
Prof ir H. (Hans) de Jonge opende de
middag met een enthousiasmerende
voorzet. Wim Pullen, directeur Center
for People and Buildings verkende het
onderwerp en keek met de zaal nog even
naar een aantal  begrippen. Wat is nu
nieuw? en wanneer is het beter?
Prof. dr. J.J.M. (Jules) Theeuwes liet de
zaal iets proeven van zijn toekomstvisie,
die soms meer vragen opriep dan beant-
woordde. 
De deelnemers waren hierna in ieder
geval klaar voor de workshops.
Na een korte snackpauze gingen de deel-
nemers in kleine groepen uiteen om te
praten over drie thema’s: Werkt het
beter? Werkt het prettiger? Is het goed-
koper?

Goedkoper is niet de vraag, bleek uit
een workshop, wel moeten we ons bezig
houden met ‘wat kost het en wat levert
het op?’ Het referentiepunt definiëren is
ook belangrijk: waarvandaan vertrek je
en wat is dan beter, goedkoper of pretti-
ger? Het invoeren van andere werkcon-
cepten vereist een andere manier van
werken. Managers hebben daar een
belangrijke rol in. Ook het maken en

naleven van spelregels is belangrijk bij
nieuwe werkconcepten. Clean desk en
geen werkplek toe-eigenen.
Voorbeeldgedrag en mensen op hun ver-
antwoordelijkheden aanspreken: het
hoort er allemaal bij!  En wanneer is het
concept goed gelukt? Evalueren blijkt
belangrijk, maar wat meet je? Output,
kosten per fte? En wat zijn de onzichtba-
re kosten en wat doe je daar mee? Is
beter ook productiever of juist meer soci-
aal geladen of luxer? Uiteindelijk draait
het om een passende huisvesting voor een
organisatie: hoe werken mensen, waarom
zo en hoe kan dat het beste ondersteund
worden. Luxe leidt snel tot gewenning
(verwenning?) en wordt dan al bijna van-
zelfsprekend. Goed werkende ICT lijkt
belangrijker dan de inrichting van het
kantoor. Het gevoel dat werk prettig is,
heeft niet alleen met gebouw en werkplek
te maken maar vooral ook met de inhoud
van het werk en collega’s. Prettig is een
individuele beleving en daardoor moeilijk
te expliciteren.

De werkconferentie sloot met een ple-
naire terugmelding van de resultaten uit
de groepen en een samenvatting van

dagvoorzitter Hans de Jonge. De werk-
conferentie leverde veel stof tot naden-
ken, zowel voor het Center for People
and Buildings als voor de medewerkers.

De conclusies

Beter?

• Kantoorinnovatie alleen toepassen

als het past in/bij de organisatie

• zorg voor goede nazorg
• weet wie je bent en wat je doet,

voordat je begint: ofwel doe goed
vooronderzoek

• evalueren: meten is weten
• zorg voor maatwerk: de ideale

match tussen organisatie en gebouw

Prettiger?

• prettig is een individuele beleving
• extra faciliteiten en ‘nice to haves’

helpen wel 
• schroom moet overwonnen worden:

voorbeeldrol voor management
• zorg dat werkomgeving past bij de

cultuur van de organisatie
• luxe went snel

Goedkoper?

• definieer het referentiepunt voor
beter, prettiger en goedkoper

• breng de effecten van een verande-
ring duidelijk in beeld

• geef aan voor wie een bepaalde 
verandering verbetering moet 
opleveren

• kijk goed naar alternatieven 

Jaargang 1, December 2001

nr.1

Werkconferentie levert veel
stof tot nadenken Geen cent

teveel hoor! 
PAG 2

Bestaat het
innovatieve
kantoor niet?

PAG 3
A happy worker

PAG 4
De toekomst
van de
arbeidsmarkt

PAG 5
Leidt 
vernieling tot
vernieuwing?

PAG 6
Onderzoeks-
programma

PAG 7/8

In dit nummer o.a.

Op 4 oktober 2001 was de werkconferentie ‘Nieuwe
werkomgevingen, betere prestaties?’. Ruim 40
deelnemers vanuit diverse organisaties waren aanwezig.
Het paper bij de uitnodiging had de vragen aan de
deelnemers al geformuleerd. Tijdens de werkconferentie
moest de confrontatie tussen theorie en praktijk leiden
tot meer kennis. Door het uitwisselen van ervaringen en
het stellen van kritische vragen werden zowel deelnemers
als organisatoren aan het denken gezet. 

door onze correspondent:

Het bestaande
verbinden en
verrijken
Het zal haast niemand meer zijn ontgaan.
Het Center for People and Buildings is
gestart. Een lang gekoesterde wens van
de TU Delft, de Rijksgebouwendienst en
ABN AMRO is werkelijkheid geworden:
samen met wetenschap en praktijk ken-
nis te maken en te delen over mens, werk
en werkomgeving. Kenner en leek maak-
ten, door een reeks van publicaties in
diverse wetenschappelijke en vaktijd-
schriften, kennis met de karakteristieke
manier waarop het kenniscentrum haar

ambitieuze taakstelling vorm en inhoud
wenst te geven: kritisch, beschouwend,
vernieuwend en verrijkend door de
inbreng uit aanverwante kennisgebieden. 
De bestaande kennis wordt verbonden en
verrijkt met nieuwe kennis. 

De juiste vragen
identificeren en
prioriteren
In de werkconferentie “Nieuwe werkom-
gevingen, betere prestaties” is de balans
opgemaakt van tien jaar kantoorinnovatie
in Nederland. Uit het debat met collega’s
uit het vak blijkt dit nog overwegend een
onopgemaakte balans. Waar de ene vraag
wordt beantwoord, roept een andere weer

direct twee of meer nieuwe vragen op.
Voor het Center de uitdaging om in
samenspraak met haar partners de juiste
vragen te identificeren en prioriteren.
Niet alles kan immers ineens worden aan-
gepakt. In het “Strategie en Werkplan
2001–2002” heeft het Center for People
and Buildings de door haar te varen koers
uitgezet en zijn  de speerpunten van
onderzoek voor de komende jaren
benoemd. Aardig om te vermelden is dat
door de input van de werkconferentie
hieraan een nieuw punt is toegevoegd:
menselijk gedrag in de werkomgeving.

Ontwikkelingen in
de werkomgeving in
samenhang
benadering
Hoe de relatie mens, werk, werkomgeving
zich de komende jaren zal ontwikkelin-
gen, hangt af van vele ontwikkelingen.
Economie, cultuur, techniek en maat-
schappij zullen verder inwerken op hoe
we als mensen werken en de manieren

waarop dit proces kan worden onder-
steund. Het is daarom van belang de ont-
wikkelingen in de werkomgeving in alle
samenhang te benaderen. De speerpun-
ten van het kenniscentrum zijn gebaseerd
op dit uitgangspunt.

Meedoen……..?!
Center for People and Buildings wil geen
eenzijdige organisatie zijn. Zij kan en wil
de nieuwe kennis over mens, werk en
werkomgeving niet alleen genereren. Zij
heeft hiervoor de steun nodig van men-
sen en organisaties die mee willen helpen
aan de verbreding en verdieping van de
kennis. Het met elkaar nadenken over en
uitwisselen van kennis en ervaring is een
van de belangrijkste doelen van het ken-
niscentrum. De werkconferentie
“Nieuwe werkomgevingen, betere pres-
taties” is hiervan een voorbeeld dat in
het vroege voorjaar 2002 een vervolg
krijgt. U kan ook meedoen, op de manier
die bij u past, als partner, participant of
klant.

Lees verder op onze

wetenschapspagina’s (pag. 7/8)

Waarom deel-
nemen in het
Center for People
and Buildings?

• Multidisciplinaire invalshoek

• Brainstorm, projectdefinities

• Onderzoek en product-
ontwikkeling

• Projectstages, sabbatical leave

• Een stap in je carrière

• Meewerken in werkconferenties

Center for People and Buildings bepaalt koers voor de toekomst

Samen kennis maken en
delen over mens, werk en
werkomgeving
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Torenhoge ambities

De verwachtingen van kantoorinnovatie
zijn hooggespannen. Het ondersteunen
van veranderende werkprocessen, een
flexibeler opstelling van personeel, een
hogere arbeidssatisfactie, aantrekken van
schaars hooggekwalificeerd personeel,
efficiënter ruimtegebruik en het realise-
ren van kostenreducties staan evenmin
hoog in het vaandel. Of alle ambities
worden waargemaakt, is een lastig te
beantwoorden vraag; zo niet een
ondoenlijke opgave. Wellicht zou hier
ook niet de meeste tijd en energie 
moeten worden gestoken. Volgens werk-
plekdeskundigen is het vruchtbaarder
om te studeren op groeiend inzicht in de
meer- en minderkosten van kantoor-
innovatie, de kostenposten die hiervoor
verantwoordelijk zijn en het effect van
variabelen als de mate van het delen 
van werkplekken, het beoogde
kwaliteitsniveau en de intensiteit van 
het implementatieproces.

Appels met peren 
vergelijken
Meetproblemen zorgen er voor dat
kwantitatieve en kwalitatieve aspecten
van de werkomgeving lastig met elkaar
in verband zijn te brengen, laat staan
tegen elkaar kunnen worden afgewo-
gen. Welke financiële maat hoort bij
een verminderd concentratievermogen?
Wat is de commerciële waarde van een
verbeterd imago. Wat is de winst van
een verhoogde arbeidssatisfactie? Wat
is het verlies van geïrriteerde medewer-
kers die geen geschikte wisselwerkplek
kunnen vinden? 
Kortom, effecten van kantoorinnovatie
laten zich niet gemakkelijk vertalen in
kwantitatieve eenheden die 
1 op 1 met elkaar in verband gebracht
kunnen worden.

Aldus .....
“Kennelijk gaat een 
innovatief concept in
tegen menselijk gedrag.”

“Een ander concept 
vereist ook anders gaan
werken” 

“Koppel het concept aan
de werksoorten, kies 
zonodig voor concept-
differentiatie” 

“Van de kosten en baten
van meer traditionele
kantoorconcepten is ook
weinig bekend”

“Een goed werkende PC 
is een must, zeker voor
jonge mensen belang-
rijker dan het kantoor-
concept”

Van onze corrspondent* uit de USA

In een studie naar de effecten van
ergonomisch meubilair heeft de
Occupational Safety and Health
Administration OSHA, een soort
Arbeidsinspectie in de USA, aange-
toond dat ergonomisch meubilair de
output van secretaresses met 20%
verhoogt. Ook zijn de klachten aan
nek en rug met 67% gedaald.
Daarbij is het van belang te weten
dat tussen de 1,5 en 4 % van de 
kantoorwerkers juridische claims
heeft lopen met een gemiddelde
bedrag van $22.000 per claim.
Toch wel iets om over na te denken.
Was het dan allemaal zo slecht? Of
moeten we de uitkomsten van dit
onderzoek met een korreltje zout
nemen. Je zou namelijk verwachten
dat de aandelenkoersen van meubi-
lairproducenten van ergonomische
stoelen fors zou stijgen.

Bovenstaand voorbeeld kom ik tegen in
mijn onderzoek aan de Carnegie Mellon
Universiteit.  De overtuiging van de
onderzoekers is dat investeren in hoog
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Soort inrichting Afschrijvingstermijn Ruimtebesparing Kosten werkplek Kosten werkplek
inbouwpakket bij 60 plekken bij 80 plekken

Traditioneel 10 jaar 0% Fl 22.534,— Fl 22.534,—

Innovatief 10 jaar 9% Fl 31.343,— Fl 23.850,—
Innovatief 5 en 7 jaar 9% Fl 33.271,— Fl 25.296,—

Innovatief 10 jaar 20% Fl 30.065,— Fl 22.891,—
Innovatief 5 en 7 jaar 20% Fl 31.435,— Fl 23.918,—

Geen cent teveel hoor!
van onze correspondent:

Is een innovatieve werkomgeving goedkoper? Volgens de meeste deelnemers 
aan dewerkconferentie “Nieuwe werkomgevingen, betere prestaties?” is dit niet
de vraag waar het om gaat. Het gaat er niet alleen om wat de werkomgeving
kost maar ook wat het oplevert. Hierbij dient ook gelet te worden op
onzichtbare kosten zoals advieskosten en een verder ontwikkeld office
management. Het doorgronden van de kosten van de werkomgeving blijkt een
lastige opgave, getuige het voornamelijk anekdotisch karakter van de
beschikbare informatie en de schaarse onderbouwing met betrouwbare data.
Echt wonderlijk is dit niet omdat kostenplaatjes over traditionele
kantoorconcepten evenmin voor het opscheppen liggen. Gelet op de
economische waarde van kantoorhuisvesting, na personeel de hoogste
kostenpost voor organisaties, is het hoog tijd om de inzichten in de kosten en
baten van de werkomgeving te verbreden en verdiepen. Een uitdaging die het
Center for People and Buildings samen met haar partners graag aangaat!

Resultaten van kantoorinnovatie tegenover traditionele

werkomgeving naar variatie in afschrijving, aantal werk-

plekken en ruimtereductie, uit: Onder welke voorwaar-

den is kantoorinnovatie kostenbesparend door K. Troost,

Real Estate Magazine, nummer 12, 2000.

presterende werkomgevingen (gebou-
wen infrastructuur en inrichting) belem-
merd wordt door een overmatige aan-
dacht voor investeringskosten. De ont-
wikkeling van een instrument voor de
analyse van alle relevante kosten en
baten die samenhangen met menselijke
prestaties in kantoorwerk staat hoog op
de onderzoeksagenda.  Er is een matrix
ontwikkeld die beslissers helt bij het
evalueren van kosten en baten van
investeringen in intelligente werkple-
koplossingen, in het geval van verschil-
lende organisatorische ontwikkelingen. 

De matrix heeft drie dimensies.
Allereerst wordt gekeken naar wat er
aan de hand is in de organisatie.
Vraagstukken kunnen zijn: globalise-
ring, samenwerking, technische dyna-
miek, aandacht voor milieu, fusie of 
specifiek nieuw overheidsbeleid.
Vervolgens worden relevante
kosten/baten effecten genoteerd: inves-
tering- en exploitatiekosten liggen voor
de hand. De meer indirecte effecten van
een gebouwoplossing zijn belangrijker
voor het management: individuele pro-
ductiviteit, kosten van gezondheidseffec-
ten, het aantrekken en vasthouden van
personeel, milieubelasting, belastingen
en verzekeringen.  Ten derde wordt
gekeken naar de technische systemen en

ontwerpoplossingen die van invloed zijn
op kosten en baten: licht, lucht, geluid,
interactie en communicatie, privacy, erg-
onomie, bereikbaarheid. Het mag duide-
lijk zijn, de ambitie om te komen tot een
Building Investment Decision Support
(BIDS) instrument is hoog. 

In de afgelopen paar jaar is veel litera-
tuur bestudeerd en beoordeeld. De
bedoeling hiervan is om relaties op te
sporen tussen de drie elementen van het
model en om na te gaan of er betrouw-
bare rekenkundige relaties zijn aan te
brengen.
Deze ambitie en aanpak was voor het
Center for People and Buildings reden
om na te gaan in hoeverre het gehan-
teerde concept en de ervaringen van de
onderzoekers aanknopingspunten kun-
nen bieden voor het maken van een
Europese variant van dit instrument. De
bevindingen zijn hoopvol. Het lijkt te
vroeg om over te gaan tot commerciali-
sering. Als de verwachting zou zijn dat
het instrument kosten baten consequen-
ties voorspelt met een betrouwbare
marge dan kom je van de koude kermis
thuis. Er is echter wel veel kennis
beschikbaar die beslissers kan helpen
rekening te houden met factoren die
anders niet zouden worden meegewo-
gen. Het onderzoek toont ook aan dat er

grote behoefte bestaat om casestudies
te verrichten die licht kunnen werpen
op zekere combinaties uit de matrix.
Met name de aandacht voor individu-
ele productiviteit groeit.

De ervaringen die in Nederland zijn
opgedaan met nieuwe werkomgevin-
gen (kantoorinnovatie) blijken verras-
send goed gedocumenteerd. Dit aspect
heeft zeker de interesse gewekt van de
Amerikaanse onderzoekers. De een-
voudige vraagstelling ‘Werkt het beter,
prettiger, goedkoper’ is een schot in de
roos. Op die vraag proberen we hier
antwoorden te geven. Van belang is
dat er meer casestudie-onderzoek
komt gericht op de beantwoording van
fundamentele vragen. De Nederlandse
kantoorgebruikers kunnen daaraan
een belangrijke bijdrage leveren. Het
Center kan die brug vormen tussen
Amerikaans en Europees onderzoek.

* Ir Hermen Jan van Ree, werkzaam

voor het Center for People and

Buildings bij Carnegie Mellon

University in Pitsburgh.

Naar productieve gebouwen

Meerkosten van kantoorinnovatie: een praktijksituatie

kosten en baten

Center for
People and Buildings

Kantoorinnovatie
(debet)
• Veel heen en weer geloop met 

spullen
• Het gaat in tegen menselijke natuur
• Creëren van draagvlak kan 

moeizaam zijn
• Kans op onderlinge irritaties door

zoeken naar werkruimte
• Kans op tweedeling tussen voor- en

tegenstanders
• Iedereen moet meedoen (“je kunt

niet een beetje zwanger zijn”)

Kantoorinnovatie
(credit)

• Kostenbesparing door delen van
werkplekken: de integrale kosten
van de werkplek zijn sinds 1980 
verviervoudigd, van fl 8.000,—toen,
naar fl 35.000,— nu (1998). 

• Efficiënter ruimtegebruik: het effec-
tieve ruimtegebruik daalde van 60%
in 1960 tot 15% nu (1998).
Werkplekken staan teveel leeg.

• Individueel werk neemt af, groeps-,
team- en projectwerk neemt toe.

• Openheid geeft betere communicatie.
• Lagere ‘churn-rate’ (verhuisbewe-

gingen) geeft minder directe (ver-
huizing) en indirecte (verlies van
arbeidsinzet) kosten. 
cijfermateriaal uit: FMH, openings-
boek ter ere van FMHome 1998.

De minderkosten
• Minder werkplekken
• Minder m2
• Minder bouwmateriaal
• Lagere energielasten
• Lagere onderhoudskosten
• Lagere huur of afschrijving
• Lagere interne verhuiskosten door

flexibeler inrichting en wisselwerken
• Minder reiskosten door telewerken

De meerkosten

• Verbouwingskosten
• Afwerking en inrichting
• Fraai en ergonomisch verantwoord
• Facelift wanden, vloeren en 

plafonds
• Meer ondersteunende faciliteiten
• Geavanceerde ICT
• Mobiele telefoons
• Laptops
• Internet/intranet
• Centraal/digitaal archief
• Aanpassing installaties
• Huur en inrichtingskosten externe

werkplekken (bv thuiswerkplek of
in telewerkkantoor)

• Implementatiekosten
• Adviseurs
• Vergaderingen, workshops
• Pilot met proefopstelling
• Productontwikkeling
• Training in nieuwe werkwijzen
• Extra office management
• Reserveren/toewijzen van 

flexplekken
• Beheer
• Extra schoonmaakonderhoud
• Veel glas

• Intensiever gebruik van 

werkplekken

Uit: Meer- en minderkosten van werkplekin-

novatie, van Th. Van der Voordt en M. Negen

in Real Estate Magazine, nummer 12, 2000.



Van uiterst lovend en optimistisch tot
ronduit sceptisch en gedesillusioneerd
lieten de conferentiedeelnemers zich
opvallend verschillend uit over nieuwe
werkomgevingen. Niettemin zijn er
ondanks, of juist door, de verdeeldheid
opmerkingen nieuwe aanknopingspun-
ten gevonden voor verder onderzoek. 

Vooral de match tussen organisatie en
gebouw (en de mismatch!), gebruikers-
behoeften en invoeringsprocessen van
nieuwe werkomgevingen zullen naar
verwachting een prominente plaats
innemen op de onderzoeksagenda.

Hét innovatieve
kantoor bestaat
niet!
Of het beter werkt in een nieuwe werk-
omgeving is een vraag die niet beant-
woord kan worden zolang niet bekend is
wat precies onder “het” verstaan wordt.
Wat is “het” eigenlijk? Volgens de deel-
nemers bestaat het innovatieve kantoor
niet: een kantoor, traditioneel of 

innovatief, is per definitie een mix van
meerdere kantoorvormen. Ook is
“beter” niet te staven aan de hand van
kwantificeerbare eenheden. Volgens de
discussiegroepen dan ook weinig zinvol
om lang stil te staan bij het zoeken naar
een antwoord op de themavraag. In de
kern gaat het volgens hen om het pas-
send huisvesten van organisaties. De
term kantoorinnovatie sticht hierin dik-
wijls alleen maar verwarring omdat in
de beleving van de massa meteen wordt
gedacht aan het afstaan van de vaste
werkplek en het overal naar toe slepen
van spullen. 

Kantoorinnovatie zou meer betekenis
hebben als het belicht werd als een 
proces waarin medewerkers bewust
worden gemaakt van hoe zij werken,
waarom zij zo werken (kan het anders?)
en op welke manieren dit het beste zou
kunnen worden ondersteund. Helaas
wordt de aandacht hiervoor te vaak
afgeleid door de in het oogspringende
weelderigheid waarmee nieuwe werk-
omgevingen een hip en eigentijds 
karakter wordt gegeven.

Weten wat je wilt…….…en nodig hebt!
Een heldere visie over de gewenste werkwijze is de enige juiste basis voor het zoe-
ken naar een passend kantoorconcept. Meest relevant is om hierbij de realiteit
niet uit het oog te verliezen. Het te kiezen kantoorconcept moet passen bij het
werk, niet andersom! Uit onderzoeken van de TU Delft blijkt dat wensen voor
een nieuwe werkomgeving dikwijls worden geformuleerd op grond van foutieve
aannames over hoe medewerkers werken en hoe gebruikers willen werken. Het is
opvallend dat kantoorwerkers minder tijd buiten het kantoor doorbrengen dan
wordt gedacht. Met gevolg dat het in menig kantoor met een wisselwerkplekcon-
cept te druk is en er niet voor iedereen plaats is. 
Minstens zo opmerkelijk is dat medewerkers minder vergaderen en overleggen
dan wordt verondersteld. De consequentie hiervan is dat kantoren voor de ont-
moetingsfunctie doorschieten in een transparante layout terwijl er eigenlijk
behoefte is aan gesloten ruimten voor rust en concentratie. Door uit te gaan van
de verkeerde ideeën over hoe de werkwijze, ontstaan kantoren die in functionele
zin tekort schieten. Door het nemen van de verkeerde maten wordt weliswaar een
mooie en goede jas gemaakt, maar wel een die niet past. 

Nooit klaar……..
Na het ontwerp en de invoering van een nieuw kantoorconcept is de rol van het
management doorslaggevend. Het management moet  erop sturen dat de nieuwe
werkomgeving ook werkelijk wordt gebruikt zoals het is bedoeld. Als geen ander
weet G. Snijder, directeur Rijksgebouwendienst Noord-West, dat als dit niet
gebeurt, gebruikers terug kunnen vallen in oude gewoonten. Als gebruiker van
het Dynamischkantoor Haarlem ondervindt hij aan den lijve hoe enorm belang-
rijk het is dat een werkconcept goed wordt beheerd en gemanaged. Pas wanneer
gebruikers merken dat managers hun klachten serieus behandelen en ook echt
naar hun mening en ideeën luisteren, ontstaat een gevoel van verbondenheid, ver-
antwoordelijkheid en trots. Een projectleider van de ABN AMRO, zelf betrok-
ken bij het wisselwerkkantoor “Flexido”  in Breda, stelt dat kantoorinnovatie een
‘never-ending’ proces is, waarop door managers alert en (pro-)actief gestuurd
moet worden. 

Steun zoeken bij het oude
Zonder sturing en beheer weten medewerkers in innovatieve kantoorconcepten
niet waar zij aan toe zijn. Het is logisch dat zij dan steun zoeken in de manier van
werken die ze gewend waren.  Een mens zoekt in een bedreigende situatie nu een-
maal van nature naar zekerheden en geborgenheid. Het probleem echter is dat
het oude gedrag niet past bij de nieuwe werkomgeving en vaak zelfs contrapro-
ductief werkt. Zo dient het even bijkletsen met een collega niet op de gang maar
in de koffiehoek te gebeuren en papier kan niet meer eindeloos op het bureau
worden opgestapeld. 

Opnieuw leren werken
Kantoorinnovatie veronderstelt dat medewerkers eigenlijk opnieuw moeten leren
werken. Dit is niet gemakkelijk. Het vergt veel van de goodwill en flexibiliteit van
de kantoorgebruiker. Dat is alleen op te brengen zolang gebruikers het gevoel
hebben dat de veranderingen ook echt nodig zijn en dat in de nieuwe werkomge-
ving beter en prettiger gewerkt wordt. Inzicht in de relatie tussen mens, werk en
werkomgeving is hiervoor noodzakelijk.
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Werkt het beter in een nieuwe werkomgeving?
Van onze correspondent:

Tijdens de werkconferentie van het Center for People and Buildings
hebben onderzoekers, managers en ervaringsdeskundigen in twee kleine
groepen het hoofd gebroken over de vraag of het beter werkt in een
nieuwe werkomgeving. Na een uur stevig debatteren, restten er 
meer vragen dan antwoorden. Hoe gewoon ze ook 
lijken, kantoren schijnen veel bij ons los te maken. 

Dat de ontmoeting van wetenschap en praktijk niet resulteerde in een alles-
omvattend oordeel over het werken in nieuwe werkomgeving was te ver-
wachten. De naar Delft afgereisde deelnemers wisten immers vanuit hun
achtergrond en professie dat kantoorinnovatie een buitengewoon complex
fenomeen is waaraan vele kanten kleven. Een prettige gedachte voor het
Center for People and Buildings dat wil zoeken naar verbreding en verdie-
ping van kennis en ervaring over de relatie tussen mens, werk en werkomge-
ving. Bij het zoeken naar nieuwe onderzoeksuitdagingen past niet het geven
van antwoorden, maar eerder het opwerpen van de juiste vragen die kunnen
leiden tot werkelijke inzichten. Een hele klus, zo bleek, getuige de vele ver-
schillende verhalen die tijdens de discussie werden verteld. 

Aldus .....
“De perfect passende
werkomgeving krijg je
nooit!”
M. Beunder, ABN AMRO
bank

“Slecht toegepaste 
kantoorinnovatie is een
ramp voor de organisatie”
F. van den Bosch,
Belastingdienst

“ ‘Unhappy’ is in ieder
geval ‘unproductive’ “
P. Bakker,
Rijksgebouwendienst

“Mensen moeten de weel-
de van de huisvesting
leren begrijpen”
M. Dewever

“Een kleermaker weet
toch ook precies welke
maten nodig zijn voor een
goed zittend pak!”
H. van Hoogdalem, 
TU Delft

Kritische factoren 
van nieuwe 
werkomgevingen

• Heldere visie en betrokken 
management

• Beheer en discipline om spelregels
na te leven 

• Communicatie, voorlichting, 
training

• Match: optimale afstemming mens,
werk en werkomgeving

• Goed werkende ICT en andere 
faciliteiten

• Sfeer, uitstraling

productiviteit



Liever rusten dan 
ping-pongen

“Werkt het prettiger in een nieuwe werk-
omgeving?” Een vraag die niet een-twee-
drie te beantwoorden is, zo bleek uit de
discussie die wetenschappers en ervaring-
deskundigen voerden tijdens de eerste
werkconferentie van Stichting kenniscen-
trum Center for People and Buildings.
Daarvoor is ‘prettig’ te persoonsgebon-
den. Waar voor de één een fitnessruimte
een uitkomst biedt om gezellig met colle-
ga’s het vastzittend computernekje los te
maken, is het voor de ander een ziekma-
kende gedachte om op kantoor te moe-
ten sporten. De een zoekt tijdens het
werk afleiding in ping-pong en drinkt aan
het einde van de dag graag met elkaar

een pilsje in de bedrijfskantine, de ander
vindt juist zijn geluk in serene rust en
gaat graag direct na werktijd naar huis.
Een overeenkomst in de verschillen is
dat het bij ‘prettig werken’ om het gevoel
van de medewerkers gaat. Mensen ken-
nen een bepaalde emotionele betekenis
toe aan werk en de werkomgeving.
Waaruit dit gevoel precies bestaat is door
de sterke verbinding met ongrijpbare
principes als iemands achtergrond,
karakter en instelling te complex om te
kunnen ontleden. 
Niettemin leeft de gedachte dat naast een
heleboel andere dingen als een goed sala-
ris, flexibele arbeidsstructuur en job-
security, de werkomgeving een zekere
invloed kan uitoefenen op de gemoed-
stoestand van kantoorwerkers en daar-
door het vermogen tot het leveren van
betere prestaties.

Sfeer

Of medewerkers zich prettig voelen op
kantoor wordt in belangrijke mate
bepaald door de sfeer die de werkomge-
ving uitademt. S.J.verandert elke 2 jaar
zijn kantoor. Hij maakt deel uit van een
groep creatieve zelfstandigen Young
Rebels. Er zijn geen grote verbouwin-
gen voor zijn verandering nodig, maar
juist aanpassingen waardoor de sfeer
verandert. Iets leuks, origineels of geks
zoals een auto in het midden van werk-
vloer als concentratiecel of belruimte,
kan de werkomgeving opeens een heel
andere ‘look’ geven. Momenteel is er in
het hippe pand van Young Rebels te
Delft een tuinprieeltje waarin overleg
wordt gevoerd. 

Aldus .....
“Oude werkvormen in een
nieuwe werkomgeving zijn
vaak geen succes”
M. van Iersel,
Rijksgebouwendienst

“Het is op de tekentafel
niet te voorspellen of een
nieuwe werkomgeving
prettiger werkt of niet” 
J. Chin Kwie Joe-
Donkers, Ministerie van
Verkeer en Waterstaat

“In hoeverre is het waar
dat mooie schoenen best
mogen knellen?” 
anoniem

“Het prettig maken van
de werknemer is geen pri-
mair doel van een 
organisatie”
H.P. Stekelenburg,
Belastingsdienst

“De winst in het terug-
dringen van ziekte-
verzuim is door kantoor-
innovatie erg klein”
E. Koningsveld, 
TNO Arbeid
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werkplezier

A happy worker, a more
productive worker?! 

Van onze correspondent:

Design meubilair, de nieuwste flatscreens, waptelefoons, palmtops, een
cappuccinohoek, fitness, sauna, de vrijheid om thuis te werken en studeren in de tijd
van de baas. Enkele voorbeelden van ‘nice-to-haves’ die worden gebruikt om het
medewerkers naar de zin te maken. Uit betrokkenheid, lokaas om
hooggekwalificeerde talenten aan te trekken of gewoon uit stille hoop om hogere
omzetten te draaien, wordt de werkomgeving door het management steeds vaker
omarmd als middel om meer plezier op de werkvloer te brengen. Een mooi maar
vooral ook terecht streven. We zijn immers meer uren op kantoor dan thuis. Mag het
daar dan alsjeblieft ook leuk zijn? Een impressie van een rondetafelgesprek over de
innovatieve werkomgeving als ‘geluksbrenger’ voor de kantoorwerker. 

De top 5:
werkplezier
1. Soort werk
2. Salaris
3. Zelfontplooiing
4. Vrijheid
5. Collega’s

11. Werkplek, kantoor

Bouwmanagement & Vastgoedbeheer, TU Delft,

gemiddeld beeld uit diverse case-studies bij enkele

Nederlandse organisaties

FNV-campagne
‘Minder 
werkdruk, meer
werkplezier. 
Dat werkt.”
• Beperking van de overwerk-

verplichting
• Onderzoek naar taakbelasting en

werkdruk
• Extra verlofdagen voor 

55-plussers
• Meldingsprocedure werkdruk
• Campagne tegen werkdruk, 

aanpassing klachtenprocedure
• Arbo-convenant over werkdruk

Satisfier of
dissatisfier?
Over het algemeen is de werkomgeving
een werkextrinsieke factor die de moti-
vatie van werkers beïnvloedt. Dit bete-
kent dat de werkplek indirect betrek-
king heeft op het werk. Daardoor is de
invloed van de werkplek op de motiva-
tie van medewerkers vrij gering. De
werkomgeving, of losse elementen die
hiervan onderdeel uitmaken, wordt
vooral opgemerkt als er gebreken zijn.
De computer is kapot, het licht doet het
niet meer, het tocht onder de deur en de
bureaustoel zit hard.
Kantoorhuisvesting wordt daarom
ookwel aangeduid als ‘dissatisfier’. In
deze optiek schept een werkomgeving
geen plezier en leidt niet tot verhoogde
motivatie en prestatie maar moet er zijn
om ontevredenheid te voorkomen.
Sommigen zien de werkomgeving echter
juist als ‘satisfier’. Zo ook enkele deel-
nemers aan het debat van de werkconfe-
rentie van het Center for People and

“Prettig”
• Beter een oude werkende computer

dan kapotte high-tech

• Sfeer, een gevoel van thuis

• Meer mens dan verschijningsvormen

• Vrijheid, vertrouwen, ontplooiing

• Inspraak

• De inhoud van het werk en collega’s

• Dingen die je eigenlijk niet nodig
hebt maar er wel zijn als extra’s

Opmerkelijk nieuws
“Medewerkers met een eigen werkplek hebben meer plezier in hun werk. Dat blijkt
uit een onderzoek van het Britse wervingsbureau Office Angels. Volgens het on-
derzoek neemt het plezier in het werk toe als de werknemer houvast heeft aan een
eigen plek met bijbehorende gewoontes, routines en rituelen.” Office Angels, 2000

Buildings. Vooral in het licht van secun-
daire arbeidsvoorwaarden wordt de
werkomgeving en de vrijheid om te wer-
ken waar en wanneer je zelf wilt - gezien
als een krachtig instrument om hoogge-
kwalificeerd personeel binnen te hou-
den en/of aan te trekken. 
Maar ook buiten de arbeidsvoorwaarde-
lijke sfeer wordt het kantoor andere
positieve krachten toebedeeld. Zo zou
een goed en mooi kantoor werknemers
meer inspireren en de creativiteit prik-
kelen. Dit komt vooral sterk naar voren
in de zogenaamde ‘fun-offices’ van
‘nieuwe economie’ bedrijven waar met
een spannende en luxe werkomgeving
wordt geprobeerd om de kennis en vaar-
digheden van medewerkers volledig tot
wasdom te laten komen. 
Of de werkomgeving nu wel of niet de
kracht bezit om bij te dragen aan het
werkplezier van medewerkers en de
bedrijfsprestaties, hangt volgens de con-
ferentiedeelnemers af van vele factoren.
Vooral van belang zijn het type organi-
satie en wat de organisatie met haar
huisvesting wil.

Het bezit van de
zaak is het einde
van het vermaak?
Net zoals het plezier dat wordt beleefd
aan een nieuwe televisie en kleren,
heeft de werkomgeving ook een
beperkte ‘houdbaarheidsdatum’. Het
plezier van ‘het verlangen naar’ is dik-
wijls groter dan het plezier op het
moment dat de wens in vervulling is
gegaan. 

Eenmaal beschikkend over een fraai
gestileerde werkplek, luxe pantry,
gymzaal en espressobar is de lol van
deze faciliteiten eraf en wordt er min-
der gebruik van gemaakt dan vooraf
werd verwacht. Opmerkelijk is dat de
eisen die de medewerker aan de werk-
omgeving stelt steeds hoger komen te
liggen. 
Vandaag de dag fronst de verwende
kantoorwerker zijn wenkbrauwen als

er op kantoor geen fitness en crèche is.
Een paar jaar geleden golden dergelij-
ke faciliteiten nog als heuse ‘satisfiers’.



…what is past is
prologue
Voorspellen is het doortrekken van
trends die zich al geruime tijd manifeste-
ren. Theeuwes probeert trends in de
arbeidsmarkt uit de laatste decennia te
destilleren en deze met de nodige voor-
zichtigheid te projecteren op de toe-
komst. Voorspellingen op de korte ter-
mijn zijn betrouwbaarder dan voor de
lange termijn. Voorspellen hoe de
arbeidsmarkt er over vijfentwintig jaar
uit zal zien, is zeer riskant. Toch meent
Theeuwes dat een aantal maatschappe-
lijke en demografische trends bepalend
zijn voor de veranderingen die de
arbeidsmarkt in de volgende decennia
zal ondergaan.

Trends 
De trends die volgens Theeuwes zeker
een rol spelen in de toekomst van de
arbeidsmarkt zijn: 
• Een bonte arbeidsmarkt 
• Meer bovenkant, minder onderkant
• De nieuwe werknemer
• De nieuwe werkplaats

Een bonte
arbeidsmarkt
Aan het eind van de jaren zestig bestond
de Nederlandse beroepsbevolking voor-
al uit jonge, autochtone, mannelijke
kostverdieners. In de afgelopen decen-
nia is de beroepsbevolking veel meer
variatie gaan vertonen. Sinds begin
jaren zeventig nemen steeds meer vrou-
wen deel aan het arbeidsproces en de
verwachting is dat het arbeidsaanbod
van vrouwen zal stijgen. Jonge vrouwen
blijven steeds meer en langer werken –
ook als ze kinderen krijgen en ouder
worden. Met een constant laag geboor-
tecijfer en een stijgende levensverwach-
ting houden we structureel een groot
aandeel ouderen in de bevolking. De
verhouding 65+-ers en mensen tussen
20-65 is nu 22%. De verwachting is dat
dit 40% zal worden. In onze samenle-

ving richt het beleid zich op allerlei
maatregelen om ouderen (zowel man-
nen als vrouwen) zo lang mogelijk te
laten participeren in het arbeidsproces.
Ook de reïntegratie van niet-actieven in
de arbeidsmarkt is een belangrijk aan-
dachtsgebied in de politiek. In de toe-
komst zal de arbeidsmarkt kleurrijker
worden. Er zullen steeds meer allochto-
nen deelnemen in het arbeidsproces.
Niet alleen de kinderen van de reeds
aanwezige allochtonen, maar ook door –
zoals o.a. de UN verwacht - een toe-
stroom van jonge immigranten uit nieu-
we lidstaten van de Europese Unie.

Meer bovenkant,
minder onderkant
Economische studies laten de toekomst-
verwachting zien dat de vraag naar
hoogproductieve arbeid en hoger
geschoold personeel sterker zal groeien
dan de vraag naar laagproductieve
arbeid en lager en ongeschoold perso-
neel. Deze verschuiving komt onder
andere door:
• De introductie van nieuwe techno-

logieën in het productieproces. Dit
veroorzaakt een relatieve toename
van de vraag naar vaardigheden en
scholing (skills).

• De verschuivingen in de internatio-
nale handel en in de internationale
arbeidsverdeling. Hierdoor nemen
de laagproductieve banen af en de
hoogproductieve banen toe in
Nederland en de andere postindus-
triële landen.

• Verschuivingen in de bestedingspa-
tronen van consumenten naar meer
‘skill’ intensieve goederen en dien-
sten. Er treedt een verschuiving op
van in massa geproduceerde gestan-
daardiseerde goederen en diensten
naar meer op de specifieke wensen
van de klant gerichte ‘custom made’
producten.

• Het relatief hogere aanbod van
hoogproductieve werknemers. Het
aanbod schept voor bedrijven de
mogelijkheid om geavanceerde pro-
ductietechnieken en nieuwe techno-
logieën te introduceren.

Deze ontwikkelingen leiden er toe dat
bedrijven meer kapitaalintensief gaan
produceren. Dit gaat gepaard met een
hogere inzet in het productieproces van
geschoold, hoogproductief (skilled) 
personeel. 

De nieuwe
werknemer
Bekend is dat ongeschoolde, laagpro-
ductieve arbeid in de loop van de tijd
vervangen wordt door machines en ICT
omdat bedrijven meer kapitaalintensief
gaan produceren. De toenemende inzet
van ICT in het productieproces betekent
een investering in fysiek kapitaal.
Hierdoor ontwikkelt arbeid zich van
lopende band naar high performance.
De veranderende samenstelling van de
beroepsbevolking heeft gevolgen voor
de arbeidsarrangementen. De huidige
generaties goed opgeleide en goed ver-
dienende werknemers hebben waar-
schijnlijk minder aversie tegen risico’s
dan vorige generaties werknemers. Zij
zijn meer bereid om schommelingen in
inkomen (via prestatiebeloning bijvoor-
beeld) of in hun loopbaan (via grotere
arbeidsmobiliteit) te accepteren. De
centraal afgesloten CAO kan zijn ‘one
size fits all’ niet meer handhaven. Er
komt steeds meer vraag naar flexibele
invulling van werktijden, werkomgeving
en de combinatie werk en zorg. De
grote diversiteit van arbeidsvoorwaar-
den zal vooral op bedrijfsniveau en indi-
vidueel niveau tot stand komen en cen-
trale CAO’s dienen dan alleen nog als
een minimum.

De nieuwe
werkplek
De werkplek ondergaat invloeden van
de verdwijning van de ‘baan voor het
leven’, de afname van vaste arbeidscon-
tracten en de toename van flexibele con-
tracten, het werken buiten de standaard
9 tot 5 werktijden en de ICT-ontwikke-
lingen. Medewerkers verrichten niet
meer op een vaste plek hun arbeid en
worden eerder beoordeelt op de gele-
verde prestaties en output dan op de
aanwezigheid. Het kantoor is niet meer
nodig voor het verrichten van hun werk.
De werkcultuur verschuift steeds meer
van een aanwezigheid- naar een bereik-
baarheidscenario. Contacten met colle-
ga’s blijven echter nodig. Het is daarom
ook niet te verwachten dat het kantoor
verdwijnt. De werkomgeving van de
toekomst zal wel steeds meer een socia-
le functie vervullen.

Welke people in
welke buildings?
Kernvraag die na Theeuwes’ verhaal de
disciussie in de zaal goed losmaakte is
welke ‘people’ in welke ‘buildings’ zul-
len werken. Wat betekent de toekomsti-
ge arbeidsmarkt voor het ontwerp van
toekomstige kantoren? Tot welke ver-
anderende eisen in de werkomgevingen
leiden verwachte trends als het werken
met steeds hoger opgeleiden, oudere
werknemers, minder laagproductieve
arbeid en cafetaria-CAO’s? Interessante
vragen waarop in het korte tijdbestek
van de werkconferentie natuurlijk geen

Na afloop vulden 18 mensen een evaluatieformulier in. Het tijdstip van de werk-
conferentie leek goed gekozen en de catering viel erg in smaak. Over de locatie en
de zaal was u iets minder tevreden. De bereikbaarheid met openbaar vervoer is
een aandachtspunt en sommigen vonden het echt koud in de zaal. Kleine verbe-
terpunten voor een volgende keer!

De uitnodiging met paper was een gewaardeerde basis voor de werkconferentie.
De deelnemers waren erg tevreden met het paper, dat voldoende achtergrond-
informatie gaf. De voorzitter en de sprekers gaven een mooie aanvulling op het
thema zodat er in de workshops genoeg gespreksstof was. 

De formule van luisteren en doen was prettig, maar er werd niet altijd even veel
nieuws verteld. Concrete resultaten uit onderzoek misten soms en er had mis-
schien wat meer diepgang in de workshops kunnen zitten. Sommigen vonden ook
dat er te weinig disciplines uit de verschillende organisaties vertegenwoordigd
waren. De deelnemers waren echter wel enthousiast over het geheel en gingen
met een goed gevoel naar huis.

De algemene waardering voor de 1e werkconferentie van het Center for People
and Buildings was een dikke 7,5. Een goed begin.
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De toekomst van 
de arbeidsmarkt
Prof dr J.J.M. Theeuwes van de Stichting voor
Economisch Onderzoek van de Universiteit van
Amsterdam hield op de werkconferentie ‘Nieuwe
werkomgevingen, betere prestaties?’ een voordracht over
het nieuwe werk nemen. Een korte terugblik: 

bevredigende antwoorden kon worden
gegeven. 
Dat zou de complexiteit en weerbarstig-
heid van de materie immers teveel
onrecht doen. Dit was echter allerminst
een reden voor wanhoop onder de con-
ferentiedeelnemers. Zij zagen er juist
een uitdaging in om samen met collega’s
uit andere ken-
nisdisciplines
de grenzen van
elkaars werk-
terreinen te
verkennen en
zo elkaars ken-
nis en ervaring
met elkaar ver-
binden tot nieuwe inzichten die kunnen
leiden tot een goede en plezierige werk-
omgeving.
Tja, verzuchtte Theeuwes aan het eind
van zijn betoog, de toekomst van de

arbeidsmarkt en de gevolgen hiervan
voor hoe mensen werken en in welke
omgeving zij dit doen, hoe is dat nu
samen te vatten en wat is mijn rol daarin
geweest? 

Daarbij past slechts de 
wijsheid van William Shakespeare:

Jules Theeuwes,
werkt bij de
Stichting voor
Economisch
Onderzoek,
Universiteit van
Amsterdam

Artikel op basis van het position paper
in opdracht van het ministerie van
Economische Zaken Het nieuwe werk
nemen, Jules Theeuwes, 29 januari 2001

‘To-morrow, and to-morrow, 
and to-morrow’

It is a tale, told by an idiot, full of 
sound and fury, signifying nothing.



statistische validiteit. 
In de eerste weken na de aanslag werd
in de vastgoedmarkt van New Jersey
een transactievolume bereikt dat nor-
maal niet in een half jaar wordt omge-
zet. De gevolgen voor woon-werkver-
keer, voor kleine bedrijvigheid in en om
deze nieuwe vestigingen zijn evident.
Stanley O’Neill, president van Merrill
Lynch lunchte niet meer in privé-ver-
trekken, maar at mee met mensen van
de werkvloer. Zijn middageten kwam
ook uit een plastic lunchtrommeltje. De
invloed op de sociale verhoudingen zal
nog lang doorwerken.

Er zijn twee denkbare varianten als het
gaat om de effecten op de organisatie
van de arbeid. De eerste is dat bedrijven
snel wennen aan relatief lage huurprij-
zen buiten Manhattan. Waar computer-
centra, en andere back-offices al in New
Jersey zaten zou het uitsparen van
torenhoge huren voor frontoffices wel

Het Center heeft twee doelen:
• Bevorderen van multidisciplinair

onderzoek, productontwikkeling en
kennisoverdracht over mens, werk
en werkomgeving

• Bevorderen van samenwerking tus-
sen academici uit verschillende vak-
gebieden en de beroepspraktijk

Het Center biedt:
• Platform, netwerk, kennisbasis
• Onderzoeksprogramma 
• Werkconferenties, publicaties
• Opties voor (persoonlijke) deelna-

me aan activiteiten

Missers
De deelnemers aan de werkconferen-
tie ‘nieuwe werkomgevingen, betere
prestaties’ waren over het algemeen
tevreden over de inhoud en opzet,
maar sommigen misten toch nog wel
wat onderwerpen. 

De top 3 van missers:
• concrete onderzoeksresultaten
• vertaling naar praktijk
• de menselijke component

De vraag naar de menselijke component
is groot en divers. Daarom heeft het
Center besloten haar onderzoekspro-
gramma uit te breiden met het onder-
zoek ‘Mens en werk, de institutionele
verankering van de werkomgeving’. 
Er werden veel suggesties gedaan voor
volgende werkconferenties. De eerstko-
mende in maart zal georganiseerd wor-
den rondom het onderzoek mens en
werk. Andere onderwerpen die opkwa-
men waren: standaardisering versus
flexibiliteit, resultaten, kantoorinnovatie
versus architectuur, telewerken versus
organisatiecultuur en verandermanage-
ment. Kortom, er is nog genoeg om over
te praten met elkaar en dat zal het
Center zeker ondersteunen.

Nooit genoeg?

Na vele jaren ervaring als adviseur van directies, bedrijven en instellingen
op het gebied van kantoorinrichting en innovatieve huisvesting dringt
zich steeds meer de vraag op ’hebben we nu nooit genoeg?’ Kantoren moe-
ten mooier, luxer, innovatiever. Alles meer en beter!
Vele invloedrijke economen lijken zich om slechts één ding zorgen te maken,
namelijk dat de welvaart moet groeien. Om dat te bereiken moeten we
productiever zijn, meer producten en diensten kopen. De Westerse wereld
lijkt steeds verder af komen te staan van de rest van de wereld en een
grotere kloof te graven met de ‘have nots’.
Er lijkt geen evenwicht meer te zijn tussen het hebben van stoffelijke rijk-
dom en geestelijke rijkdom. Ik denk dat je ook geestelijk rijk en tevreden
kunt zijn zonder steeds nieuwe en mooiere dingen te hebben. De doorgesla-
gen groeigedachte gaat zo ver dat we zelfs hekken om woonwijken moeten
zetten onder het motto ‘we moeten ons toch beveiligen tegen de ontevrede-
nen in de samenleving’. Ik vraag u: Wie zijn er nu ontevreden?

Het wordt tijd dat we ‘de economie van het genoeg’ gaan nastreven. Eén
van de grondleggers van die gedachte, professor H.M. de Lange, is onlangs
overleden en juist dat kan de reden zijn om zijn gedachten over het
omzetten van wissels in de economie weer nieuw leven in te blazen. 
Ik roep ondernemers en directeuren van instellingen op om het korte ter-
mijn gewin in te wisselen tegen een beleid gericht op welzijn.

In ons eigen vak werden we recent geconfronteerd met een onderzoek over
flexkantoren.  Het Financieele Dagblad van 11 oktober 2001  stelt naar
aanleiding hiervan dat een aanzienlijk deel van werknemers in flexkanto-
ren niet tevreden is. De betrokkenheid met collega’s is minder en concen-
tratie in het werk is ook niet goed mogelijk. 
We hebben dus met kantoorinnovatie het tegendeel bereikt. Ontevreden,
onproductieve mensen en de baas vaart er wel bij; die betaalt minder
huur. Mijn stelling is dat er alleen maar is nagedacht over het materiële.
Het is de hoogste tijd om na te denken over een houdbare mix van mens,
organisatie, communicatie en welzijn. Het herdefiniëren van flexplekken
is vanuit zo’n vertrekpunt hard nodig. We zullen tijd en aandacht aan
elkaar en aan dit onderwerp moeten geven

Rob Lommerse, Uden
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Leidt vernieling
tot vernieuwing?

Door de dramatische gebeurtenis van 
11 september krijgt de werkplek een
betekenis waarbij het economische
direct het sociale in de samenleving
raakt. Door de aanslagen is de associatie
snel gemaakt: welke ontwikkelingen zijn
van invloed als gevolg van de vernielin-
gen van werkomgeving? Heeft de aan-
slag op de Twin Towers een grote
invloed op werken, op huisvesting, op
het facility management? Leidt vernie-
ling tot vernieuwing? 
Hoewel sprake is van een incident met
een meervoudig gezicht (TwinTowers,
Pentagon, Pittsburgh, antrax-brieven) is
eigenlijk sprake van één incident. De
statisticus  zou zeggen dat de steekproef
(n=1) onvoldoende grondslag vormt om
verantwoorde uitspraken te doen over
de gevolgen. Het mag een slag in het
gezicht van deze tak van wetenschap
zijn, maar overduidelijk is dat politici en
bestuurders, maar ook de publieke 
opinie zich niets gelegen laat liggen aan

Sinds 11 september heeft de anonie-
me kantoorwerker die trouw naar
zijn anonieme werkplek ging een
gezicht, zelfs een naam. De herinne-
ring aan een interview met een van
de zeer geëmotioneerde directeuren
van het bedrijf Cantor Fitzgerald
(700 van de 1000 medewerkers in
een van de WTC torens kwamen
om) staat nog vers in het geheugen.
“We moeten weer aan het werk, we
moeten geld verdienen. We moeten
nu zorgen voor 700 gezinnen die
achterblijven”, sprak hij in tranen.
Met de achterblijvers zou hij een
ander kantoorgebouw betrekken en
weer de draad oppakken, nu met
deze enorme last op de schouders. 

eens tot alternatieve inzet van deze vrij-
vallende maandelijkse lasten kunnen lei-
den. Belangrijker is de tweede, meer
conceptueel gefundeerde variant. Veel
bedrijven zijn gaan nadenken wat nu het
object van beveiliging moet zijn. Is dat
een gebouw of zijn het de werknemers
met hun kennis, vaardigheden, netwer-
ken? Is het de harde infrastructuur of is
het de organisatorische software? De
beschikbaarheid van menselijke kwali-
teiten zou wel eens zwaarder kunnen
wegen dan zichtbare aanwezigheid in
een gebouw dat meer een icoon is dan
een efficiënte werkomgeving.
Bedrijfsanalyses die vragen stellen over
de risico’s, zichtbaar of onzichtbaar, 
nu of later, hier of daar, bekend of
onbekend, gevreesd of niet zullen in de
toekomst ongetwijfeld leiden tot een
andere waardering van de traditionele
opvatting dat de anonieme werknemer
met een anoniem transportmiddel naar
een anonieme werkplek gaat. 

Ingezonden brief

U kunt op verschillende manieren
deelnemen aan activiteiten van het
Center:
• Partner: investeren in het Center
• Participant: investeren in onderzoek
• Klant: producten, deelnemen 

Afhankelijk van uw deelname, verwach-
ten wij een bijdrage in geld en/of mens-
kracht.
Kijk voor meer informatie op onze 
website: www.cfpb.nl

Vragen ? 
e-mail: info@cfpb.nl, 
telefoon : 015 – 278 88 33

Het Center for People 
and Buildings 

Case

Het zwartgelakte koffertje
is bijdehand aanwezig

en klemt de mappen vast
in zijn gelakte binnenste

er buiten snelt de bezitter
deurenslaand door lange gangen

verdwijnend achter namen
die weer leesbaar worden

na de holle woorden
hooggehakt genotuleerd
en diagonaal bekeken
of in getelde seconden
grenzeloos verzonden.

De brede bek staat open
de verstijfde inhoud zucht
de bekafte regels hijgen

naar meer lucht.

Marieke van Leeuwen
Uit: ‘Koester kleine delen van een dag,
onthaastingsgedichten’ december 1997



Onderzoekspro-
gramma Center for
People and Buildings

Het Center for People and Buildings
werkt met een onderzoeksprogramma
dat zich richt op de combinatie van
mensen, organisaties en vastgoed in
de meest brede zin. De onderzoeken
worden uitgevoerd door onderzoekers
van het kenniscentrum en academi-
sche partners. Partners uit het
bedrijfsleven en de overheid dragen
vraagstellingen aan en leveren onder-
zoeksmateriaal, waaronder gegevens,
studie-objecten, cases.

• Kosten en baten van flexibele 
werkomgevingen

• Functietypologie en werkomgeving-
concepten

• Verbinding of vervreemding?
Telewerken herontdekt

• Mens en werk, institutionele 
verankering van de werkomgeving

Investeren in
innovaties
Innovatieve kantoren kunnen gezien wor-
den als een investering van bedrijven om
de productiviteit verder te laten groeien.
Deze investeringen maken deel uit van
een breed scala aan maatregelen om
innovaties te stimuleren: aanschaf van
computers en computernetwerken, scho-
ling, kwaliteitssystemen, marketing, ver-
beteren van het imago, de aanschaf van
licenties, het aantrekken van hoogopge-
leid personeel. Over deze onderwerpen is
onder andere gepubliceerd door het
Groningen Growth and Development
Centre. Onderzoekers van dit Centre
constateren dat het bepalen van het ren-
dement van deze investeringen in termen
van toegenomen innovatief vermogen
nog met veel vraagtekens is omgeven. En
daar gaat het tenslotte om: weten of het
zinvol is door te gaan met investeren in
eigentijdse werkomgevingen.

Arbeidsproductiviteit
ontleed
Een van de opgaven van de economie is
om de economische groei te berekenen
en de oorzaken voor groei (of krimp) te
verklaren. Onze landgenoot Tinbergen

heeft hiervoor de grondslag gelegd.
Arbeidsproductiviteit laat zich vertalen
in hoeverre we meer van iets krijgen:
meer geld, meer vrije tijd. Een eenvou-
dige investering kan in principe leiden
tot een hogere arbeidsproductiviteit. In
zijn rede ter gelegenheid van de benoe-
ming tot hoogleraar stelt professor Bart
van Ark van de Universiteit Groningen
‘dat je met een extra machine gemakke-
lijk meer produceert dan zonder’. Hij
zegt dat we beter een wat nauwer gede-
finieerd productiviteitsbegrip kunnen
gebruiken: de totale factorproductiviteit.
Alleen als de productie sneller stijgt dan
de toename van alle inputs, arbeid en
kapitaal (waaronder de innovatieve
werkomgeving) tezamen, is er sprake
van een stijging van de totale factorpro-
ductiviteit. 

De zoektocht naar de bijdrage aan de
arbeidsproductiviteit door investeringen
in innovatieve werkomgevingen zal ons
zeker langs de weg van de totale factor
productiviteit leiden. Een voorwaarde
daarvoor is de sectorale vergelijking.
Vergelijking van dezelfde werkplekcon-
cepten in verschillende sectoren lijkt
daarom niet zinvol. Ook moeten we
oppassen om de thans ontwikkelde
werkplekconcepten te beschouwen als
universeel, gemakkelijk en zonder veel

extra inspanning en kosten te implemen-
teren in andere situaties (kopiëren van
de plattegrond). De opbrengsten van
deze investeringen zijn te diffuus en
daarom is een fijnmazige benadering
nodig.

Methoden en
technieken
In hun research memorandum
Innovation in services, an overview of
data sources and analytical structures
beschrijven van Ark, Broersma en de
Jong enkele methoden om betekenisvol
gegevens te kunnen interpreteren. In
het onderzoek kosten en baten van
flexibele werkomgevingen willen we
graag weten wat de bijdrage is van een
innovatief kantoor aan de organisatie,
aan de innovatiekracht en de concurren-
tiepositie. Hiervoor noemen de onder-
zoekers twee methoden: de klassieke
regressie-analyse en de  zogenaamde
LISREL benadering. De regressieme-
thoden zijn in zwang om een relatie aan
te tonen tussen innovatieve activiteiten
(zoals het kantoor) en de bedrijfsresul-
taten. De LISREL (linear structural
relationship) methode stelt ons in staat
om niet waarneembare latente construc-
ties in verband te brengen met andere
latente constructies, zoals de relatie

tussen een innovatief kantoor en bij-
voorbeeld de gewenste verbetering in
communicatie of toename van de creati-
viteit. Het bestaan van deze methoden
en technieken geeft hoop dat een aantal
vragen over de waarde van innovatieve
kantoren in de toekomst beantwoord
kunnen worden. Er moet gedetailleerd
bepaald worden welke verwachte bijdra-
ge het innovatieve kantoor levert aan de
onderneming en welke gegevens nodig
zijn om dit verband aan te tonen.
Daarnaast zal ook beantwoording op de
vraag moeten plaatsvinden welke
methoden geschikt zijn om toe te passen
in de publieke sector waar bedrijfsresul-
taten anders gedefinieerd zijn dan in de
private sector.

De projecten-agenda
Het Center for People and Buildings
werkt in enkele projecten aan het krijgen
van meer inzicht in de kosten en baten
van de werkomgeving. In een uitwisse-
lingsproject met Carnegie Mellon
University te Pittsburgh wordt gekeken
naar een aldaar ontwikkeld onderzoeks-
kader voor een Building Investment
Decision Support Tool. Dit project
onderzoekt welke elementen in de bouw-
kundige en bedrijfskundige literatuur
relevant lijken om in een kosten-baten
balans onder te brengen. Een ander pro-
ject betreft een studie naar kosten en
baten van kantoorinnovatie in drie delen:
Meten en meetbaarheid, Directe kosten
en baten en Indirecte kosten en baten. In
deze studies gaat het om het operationeel
maken van doelstellingen, het in beeld
brengen van kosten en baten voor diverse
stake-holders, alsmede het aangeven
onder welke voorwaarden voordelen
kunnen worden versterkt en nadelen tot
een minimum worden beperkt.
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Kosten en baten van flexibele werkomgevingen

Perspectief voor productiviteit
Onbetwist blijkt kostenreductie een voorname aanleiding voor kantoorinnovatie. De houdbaarheid van deze doel-
stelling is echter onvoldoende aangetoond. Bestaat er een bovengrens aan de kostenreductie? Welke kosten bedoe-
len we precies? Als het doel van de kostenbesparing niet helder (meetbaar!) is gesteld, hoe kan dan de vraag naar
‘het goedkoper’ worden beantwoord? In een meer brede zin is ernstig behoefte aan het inzichtelijk maken van de
kosten en baten van de werkomgeving. Naast bekende kostensoorten als huurprijs en servicekosten dienen ook uit-
gaven in het complexe implementatieproces (tijdsbesteding aan mensen, advieskosten en onderzoek) te worden
meegenomen. Net als de kosten zijn de baten schaars kwantitatief beschikbaar. 

• Begrippenapparaat prestatie-
criteria voor kenniswerkers

• Definitiestudie: perspectief
voor productiviteit

• Framework voor dataverzame-
ling en decision support tool

• Database met kostengegevens
per project

• Kostenmodel als basis voor
Decision Support Toolkit

• Haalbaarheidsstudie EU 
project Decision Support
Toolkit

Multitasking
Kantoorwerk lijkt moeilijker te beschrij-

ven dan fysieke arbeid. Denkwerk op

kantoor is moeilijk zichtbaar en het

houdt niet op bij het verlaten van het

pand. Het is wel uiteen te rafelen in

taken. Uit Frans onderzoek blijkt dat

managers gemiddeld 68 taken per dag

doen. In 25% van de gevallen worden ze

gestoord. Na de storing moet de draad

weer opgepakt worden. Daarbij moet

wellicht iets gedaan worden met de

interpretaties van het gedrag van degene

die de storing veroorzaakte: de toon

waarop gecommuniceerd werd, de volg-

orde van een telefoonnummer of een e-

mail adres dat werd doorgegeven. In de

tijd dat de storing optrad kon ook de

aandacht gevraagd worden voor een

andere taak. Multitasking noemen we

dat tegenwoordig. Veel dingen tegelij-

kertijd moeten doen, en daarom alert

blijven op visuele en auditieve signalen

die aandacht vereisen. Wordt een sig-

naal gemist dan kan dat grote gevolgen

hebben. Een klassiek voorbeeld is de

bijna ‘meltdown’ van de Amerikaanse

kerncentrale op Three Miles Island.
Het reduceren van risico’s in de werk-
omgeving is vrijwel nooit het uitgangs-
punt van kantoorinrichting. Binnenkort
te publiceren onderzoek toont aan dat
mensen in kantoren een nogal para-
doxale behoefte hebben: enerzijds om
zich een groot deel van de werktijd te
kunnen concentreren en anderzijds om
op elk gewenst moment even informeel
te praten met de collega’s. Dit probleem
wordt ‘opgelost’ door de ontwerpers van
kantoren te vragen om flexibiliteit. 

Flexibiliteit
Het begrip flexibiliteit helpt niemand
verder en doodt eerder de discussie dan
dat ze deze stimuleert. Een eenvoudige
en misschien goed werkende methode is
om een typering van bepaalde functies
te maken en die te verbinden aan typen
van ruimten. Zo ontstaat het activiteit-
gerelateerde kantoor: plekken voor con-
centratie, voor communicatie in kleine
groepen, in grote groepen, voor infor-
meel overleg, voor het opbergen van
onderhanden werk en een gemeen-

schappelijk archief. De Amerikaanse
cognitief onderzoeker David Kirsch kri-
tiseert het activiteitgerelateerde kantoor
door het te vergelijken met een kook-
boek: men neme....etc.  Het statische
proces uit het kookboek wordt in de
praktijk veel dynamischer als we zien
dat we tussentijds mensen te woord
staan, attributen afwassen of de vuilnis-
bak legen. Zo is het op kantoor ook. In
de opvatting van Kirsch moeten werk-
plekken beter doordacht worden, even-
als de instrumenten die behulpzaam
kunnen zijn bij de programmering en
het ontwerp van de werkomgeving. Hij
stelt dat kantoorruimte de activiteiten
van intelligente mensen moet onder-
steunen. Daarbij gelden drie uitgangs-
punten: ruimte moet het maken van
keuzes vergemakkelijken, maar ook per-
cepties vereenvoudigen alsmede de
interne menselijke verwerking van
informatie. 

Als kantoorruimte dat niet doet zoeken
mensen naar plekken waar dat wel
mogelijk is of ze voeren de taken 
langzamer uit doordat ze te vaak
gestoord worden.

Beter begrip van
menselijk handelen
Kirsch, maar ook anderen stellen dat
we, om werkbare gebouwen te maken,
het menselijk handelen beter moeten
begrijpen. Hoe nemen we dingen uit
onze omgeving waar, in welke volgorde
verwerken we die informatie? Hoeveel
van die inflatie kunnen we eigenlijk
aan? 
Wat gaat verloren doordat onze zintui-
gen voortdurend geprikkeld worden met
zinloze signalen? Is het menselijk han-
delen zo te ontleden en werk in hande-
lingsbegrippen te verstaan dat we met
die bouwstenen concepten van werk-
omgevingen kunnen ontwikkelen en
ontwerpen?

Cobuild
Het Center for People and Buildings
verricht hiernaar onderzoek in samen-
werkingsverbanden met  andere univer-
siteiten in binnen en buitenland. Zij
richten zich op cognitieve aspecten van
informatieverwerkende arbeid en de
wisselwerking met de fysieke omgeving.
In het verleden is een aantal conferen-
ties gehouden onder de naam CoBuild
(Conference on Cooperative Buildings
te Darmstadt 1998, Pittsburgh 1999). In
het  hier genoemde onderzoek zou een
derde CoBuild conferentie een geweldi-
ge stimulans kunnen zijn voor het 
bijeenbrengen van nieuwe inzichten, 
instrumenten, en ervaringen.

• Begrippenapparaat cognitieve
arbeid en werkomgeving

• Inzicht in risico’s van standaardi-
satie voor bijvoorbeeld continuï-
teit van de bedrijfsvoering

• Wat zijn kosten van aanpassingen
omdat instrumenten niet fijnmazig
genoeg zijn?

• Afwegingskader voor een gestan-
daardiseerde methode voor ont-
werpoplossingen voor flexibele
werkomgevingen: uitgangspunten,
mogelijkheden en beperkingen

• Methode om aan de hand van
functietypen gestandaardiseerde
huisvestingsoplossingen te 
generen

• Functionele specificaties voor
communicatie, samenwerking,
archiveren, informatiebeveiliging
in flexibele werkomgevingen

Functietypologie en werkomgevingsconcepten

Werkplekken: standaard of maatwerk
Standaardisatie van werkomgevingen kan voor grote organisaties aanzienlijk kostenbesparend zijn. Tegelijkertijd
draagt uniformiteit bij aan een versterkt bedrijfsimago. Daar tegenover staat dat een rigide aanpak van werkplek-
standaardisatie geen recht doet aan de diverse behoeften van kantoorwerkers, de aanwezige creativiteit en unieke
organisatie-eigenschappen of bedrijfsrisico’s. Welke elementen in het werk veroorzaken aanpassingen van de werk-
omgeving? Welke mogelijkheden zijn er om taak- en gedragstyperingen (functietypologie) te gebruiken voor het
formuleren van functionele specificaties voor de werkomgeving en inrichtingselementen?

Beoogde resultaten 

Beoogde resultaten 



Uit de evaluatie van de werkconferentie “Nieuwe werkomgevingen, betere
prestaties?” kwam een sterke noodzaak naar voren om de kennis te bunde-
len en verdiepen over menselijk gedrag in de werkomgeving. De meeste
verhalen over kantoorinnovatie willen ons doen geloven dat kantoorinnova-
tieprojecten flink geld opleveren en fantastisch werken. Toch wonderlijk dat
nog maar een kleine 15% van de Nederlandse organisaties innovatief is
gehuisvest. Het overgrote deel van de kantoorwerkers heeft dus ‘gewoon’
een vaste werkplek. Is kantoorinnovatie dan niet meer dan een veredelde en
bovenal kostbare vorm van aandacht om medewerkers voor een korte duur
een prettig gevoel te geven en zo te hopen op betere prestaties? Als kan-
toorinnovatie werkelijk een vorm van aandacht zou zijn, wat wordt dan
eigen geïnnoveerd? Wordt er dan überhaupt nog wel geïnnoveerd? Niet
zelden blijkt ook in de praktijk louter de plattegrond na kantoorinnovatie
anders te zijn, de manier waarop wordt gewerkt en hoe dit wordt georgani-
seerd blijft nagenoeg onveranderd. 

kerd zijn. Het zou vruchtbaar zijn om
juist eens de constanten in de mens te
identificeren in plaats van ons steeds
weer te richten op dynamiek en alles
wat verandert. Het beter begrijpen van
natuurlijk gedrag biedt uitstekend hou-
vast bij het ontwerpen van een goede en
gezonde werkomgeving. 

Werkplek op de
HRM-agenda
Op dit moment is door het Center for
People and Buildings een eerste onder-
zoek gestart in het programma Mens en
Werk. Hierin staat het bevorderen van
de dialoog over de werkomgeving tussen
human resource managers en facilitair
managers centraal. Onderzocht zal 
worden hoe het HRM-beleid van een
organisatie en de werkomgeving elkaar
beïnvloeden. Het aanbieden van een
goede werkomgeving zou kunnen hel-
pen bij het werven en binden van mede-
werkers. Door het bevorderen van een
dialoog tussen facilitair managers die
meestal de werkomgeving verzorgen 
en human resource managers die het
personeelsbeleid verzorgen, kan een
organisatie misschien beter inspelen op
de wensen van de medewerkers. 

Rondom telewerken heeft het Center
for People and Buildings meerdere deel-
studies geprogrammeerd, zoals:

• Bedoelde en onbedoelde effecten
van telewerken. 

• Telewerken in de Service Supply
Chain. 

• Grondslagen van telewerken:
ethisch, juridisch en organisatorisch. 

• Telewerken en vastgoed: oorzaak en
gevolg.

Samen met de Universiteit van Utrecht
wordt momenteel een definitiestudie
gedaan naar telewerken in enge zin: het
thuiswerken. Op basis van deze studie
zal een longitudinaal onderzoek naar de
effecten van thuiswerken voor mens en

Telewerken verandert taken thuis
Als mensen thuis gaan werken, verandert daardoor de taakverdeling binnenshuis,
met name die tussen mannen en vrouwen. Gerda Casimir onderzocht deze verande-
ringen in een promotieonderzoek waarop zij op 2 november jl promoveerde aan de
Universiteit Wageningen. Hiertoe vulden 171 respondenten een vragenlijst op inter-
net in. Kern van de vragenlijst vormden negen terugkerende huishoudelijke taken,
waarover telkens drie vragen werden gesteld: wie voert deze taak uit op thuiswerk-
dagen, wie doet het op andere dagen en wie deed het voor u thuis ging werken. Zoals
verwacht gingen de meeste telewerkers inderdaad meer huishoudelijk werk doen.
Zorg voor de kinderen, kinderen van school halen en koken veranderden het meest.
De afwas en de dagelijkse schoonmaakbeurt veranderden het minst. Niet verwacht
werd dat de relatieve toename voor mannen beduidend hoger zou zijn dan voor
vrouwen. Mannen haalden 7 keer vaker hun kinderen van school dan voorheen en
zorgden 4,6 keer zo vaak voor hun kinderen. Verder kookten zij 2,4 maal meer als
voorheen. Voor vrouwen was de relatieve toename slechts 1,8 voor kinderen van
school halen, 2,3 voor kinderverzorging en 1,6 voor koken.
Bron: persbericht Universiteit Wageningen (http://www.wageningen-ur.nl/nl/agenda/)
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People & Buildings is een uitgave
van Stichting Kenniscentrum
Center for People and Buildings.
Deze uitgave komt voort uit de
werkconferentie ‘Nieuwe werkom-
gevingen, betere prestaties?’ die
gehouden werd op 4 oktober 2001. 
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Colofon

Mens en werk

Ontwerpen op
constanten
Wellicht is het ook teveel gevraagd van
kantoorwerkers om drastisch te breken
met werkgewoonten, hun werk anders
te organiseren en hier ook in de dage-
lijkse praktijk naar te handelen. Onze
conservatieve menselijke standaarduit-
rusting zou wel eens haaks kunnen staan
op de basisprincipes van het flexibele
werken: werken zonder vaste plek en
een vast kader (plaats, tijd, regels). In de
samenleving zien we veel dynamiek als
we kijken naar het onderwerp arbeid.
Aan de ene kant zie je een snelle wisse-
ling van krimp en uitbreiding van perso-
neel, vraag naar wisselende werktijden
of zelf invullen van werktijden en deel-
tijd- en duobanen. Daarnaast wordt
thuiswerken genoemd voor de combina-
tie werk/zorg, herintreders en voor reïn-
tegratie van WAO-ers. Organisaties
moeten nadenken over het arbeids-
arrangement dat ze aanbieden en de
inrichting van de werkplek die daar bij
hoort. 
De werkomgeving als arbeidsvoorwaar-
de wordt nauwelijks beschreven. In per-
soneelsadvertenties staan soms lokken-
de teksten als ‘prettige werksfeer’, maar
‘moderne of flexibele inrichting’ staat er
zelden. Terwijl een sollicitatiegesprek in
een desolaat kantoor wel een bepaalde
indruk op de sollicitant achter laat. In
het huidige strategisch management spe-
len, naast organisatorische en menselij-
ke resources, de fysieke resources als
gebouw en materiaal een rol bij het
innovaties en het concurrentie onder-
scheidend vermogen van een organisa-
tie. Innoveren kan alleen lukken als
wordt voortgebouwd op constanten die
reeds in de organisatie en mens veran-

Beoogde resultaten 

Beoogde resultaten

• een werkplek relevante HRM
agenda

• een HRM relevante werkplek
agenda

• werkconferentie inclusief working
paper

• nieuwe projecten in het onder-
zoeksprogramma van het Center
for People and Buildings

Verbindingen of vervreemding:

Telewerken 
herondekt

organisatie worden verricht. Het onder-
zoek zal ca. 2 jaar in beslag nemen.

Telewerken lijkt opnieuw weer in te zijn. Nu niet meer zozeer als een arbeidsarrangement gericht op mobili-
teitsreductie maar vooral als middel om medewerkers prettiger te stemmen en nieuw talent aan te trekken.
Ook wordt telewerk genoemd als middel voor reïntegratie van WAO’ers. Voor de telewerker biedt het flexi-
bel werken een grotere vrijheid om het werk naar eigen voorkeuren van plaats en tijd in te richten. Ondanks
de massale aandacht voor telewerken komt er mondjesmaat informatie vrij over de bedoelde (reïntegratie-
kansen, productiviteitsstijgingen, mobiliteitsgeleiding) en onbedoelde (discontinuïteit in lerend vermogen van
de organisatie, sociaal isolement en toenemende stress door langer doorwerken) effecten van telewerken. 

• Rapport Telewerken, state of the
art: inzicht in mogelijkheden en
onmogelijkheden van grootschalig
telewerken

• Intern bedrijfsmatig afwegings-
kader over kosten en baten van
telewerken

• Huisvestingstrategieën bij groot-
schalig telewerken

• Ethisch kader voor werkgevers ten
aanzien van besluitvorming over
en gedrag in telewerksituaties

Een nieuw boek: Turn it Off!
Wat is de keerzijde van de ‘overal- altijd werkplek?’ Het kan ook zijn dat werk overal
en oneindig is! 
Het nieuwe boek van de Amerikaanse telewerk-pionier Gil Gordon biedt een goede
waarschuwing dat er leven na het werk is. Zijn boek laat zien hoe de telewerker om kan
gaan met het ‘altijd overal kantoor’ en tegelijkertijd hoe je er afstand van kunt nemen.
In dit verband is het citaat van een onbekende telewerker veelzeggend: ‘Er zijn waar-
schijnlijk weinig mensen van wie de laatste woorden zullen zijn: Ik had graag wat meer
tijd op kantoor doorgebracht’. 
Turn it off wordt uitgegeven bij Three Rivers Press; ISBN: 0609806971 en kost ca $10,—.
Een overzicht over boek en de auteur staat op http://www.turnitoff.com/intro.html 
U kunt ook nog een quiz doen. Leuk voor de kerstvakantie.

Zoektocht naar nieuwe inzichten
De kans is groot dat na deelname aan de werkconferentie “Nieuwe werkomgevingen,
betere prestaties” of na het lezen van deze krant nieuwe vragen zijn gerezen. Welke
kansen heeft kantoorinnovatie bij ons? Krijg ik de mensen in de organisatie wel
enthousiast voor flexibel werken? Past kantoorinnovatie wel in onze bedrijfscultuur?
Wat zijn de kosten, wat de baten? Welke rol speelt de werkomgeving bij het boeien
en binden van medewerkers? Hoe kunnen we een verstandig besluit nemen om wel
of niet over te gaan tot flexibele werkplekken? Zoals is gebleken heeft kantoor-
innovatie meer weg van een zoektocht naar nieuwe managementconcepten dan een
pasklaar antwoord op ruimtelijke vraagstukken. Zoektochten leiden zelden tot
simpele antwoorden. Het Center for People and Buildings is een partner die mee-
denkt en haar deskundigheid en ervaring ter beschikking stelt om huisvesting in uw
organisatie de rol te laten spelen die haar toekomt. Hieronder vindt u de ingangen
voor een mogelijk toekomstige samenwerking. Succes met uw zoektocht, wie weet
komen we elkaar tegen.

“Lastige vragen zijn de weg naar nieuwe oplossingen”
(loesje)

Meer informatie:
Ir W.R. Pullen, directeur Center for People and Buildings
Telefoon: 015-2788833 Fax: 015-2783171 E-mail: info@cfpb.nl Internet: www.cfpb.nl

Creatieve telewerkers
‘Telewerkers zijn gelukkig creatief’ kopt
de Staatscourant op de omslag van de
speciale bijlage ICT werken in digitaal
Nederland van 20 november 2001. De
argeloze lezer die overweegt zelf te gaan
telewerken, leest gemakkelijk dat tele-
werkers gelukkig en creatief zijn. De
strekking van het artikel heeft echter
betrekking op het omgaan met schaarse
plekken in huis om te kunnen telewer-
ken. Uit onderzoek blijkt dat telewer-
kers graag 22 m2 ruimte beschikbaar
willen hebben. Voorts blijkt dat steeds
meer de nodige infrastructuur wordt
verstrekt in de vorm van loze leidingen
of ISDN aansluitingen. Voor werkruim-
te moet wel een oplossing worden
gezocht door de bewoners. En daarin
zijn mensen gelukkig creatief zegt Kitty
de Bruin van het Telewerkplatform
Nederland.
Bron:  Staatscourant, speciale bijlage 20
november 2001
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