
We nodigen u graag uit voor 2030istoday, een unieke online beleving 
met inhoudelijke expertise, energieke netwerkmomenten 
en inspirerende presentaties. Het thema van 2030istoday is 
‘De toekomst van kantoorvastgoed’.
Drie Thought Leaders delen hun specifieke kennis en know-how.

Thought Leader 1

Karin Poel
Country Manager IWG
De traditionele kantoorstructuur
is niet meer
International Workplace Group 
(IWG) is de grootste aanbieder van 
flexplekoplossingen wereldwijd 
en in Nederland eigenaar van de 
flexkantoorformules Regus, Spaces en 
The Office Operators. 

Flexibele werkomgevingen zijn inmiddels 
stevig geïntegreerd in de Nederlandse 
samenleving. Uit onderzoek van het 
CBS blijkt dat het aantal bedrijven dat in 
Nederland wordt opgericht blijft groeien. 
Tegelijkertijd reduceren ook steeds 
meer corporates de hoeveelheid vaste 
kantoorruimte.

Na het “zwaarste jaar” uit de geschiedenis 
van IWG staat één ding vast: ‘Het 
flexibele kantoor schiet na COVID-19 
als een komeet omhoog. Ondernemers, 
werknemers en werkgevers: iedereen 
heeft zijn conclusie getrokken in het 
voorbije jaar. Het traditionele kantoor 
wordt in alle opzichten anders bekeken.’

Thought Leader 2

Frank Segaar
COO-Partner de Architekten Cie.
Het nieuwe kantoorgebouw

de Architekten Cie. is een full service 
Nederlands architectenbureau. Met een 
groot internationaal werkveld realiseren 
de architecten projecten op gebied van 
grootschalige woningbouw, kantoren, 
openbare gebouwen, urbanisme of 
masterplanningen.
Tegenwoordig vragen organisaties om 
nieuwe typologieën kantoren waarbij 
de scheiding tussen kantoorruimte, 
werkplekken en het publieke domein 
begint te vervagen. Toekomstige multi-
tennant kantoren zullen meer en meer 
onderdeel worden van de publieke 
ruimte. 
Deze gebouwen hebben grote 
vloervelden en gemeenschappelijke 
voorzieningen, die vaak ook voor de 
omgeving worden opengesteld. Ze 
worden daarmee steeds specifieker 
ontworpen waardoor het een organisch 
netwerk wordt, waarbinnen bedrijven 
kennis kunnen delen, samenwerken en 
(door)groeien.

Thought Leader 3

Herman Konings
Trendwatcher 
Wellbeing & connectiviteit 

Herman Konings is master in 
de theoretische psychologie en 
beheerder van het Antwerpse trend- en 
toekomstonderzoeksbureau Pocket 
Marketing/nXt. Hij is een onvervalste 
verhalenverteller die de toeschouwer 
in een meeslepend parcours weet te 
begeesteren voor de wondere wereld 
van passies en interesses, van trends en 
toekomstverwachtingen, van wat is en 
wat zal zijn. 

Het welbevinden van medewerkers 
staat vandaag meer dan ooit centraal. 
Gezonde leef- en werkruimtes 
betekenen sterkere gemeenschappen 
en een grotere productiviteit. Herman 
belicht actuele thema’s, zoals connectie, 
veerkracht en resonantie en vertelt over 
de nieuwe uitdagingen waarmee de 
werkplek tegenwoordig te maken heeft.
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Het kantorensegment is een klassieker in de bouwsector en vandaag volop in verandering: kantoren worden slimmer, flexibeler, opnieuw 
ingericht, aangepast aan nieuwe normen, gerenoveerd en getransformeerd. Dagelijks werken miljoenen Nederlanders en Belgen in de meest 
uiteenlopende kantoorgebouwen. Het nieuwe werken creëert heel wat uitdagingen voor de toekomst. Wie zal deze enorme markt aansturen? 
Wie investeert, ontwerpt, bouwt, onderhoudt en financiert?

Nederland telt vandaag 47,5 miljoen m² kantoorvastgoed, België 20,6 miljoen en Luxemburg 4 miljoen. 
Hoe moet het nu verder met deze 72 miljoen m²? Building Office Buildings biedt inspiratie.

Building Office Buildings brengt de experten in kantoorvastgoed samen en streeft naar werkomgevingen die energie geven en gelukkig 
maken. Onze business community bouwt de kantoren van de toekomst. 

Mogen we u verwelkomen? 

ONLINE INSPIRATIESESSIE - Wees welkom en laat u inspireren!

buildingofficebuildings.nl
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