
Huidige status Nieuwe Werk scenario’s
De ontwikkeling van kantoor organisaties, nieuwe werk systemen en bijbehorende gebouwen hebben geleid tot 
een oplopend percentage aan lifestyle gerelateerde ziektes zoals burn-outs, suikerziekte, obesitas, en hart en 
vaatziekten. Waar 90% van de werknemers aangeeft hun levensstijl te willen aanpassen krijgt maar een handvol 
dit ook daadwerkelijk voor elkaar. Naast deze ontwikkeling drukken lifestyle gerelateerde ziektes steeds harder op 
de zorg begroting en is er de noodzaak om meer vanuit preventie te gaan denken en financieren.

Het Nieuwe Werken was de eerste stap, het is tijd voor Healing Offices!
Met het concept Healing Offices biedt D/DOCK een volgende stap na Het Nieuwe Werken. De ontwerp lijn van 
HNW wordt uitgebreid met ondersteunende en meer persoonlijke typologieën die gericht zijn op een meer geba-
lanceerde levensstijl. Zowel architectonisch (middels Evidence Based Design), als technisch wordt ontworpen op 
het verlagen van ziekteverzuim, het verhogen van geluksgevoel in combinatie met productiviteit en het stimuleren 
van beweging en algehele fysieke gesteldheid van de werknemer.

Integraliteit
Net als bij HNW zal de Healing Offices implementatie integraal worden benaderd vanuit Ontwerp, IT, Huisvesting 
en Organisatie.

Return On Investment
D/DOCK zet in op een lager ziekteverzuim (tot 30%), hogere productiviteit (tot 20%) en langere levensverwachting 
(tot 10 jaar) waardoor zelfs met een lagere ambitie de terugverdientijd binnen 2 jaar zal blijven.

Healing Offices programma 
Het Healing Office programma bestaat uit de volgende onderdelen:
- Architectonisch ontwerp
- Interieurontwerp (in lijn met een eventuele organisatiewijziging)
- Technisch ontwerp
- Toegewijd voedingsprogramma (in samenwerking met een Nederlandse chef en UK voedings-
 deskundigen)
- Toegewijd bewegings- en lifestyle programma (in samenwerking met Papendal en Achmea)
- Meting en monitoring (bestaande en nieuwe situatie; persoonlijk en organisatie)

Een deel van de kosten wordt afgedekt door de zorgverzekeraar. Het programma kan ook in onderdelen worden 
geïmplementeerd.

Disclaimer
Healing Offices is een beschermde handelsnaam van D/DOCK geregistreerd door het Benelux-Bureau voor de 
Intellectuele Eigendom (BBIE) onder depotnummer 1285477. Het Healing Offices concept is vastgelegd in het 
I-DEPOT van het BBIE onder I-DEPOT nummer 054099. 
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