Outdoor Office Day editie Den Haag
16 juni 2022
Ook de 4e Internationale editie van de jaarlijkse Outdoor Office Day staat in het teken van
gezond werken. De invloed van natuur en beweging op ons welzijn - thuis en tijdens het
werken - staat mede door de pandemie van de afgelopen jaren steeds meer in de
belangstelling. De natuur in de stad wordt meer dan ooit tijdens werkdagen gebruikt. En
ook nu Nederland deels terug naar kantoor gaat, blijven mensen onder werktijd de
natuur gebruiken als buitenkantoor: we bellen of vergaderen terwijl we wandelen
(#weeting), we maken te voet kennis met klanten of nieuwe collega’s, we lezen of
schrijven op een rustige plek in een park en improviseren werkplekken buiten. Steeds
meer bedrijventerreinen worden vergroend en bedrijven stimuleren buiten werken. Het
belang van de fysieke en geestelijke gezondheid staat voorop.
Den Haag - De Koekamp & het Haagse Bos
Op 16 juni 2022 is het internationale Outdoor Office Day, al 4 jaar een wereldwijd succes
en het initiatief van de Nederlandse organisatie Nature Desks. Voor het derde jaar doet
Het Buitenkantoor van Den Haag mee. Dit jaar niet in het Westbroekpark, maar in en om
het Haagse Bos. En in samenwerking met Nature Desks en Staatsbosbeheer. De Outdoor
Office Day (hierna OOD) in het Haagse Bos in Den Haag wordt één van de key event
locaties in Nederland. Samen met alle omliggende organisaties van het Haagse Bos
willen we die dag een groot aantal medewerkers naar buiten lokken. Zodat kleine
groepjes collega’s of individuele medewerkers (beter) kennismaken met buiten werken
op uiteenlopende manieren. Want buiten werken kan iedereen en hoe je het doet hangt
af van je werk én voorkeur. Een scala aan opties maakt de keuze goed mogelijk.

DE EXACTE LOCATIES
Outdoor Office Day begint bij de deur van je eigen kantoor, bij een weetingpoint en op
een ontmoetingsplek voor het kantoor. Lopend gaan de medewerkers richting de
locaties (placemaking/ interventie) op de Koekamp en in het Haagse Bos. Het hele
terrein rondom de Koekamplaan kan als buiten-werkgebied worden bestempeld én
daarnaast zijn er twee plekken in het Haagse Bos bij uitstek geschikt bevonden. Ook de
12 linden (cirkel van bomen/banken) en de Walther Boerweide bieden geschikte

werkplek-bomen.

Op 16 juni kunnen we (met evenementenvergunning) het gebied omtoveren tot ideaal
buiten-werkgebied. Met faciliteiten en een programma op maat.
Deze groene sterren kunnen ook voor en na OOD als buiten werkplekken benut worden,
waarbij je zorgeloos de buiten werkfaciliteiten kunt bevestigen aan de werkplekbomen.
Bijvoorbeeld met een bureautje of een (lichtgewicht) whiteboard voor aan een boom.
Daarnaast vind je in het Haagse Bos vele bankjes en picknicktafels langs de routes.
BASISVOORZIENINGEN
●

Voorbereiding event, organiseren contacten, enthousiasmeren deelnemende
organisaties en evenementenvergunning

●

Begeleiding event op de dag zelf: voor ontvangst en wegwijs maken

●

Communicatie vooraf: met formats voor uitnodigen via intranet, e-mails via de
facilitaire diensten, flyers intern e.t.c.

●

Onderdeel zijn van het Outdoor Office Day platform (zie ook communicatie
vanuit platform)

EXTRA MOGELIJKHEDEN (tegen betaling)
◻ Extra ondersteuning voorbereiding & organisatie
(bij grootschalig evenement, meer dan 200
deelnemers)
◻ Duurzame beachflags: vormgeving FMHaaglanden
(klein Outdoor Office Day & logo). Bijvoorbeeld: Pet
flag ECO, inclusief ontwerp, accessoires,
verzendkosten. Schatting: tussen 200-250 euro p.s.
https://dvc.nl
◻ Rijdende koffiebar x 3 (schatting € 1500 per kar)
◻ Fotograaf (schatting is €1500 voor de dag)
◻ WiFi - Govroam (schatting is €900 voor de dag)
◻ Evenement plattegrond van de Koekamp en het Haagse Bos
◻ Thema weeting/ walk your meeting. Voorstel is om op 15 juni alvast een aantal
weetingpoints bij de deelnemende partijen en de bijhorende weetingwegwijzers
(feestelijk) te lanceren. (de prijsschatting volgt voor 5 verschillende kaarten voor de
verschillende locaties nabij centraal en rondom het Haagse Bos)

◻ Uitleensysteem buitenkantoortassen - faciliteert staand en zittend werk. Dit kan
met aanschaf en implementatie van het uitleensysteem met een x-aantal tassen
bij de recepties óf d.m.v. een proeverij voor één dag op locatie. De aanschafprijzen
vind je op www.workonbalance.nl/buitenkantoortas/. De leenoptie en huurprijzen
worden in overleg opgesteld, in aansluiting op de wensen.

◻ Kleinschalig belevingsonderzoek naar de werkbeleving buiten (schatting is
€2000-3000 afhankelijk van het aantal respondenten)
◻ enquêtes maken (max 10 vragen, 2-3 achtergrondvariabelen), questionnaires
uitzetten (interviews afnemen ter plaatse en/of digitaal achteraf via een
unieke link). Rapportage. We kunnen onder de deelnemers iets verloten.
◻ bovenstaande inclusief adviesrapport voor duurzame faciliteiten
◻ Sessies verzorgd door externen (schatting is €300 per sessie van een uur)
◻ Weetingworkshop (volgens de
principes van Walk your Meeting)
◻ Wandelen met een erfgoed-specialist
◻ Wandelen met een stadsecoloog
◻ Wandelen met een vogelaar/ de
boswachter
◻ Workshop buiten werken
◻ Wandelworkshop digitaal bewustzijn
◻ Werkhouding advies door ergo-coach
◻ Staande yogales met aandacht voor staand werken
Mogelijke organisatiebijdrage (realiseerbaar door deelnemende organisaties)
●

Pop-up werkplekken - Tafels en stoelen voor faciliteren zittend werk verspreid
over de Koekamp en op de binnenplaats van het kantoor van de Korte Voorhout 7.

●

Deelnemers werven (interne oproep en aanmeldwijze; we raden een
aanmeldformulier om een algemeen inzicht in het aantal deelnemers te hebben;
een inschrijfformulier voor de verschillende mogelijke sessies raden we zeker aan.
Mochten jullie daar ondersteuning nodig hebben (bv. via eventbrite) kunnen we
daar zeker helpen.

●

Weetingpoints realiseren, met feestelijke opening op 15 juni.

●

Sessies verzorgd door Rijksoverheid medewerkers, bijvoorbeeld:
•

Loopbaancoaching door wandelende loopbaancoaches van UBR

•

Wandelworkshop door wandelcoaches van UBR

•

Walkshop bomen lezen door Frank Reniers - Manager Agenda Stad

•

Meditatieworkshop door Mindful Rijk

Algemene communicatie vanuit het Outdoor Office Day platform
Neem je je werk naar buiten op 16 juni? Je bent dan onderdeel van een snelgroeiende
platform gelijkgestemden:
●

Tweetalige website OOD: www.outdoorofficeday.nl. Behalve informeren en
inspireren, wordt deze internationale platform ook gebruik om de best practices
en koplopers een podium te geven.

●

LinkedIn:
○

Outdoor Office Day event (de teller staat nu al op bijna 200 deelnemers)

○

Nature Desks en Het Buitenkantoor hebben samen 1400 volgers

●

Instagram: Nature Desks en Outdoor Office Day hebben samen 3.000 volgers

●

Twitter: Nature Desks en Outdoor Office Day hebben samen 2000 volgers

