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Tien dagen. Langer ben ik niet weggeweest. Toen ik afgelopen maandag terugkwam 
op kantoor, was er zo veel veranderd dat ik me heb voorgenomen voorlopig geen 
vakantiedagen meer op te nemen. Het is gewoon onverantwoord. 
Laten we de mutaties even doornemen. Drie collega’s hebben hun baan opgezegd 
omdat ze toe waren aan een ‘nieuwe uitdaging’ (meestal een eufemisme voor 
dezelfde baan maar dan ergens anders). Er zijn twee nieuwe collega’s begonnen 
(toe aan een nieuwe uitdaging, maar dan bij ons). Verder is er een collega terug van 
overspannenheid, is er een collega door z’n rug gegaan en hebben zich twee 
collega’s zwanger gemeld. Waarmee ik het hoofdstuk ‘Personeel’ feestelijk zou 
willen afsluiten. Een kantoor bestaat tenslotte niet alleen uit mensen maar ook uit... 
postvakjes! 
Die zijn tijdens mijn afwezigheid eens flink onder handen genomen en allemaal 
voorzien van nieuwe, veeeel beter leesbare naamlabels. Een voordeel dat weer 
teniet wordt gedaan door de postvakjes in een iets andere volgorde terug te zetten, 
waardoor je je toch nog een ongeluk zoekt. En deed ik mijn urenregistratie vóór de 
vakantie nog gewoon op papier, vanaf deze week gaat dat per computer. 
Nog even voor de goede orde: dit is allemaal in de laatste tien dagen gebeurd. En 
we zijn er nog niet. Mensen die overwerken, kunnen voortaan niet meer ‘op rekening’ 
een pizza bestellen maar moeten dit eerst zelf voorschieten. Dit, zo las ik in het 
mailtje, om een en ander een stuk overzichtelijker te maken (?). 
De laatste wijziging heeft ook met eten te maken. Sinds een week hanteert onze 
bedrijfskantine een kleurcoderingssysteem waardoor je heel gemakkelijk kunt zien of 
iets veel of weinig calorieën bevat. Sla? Weinig. Kaassoufflé? Veel! 
Je kunt weg. Maar eigenlijk kan het niet. 

 
Beste mensen, ik zal me even voorstellen, ik ben EJ van Rossen, 
ervaringsdeskundige en columnist van Het Financieele Dagblad, waarin ik schrijf 
over het leven op en buiten kantoor.  
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De vraag die vandaag centraal staat is: “Wat betekent de werkomgeving voor u?” 
 

En het antwoord weet ik ook: “Veel.” En dat komt met een aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid omdat we het thuis niet leuk hebben. Of in ieder geval: dat het ‘op 
kantoor’, ‘op de zaak’, prettiger toeven is dan thuis. Voor mij geldt dat zeker. 
Op je werk ben je ook anders. Thuis lief, op kantoor niet te harden en onaangepast. 
Thuis inschikkelijk, op kantoor de hakken in het zand. Thuis niet te genieten, op 
kantoor juist vriendelijk, empathisch en een luisterend oor. De werkomgeving is het 
diapositief van alles wat we eigenlijk zijn. Dat hoort zo.  

En als dat niet zo is, als mensen dus op kantoor hetzelfde zijn als thuis, dan hebben 
we te maken met een zogenaamde ‘rare’ collega. Bij mij op kantoor heet die rare 
collega Paul. 

Paul werkt al heel lang op de salarisadministratie. Als morgen de ponskaart weer zou 
worden ingevoerd, zou hij niet eens met z’n ogen knipperen. 
Paul werkt van half acht tot half vijf. Omdat zijn directe collega’s pas tussen half 
negen en negen uur beginnen, een gangbaar tijdstip in West-Europa, zit hij de eerste 
pak-’m-beet anderhalf uur van de dag in z’n eentje te administreren. Ik heb er een 
keer naar gevraagd. Of het niet saai was, anderhalf uur in je eentje in die kantoortuin 
zitten. Maar dat was niet zo. ‘Integendeel zelfs.’ 
Paul is fit. Als ’t even kan, loopt-ie hard. Vaak ook in de middagpauze. Dan zie ik ’m 
achter het kantoor de polder in rennen in zo’n akelig hoog uitgesneden, glimmend 
paars hardloopbroekje. En een net zo synthetisch hemdje met plaats voor een 
rugnummer. 
Ik heb er niet veel verstand van, maar voor een man van middelbare leeftijd 
ontwikkelt Paul een behoorlijke snelheid. Buiten dan. Binnen is het een ander 
verhaal. Als je achter ’m loopt in de gang, zit je je voortdurend in te houden om ’m 
niet links of rechts in te halen. Het lijkt wel of Paul de snelheid van buiten wil 
compenseren met zijn slakkengang binnen, om zo op een normaal daggemiddelde 
uit te komen. Maar je zou het ook uitvreten, lanterfanten of looptraining kunnen 
noemen. Of, maar dan laat ik me echt even gaan, het is een protestmars. 

Moet je trouwens eens proberen, tergend langzaam lopen. Het is twee keer zo 
vermoeiend als rennen. 

Rare collega’s. U heeft er ongetwijfeld ook een, al loopt ie misschien niet hard, maar 
doet hij iets anders: heel veel slecht lijkende kindertekeningen ophangen 
bijvoorbeeld van een hond met vijf poten of een zon die tien meter boven de grond 
hangt. Wat natuurlijk helemaal niet kan. Doe dat lekker thuis, denk ik dan. 

Maar waar was ik? Het kantoor. Hoe ziet een gemiddeld kantoor eruit? Nou, meestal 
vinden we, direct na de draaideur of de roltrap, een immense hal. Een atrium. Met 
een ridicule omvang. Je zou er drie basketball-wedstrijden tegelijk kunnen 
organiseren. Ergens, links of rechts aan de rand van de hal, vinden we, als we goed 
kijken, in de verte een balie. Daarachter zitten twee of drie receptionistes die de 
vaste bewoner van het kantoor vriendelijk groeten, maar de argeloze bezoeker 
aankijken of ie in de fik staat. Voor wie kwam u? ‘Nou, ik had een afspraak met Niek 
Hoek. Hij weet dat ik kom.’ ‘En de naam was?’ ‘Van Rossen.’ ‘Goed, dan kunt u daar 
plaatsnemen.’ Ze wijst naar een paar stoeltjes van de kantoorinrichter. De vrouw 
overhandigt meteen een tag, een pasje. Een hard plastic hoesje met daarin een 
kaartje. Voor mij bedoeld om binnen te komen, voor de bewoners van het kantoor 
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bedoeld om anderen buiten te sluiten.  
 
Mensen zijn namelijk zo trots op het bedrijf waar ze werken, die dragen zelfs tijdens 
de lunchwandeling hun toegangspas zichtbaar op het jasje (Getronics). Dat maakt 
natuurlijk indruk op de reiger langs de waterkant. 'Tjeetje', denkt zo'n reiger dan, 'die 
mannen werken bij een van de grootste, meest toonaangevende ICT-dienstverleners 
van Nederland. Als ik geen reiger was geweest, dan had ik daar ook wel willen 
werken.' 
Het is mooi dat die reiger dat denkt. Dat is namelijk precies de bedoeling. Want 
binnen het kantoor is zo'n toegangspas dan misschien een ietwat treurige 
slavenkaart om van de ene kantoortuin naar de andere te komen, buiten het gebouw 
opent het pas echt deuren die voor anderen gesloten blijven. Zo'n pas op het pak 
zegt: 'I have access and you don't.' En als je met z'n vijven bent: 'We have access 
and you don't.' Al wordt het dan natuurlijk wel een stuk minder speciaal. Helemaal als 
je er ook nog een stropdas met stripfiguren bij draagt. 

Maar goed, u zit dus te wachten, drinkt een kopje automaatkoffie en even later wordt 
u opgehaald door de man of vrouw met wie u de afspraak heeft. Samen stapt u in de 
lift. En die lift, daar is iets mee. Dat roept een bepaald gedrag op: liftgedrag! 
Voorbeeld. U staat in de lift, in uw eentje, en ziet dat er iemand anders aankomt. Aan 
alles kunt u zien dat hij of zij ook mee naar boven moet. Wat doet u? Nou, gewoon 
wat u en trouwens iedereen altijd doet: u drukt op de knop ‘deur sluiten’, of draait uw 
rug naar de deur om demonstratief duidelijk te maken dat u hem of haar niet gezien 
hebt. Hebt u een hekel aan die persoon? Nee, helemaal niet, maar u reist gewoon 
liever alleen. Bovendien wilt u even in de spiegelwand kijken of er geen rauwkost (uit 
de kantine; 1,50 per bakje) tussen uw tanden zit en of uw borsten er nog steeds 
mogen zijn. En dat kan alleen zonder toeschouwers. 
Ook erg: niets zeggen. Er stapt iemand in de lift die u helaas niet meer buiten kon 
sluiten. U kunt dus niet uw tanden of borsten inspecteren. Uit irritatie zegt u niets. 
Door de neus uitademen is er nu niet bij. Dat klinkt heel raar en hard. Net of u 
poliepen heeft of astmatische bronchitis. U ademt dus rustig door de mond en kijkt 
naar het plafond. Als de ander er een verdieping lager uit moet en gedag zegt, perst 
u er ook een afgemeten groet uit. 
Minstens zo erg: geheimtaal uitwisselen met een collega, met als doel de derde 
persoon in de lift buiten te sluiten. Of beginnen over antiroosshampoo als er iemand 
in de lift staat met hardnekkige roos op zijn shoulders. Buitengewoon onprettig is het 
ook de veiligheid van de lift in twijfel te trekken: ‘Stel je voor dat we vast komen te 
zitten en de noodknop werkt niet. Nou, dan zijn we mooi de pisang. In Zuidoost 
hebben ze laatst een groep mensen uit moeten zagen. De ene helft had inmiddels de 
andere helft opgegeten.’ Dat dus allemaal niet. Maar wat moet u wel doen? Als er 
iemand aankomt, steekt u snel uw been uit om het ‘oogje’ te activeren. De deuren 
blijven open. Dan zegt u: ‘Hoi, alles goed?’ of ‘Met leuke dingen bezig?’ En daarna 
laat u een keiharde scheet. Kan u het schelen. 

Goed, we lopen de lift uit en bevinden ons ergens op de 9e etage. En je ziet eigenlijk 
meteen hoe nadelig die grote hal uitwerkt op de rest van het kantoor.  
Die grote hal zorgt er namelijk voor dat er te weinig ruimte overblijft om te werken. 
Een ruimte van 10 bij 6 meter wordt vol geblaft met 18 werkplekken.  
Met als resultaat dat je de hele dag je stinkende best moet doen om niet naar je 
collega’s te luisteren. Daar gaat bijna al je energie in zitten. Zeker als de akoestiek 
zo voortreffelijk is als bij mij op kantoor. 
Zo hoorde ik van de week niet dat Irene ruzie heeft met haar vriend, die ze van 
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overspel verdenkt. Die vriend, van wie ik niet hoorde dat hij op een 
advocatenkantoor werkt, is al wekenlang laat thuis en verdwijnt dan zo snel mogelijk 
naar de slaapkamer, waar sowieso al een flinke tijd niets spannends meer gebeurt. 
Wat ik ook niet hoorde, is dat Mike bezig is met een serre, waarvoor hij al twee 
offertes heeft opgevraagd. Een van 40.000 euro en een van 52.000 euro. De tweede 
aannemer wil namelijk funderen omdat er anders een kier kan ontstaan tussen het 
bestaande en het nieuwe deel, ‘met alle toestanden van dien’. Zijn buurman, met wie 
Mike nauwelijks of geen contact heeft, heeft trouwens al gezegd dat hij bezwaar gaat 
aantekenen, dus daar moet Mike nog iets op verzinnen. 
Wat hoorde ik nog meer niet? Oh ja, Bianca is zwanger maar gaat dat nog niet 
vertellen omdat haar contract nog niet is verlengd. Morgen heeft ze een pretecho en 
weet ze of het een jongetje of meisje wordt. Al weet ze nog niet of ze dat eigenlijk 
wel wil weten. 
Ik hoorde trouwens ook niet dat Bob mij een eikel vindt. En ook niet dat Harry, die 
tegenover hem zit, het roerend met hem eens is. Wat precies de reden is, kon ik gek 
genoeg niet goed verstaan. 
Inge belde haar moeder om te vertellen dat ze een ingegroeide teennagel heeft en 
op voorschrift van de huisarts twee keer per dag in een Biotex-badje moet. Peter 
moest dinsdag eerder weg omdat hij een vergroting moest ophalen bij de Hema en 
die gaat om zes uur dicht. Maarten gaat vanavond eten bij vrienden en heeft 
aangeboden de salades te verzorgen. Of anders wijn mee te nemen. 
En Michael hoorde gisteren van zijn zus dat ze lesbisch is. Wat Michael helemaal 
niet erg vond, want je bent zoals je bent en als je lesbisch bent, dan ben je nu 
eenmaal lesbisch. Komende zondag gaat ze het aan papa en mama vertellen en dan 
belt ze Michael weer om te vertellen hoe dat gegaan is. Michael denkt trouwens dat 
ze wel sportief zullen reageren, ook al mag het eigenlijk niet van hun geloof. Ik denk 
van niet. Ik denk dat die ouders helemaal uit hun plaat gaan. 
Nou, dat heb je dus allemaal niet gehoord als je in zo’n kantoortuin zit. 
 
Wat je ook weleens ziet is dat er door het ruimtegebrek gekozen wordt voor flexibele 
werkplekken. Door het management wordt in dit geval een horizon geschetst waarin 
de werknemers gewoon helemaal zelf mogen weten waar ze gaan zitten. Je logt in 
en je kunt aan de slag! Hiermee gaan ze voorbij aan de behoefte van bijna elke 
kantoorbewoner om een vaste plek te hebben. Bij mij op kantoor hebben ze die 
flexibele werkplekken ook een keer uitgeprobeerd en ik heb daar toen van tevoren 
mijn bezorgdheid over geuit. Toch werd destijds, onder de wervende titel 'Kanteling' 
het hele kantoor op de schop genomen. Konden we tot dan toe met tweehonderd 
man beschikken over tweehonderd werkplekken (snelle rekensom: precies genoeg!), 
vanaf dat moment moesten we het met veertig bureaus minder doen. 

Dat leidde binnen enkele dagen al tot mensonterende taferelen. Professionals van 
40 jaar en ouder, waaronder ik, renden een uur vroeger dan te doen gebruikelijk met 
de tong uit de bek en het overhemd uit de broek door het pand, op zoek naar een 
stoel en een bureau, het liefst bij het raam. Zonder succes natuurlijk, want de 
mooiste plekken werden al bezet door jongere, fittere werknemers. 

Dan zat er nog maar één ding op: langer blijven en net als op vakantie alvast 'je 
handdoek op de ligstoel leggen', dus je domein claimen door een trouwfoto, of een 
stapel paperassen op het bureau te laten slingeren. Waarover dan later weer een e-
mail uitging die een beroep deed op het gezonde verstand: 'Jongens, dit kan toch 
niet de bedoeling zijn!' 
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Deze aanmatigende toon veranderde toen de eerste moord werd gepleegd. En de 
boel was nog niet opgeruimd of het tweede lijk werd gevonden. Uiteindelijk heeft het 
nog een paar weken geduurd, maar sinds kort hebben we gewoon allemaal weer 
een vaste plek. 

We kunnen nog steeds overal inloggen maar we doen het niet. We blijven zitten 
waar we zitten en als er iemand een week op vakantie is of cursus heeft, blijft de 
werkplek leeg. Dan valt het tenminste op dat je er niet bent. En zo wordt er nog eens 
aan je gedacht. 

Nee, dat was geen succes. 

 
Maar we waren in de kantoortuin. En bij de bonte groep mensen die er werken. 
Sommigen zeer gemotiveerd. Anderen juist helemaal niet. En die mensen kun je 
herkennen aan de manier waarop ze hun werkplek hebben ingericht. Die geven er 
een persoonlijk tintje aan. Mijn advies is om daar voorzichtig mee te zijn.  
Er zijn namelijk  leidinggevenden (maar ook gewone collega's) die denken dat dat 
persoonlijke tintje meer informatie geeft dan een uitgebreid gesprek onder vier ogen. 
Als je er goed over nadenkt zijn er op het gebied van werkplekdecoratie maar heel 
weinig do's en heel veel don'ts. Een voorbeeld: zonsondergangbehang. Dit kan 
worden geïnterpreteerd als: 'Voor mij is werken een saaie onderbreking van mijn 
vakanties dus laat die promotie maar aan mijn deur voorbijgaan.' 

Wees ook voorzichtig met die legergroene Fatboy op de grond. Het zegt 
onomwonden: 'Denk maar niet dat ik me volledig aanpas aan de algemeen geldende 
normen en regels binnen dit bedrijf; ik draag dan misschien wel een pak, diep van 
binnen ben ik Rambo.' 

Veel aaibaarder maar minstens zo gevaarlijk is die oude schemerlamp uit de 
inboedel van oma naast het bureau. Het zegt namelijk: 'Ik ben een creatief mens en 
ook een beetje een gekkie; voor echt serieuze zaken ben je hier aan het verkeerde 
adres.' Een uitgebreide collectie familiefoto's aan de wand? 'Mijn gezin is het 
belangrijkste wat ik heb, dus binnenkort wil ik graag een dag minder gaan werken.' 

Het zijn zomaar wat voorbeelden. Maar de strekking lijkt me duidelijk: geef geen 
persoonlijk tintje aan uw werkplek! Het zendt ongewenste signalen uit. 

Laatste tip: die foto van uw hond moet van de muur. Het zegt: 'Ik ben een hond.' 

U merkt: ik kan blijven praten over mijn werkomgeving. Maar ik moet afronden. Dat 
doe ik graag met een ode aan mijn lastigste collega: Petra. Officemanager.  
Een gemiddelde ontmoeting met haar gaat als volgt. ‘Petra, hebben wij nog ergens 
plakband? Ik heb in het voorraadhok gekeken maar ik kan het nergens vinden.’ 
‘Ook niet naast de snelhechtmappen? De meeste mensen kijken niet goed namelijk.’ 
‘Nee, daar heb ik gekeken.’ ‘Waar heb je het voor nodig?’ ‘Waar heb ik het voor 
nodig... uhm, ik wil twee papiertjes aan elkaar vastplakken. En dat dan op de muur 
plakken. Vind ik handig.’ 
‘Gewoon plakband of moet het verwijderbaar zijn? Dat je het later weer gemakkelijk 
los kunt krijgen. Dat je niet een stuk muur meetrekt als je het ervan afhaalt. Dan krijg 
je van die lelijke plekken en dan moeten we de schilder weer bellen.’ 
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‘Doe dat laatste maar, die verwijderbare. Oh, en nu ik hier toch ben, fineliners, die 
kan ik ook niet vinden. Je weet wel, die zwarte.’ 
‘Eten jullie die dingen op of zo? Ik heb twee weken geleden een paar doosjes 
neergelegd. En er zitten 25 fineliners in een doosje. Kun je nagaan.’ 
‘Ik zal eerlijk zijn, Petra. Ik eet ze inderdaad op. Ik begin aan de achterkant en dan 
knaag ik die hele fineliner op tot aan de punt. En als ik nog meer honger heb, dan 
pak ik er nog een.’ 
‘Ik zeg niet dat jij ze opeet. Maar er zijn collega’s, je weet misschien wie ik bedoel, 
die gebruiken een doosje per week. En dan mag Petra weer nieuwe bestellen. Die 
heeft toch niks te doen. Maar goed, ik zet ’t op het lijstje. Dan hebben we ze 
maandag binnen.’ 
‘Nou, als je dat zou willen doen, Petra, graag. Oh, trouwens, weet je of de post al 
geweest is?’ 
‘Teun doet de post. Als ik dat er allemaal nog bij moet gaan doen, dan kan ik net zo 
goed mijn bed hier neerzetten. Verwacht je iets?’ 
‘Nou, nee, ik vroeg me gewoon af of de post al binnen was. Maar ik kijk wel even of 
Teun er is.’ 
‘Als er niks in je postvakje ligt, dan is de post nog niet geweest. Heb je trouwens 
goed gekeken? De meeste mensen kijken niet goed namelijk. Of ze kijken bij de 
verkeerde naam. Dat gebeurt ook.’ 
‘Ik check Teun wel even.’ 
‘Dus fineliners en plakband. Moet je kijken wat een waslijst ik al heb. Want je bent 
heus niet de enige die iets komt vragen. Dat weet jij natuurlijk niet en dat maakt ook 
niet uit, maar als je ziet wat ik elke dag aan vragen binnenkrijg... Petra, heb je dit, 
Petra heb je dat, nou, dan heb je aan het eind van de dag een fluittoon in je oren. Je 
zou eens een dag op mijn plek moeten zitten. Je wordt gillend gek. Maar goed, Petra 
regelt het wel weer.’ 
‘Oke Petra, Ik loop naar Teun. En nog bedankt.’ 
 
‘Oh, E.J., zegt Petra dan, jij moet volgende week toch een toespraak houden, bij het 
CfPB in Delft? Ik mag me er natuurlijk niet mee bemoeien, maar weet je wat een leuk 
onderwerp is? Teun. Dat je iets over Teun zegt.’ 
Goeie tip Petra. Ga ik niet doen!  
 
 

EJ van Rossen  

 


