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Het ontstaan 
van de FL’EX- 
BOX 
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We hebben het thuis werken ‘ontdekt’ en 
daarmee ook vele voordelen. Zo kunnen we 
ons beter concentreren, zijn we productiever 
en hebben we geen reistijd meer. Tevens 
voelen we een grotere mate van ontspanning 
en autonomie, een gevoel van ‘vrijheid’ door 
het kunnen indelen van je eigen tijd. Maar 
bovenal zien we wereldwijd een alsmaar 
schonere, blauwere lucht en is er aanzienlijk 
minder CO2 uitstoot, omdat er minder verkeer 
op de weg is. 

Toch hebben we ook de nadelen ervaren. Het 
gemis van sociale cohesie met collega’s, de 
spontane ontmoetingen en de kantoorgrappen. 
En natuurlijk kan niet iedereen zich thuis 
zomaar concentreren, omdat partner en 
kinderen thuis zijn of het feit dat (een deel van) 

het werk toch om veel samenwerking vraagt.

We balanceren momenteel in een liminale 
ruimte. Het gebied tussen wat was, en wat 
komt. Stil zitten, luisteren en kijken om van 
daaruit te acteren. Het oud ‘normaal’ ondergaat 
een transformatie. De voordelen van het 
thuiswerken zomaar weer aan de kant schuiven 
en de vervuiling van onze leefomgeving 
weer opnieuw gaan activeren biedt geen 
antwoord. Daar zijn we ons collectief bewust 
van geworden. Als we de flexibiliteit en de 
behoefte aan zelfsturing weer loslaten en 
onszelf weer in het keurslijf van ‘het maakbare’ 
hijsen, blijven we ons richten op ‘groei’ terwijl 
de circulaire economie ons uitdaagt tot ‘bloei’ 
om daarmee een andere maatschappelijke 
beweging in gang te zetten.

Vanuit deze gedachte zijn we als Ex Interiors 
op zoek gegaan naar een antwoord op Covid 
19: hoe nu verder? Gaan we terug naar kantoor 
of blijven we thuis werken? Hoe voorkomen we 
dat de vervuiling weer om ons heen slaat? Als 
we iéts hebben geleerd van de huidige crisis 
is dat ‘schone zuurstof’ essentieel is voor onze 
gezondheid. Zo kwamen we binnen ons bureau 
op het idee van de FL’EX-BOX.

De FL’EX-BOX is een plek met een geheel 
nieuwe definitie van werken, die losstaat van 
hoe we het tot nu toe hebben gedaan. We 
laten het gebouw los en plaatsen ‘office-boxen’ 
met diverse werkfuncties in de buitenruimte. 
Ontmoeting vindt plaats in de open lucht 
waardoor werk en natuur als vanzelf met elkaar 
verbonden worden. Onze jarenlange ervaring 

met het maken van werkplekken in het interieur 
was daarbij ons kompas.

De FL’EX-BOX heeft de ‘relatie met buiten, 
dicht in en met de natuur‘ als belangrijkste 
eigenschap. Het is een ‘Community-
based Office-box’ met een diversiteit aan 
werkfaciliteiten waar je optimaal in focus 
kunt werken of een ruimte kan delen voor 
overleg of scrum sessies. Het is een plek waar 
mensen elkaar kunnen inspireren, spontaan 
kunnen ontmoeten en waar een geheel nieuwe 
leefstijl geïnitieerd wordt om kennis te delen. 
Oftewel, een ontmoetings(werk)plek van en 
voor iedereen die op zoek is naar het nieuwe 
circulaire evenwicht met moeder aarde, 
zichzelf en zijn omgeving.

Covid 19 heeft de wereld wakker geschud. Het 
bedrijfsleven is wereldwijd in een disruptie 
belandt. We bleken in één dag over te 
kunnen naar digitale communicatie vanuit 
bestuurskamers, klaslokalen en zelfs onze 
woonkamer. Dat waar we zolang tegen aan 
bleven hikken veranderde in een week tijd. Ook 
wij van Ex Interiors werden geconfronteerd met 
deze enorme omslag, van volledig op kantoor 
werken naar alles vanuit huis doen. 
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Het beste van 
twee werelden: ideale 
plek tussen huis en 
kantoor



Tussen huis 

en kantoor
De FL’EX-BOX is een modulair Office-box 
systeem dat geprefabriceerd wordt geleverd en 
overal geplaatst kan worden. Denk hierbij aan 
de rand van de bebouwde kom, in een weiland, 
aan het water, op het marktplein of zelfs in je 
eigen achtertuin! Van een enkele privé box tot 
een volledige community: de FL’EX-BOX kan 
voor elk type plek een invulling bieden.

De FL’EX-BOX is de ideale plek tussen huis en 
kantoor en de combinatie van werken in de 
natuur! Het is een kantoor aan huis waarin je 

IN DE NATUUR

IN DE STAD

AAN HET WATER
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volledig geconcentreerd aan de slag kunt gaan 
of juist de sfeervolle plek in de stad waarin je 
tussen de afspraken door efficiënt kunt werken. 

Maar het is ook de community middenin de 
natuur voor het leggen van nieuwe contacten 
en het ervaren van optimale rust. De grote 
bijkomende voordelen die hiermee gepaard 
gaan zijn onder andere een kortere reistijd, 
minder gebruik van de auto en meer beweging 
voor jezelf, want een FL’EX-BOX is altijd in de 
buurt dus pak je de fiets!



Een Community-based werkomgeving – Editie 1  –  1312  –  De FL’EX-BOX

Modulariteit De FL’EX-BOX is krachtig in zijn eenvoud. De 
basis is een ruimte van 3,60 bij 3,60 vierkante 
meter oppervlakte, welke op ontelbare 
manieren tot grotere of meerdere ruimtes 
is door te koppelen. De ruimtes zijn zelfs 
stapelbaar. De afwisseling tussen gesloten 
en open wanden biedt een grote mate van 
flexibiliteit en ontwerpmogelijkheden. Aan de 
buitenzijde kan een kleine veranda met houten 
luiken gekoppeld worden. De daken kunnen 
worden voorzien van zonnepanelen of groen.

Alle boxen zijn zo ontworpen dat deze in de 
huidige tijd, waarbij we voldoende afstand 
van elkaar moeten houden, gebruikt kunnen 
worden. De maatvoering, gebaseerd op 
gangbare stramienmaten in kantoorgebouwen, 
maakt het tevens mogelijk de FL’EX-BOX een 
tweede leven te geven in het kantoor!



Diversiteit aan 

werkplekken
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ÉÉNPERSOONS WERKPLEK AGILE- EN SCRUMRUIMTE

MEERPERSOONS WERK/VERGADERRUIMTE
MULTIFUNCTIONELE BOX: PANTRY, KOPIEER- 

EN PRINTFACILITEITEN, TOILETTEN

MEERPERSOONS OVERLEGPLEK

Voor de functionele invulling van de boxen zijn 
er vijf ‘basisplekken’ bedacht. Deze plekken 
variëren van een éénpersoons werkplek 
voor optimale focus, tot meerpersoons 
werk-/overlegruimtes om samen te werken, 
vergaderingen te organiseren of een (agile)
scrumsessie te houden. Naast werkplekken 
zijn er ook een aantal praktische zaken 

te faciliteren, welke gekoppeld worden in 
een (dubbele) multifunctionele box. Deze 
box is voorzien van een pantry, kopieer- 
en printfaciliteiten en toiletten. De open 
pantry in de buitenruimte nodigt uit tot 
ontmoeting. Het buitengebied wordt hierdoor 
een vanzelfsprekend onderdeel van het 
werkconcept.



Een Community-based werkomgeving – Editie 1  –  1716  –  De FL’EX-BOX

De buitenruimte als 
een vanzelfsprekend 
onderdeel van het 
werkconcept



Bouwstenen
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De hiervoor benoemde basis werk/overleg 
plekken vormen de bouwstenen om naar 
gelang de omgeving een FL’EX-BOX 
community te bouwen. Geef een nieuwe 
invulling aan ongebruikt terrein of schakel 
een tweetal boxen aan elkaar en start je eigen 
tweemans bedrijf. De mogelijkheden zijn 
eindeloos! 

Geïnitieerd door bedrijven, instellingen en 
gemeentes, of plaats je eigen privé box in de 

Scenario 1: Je gaat met je Agile team werken 
in de FL’EX-BOX en huurt de volledige locatie. 
Er is een grote ruimte waar het team kan 
scrummen, ideeën presenteren en overleggen. 
Vervolgens zijn er éénpersoons werkruimtes 
om rustig te kunnen concentreren en 
overlegruimtes voor klein overleg.

achtertuin. De juiste combinatie en organisatie 
van de boxen creëert op elke plek een unieke 
samenstelling met optimale flexibiliteit. Via een 
app zijn de boxen te reserveren, per stuk of als 
volledige locatie. 

Reserveer voor een paar uur meeting, een 
halve dag werken of een hele week agile 
werken. Je ziet eenvoudig waar en wanneer de 
boxen beschikbaar zijn. 



Bouwstenen
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Scenario 2: Je hebt een meeting met mensen van externe bedrijven. 
Jullie reserveren een vergaderruimte FL’EX-BOX halverwege ieders route 
en halveren daarmee de reistijd voor iedereen. Even weg van kantoor, in 
de natuur, een plek waar je nieuwe energie krijgt. Wie weet blijf je na de 
vergadering nog even om zelf iets af te maken, om vervolgens uitgerust 
naar huis te gaan ná een dag werken. 
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Geconcentreerd 
werken, overleggen  

of scrummen



Kenmerken en 

eigenschappen
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CIRCULAIR 
MATERIAAL-

GEBRUIK

FLEXIBEL EN 
MODULAIR

DEMONTABEL CO2 NEUTRAALREMONTABEL ZELFVOOR-
ZIENEND

AKOESTIEK ÉÉN MET DE 
NATUUR

COMFORT INTERNET OF 
THINGS



Kenmerken en 

eigenschappen

CIRCULAIR MATERIAALGEBRUIK

De keuze van de materialen passen we zo toe dat ze 

in volgende cycli weer opnieuw hoogwaardig kunnen 

gebruiken. Zo draagt de FL’EX BOX bij aan grondstof- 

en CO2-reductie.

ZELFVOORZIENEND

Zonnepanelen op het dak van de box zorgen voor 

de benodigde voeding van laptops, tv-schermen en 

oplaadpunten voor je telefoon.

COMFORT

Alle werkplekken worden voorzien van een &Ex 

meubilair lijn. Dat voldoet aan alle eisen van circulariteit. 

De inrichting krijgt een eigen signatuur waarbij comfort 

hoog in het vaandel staat en mensen het heerlijk vinden 

om daar uren samen of in focus te werken.

REMONTABEL

Elk onderdeel in de FL’EX-BOX is opnieuw te gebruiken 

wanneer deze op een nieuwe plek geplaatst wordt. Er 

zijn geen nieuwe materialen nodig bij een re-montage, 

wat tevens resulteert in geen afvalmateriaal.

CO2 NEUTRAAL

Naast het gebruik van circulaire materialen zal het 

plaatsen van groen op en rondom de boxen een 

positieve bijdrage hebben op de uitstoot van CO2 en de 

biodiversiteit vergroten. 

DEMONTABEL 

De boxen worden als volledige unit geplaatst maar zijn 

te demonteren wanneer deze naar een andere locatie 

verplaatst dient te worden.

INTERNET OF THINGS

Om aanraken van oppervlakken te vermijden zijn veel 

functies draadloos en contactloos uitgevoerd. Denk aan 

het koffie- of kopieerapparaat, maar ook de bediening 

van deuren kan contactloos worden uitgevoerd. De 

boxen zijn eenvoudig via een app te reserveren.

FLEXIBEL EN MODULAIR

De boxen zijn eenvoudig aan elkaar te koppelen en 

te stapelen. Meerdere afzonderlijke boxen of grotere 

ruimtes maken behoort tot de mogelijkheden. De 

afwisseling van gesloten en open wanden maakt tot een 

optimale flexibiliteit.

AKOESTIEK 

Waar nodig worden wanden voorzien van akoestische 

panelen gemaakt van I-did. Dit akoestisch vilt wordt 

gemaakt van oude gerecyclede stoffen, verhuisdekens 

tot aan kleding.

ÉÉN MET DE NATUUR 

Het open karakter en het gebruik van natuurlijke 

materialen zorgen dat het interieur op een positieve 

manier van invloed is op je gemoedsrust. Binnen en 

buiten worden als één geheel beleefd waarmee de 

balans tussen werk en natuur prachtig samenvalt.
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De FL’EX-BOX is volledig circulair, modulair en 
zelfvoorzienend ontworpen. Gekeken vanuit 
een optimale functionaliteit, flexibiliteit en 
comfort zonder daarbij de natuur en bestaande 
omgeving aan te tasten. 
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Materiaalgebruik

I-DID VILT

DICKHOLZ HOUTBOUW

GROEN

ACCOYA HOUTEN DELEN

De FL’EX-BOX is volledig circulair. De basis 
constructie bestaat uit een Dickholz houtbouw. 
Hout is een warm, levendig en vooral ademend 
materiaal wat de mens dicht bij de natuur 
brengt en een aangename atmosfeer creëert. 
De buitenzijde wordt bekleed met Accoya 
houten delen, afgewerkt met een op water 
gedragen Sansin. 

Daar waar akoestisch comfort nodig is wordt 
er op de wand I-did vilt aangebracht, gemaakt 

van oude gerecyclede stoffen, verhuisdekens 
of kleding. We streven naar een optimale 
circulatie van verse lucht en voldoende te 
openen delen. 

Op het dak worden zonnepanelen of groen 
geplaatst. De FL’EX-BOX voorziet dus zelf in 
de nodige voeding, een regenwater buffer 
en draagt bij aan de biodiversiteit in zijn 
omgeving. 



Identiteit

Barn Red Barn Black Barn Green
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Herkenbaarheid speelt een belangrijke rol in de 
uitstraling en vindbaarheid van de FL’EX-BOX. 
Maar ook toegankelijkheid, een aangename 
en welkome plek voor iedereen. Een sterke 
eigen identiteit is dus het uitgangspunt. De 
Accoya houten delen aan de buitenzijde van 
dit concept ontwerp kunnen met het op water 
gedragen Sansin in diverse unieke kleuren 
gemaakt worden. Een diepe Barn Red FL’EX-
BOX die overal in het land opduikt wordt snel 
herkend. Maar we zien hem ook in een groene 

kleur waardoor hij samenvalt met de natuur of 
zwart waardoor hij in de bebouwde omgeving 
goed zal opgaan.

Kortom, de FL’EX-BOX is de ideale 
ontmoetings(werk)plek van en voor iedereen 
die op zoek is naar het nieuwe circulaire 
evenwicht met moeder aarde, zichzelf en zijn 
omgeving. 
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Het nieuwe 
circulaire 
evenwicht met 
jezelf en je 
omgeving 
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Colofon
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Interiors is niet verant woordelijk voor typografische 

of fotografische fouten. Het daadwerkelijke 

product kan afwijken van de illustratie. Alle 

rechten voorbehouden. Volledige of gedeeltelijke 

reproductie zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de copyrighthouder is verboden. 

De informatie in dit document is geen onderdeel van 

een prijsopgave of contract, is in opzet nauwkeurig 
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