
MISSIE 
SKBN is dé onafhankelijke landelijke ken-
nisalliantie van publieke, semipublieke en 
private partners die zich bezighouden met 
ruimte voor werken. De stichting streeft naar 
een optimale regionale economie, waarbij 
voldoende en duurzame ruimte voor wer-
ken onontbeerlijk is. De missie is om een 
duurzaam werklandschap te realiseren, als 
basis voor een economisch sterk en gezond 
Nederland. 

De wereld verandert snel. De economie 
wordt bepaald op mondiaal niveau, energie 
is niet meer vanzelfsprekend en ruimte wordt 
steeds schaarser, ook gezien de druk op onze 
natuur. Naast kennis op en over werklocaties, 
verschuiven we onze focus logischerwijs naar 
een wat abstracter en cross sectoraal niveau.

Een goed vestigingsklimaat staat daarbij 
hoog in het vaandel. Zeker in een krappe 
arbeidsmarkt, dragen mooie goed bereikba-
re werklandschappen bij aan economisch 
gezonde regio’s. Immers, veertig procent van 
ons bbp wordt verdiend op onze werklocaties, 
en inspirerende omgevingen dragen bij aan 
het algemeen werkgeluk van werknemers en 
succesvolle ondernemingen.

VISIE 
De wereld verandert continu, hoe kunnen 
werklocaties daarin van toegevoegde waar-
de zijn en blijven? Nieuwe behoeftes vragen 
om nieuwe, inspirerende werklocaties en de 
vernieuwing van oude locaties. SKBN reikt 
professionals de hand om een integrale 
benadering van onze ruimte voor werken  te 
realiseren, om daarmee antwoord te kun-
nen geven op die veranderende vraag van 
economische sectoren en bedrijven naar 
huisvesting.

PROPOSITIE
2023

Onze visie is dat – om goed aan deze opgaven 
en behoeften te kunnen voldoen – kennisde-
ling en het delen van ervaringen cruciaal is. 
De SKBN doet dit niet alleen met haar partici-
panten, kennispartners en deelnemers, maar 
ook met relevante organisaties, onderwijs- en 
kennisinstellingen. Bovendien gaat de stich-
ting samenwerkingen aan met partijen actief 
in andere domeinen als wonen, milieu en 
mobiliteit om een integrale benadering van 
werkgebieden te stimuleren. Door deze sec-
toren met het netwerk van SKBN in contact te 
brengen voor kennismaking- én deling beogen 
we het ecosysteem te versterken. 

STRATEGIE 
SKBN staat voor een toekomstbestendig 
werklandschap in Nederland, dat beantwoordt 
aan uitdagingen die op wereldniveau spelen. 
Dit willen we bereiken door op een onafhan-
kelijke manier kennis te delen, te bundelen en 
te ontwikkelen, binnen én buiten ons netwerk. 
Ook leggen we de focus op het praktisch delen 
van ervaringen op lokaal en regionaal niveau. 

We vragen landelijke aandacht voor de juiste 
vakinhoudelijke thema’s, afgestemd op de 
actuele situatie en ontwikkelingen. De stich-
ting streeft ernaar het centrale, onafhanke-
lijke verzamelpunt te zijn voor alle ontwik-
kelingen rondom fysieke werklocaties, en is 
daarmee een vanzelfsprekende gespreks-
partner voor de Rijksoverheid.

Het netwerk van een brede kring aan pro-
fessionals die zich bezighouden met fysieke 
werklocaties, wordt door SKBN bestendigd 
en uitgebreid. Er worden jaarlijks tientallen 
ontmoetingen georganiseerd met relevante 
kennisdeling en netwerkmogelijkheden. De 
focus ligt daarbij op toekomstbestendige 
werklocaties en hoe deze bijdragen aan een 
optimale regionale economie.



SKBN =

• Onafhankelijk
• Kennis (delen én ontwikkelen)
• Netwerk
• Cross sectoraal
• Landelijk 
• Betrouwbaar
• Agenderen
• Signaleren
• Kwartiermaker

AMBITIE

• SKBN wil dé betrouwbare onafhankelijke 
gespreks- en kennispartner zijn rondom 
ruimte voor werken.

• SKBN wil uiteenlopende cross sectorale 
professionals bij elkaar brengen die geza-
menlijk tot betere resultaten komen.

• SKBN wil initiërend en faciliterend zijn rond 
kennisontwikkeling inzake urgente thema’s 
rondom ruimte voor werken.

• SKBN wil agenderend functioneren rond 
actuele thema’s rondom werklocaties.

• SKBN heeft een platformfunctie door het 
beschikbaar stellen van kennis en tools 
voor de uitvoering van het beleid.

• SKBN is een inhoudelijk kwartiermaker 
rondom ruimte voor werken, en een ge-
sprekspartner voor de Rijksoverheid.

• SKBN wil bereiken dat ruimte voor werken is 
verankerd in het beleid van alle provincies 
en gemeenten.

DOELEN

• Duidelijke zichtbaarheid genereren van  
het belang van voldoende duurzame werk- 
locaties. 

• Agenderen van actuele thema’s en  
uitdagingen.

• Een stevig landelijk netwerk faciliteren voor 
professionals rondom ruimte voor werken. 

• Ontwikkelen van kennis en tools rondom 4 
brede thema’s:
• Energietransitie en netcongestie
• Nieuwe verdienmodellen
• Groenblauwe werklocaties
• Circulaire economie

• Samenwerken met kennis- en onderwijs- 
instellingen.

www.skbn.nl


