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HET BEGON MET
HET BÜROLANDSCHAFT
In de jaren zestig en zeventig is er al
een oprisping geweest van open
kantoortuinen, aangezwengeld door
het Duitse adviesbureau Quickborner team. Dat bedrijf introduceerde
het zogeheten Bürolandschaft.
Communicatie moest niet meer verticaal langs hiërarchische structuren
verlopen, maar horizontaal. Organisaties moesten democratischer.
Werknemers kregen daarom gelijkwaardiger plekken in het kantoorlandschap. Ingenieursbureau DHV
richtte haar kantoor in Amersfoort
volgens deze filosofie in. Het regende al snel klachten. Men had last van
te veel afleiding en prikkels. Het
Bürolandschaft waaide over.

rekening met de psychologie van de mens’, vervolgt
Pullen. ‘De open ruimtes moeten niet te groot zijn. Acht
mensen in een open ruimte is wel het maximum.’ Daarna
moet je weer iets van een afscheiding creëren, een
muurtje of een plantenhaag, zoals in het kantoor van
CBRE. ‘Mensen hebben behoefte aan rugdekking.’
Volgens Pullen hebben architecten helaas – ondanks de
hippe term activity based office – nog te vaak lak aan psychologische factoren. ‘Ze willen bovenal een mooi gebouw
neerzetten.’
In hoeverre de kantoortuinen nieuwe stijl hun vruchten
afwerpen is onduidelijk. Een overzichtsstudie, vorig jaar
verschenen in het blad Building Research and Information,
schetst een diffuus beeld. Australische onderzoekers veegden de resultaten van zeventien studies naar welbevinden
in kantoren die zichzelf activity based noemen bij elkaar.
Concentratieproblemen en gebrek aan privacy zijn veelgenoemde klachten. Maar werknemers kampten met relatief weinig gezondheidsproblemen en leken de extra communicatiemogelijkheden ook te waarderen.
Terug naar de basis. Wat kan er nu eigenlijk mis zijn met
een mix aan werkplekken? Als je in een kantoortuin rekening houdt met individuele wensen, en diegenen die zich
moeten concentreren de optie geeft om in een stiltekamer
te zitten, dan is het probleem toch opgelost?
Dat is te simpel gedacht, meent Jan Gerard Hoendervanger. Hij promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen op
de impact van activity based-kantoren op het welbevinden en presteren van werknemers. ‘De mantra in zulke
kantoren luidt vaak: ‘gij zult communiceren’. Er zijn stiltekamers, maar de nadruk ligt op de grote open ruimtes.’
En het idee dat mensen een plekje naar keuze opzoeken dat het best past bij hun activiteit, is volgens
Hoendervanger een fabeltje. Onlangs voerde hij samen
met het Center for People and Buildings een enquête uit
bij zeven kantoorgebouwen (van overheden, banken en
onderwijsinstellingen). Uit de antwoorden van 3.200 respondenten bleek dat slechts 4 procent van de medewerkers dagelijks meerdere keren van plek wisselde.
Die kleine groep mensen was redelijk tevreden over de
werkplek en gaf een 7 als rapportcijfer. Mensen die daarentegen nooit van plek wisselen gaven hun kantoor een 5.
Het lijkt erop dat maar een kleine minderheid gedijt in
deze omgevingen.
Hoendervanger constateert dat er vaak een tekort is aan
concentratieruimtes. ‘Bij de kantoren die ik heb onderzocht, zei het personeel gemiddeld de helft van de tijd bezig te zijn met werk dat veel concentratie vergt. De helft
van de werkplekken zou dus uit concentratieplekken

moeten bestaan. Maar dat blijkt in veel kantoren niet
meer dan 10 procent te zijn. En dan zijn die plekken
vaak nog inpandige hokjes van minimale afmetingen.
Daar wordt dan bij gezegd dat het niet arboverantwoord is om er meer dan twee uur achter elkaar te zitten. Dus met die keuzevrijheid valt het tegen.’
Er zijn gelukkig ook positieve voorbeelden. Bij GasTerra in Groningen zag Hoendervanger overwegend tevreden medewerkers, die lieten weten goed te worden
ondersteund in hun diverse werkzaamheden. Hier
werd ook niet beknibbeld op het aantal werkplekken.
Dat laatste doen veel andere organisaties wel. Zo hanteert de rijksoverheid een ‘flexfactor’ van 0,7 (zeven
werkplekken per 10 fte). ‘Men redeneert weleens dat het
allemaal vrij krap moet omdat mensen dan wel gedwongen worden om telkens ergens anders te zitten.’
Dat het mis kan gaan zie je bij Rijnstraat 8, het
overheidsgebouw in Den Haag dat eind 2017 na
een grondige renovatie opnieuw is opgeleverd,
en waar nu onder meer de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat
zijn gehuisvest. Sinds de ambtenaren erin zijn getrokken, regent het klachten.
Activity based houdt te weinig rekening met sociale
en psychologische factoren, meent de promovendus.
‘Als je als bezoeker in zo’n kantoor komt, zie je veel vrije
plekken, maar als je in gesprek gaat met de gebruikers
dan zeggen ze: ‘ja, maar wacht even, op die plek zit col-

Veel mensen
personaliseren hun
werkplek
graag. In een
kantoortuin
is dat lastig

lega x altijd en misschien komt hij zo wel terug. Hij
vindt het niet fijn als daar iemand anders zit.’’
Dit soort onzichtbare factoren zijn medebepalend
voor hoe zo’n kantoortuin in het echt werkt. Hoendervanger: ‘Als jij met een groepje collega’s zit te werken
aan een groot bureau, ga je je dan echt afzonderen in
een stilteruimte als je je beter wilt concentreren? Of
ben je misschien bang wat je collega’s dan denken? ‘O,
die wil niet meer bij ons zitten.’ Mensen zijn sociale wezens. Sociale normen zijn belangrijk.’
Rianne Appel-Meulenbroek van de TU Eindhoven is
gepromoveerd op een studie naar kennisdelen en hoe
gebouwen dat kunnen stimuleren. Ze heeft een eigen
kantoor in het Vertigo-gebouw op de campus van waaruit ze uitkijkt over een imposante lichtschacht. Aan de
overkant, een verdieping hoger, zien we werkplekken
van amper 10 vierkante meter die ruimte bieden aan
twee promovendi. ‘Die ruimtes waren oorspronkelijk
bedoeld als flexplekken. Het formaat zou niet zo’n probleem zijn, was de gedachte. Je zou er toch geen uren
achtereen in zitten. In de praktijk gebeurt dat dus wel.’
‘Promovendi en juniormedewerkers bij commerciële
bedrijven hebben ook behoefte aan vaste plekken’, zegt
Appel-Meulenbroek. ‘Ze zijn bijna elke dag op kantoor.
Ze willen zich nog bewijzen. Ouderen werken vaker
thuis. Ik vraag me af of het mentorschap niet lijdt onder
die hele flexibiliseringsbeweging. Oudgedienden zijn
nu minder aanwezig voor de sociale gesprekjes bij de
koffiehoek.’
Aan het plafond in een van de promovendihokjes
hangen slingers. Er staan wat plantjes en er hangen posters aan de muur. ‘Veel mensen personaliseren hun
werkplek graag. In een kantoortuin is dat lastig.’
Een stukje verder staat het Atlasgebouw. Het huisvest
de faculteiten Industrial Design en Industrial Engineering & Innovation Sciences. Het is onlangs gerenoveerd
en nu helemaal flex. Of nou ja, bijna helemaal. Op de
achtste verdieping zijn nog wel kamers. Er hangen zelfs
naambordjes op de deuren. Op een van die bordjes
staat de naam van hoogleraar Yvonne de Kort. Hier zit
haar afdeling omgevingspsychologie.
‘Flex was de opdracht’, zegt De Kort. ‘Maar wij zijn
standvastig geweest. We moeten geconcentreerd kunnen werken. En we wilden de onrust van steeds moeten
verkassen voorkomen. Maar ook wij moesten met minder ruimte toe. Als ik mijn kamer verlaat, ruim ik hem
op zodat promovendi hem als overlegruimte kunnen
gebruiken. We hebben dus een hybride oplossing bedacht. We zijn benieuwd hoe het uitpakt en hoe het zich
verhoudt met de werkplekken op de andere verdiepingen. Het is een experiment.’

