
Smart and save 
workplace program

Workplace decoded: smart people, smart office, smart tools



Introductie

Het creëren van een werkomgeving waarin een optimale ervaring voor gebruikers
centraal staat is voor velen dagelijkse kost. We zijn dagelijks bezig om kantoren slimmer
te creëren, facilitair management te optimaliseren, de gastvrijheid te verbeteren en de
collega's de juiste oplossingen te bieden om optimaal te kunnen presteren.

Nu is thuiswerken is de nieuwe norm geworden.. Wat betekent dat voor jou, nu ook jij
waarschijnlijk thuis werkt en minimaal (of niet) op kantoor bent? En wat betekent het als
COVID-19 maatregelen worden versoepeld?

De veerkracht van de organisatie zal cruciaal zijn. Versoepeling gaat maatwerk
betekenen. Maatwerk ten aanzien van de 6-feet samenleving waar we naar alle
waarschijnlijkheid een langere tijd mee te maken gaan krijgen. Maatwerk dat flexibiliteit
en aanpassingsvermogen vraagt van iedere organisatie. Jij kan hierin een gidsende rol
spelen.



Introductie
In een serie van online webinars gaan we dieper in op belangrijke thema's waar jouw
organisatie voor komt te staan.

Je leert van een aantal experts en van elkaar in deze zogenaamde ‘Learning Circle’.
Niemand heeft ooit eerder met deze extreme situatie van doen gehad. Maar wat
kunnen we leren van de scenario's in Smart Buildings die worden toegepast? En ook al is
jouw kantoorgebouw geen Smart Building, jouw werkplek is waarschijnlijk slimmer dan
je denkt. Welke mogelijkheden biedt dat?

We gaan jou inspireren om de data die je nu al hebt over jouw gebouw en
werkomgeving om te zetten naar de juiste inzichten en de juiste activiteiten om naar de
toekomst toe de veerkracht van jouw organisatie te tonen!



Voor wie?
• Workplace managers
• Innovation Managers
• HR Managers
• IT Managers
• Team/ business managers
• En andere geïnteresseerden..

• Architecten
• Ontwerpers
• Ontwikkelaars
• Facility Managers
• Property Managers



Wat ga ik leren? 
1/3

Slimmer werken op een moderne werkplek

• Hoe optimaliseer je thuiswerken en maak je dit duurzaam voor jouw organisatie?

• Hoe organiseer je impactvolle en veilige vergaderingen online en fysiek?

• Hoe transformeer je jouw klantcontact en klantevenementen naar een digitale
wereld?

• Hoe ga je digitaal werken en veilig informatie delen met elkaar?



Wat ga ik leren? 
2/3

Veiligheid eerst

• Welke aanpassingen kun je maken ten aanzien van de mobiliteit van jouw
werknemers?

• Welke scenario's zijn er denkbaar om de capaciteit van jouw kantoor te beheersen?

• Welke processen moet je inrichten om ervoor te zorgen dat de kantoorgebruikers
veilig kunnen werken

• Hoe zorg je ervoor dat belangrijke facilitaire processen veilig zijn? Van postkamer tot
roombooking, van hospitality management tot beveiliging en veiligheid.

• Hoe transformeer je de nieuwe werkplek naar een werkplek die voldoet aan de RIVM
en Arbo normen



Wat ga ik leren? 
3/3

Welzijn & Werk

• Welke bijdrage kun jij leveren ten aanzien van de vitaliteit van jouw werknemers?

• Hoe zorg je voor een gezond en optimaal indoor klimaat?

• Welke maatregelen kunnen getroffen worden om de hygiëne te garanderen?

• Hoe ga je ervoor zorgen voor een gezonde thuiswerkplek?

• Hoe zorg je ervoor dat je een gezonde work-life balans blijft houden



Expert
Christine Roest

Het motto van Interlinx is "Connecting Possibilities".
Interlinx staat voor een integrale aanpak van
huisvestingsvraagstukken. Vanuit een projectmatige
aanpak voor een bouwproject of de ontwikkeling van
een huisvestingsstrategie of een facilitair concept.
Systeemintegratie en het gebruik van (systeem)data
zorgt voor een optimalisatie van de bedrijfsprocessen
en helpt bij de ontwikkeling van uw gebouw van een
Smart building naar een intelligent gebouw. Christine
is van huis uit bouwkundig ingenieur en
gespecialiseerd in gebouwbeheer. Zij heeft haar
ervaring opgedaan binnen de bouwsector, consultancy
en facility management. Haar ervaring op het gebied
van Smart Building technologie heeft ze opgedaan
door te werken aan projecten zoals The Edge en
Microsoft Schiphol, waarbij ze heeft gewerkt met
diverse proptech oplossingen.



Expert
René van der Vlugt

Oefen wat je predikt - Rene kijkt altijd hoe het slimmer
kan. Slimmer werken, niet harder is zijn motto.
Technologie is essentieel: thuis, onderweg en op
kantoor. WRKPLC helpt organisaties om technologie
slimmer te gebruiken: van de digitale werkplek tot de
ongekende mogelijkheden van een Smart Building.
Rene heeft op dit gebied veel ervaring opgedaan bij
Microsoft als eindverantwoordelijke voor het
herdefiniëren van de werkplek van de toekomst, en hij
heeft ook veel geleerd van al zijn klanten waarmee hij
op het gebied van proptech heeft gewerkt.



Jouw voordelen

1. Persoonlijke groei. Groei in jouw denken en doen om een slimme
werkomgeving te creëren die aansluit in de tijd waarin we leven.

2. Praktische hulpmiddelen. Krijg in inzichten in praktische scenario's die
direct toepasbaar zijn in de huidige situatie.

3. Creëer een persoonlijke omgeving om nieuwe manieren van werken te
verkennen. Versnel het creëren van een toekomstbestendige
werkomgeving - wat leer je nu en wat je wilt behouden.

4. Onderdeel van een digitale leeromgeving. Maak kennis met collega-
vernieuwers en leer ook van de experts.



Kies jouw leerprogramma

Het totale programma wordt in het Nederlands verzorgd. Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW

Professional Expert VIP
Krijgt toegang tot de Nederlandse 
leer community tot 31/12/2020

Krijgt toegang tot de Nederlandse leer 
community tot 31/12/2020

Krijgt toegang tot de Nederlandse 
leercommunity tot 31/12/2020

Krijgt toegang tot de drie webinars
die door deskundigen worden 
aangeboden

Krijgt toegang tot de drie webinars die 
door deskundigen worden aangeboden

Krijgt toegang tot de drie webinars die 
door deskundigen worden aangeboden

Krijgt toegang tot 3 playbooks Krijgt toegang tot 3 playbooks Krijgt toegang tot 3 playbooks

Krijgt toegang tot ten minste 6 Live 
Q&A sessies dit jaar

Krijgt toegang tot ten minste 6 Live Q&A 
sessies dit jaar

Krijgt toegang tot ten minste 6 Live Q&A 
sessies dit jaar

- - - Krijgt toegang tot 2 exclusieve e-
Masterminds

Krijgt toegang tot 2 exclusieve e-
Masterminds

- - - - - - Krijgt toegang tot 1 dag/ 8 uur advies 
van de experts

- - - - - - Krijgt een gedetailleerd draaiboek

€497 €1.497 €4.997



De planning

• 27 mei van 10:00 – 11:00 | Webinar

• 3 juni van 10:00 – 11:00 | Thema sessie + playbook 1 (Pro + Expert + VIP)

• 17 juni van 10:00 – 11:00 | Thema sessie + playbook 2 (Pro + Expert + VIP)

• 3 juli van 10:00 – 11:00 | Thema sessie + playbook 3 (Pro + Expert + VIP)

• Juli | eMastermind (Expert + VIP)

• September | eMastermind (Expert + VIP)

• Maandelijks Q&A



Voor vragen
• Menno Lammers | menno@proptech.nl

• Christine Roest | christine.roest@interlinx.eu

• René van der Vlugt | rene@wrkplc.nl

http://proptech.nl
http://interlinx.eu
http://wrkplc.nl
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