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Inrichting en ruimtes
De inrichting op Zellingen Plaza 
bestaat uit een mix van nieuw en  
bestaand meubilair. In het kader 
van duurzaam maken we circulair 
gebruik van kantoormeubilair uit de 
Meeuwensingel en Rijckehove. 

We hebben de beschikking over 
twee grote vergaderruimtes waarop 
je via Topdesk kunt intekenen. De 
overige ruimtes zijn toegankelijk op 
beschikbaarheid. Intekenen kan via 
een agenda in de vergaderruimte. 
Alle vergaderruimtes worden voorzien 
van scherm, flip-over, whiteboard en 
vergaderbox (pennen, stiften, etc.). 
Er is een grote vergaderruimte voor 
16 tot 30 personen in wisselende 
opstelling naast de Plaza Bar, ook te 
reserveren via Top-desk.

De 1e en 2e etage hebben een 
loungehoek voor zakelijke en/of  
informele gesprekken. In de 
loungehoek op de 2e etage staat een 
mini-bieb waarin we vakliteratuur en 
gelezen boeken met elkaar kunnen 
delen. 

Elke etage krijgt een repro-ruimte 
met multifunctional. In deze ruimtes 
vind je ook een afvalstation voor het 
scheiden van ons afval. 

Telefoneren
Je kunt vanaf je werkplek met een 
vast toestel bellen door in te loggen 
op dat toestel, zodat je op je eigen 
nummer bereikbaar bent. Bel je vaak, 
dan kun je een headset (inclusief LED 
indicatielampje als je in gesprek bent) 
aanvragen bij ICT. 

Voer telefoongesprekken waarvoor 
meer privacy gewenst is alleen op 
de daarvoor toegewezen plekken in 
het pand. De werkplekken worden 
uitgerust met twee beeldschermen, 
een toetsenbord, een muis en een 
muismat. Ook zijn er werkplekken waar 
je kunt aanlanden met een laptop.

Parkeren bij Zellingen Plaza
Er is een beperkt aantal van 23 eigen 
parkeerplekken direct naast het pand 
en er zijn vrije parkeerplekken op het 
algemene Rhijnspoor terrein. We 
doen alles om ervoor te zorgen dat 
deze parkeerplekken ook alleen door 
“Plaza burgers” gebruikt worden. In je 
Zellingenbox vind je een parkeerkaart, 
leg deze achter je raam als je parkeert 
op een Zellingen parkeerplek zodat 
je kunt aantonen dat je een “Plaza 
burger bent”. Iedereen die met de 
auto komt krijgt een tag voor het 
parkeerterrein, maar vol is vol. Let 
op: je mag je auto niet parkeren op 
parkeerplekken die horen bij een 

ander pand! Help parkeerplekken voor 
collega’s vrij te houden door lekker 
met de fiets of het OV te komen. Je 
kunt je auto ook altijd parkeren bij 
Rijckehove.

Lunchen
Lunchen doen we gezellig samen, 
in de Plaza Bar. Hier zijn etenswaren 
verkrijgbaar, maar je kunt natuurlijk 
ook gewoon je eigen bammetje 
meenemen en opeten in een van de 
break-outs die je vind op de begane 
grond en de 1e en 2e etage. Ons 
verzoek is wel om na afloop zelf 
even op te ruimen. De break-outs 
zijn voorzien van een pantry met 
koffieautomaat en een Quooker voor 
kokend of koud, bruisend water, een 
hoge bartafel en gezellig treinzitje.

De gevel
Op het pand staat nu nog de 
Vodafone reclame, maar hiervoor zal 
zo snel mogelijk een Zellingen variant 
worden geplaatst.   
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Voorwoord

Het is bijna zover: de verhuizing 
naar Zellingen Plaza. Eerst wat 
hectische verhuisdagen om vanaf 
maandag het pand echt in gebruik 
te gaan nemen. Hiervoor is zoveel 
werk verzet dat ik een groot 
compliment wil geven aan het team 
van Anky en onze afdeling ICT.

Samen gaan we van Zellingen Plaza 
een inspirerende werkomgeving 
maken. Een plek waar we het primair 
proces op adequate wijze kunnen 
ondersteunen. We faciliteren je 
namelijk om elkaar vooral op te 
zoeken. Kortere communicatielijnen 
en direct contact met elkaar maakt 
het werken namelijk niet alleen 
effectiever, maar ook veel leuker!

Natuurlijk hopen we dat je gewoon 
blijft langskomen op onze locaties, 
zodat je ziet wat jouw inspanningen 
allemaal voor invloed hebben op 
het primaire proces. Die band is er 
nou eenmaal en moeten we blijven 
koesteren. Andersom is dat natuurlijk 
ook het geval. Nodig collega’s die 
bijvoorbeeld op zorglocaties of in 
de thuiszorg werken gerust uit op 
Zellingen Plaza. Niet alleen voor een 
vergadering, een kop koffie drinken 
met elkaar kan namelijk uitstekend in 
onze break-outs en in de Plaza bar!

In deze Plaza Courant vind je onder 
andere alle informatie die je de 
afgelopen weken hebt ontvangen via 
nieuwsbrief, zodat je goed voorbereid 
de verhuizing in gaat. Ik wil je bij deze 
een heel fijne tijd toewensen op 
Zellingen Plaza. En mochten er zaken 
zijn die je echt van het hart moeten, 
mijn deur staat natuurlijk open! 

Frida van der Sloot
Bestuurder De Zellingen

Op Zellingen Plaza, onze gezonde en duurzame kantoorlocatie, gaan we over op werken met flexplekken. 
Maar we houden wel rekening met een vlekkenplan waarop Zorgregistratie (2e etage), Clientservice (begane 
grond) en ICT helpdesk zijn ingetekend. Dit onder andere i.v.m. de wet- en regelgeving omtrent de AVG.

Welkom op 
Zellingen 

Plaza!



 

Relevante visitekaartjes
Bekijk voor elk papiertje, notitie, 
visitekaartje e.d. of het nog 
relevant is. Zo niet, gooi het gelijk 
weg! Relevante visitekaartjes kun 
je bijvoorbeeld bewaren in je 
contactpersonen van Outlook.

Weg met prullaria!
Kijk ook eens naar andere dingen die 
op je bureau staan of liggen, zoals 
accessoires. Gebruik je deze spullen 
ook echt of liggen ze voornamelijk 

ongebruikt in je Zellingenbox? Ruim 
daarom regelmatig je Zellingenbox 
zodat het geen rommelbox wordt.

Ga papierloos werken
Probeer de papierstroom te 
minimaliseren. Zeg abonnementen 

op die niet meer je interesse 
hebben. Scan belangrijke 
formulieren in en stuur ze voortaan 
via e-mail in plaats van ze uit te 
delen op papier. E-mails die je 

binnenkrijgt hoeven niet altijd 
te worden geprint. Ook niet 
voor vergaderingen. Agenda’s, 
stappenplannen, to-do lijsten, 
etc. kunnen digitaal weergegeven 
worden via de schermen die in de 
vergaderruimtes beschikbaar zijn.

Werk aan één project tegelijk
Je bureau is leeg en als je gaat 
werken, werk dan zoveel mogelijk 
aan één project tegelijk. Dat is 
inderdaad moeilijk als je bij De 
Zellingen werkt, maar hierdoor blijf 
je veel beter gefocust op één ding 
en op je bureau liggen alleen de 
papieren van dit project. Wel zo 
overzichtelijk!  

“Gebruik je deze spullen ook echt of liggen ze 
voornamelijk ongebruikt in je Zellingenbox?”

Clean desk policy
Hoe houd jij je werkplek clean?

Nog even doen ...

... je gegevens aanpassen in ETOS
Zorg dat je gegevens in ETOS kloppen 
zodat iedereen je gewoon kan 
blijven bereiken. Je kunt wijzigingen 
doorgeven via etos@zellingen.nl. 
Heb jij nog geen foto bij je gegevens 
staan, mail er dan gelijk een mee!

... je e-mailhandtekening aanpassen
Zet het adres van Zellingen Plaza in 
je e-mailhandtekening zodat jouw 
afspraken straks bij het juiste pand 
arriveren: 

Rhijnspoor 219
2901 LB Capelle aan den IJssel

... een nieuw visitekaartje aanvragen
Vraag tijdig een nieuw visitekaartje 
aan waarop het juiste bezoekadres 
staat. Ga ook gelijk even na of 
alle andere gevens op je kaartje 
nog kloppen. Mail je verzoek 
voor een nieuw visitekaartje naar 
communicatie@zellingen.nl. De 
nieuwe visitekaartjes ontvang je 
zodra ook de nieuwe e-mailadressen 
zijn toegekend. Elke medewerker 
van De Zellingen krijgt namelijk een 
nieuw e-mailadres. Hierover verneem 
je binnenkort meer.

... zorgen dat je een eigen 
Zellingenpas hebt
Iedere werknemer van De Zellingen 
moet beschikken over een eigen 
Zellingenpas. Deze heb je namelijk 
nodig om Zellingen Plaza in te 
komen, gebruik te maken van 
de multifunctionals en toegang 
te krijgen tot de afgesloten en 
overdekte fietsenstalling (eerste 
kwartaal 2019). Heb je nog 
geen Zellingenpas? Vraag deze 
dan zo snel mogelijk aan via het 
aanvraagformulier in Klavertje Vier. 
Heb je al een pas, dan worden de 
rechten automatisch aangepast zodat 
je toegang krijgt tot Zellingen Plaza.

... de sleutels van je kantoor 
inleveren en kastsleutels opplakken
Lever de sleutels van je huidige 
kantoor (en indien je die hebt van het 
pand) netjes in: als je werkzaam bent 
aan de Meeuwensingel doe je dit 
bij Carola van der Graaf (conciërge) 
en ben je werkzaam op Rijckehove 
dan lever je je sleutels in bij Jan van 
den Brink (coördinator TD). Sleutels 
van kasten en ladeblokken plak je 
(stevig) op de betreffende kast en/of 
ladeblok.
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Je bureau clean houden is helemaal niet zo moeilijk. Omdat je Zellingendoos 
helaas geen oneindig grote inloopkast is, zul je wel van tevoren al moeten 
gaan bedenken wat mee verhuist naar Zellingen Plaza en wat niet. Daarom 
wat tips om hier nu al mee te beginnen!

Dat juichen we toe! Niet alleen omdat dit goed is voor het milieu, maar ook 
omdat je zo rekening houdt met de beperkte parkeergelegenheid. Bovendien 
houd je jezelf op deze manier heerlijk in conditie!

Kom jij op de fiets naar 
Zellingen Plaza?

Helaas hebben we niet per direct 
een afgesloten en overdekte 
fietsenstalling tot onze beschikking 
bij Zellingen Plaza, maar deze 
gaat er zeker komen. Ons streven 
is om in het eerste kwartaal van 
2019 een afgesloten fietsenstalling 
te realiseren waar je, net als bij 
Rijckehove, middels je Zellingenpas 
toegang tot kunt krijgen. 

Tot die tijd kun je je fiets:

 onbeveiligd aan de zijkant van 
 Zellingen Plaza neerzetten;
 in de afgesloten fietsenstalling 
 bij Rijckehove plaatsen (kleine  
 wandeling); 
 gratis stallen in de beveiligde  
 fietsenstalling bij de Capelse Brug  
 (kleine wandeling).   

Even voorstellen: gastvrouw Carola 
en gastheer Nico

Dit betekent echter niet dat 
Zellingen Plaza een bemande 
receptie heeft, want Carola en Nico 
hebben diverse werkzaamheden 
waardoor ze niet standaard op hun 
werkplek zullen zitten. Zo houden 
ze onder andere de voorraden 

kantoorartikelen bij, doen ze be 
stellingen en verrichten diverse 
hand- en spandiensten.   

Contactgegevens Carola
T. 06 47 82 67 71
E. cvandergraaf@zellingen.nl

Carola van der Graaf en Nico Tiggelaar zijn de gastvrouw en gastheer van 
Zellingen Plaza. Zij hebben hun werkplek aan de balie bij de hoofdingang, 
dus de kans is groot dat je ze regelmatig tegenkomt!  



 

3

Ook op Zellingen Plaza werken 
we AVG-oké!

Daarom kunnen we op Zellingen 
Plaza gezellig eten in de Plaza bar. 
Hier zijn etenswaren verkrijgbaar, 
maar je kunt ook lekker je eigen 
bammetje meenemen. Eet dus niet 
achter je bureau, maar kom gezellig 
even naar beneden. Zo leer je elkaar 
bovendien sneller kennen én je 
bureau blijft dan nog cleaner!

Je kunt ook eten in één van de 
break-outs, te vinden op de 
begane grond en de 1e en 2e 
verdieping. Hier vind je tevens een 
koffieautomaat en een Quooker 

voor kokend of koud, bruisend 
water. 

Wil jij lekker een tosti bakken of je 
verse broodje smeren, doe dit dan 
niet in de kantoorruimtes maar ook 
beneden in de Plaza bar. Hier bieden 
we je namelijk de faciliteiten en ben 
je bovendien niemand tot last. Nu 
we met elkaar in één ruimte zitten 
moeten we immers toch wat meer 
rekening met elkaar houden. Da’s nog 
eens gezellig eten met elkaar!    

Hé collega, lunch je 
gezellig met ons mee?
De lunch is een belangrijk deel van de dag. Even de innerlijke mens 
verzorgen en daarnaast over wat anders praten dan werkgerelateerde 
zaken zorgt nou eenmaal voor een momentje van ontspanning.

Uitdaging: 100 dagen zonder klagen!
Een nieuwe werkomgeving is een ingrijpende verandering. We doen er echt alles aan om samen een geweldige 
werkomgeving met een fijne sfeer te creëren, maar natuurlijk zullen er zaken voor verbetering vatbaar zijn.

Om samen te kunnen verbeteren 
is een positieve instelling nodig. 
Daarom gaan we voor de uitdaging 
“100 dagen zonder klagen”. 

Ofwel, ga lekker aan het werk en 
ervaar waar je zoal tegenaan loopt 
zonder te klagen. Oké, in je hoofd 

mag je even balen, maar we blijven 
gewoon reuze positief! 

Geef ideeën, verbeterpunten en 
adviezen door op een Plaza tips 
& tops kaartje (te vinden in je 
Zellingenbox) en deponeer deze 
in de Plaza ideeënpot. Wij gaan 

met alle adviezen aan de slag: tips 
gebruiken we om te verbeteren, 
tops gaan we verder uitbouwen. Op 
deze manier zorgen we er samen 
voor dat Zellingen Plaza binnen 
100 dagen de meest inspirerende 
werkomgeving in Capelle aan den 
IJssel wordt!   

Enkele zaken die we graag nog eens 
willen aanstippen:

• Vergrendel je computerscherm 
 als je van je plek loopt;

• Wees je bewust van de papieren 
 die je op je bureau hebt liggen;
• Ruim je werkplek op als je weet 
 dat je straks langer dan twee uur 
 van je plek bent;
• Doe je locker of afdelingskast 
 altijd op slot;
• Houd je aan de gedragscode, dus 
 denk mee, kijk niet actief mee op 
 schermen, luister geen gesprekken 
 mee, etc.   
• Wees tijdens telefoongesprekken 
 kritisch op wat je wel of niet 
 kunt zeggen in een open ruimte 
 en voer vertrouwelijke gesprekken 
 op een focusplek.

Natuurlijk zijn er zaken waar we 
nog tegenaan gaan lopen, maar 
vooralsnog denken we de meeste 
zaken getackeld te hebben. 
Bijvoorbeeld voor de whiteboards 
die door Clientservice worden 
gebruikt, die middels beschrijfbare 
schuifwanden niet zichtbaar zijn 
voor collega’s die op dezelfde 
verdieping aan het werk zijn.

Probeer verder zoveel mogelijk 
de 10 gouden regels voor omgang 
met privacy in acht te nemen!    

Flexplekken, een open werkruimte; je zou je bijna afvragen of we wel aan de recente ontwikkelingen op het 
gebied van de AVG gedacht hebben. AVG-oké werken moet door De Zellingen natuurlijk gefaciliteerd worden, 
maar heeft uiteindelijk vooral met AVG bewust werken te maken.

 

Tags en sleutels
Op maandagochtend 10 december 
houdt Jan van de Brink van de 
Technische Dienst open inloop op 
Zellingen Plaza.

Tijdens deze open inloop kun je een 
tag aanvragen waarmee je toegang 
krijgt tot de parkeerplaatsen van 
Zellingen Plaza.

Je kunt dan ook direct sleutels van 
de kantoren op de Meeuwensingel 
en/of Rijckehove bij hem inleveren.

 

Instructie 
werkplek instellen
Werken met flexplekken houdt 
in dat je nog weleens je werkplek 
moet instellen om op een 
verantwoorde manier je werk te 
kunnen doen.

Een gezonde werkplek is een 
belangrijke basis voor maximale 
productiviteit en werkplezier. Om 
je te helpen bij onder andere het 
juist instellen van je bureau en 
bureaustoel zal Marja Pals daarom 
de eerste week op Zellingen Plaza  
instructie geven. Ze is op maandag, 
dinsdag, donderdag  en vrijdag 
tussen 8.30 en 10.00 uur aanwezig 
om na te gaan of iedereen 
verantwoord ingesteld is. Je kunt 
dan tevens al je vragen aan haar 
stellen.   
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De kern van het werkplekkenspel is 
dat je in je werk rekening houdt met 
elkaar, het gesprek durft aan te gaan 
en vooral niet ongewenst gedrag 
probeert te voorkomen door overal 
regels voor op te stellen.

De situaties die voorgeschetst 
werden hadden allemaal te maken 

met gedrag. Bijvoorbeeld: “waarvoor 
dien je de verschillende ruimtes te 
gebruiken?”, “mag je een bureau bezet 
houden als je een uur in vergadering 
gaat?”, “wat doe je als je collega tien 
keer per dag een korte pauze houdt?”, 
“vind jij dat je achter je flexplek 
koffie mag drinken en je lunch mag 
eten?”, “waar laat je je natte jas als 

je op de fiets natgeregend het pand 
binnenkomt”, of “wat doe je met een 
luidruchtige collega?”.

De situaties die tot de meeste 
discussies leidden zijn door JLL 
samengevat en worden digitaal 
beschikbaar gesteld aan alle 
werknemers op Zellingen Plaza.  

Samenwerken op Zellingen Plaza
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Om optimaal voorbereid Zellingen Plaza als werkplek te gaan gebruiken, werd woensdag 21 november een 
werkplekspel georganiseerd door JLL, partner van onze kantoorinrichter Tétris. Tijdens dit spel werden diverse 
situaties voorgelegd die we tegen kunnen gaan komen op Zellingen Plaza op het gebied van het nieuwe werken met 
flexplekken, focusruimtes, etc.

 

Wist jij dat ...

... elk team gewoon een eigen kast 
krijgt om spullen in op te bergen?
Je hebt als team dus wel degelijk 
een gezamenlijke opslagruimte. 
Het is echter wel zaak om ook deze 
opslagruimte “clean” te houden, 
want de ruimte is niet onbeperkt.

... er voor elke medewerker een 
locker beschikbaar is?
In deze locker van 30x40x40 cm 
(BxDxH) kun je aan het eind van je 
werkdag je Zellingenbox met daarin je 
eigen spullen opbergen, zodat je die 
de volgende dag zo weer paraat hebt!

... nietmachines, plakband, post-its, 
etc. centraal worden besteld?
Het is dus niet nodig om dit soort 
zaken zelf te bestellen. Carola en Nico 
houden de voorraad benodigheden 
goed bij en vullen deze wanneer dat 
nodig is aan.

... alleen clean desks worden 
schoongemaakt?
Ofwel: zorg dat een bureau na 
gebruik helemaal leeg is, zodat de 
schoonmaakdienst het bureau schoon 
kan maken. Zo werk je ook nog eens 
AVG-proof!

... koffiebekers apart moeten 
worden weggegooid?
Door de koffiebekers van het overige 
afval te scheiden dragen we bij aan 
een groener Capelle: deze bekers 
worden namelijk verantwoord 
verwerkt. Voor jezelf kun je ook 
gewoon een eigen koffiemok gaan 
gebruiken (wel bewaren in je eigen 
Zellingendoos natuurlijk!).

... we een strikt rookbeleid hanteren 
op Zellingen Plaza?
Wil jij een sigaretje roken, dan kan dat  
aan de achterkant van het pand. Daar 
hangt namelijk een asbak. Je dient 
daar wel via de hoofdingang te komen 
en tevens via dezelfde hoofdingang 
weer naar binnen te komen.

... er een beperkt aantal parkeer-
plaatsen is rondom Zellingen Plaza?
Probeer dus om zoveel mogelijk de 
fiets of het OV te pakken. Een goede 
optie is ook om je auto bij Rijckehove 
te parkeren, dan heb je dagelijks 
twee kleine wandelingen waardoor je 
lekker fit blijft!

Zellingen Plaza kent een flexratio van 
90%. Wat betreft het nieuwe werken 
is dit vrij conservatief, maar voor 
De Zellingen is het een heel grote 
verandering. 

Indeling van de
werkplekken en 
diverse ruimtes

Een flexratio van 90% houdt in 
dat er voor elke 10 medewerkers 
9 plekken beschikbaar zijn. Omdat 
niet iedereen fulltime werkt, iemand 
weleens ziek kan zijn, thuis werkt of 
buiten de deur is voor een afspraak 
zal het dus niet gebeuren dat je een 
keer geen werkplek kunt vinden.

Bij de inrichting van Zellingen Plaza 
is rekening gehouden met drie 
groepen medewerkers: Medewerkers 
die vast aanwezig zijn op kantoor 
en een vaste plek nodig hebben, 
medewerkers die vast aanwezig zijn 
op kantoor die geen vaste werkplek 
behoeven en medewerkers die vooral 
buiten de deur zijn. Zodoende is de 
volgende werkplekindeling ontstaan:

• 72 werkplekken
• 12 aanlandplekken
• 11 vergaderruimtes
• 8 focusruimtes
• 3 break-outs
• 1 Zellingen Bar

Al deze plekken en ruimtes kunnen 
gebruikt worden om te werken, te 
vergaderen of een formeel dan wel 
informeel gesprek te voeren met een 
collega, cliënt of zakelijke relatie.

Geen vaste plek op kantoor, uit kunnen 
wijken en collega’s opzoeken die we 
nodig hebben; zie hierin vooral een 
uitdaging. Korte lijntjes leiden namelijk 
tot effectiever en productiever werken 
en dat maakt het werk veel leuker!  

(Tot) hoe laat werk jij eigenlijk?

Zellingen Plaza is daarom elke 
dag van de week - dus ook in het 
weekend - toegankelijk van 06.00 
tot 00.00 uur. De hoofdingang 
is buiten kantooruren en in het 
weekend gesloten. Wel zo veilig, 
want je hoeft niet bang te zijn dat 
onbekenden binnen kunnen komen. 

Dit kan namelijk alleen met een 
Zellingenpas.

Zorg dus dat je in het bezit bent 
van een Zellingenpas, zodat jij jouw 
werkdag op Zellingen Plaza kunt 
beginnen en afsluiten wanneer jij 
dat wilt!  

Veel van onze collega’s hebben aangegeven graag buiten kantooruren te 
werken. Zeker op de Meeuwensingel komt het nog weleens voor dat men 
tot een uur of tien doorwerkt.

Grote stappen op ICT-gebied

Op ICT gebied gaan we dan ook 
grote stappen maken. Zo wordt er 
hard gewerkt aan een moderne 
werkomgeving - Microsoft 365 - 
die als eerste beschikbaar komt 
voor medewerkers op Zellingen 
Plaza. Hiermee zijn we niet meer 
gebonden aan een werkplek, kunnen 

we werksessies gemakkelijk op een 
andere plek overpakken en wordt 
ook thuiswerken gemakkelijker. 
Daarnaast gaan we werken in teams. 
De huidige schijf-indeling gaat 
verdwijnen, elk team krijgt een eigen 
ruimte en kan collega’s uitnodigen 
om (tijdelijk) deel te nemen.  

De traditionele “vaste” werkplek wordt steeds meer losgelaten, want met 
behulp van moderne techniek kunnen we samen namelijk veel efficiënter 
en productiever zijn. En wordt het werken bovendien nog veel leuker!


