Uw organisatie is vooral werkzaam in de wat meer traditionele kennisintensieve dienstverlening. Uw organisatie levert hoogwaardige kennis. Klanten
komen naar u toe, omdat iemand in uw netwerk op uw organisatie gewezen
heeft. Uw organisatie is statig, degelijk sober en niet uitgesproken. Het merendeel van zowel uw klanten als uw personeel komt uit de regio. Dit houdt
in dat uw organisatie sterk geworteld is in de regio en aldaar bekend is bij
de plaatselijke ondernemers. Buiten de regio is uw organisatie geen ‘naam’.
Uw organisatie zal voornamelijk tot het MKB gerekend worden.
De omgangsvormen met uw klanten zijn formeel. U ontvangt klanten bij u
op kantoor, maar dit gebeurt niet vaak. Uw werknemers hebben over het
algemeen een traditionele kijk op het leven. Het gezin staat centraal. De
degelijkheid en soberheid die uw werknemers erop nahouden op kantoor is
terug te zien in hun privé-leven.
Uw werknemers zijn relatief wat ouder (> 45 jaar), ervaren en gespecialiseerd in hun vak- / kennisgebied. Uw werknemers werken via een platte
organisatiestructuur. Iedere werknemer is individueel bezig met zijn kennisintensieve werkzaamheden en wordt minder ‘van boven af’ aangestuurd.

Uw ideale kantoor:
Uitstraling algemeen: Uw kantoor valt minder op. Doelmatigheid en statigheid zijn belangrijker. Voor uw organisatie is het van groot belang dat uw
kantoor betrouwbaarheid uitstraalt.
Lokatie karakteristieken: Uw kantoor bevindt zich niet zozeer in een binnenstedelijke omgeving, maar eerder aan de rand van de stad. Bereikbaarheid
met de auto is belangrijker dan bereikbaarheid met het openbaar vervoer.
Vandaar dat bij uw kantoor voldoende parkeerplekken aanwezig dienen te
zijn. Desalniettemin is bereikbaarheid in haar algemeenheid geen groot issue.
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Gebouw karakteristieken: Zoals eerder vermeld dient uw kantoor uit te
stralen dat uw organisatie een betrouwbare organisatie is. Uw kantoor is
daarom statig, maar niet uitgesproken. Uw kantoor wijkt niet af van de kantoren in de omgeving. Voorts bevindt uw ideale kantoor zich in een gebouw dat
noch indrukwekkend, noch high tech is. Er worden over het algemeen eenvoudige materialen gebruikt. Wel heeft uw kantoor een uitnodigende uitstraling.
Werkplek karakteristieken: Aangezien uw werknemers voornamelijk
individueel bezig zijn met hun werkzaamheden zijn er in uw kantoor vrijwel
alleen maar vaste werkplekken aanwezig. In dit kader is er nauwelijks sprake
van een open indeling. Gezamenlijke ruimten zijn niet aanwezig evenals een
representatieve ruimte voor de ontvangst van grote groepen.
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