bErnd ZyWiEtZ

Bij het zoeken van een nieuwe baan blijkt organisatiecul-
tuur en niet salaris de doorslaggevende factor te zijn.
 
Johnson & mCElhEniE



Een kwalitatief hoogwaardige werkomgeving draagt voor 
een kwart (25%) bij aan de tevredenheid van medewerkers.
 
CabE – studiE

De produktiviteit in goed ingerichte kantoren is 36% hoger 
als in kantoren die middelmatig ingericht zijn.
 
FraunhoFEr-institut



creatie

stress



recreatie

ontspanning



„We waarderen bepaalde 
gebouwen omdat ze in-
staat zijn ons uit het lood 
geslagen wezen weer in 
balans te krijgen en emo-
ties te stimuleren die we 
aan onze allesoverheersen-
de verplichtingen hebben 
moeten opofferen.
alain dE botton



„Ambiente is de omschrijving van de ruimte 
waarin men aangenaam leeft. De ruimte waarin 
men tot op een zekere hoogte zijn zintuigen 
en intellectuele krachten kan ontplooien.  
Ambiente heeft een positieve betekenis.  
Ambiente als stimulerende situatie. Tot nu toe 
bestond het probleem van iedere generatie 
erin een ambiente te creëren. Wanneer het 
lukt op een bepaalde plek een ambiente te 
scheppen is cultuur ontstaan.”

luCiano Fabro



In europese bedrijven zet zich gemiddeld maar één op de 
acht medewerkers met hart en ziel in voor het bedrijf.
67% van de medewerkers doet precies dat wat ze moet 
doen, niet meer en niet minder.
20% voelt geen binding met de organisatie. Ze heeft ge-
voelsmatig al ontslag genomen en saboteert.

gallup – studiE 2008
 



In de regel maken de personeelskosten het 
leeuwendeel van de organisatiekosten uit. Tot 
50% (!) van deze investeringen gaat verloren. 
Hoofdoorzaken van dit verlies: het ontbreken 
van kwaliteit in de omgevingsvormgeving 
en het ontbreken van kwaliteit in de manier 
waarop mensen met elkaar omgaan. Het één 
is het gevolg van het ander. Relatief kleine 
investeringen in de omgevingsvormgeving 
kunnen het bovengenoemde verlies halveren.
haJo EiCkhoFF

50%



„Maatschappelijk  
verantwoord ondernemen 
vereist engagement.
Engagement vereist  
motivatie.”
John nisbErg

Wat mensen motiveert is 
drievoudig:
· Het verlangen te leren
· Het verlangen anderen te  
 ontmoeten
· Het verlangen naar  
 welzijn
louis kahn



Al ons denken en doen is gericht 
op de mens en zijn waardigheid. 
Alles wat leeft heeft verzorging en 
aandacht nodig. Zorgen betekent 
letterlijk ‘zich voor iets inzetten’. 
Zorg is een vorm van toewijding, 
liefde en maatschappelijke betrok-
kenheid. Zorg is de ethisch verant-
woorde omgang met het leven. 
Vanuit deze visie zorgen wij voor 
humane leef- en werkomgevingen. 

Omgevingen die met hun ritme en 
sfeer dienstbaar zijn aan mensen 
en organisaties.
Die bijdragen tot de hoogst mo-
gelijke kwaliteit van leven onder 
de meest verschillende omstan-
digheden. Omgevingen die func-
tioneren en motiveren, omdat zij 
de geestelijke, spirituele, fysieke 
en sociale behoeften van mensen 
“bevredigen”* en de identiteit 
van organisaties profiel geven. 

Het is onze ambitie op positieve 
ontwikkelingen in de maatschappij 
te anticiperen en deze te stimu-
leren. De omgevingen die wij 
creëren spreken alle zintuigen aan 
en helpen bij het herstellen van 
het gevoelige evenwicht tussen 
lichaam en geest. 

Als inrichters hebben wij een voor-
stelling van wat daarbij belang-
rijk en waardevol is. Samen met 
partners uit verschillende disci-
plines beheersen wij de kunst de 
algemene behoeften van mensen 
met individuele wensen tot een 
ruimtelijke orde te maken. 

Velen delen onze visie. Vooral 
zij die de ambitie hebben maat-
schappelijk verantwoord te on-
dernemen, zijn zich ervan bewust, 
dat wanneer de verzakelijking de 
boventoon voert, mensen niet 
tot ontplooiing kunnen komen. 
Wat hen interesseert, zijn levens-
ruimtes die getalenteerde mede-
werkers aantrekken en binden. 
Omgevingen die de productiviteit, 
creativiteit, en de intuïtie stimule-
ren en geborgenheid geven.
Het is de kunst zakelijke belan-
gen met die van gebruikers en de 
maatschappij te combineren. 

· Wij nemen bewust verantwoor-
ding voor een, door ons beïn-
vloedbaar, deel van de wereld. 

· Wij dragen bij aan de economi-
sche en culturele kwaliteit van 
het bestaan.

· Wij zijn solidair met de mens. 

kembo – Passie voor welzijn 

* Gebaseerd op de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie 



„Een van de fundamentele ontdekkingen van 
het laatste decennium is de plasticiteit van de 
synapsen – hun vermogen om hun kracht te 
veranderen in een reactie op ervaring en de 
context van een situatie. Wanneer dit gebeurt 
veranderen de synapsen feitelijk van vorm 
– ze worden dik, kort, concaaf of convex en 
kunnen de vorm van een paddenstoel aan-
nemen. We wisten al dat dit tijdens de ont-
wikkeling van de hersenen plaatsvond, maar 
we wisten niet dat dit ook blijft gebeuren op 
grond van het denken en leren van volwassen 
hersenen.”
 
miChaEl FriEdlandEr



„Een van de meest funda-
mentele taken van design: 
het vertalen van weten-
schappelijke en technologi-
sche revoluties naar bruik-
bare produkten, die het leven 
van de mensen veranderen 
en vervolgens de wereld.”
glEnn d. loWry  
(uit ZiJn inlEiding voor dE moma Catalogus; dEsign and thE ElastiC mind)
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