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We belief that one of the most powerful 

tools for organizations to realize their 

ambitions are healthy, inspiring and 

highly collaborative working 

environments that attract and retain 

the best and most talented people 



Sinds 1896 

 



Sinds 1896 

Koninklijk sinds 1996 

Marktleider in Nederland 

Top 5 van Europa 

Omzet 150 mln. 

1100 medewerkers 

Verdeeld over productielocaties in eigen land 

Direct businessmodel, u koopt bij de bron 
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Nederland wordt steeds 

meer een kenniseconomie 

 



Waarin menselijk kapitaal 

bepalend is.  



Werkplekomgeving als 

ontmoetingsplek.  



En om nieuwe talenten aan te 

trekken.  



Aandacht voor het individu 

 Activiteit Gerelateerd Werken 

 

 Persoonlijke voorkeuren 

 

 Karakter eigenschappen 

 

 

Productieve en gezonde werkomgeving 



Continue veranderende wereld vraagt om 
flexibiliteit in werkomgevingen. 
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Op afstand werken niet altijd optimaal.  

 

Je komt naar kantoor om collega’s face-to-face te 

ontmoeten. 

 

Social media is vooral vluchtig 

 

Korte afstand tussen medewerkers bevordert 

samenwerken (onderzoek Kraut et al.1988) 

 

Plaats kantoor en % samenwerking 

- zelfde afdeling  10.3% 

- zelfde etage   1.9% 

- verschillende etage 0.3% 

- verschillend gebouw 0.4% 

 

Verlaag de drempel om elkaar te ontmoeten met de 

Ahrend Smart Office App! 

Want uit onderzoek blijkt: 



Smart Working App + Puck  



Er is een anonieme modus,  indien je deze 

eenvoudig inschakelt is jouw locatie niet zichtbaar 

voor je collega’s maar helaas kun je dan ook niet zien 

waar zij zitten. 

Ontmoeten is persoonlijk; rapporteren gebeurt 

anoniem 

 

Meet beschikbaarheid en bezettingsgraad van 

werkplekken en vergaderruimtes maar geen 

persoonsgegevens! 

Privacy 



Dashboard met gebruik van werk-, vergader- en 

concentratieplekken. 

 

Inzicht besparing op energie, schoonmaak en 

onderhoud. 

 

Argument om in gesprek te blijven met de klant en 

direct op veranderingen in de organisatie in te 

spelen. 

 

 

 

Rapportage/facilitair 



Smart working services 

portfolio   



Sensor technologie  

Integratie in stoel en zit-sta werkplekken 

 

Geeft inzicht in bezetting en gebruik  

 

Link naar real time dashboard  

 

Mogelijke koppeling met FMI dashboard  

. 



Furniture as a Service 



Wij gaan graag de dialoog aan! 

Bedankt voor uw aandacht 


