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1. Wat zijn de grootste uitdagingen in mijn sector de komende drie jaar?
Gelet op de enorme vraag naar woningen is de woningmarkt gebaat bij het realiseren van 
zoveel mogelijk nieuwbouwwoningen. Succes zal in belangrijke mate afhankelijk zijn van de 
slagvaardigheid van gemeenten om samen met beleggers, ontwikkelaars en/of corporaties 
de benodigde plannen van de grond te krijgen.

2. Welke ontwikkelingen zijn er in de markt die het verschil gaan maken de komende jaren?
Huishoudens worden kleiner en nemen in aantallen de komende jaren fors toe. Dit stelt 
eisen ten aanzien van het soort woningen en woonconcepten die moeten worden 
gerealiseerd. 
Nieuwe concepten waarbij community building en nieuwe serviceverleningsconcepten het 
wonen extra aantrekkelijk maken.

‘ Werken transformeert van fysiek werken op kantoor 
naar hybride werken. Dat vertaalt zich in zowel fysiek 
als virtueel activiteit gerelateerd werken, waarbij ook 

de thuiswerkplek een blijvende positie krijgt. Het 
kantoor wordt nog meer het ankerpunt en de fysieke 

cultuurdrager van de organisatie. Daar willen 
medewerkers geïnspireerd worden, leren, 

samenwerken, socializen en zich verbonden voelen 
met de organisatie. Duurzaamheid, mobiliteit en 

gezondheid zijn steeds belangrijker bij de locatiekeuze 
en de inrichting van de werkomgeving ‘



Hoe geven we vorm aan deze nieuwe manier van 
werken waarin de medewerker meer keuzevrijheid 

krijgt en de manager de werkprocessen optimaal wil 
organiseren? 

Het gedrag en het werkprofiel van de medewerkers in een organisatie
wordt de bepalende factor voor het gebruik van mobiliteit, de
werkplek, de services en de hiermee gepaard gaande CO2-emissie.
De medewerkers willen kunnen kiezen hoe en waar ze werken en de
werkgever zal dat in goede banen moeten leiden.
AAA Network biedt een intelligente oplossing waarbij het primaat ligt
bij de medewerkers en de keuzevrijheid die we hen bieden in
combinatie met een aantal spelregels die de organisatie in
samenspraak met de medewerkers implementeert.
AAA Network maakt het hybride werken beheersbaar met ‘draaibare
knoppen’. Dat wil zeggen een huisvestingssituatie die naadloos
aansluit bij uw primair proces, de bedrijfsdoelstellingen en uw
prioriteiten rond gebruikerssegmenten (bezoekers, medewerkers, etc.).
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‘ We belonen voor kantooraanwezigheid op 
gewenste tijden in natura met een parkeerplaats of 
lunch, financieel of met fiscaal geoptimaliseerde 
incentives. We creëren daarmee draagvlak voor 

verandering. Het hele pakket aan maatregelen zorgt 
ook voor een aanzienlijke CO2 reductie ’



We zetten in op het managen van keuzes en het gedrag 
van mensen gebaseerd op data 

We optimaliseren het gebruik van mobiliteit, gebouwen en services en
de hiermee gepaard gaande CO2-emissie. Dit leidt tot een betere
spreiding in de week, afvlakken van de bezettingspieken op dinsdag
en donderdag en efficiëntere inzet van de beschikbare assets.
Hiermee sluiten we beter aan bij de kwalitatieve behoefte van de
medewerkers, zetten we assets slimmer in en verlagen we kosten.
Voorbeelden zijn reserveren van een werkplek-/vergaderplek in
combinatie met een parkeerplaats en lunch. We belonen voor
kantooraanwezigheid op daluren – hetzij in natura, met een
parkeerplaats of lunch, etc., hetzij financieel, met fiscaal
geoptimaliseerde incentives. We creëren draagvlak voor verandering
op basis van het uitgangspunt van ‘Gewin Genot Gemak’. Dat kan zijn
in termen van belonen van gewenst gedrag of dat de medewerker bij
vertrek van huis weet of er een werk- of vergaderplek, lunch en
parkeerplaats beschikbaar is of niet en of de collega’s aanwezig zijn
waarmee samengewerkt wordt.
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‘ We creëren een betere huisvestingssituatie met 
een intelligent pakket aan maatregelen welke het  

gewenste gedrag van een organisatie stimuleert. En 
dat alles ondersteund door online tools ’ 



Een betere huisvestingssituatie gaat gepaard met 
gedragsbeïnvloeding. Dit onderwerp is complex, 
maar onze aanpak blijkt in de praktijk effectief 

We bieden een menukaart met opties:
• Informeren: Feedback aan gebruikers omtrent besparingen,

persoonlijk CO2-emissieprofiel, links naar Social Media, etc.
• Gamificeren: Bundeling van resultaten op individueel,

afdelings-, organisatieniveau, met links naar communicatie en
Social Media.

• Incentiveren: Gedifferentieerd beprijzen en belonen van
gedrag, op basis van gewenst gedrag per segment, en op
basis van bezettingsprofielen van de facilitaire middelen.

• Alloceren: Toewijzen van parkeerplaatsen / werkplekken /
services per gebruikers-segment, per tijdseenheid en locatie.

• Reserveren: Gebruik van gealloceerde faciliteiten, inclusief
knipkaartmodellen (maximaliseren gebruik per tijdseenheid).



In korte tijd van start tot invoering 
In korte tijd ontwikkelen we nieuw beleid en verankeren dit in een
reglement, inclusief verwerkingsovereenkomst, gereed voor
besluitvorming. We kwantificeren de huidige en gewenste situatie
en voeren desgewenst enquêtes uit. We bepalen in overleg
gewenst gedrag en de daarbij behorende arrangementen, in
combinatie met incentiveringsmodellen voor gebruikers en het
businessplan van de organisatie.
In het proces ontwikkelen we draagvlak door gebruikers te
betrekken bij de gemaakte keuzes. We werken met een
klankbord- en projectgroep. In de klankbordgroep zijn relevante
geledingen van de organisatie vertegenwoordigd (Facilitair, ICT,
P&O, Communicatie, Gremia, …).
Onze aanpak kan niet zonder ondersteuning met bewezen online
tools: een intelligent data dashboard en een scala aan apps,
widgets, API’s. We werken AVG-conform en zijn volledig ISO
27001/2 gecertificeerd.



Nieuwsgierig geworden?
We komen graag vertellen hoe we Intelligent 

Hybride Werken implementeren!

Herman van den Berg 
herman.vandenberg@aaassociates.nl

+31 651 412 069

of 

Daan van Egeraat
info@aaassociates.nl
+31 653 406 327



Waarom AAA Network? 
Vraagstukken worden gecompliceerder en vragen 

om een multidisciplinaire aanpak en expertise. Door 
de juiste expertises en tools samen in te zetten 

kunnen klanten optimaal worden bediend.


