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‘Wetenschap versus de praktijk’ of 
‘wetenschap en/in de praktijk’?

Wat valt op als we als collega’s elkaars columns 
lezen? Het gaat steeds over wetenschap versus 
praktijk. Of is het meer de wetenschap in de prak-
tijk? Of wetenschap samen met de praktijk?
Het Center for People and Buildings kenmerkt zich 
door het beoefenen van wetenschap waarbij we 
terug kijken naar wat al gerealiseerd is, om daar 
vervolgens iets leerzaams en algemeen toepas-
baars over proberen te zeggen. Het hoeft niet per 
se iets ‘nieuws’ te zijn. We jagen niet achter hypes 
of trends aan. Tenslotte wordt morgen de vis ver-
pakt in de krant van vandaag. Maar dat betekent 
niet dat we onze ogen sluiten voor zoiets als et 
‘Nieuwe Werken’. We proberen ontwikkelingen 
kritisch en zonder vooronderstellingen te bekijken. 
Is het nieuwe werken een oplossing van problemen 
zoals hoge huisvestingskosten en reistijd? Hoe 
meet je of de werkomgeving helpt bij zinvoller, 
effectiever, efficiënter en plezieriger werken zoals 
Dik Bijl dat beschrijft in Aan de slag met het nieuwe 
werken? Hoe draagt de werkomgeving bij aan 
werkwijzen die ‘vertrouwen en loslaten’ en ‘vrijheid 
en verantwoordelijkheid’ als sleutelbegrippen 
hanteren? En leidt deze fysieke werkomgeving tot 
andere of nieuwe problemen, bijvoorbeeld als er 
te weinig ruimte blijkt voor uiteenlopende com-
fortzones die de ‘nieuwe werkers’ van elkaar onder-
scheiden? 
Daar komt de praktijk om de hoek kijken. In onze 

onderzoekspraktijk proberen we altijd met zoveel 
mogelijk verschillende soorten organisaties onder-
zoek te doen om onze kennis te vergroten. De 
praktijk is ook dat de budgetten voor onderzoek 
steeds kleiner worden. Hiernaast weet ‘de praktijk’ 
graag hoe de toekomst eruit gaat zien en hoopt 
dat (wetenschappelijk) onderzoek kan helpen in 
het voorspellen van die toekomst. Als dat toch eens 
kon… Maar het gezegde luidt toch ‘succes in het 
verleden is geen garantie voor de toekomst’? 
Het zou mooi zijn als we de wetenschap en de 
praktijk met elkaar verbinden om samen met elkaar 
te werken en visies op de toekomst te ontwikkelen. 
Bijvoorbeeld over hoe te kijken naar de werkomge-
ving en hoe in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. 
Is die werkomgeving alleen een gebied waar me-
dewerkers samen komen en werken (veelal het 
kantoor) of is de werkomgeving breder dan dat? En 
welke invloed heeft dat op het management van 
werk? Kan de wetenschap een bijdrage leveren aan 
hoe de praktijk om kan gaan met veranderende 
omstandigheden, medewerkers die plaats- en 
tijdsonafhankelijk werken en in de loop van tijd 
wellicht een andere betekenis geven aan de werk-
omgeving? En kan de praktijk helpen de weten-
schap over de werkomgeving verder te brengen 
dan te constateren wat er al is?
Wellicht maakt samenwerking tussen wetenschap 
en praktijk het mogelijk om écht innovatief te zijn. 
Dit kunnen we alleen beantwoorden als wetenschap 
en praktijk intensief samen gaan en blijven werken. 
Idealiter leveren alle partijen een bijdrage aan het 
debat, van sociale wetenschappers en bedrijfskun-
digen tot architecten en allen die binnen organisa-
ties met vraagstukken rondom de werkomgeving 
worstelen. 
Graag verkennen wij het hier besproken onderwerp 
vanuit praktijk en wetenschap in een workshop als 
binnen een maand na het verschijnen van dit num-
mer van FMI minstens tien of meer personen zich 
bij ons aanmelden. We houden u van de aanmeldin-
gen op de hoogte via onze website www.cfpb.nl.

Wim Pullen, Sandra Brunia, Iris de Been & Anca 
Hartjes, Center for People and Buildings

Perfectioneer uw informatieoverdracht en laat 
BIS de optimale ruimte van A tot Z realiseren

WILT U OOK OPTIMAAL PRESENTEREN, INFORMEREN EN COM-
MUNICEREN? Communiceren, informeren en presenteren zijn onmisbaar. 

Zeker in zakelijke en institutionele organisaties. Slimme audiovisuele & ICT 

oplossingen dragen bij aan de verbetering, versoepeling en versnelling van 

informatieoverdracht, zodat organisaties als de uwe professioneler kunnen 

werken en schakelen én beter gefundeerde beslissingen kunnen nemen.

Als marktleider realiseert BIS ieder type ruimte binnen ieder type organi-

satie. Van receptieruimte tot high-end boardroom en van regieruimte tot 

trainingsruimte. Voor al uw wensen hebben wij een oplossing en al uw eisen 

willigen wij in. En mocht er nog geen oplossing voor handen zijn, dan zor-

gen wij dat er toch een oplossing komt. Wij geven daarbij écht inhoud aan 

het begrip totaalleverancier. Wij verzorgen het advies, ontwerp, realisatie 

én het onderhoud. U bent van A tot Z ontzorgd. 

De BIS oplossingen ontstaan door de slimme combinatie van specifieke 

kennis en vaardigheden met veelzijdige en kwalitatief hoogwaardige 

producten, zodat ze garant staan voor optimale kwaliteit, functionaliteit 

en gebruikersgemak. Uw mogelijkheden reiken alsmaar verder. Oplossingen 

worden beter, geavanceerder, veelzijdiger en dynamischer, terwijl de aan-

sturing steeds eenvoudiger, intuïtiever en gebruiksvriendelijker wordt.

Laat BIS ook uw ruimtes realiseren! Bel: 0180 – 486777.

Of ga naar onze website.

Amsterdam, Eindhoven, Ridderkerk - www.bis.nl - (+31) 0180 486777

Mechelen - www.bis.be - (+32) 015/287.487

EIGEN OPLOSSING VOOR EFFECTIEF WACHTRIJ-
MANAGEMENT. BIS IQ is een kosteneffectieve oplossing om 

uw klanten op het juiste moment te verwijzen naar de juiste 

balie. Gecombineerd met BIS ID voor digital signage creëert u 

een informatiedistributiesysteem dat zijn weerga niet kent.

HOOGWAARDIGE OPLOSSINGEN, HOOGWAAR-
DIGE SERVICES. BIS is ook uw partner voor videowalls, led 

systemen, conference systemen, digital signage, videoconfe-

rence, bedieningssystemen etc.. Voorzien van een (maatwerk) 

SLA waarin preventief en correctief onderhoud zijn geregeld.

VERTROUW ONS OOK VOOR HET ONTWERP 
VAN UW RUIMTES De BIS interieurarchitecten ontwer-

pen de voor u optimale ruimte; voorzien van topadvies over 

toe te passen apparatuur, meubilair, verlichting en kleuren. 

Ook ideaal als sparringpartner voor uw eigen architect.

MAAK AANSPRAAK OP BIS ELEKTROTECHNIEK 
Specialist in advisering, engineering, aanleg en onder-
houd van veilige infrastructuren van stroomvoorziening, 
kabelsystemen, zwakstroomsystemen en schakelsyste-
men om AV & ICT oplossingen te integreren. En meer!

ONTDEK BIS OP FACILITAIR 2010 Kom naar de BIS stand 

en ontdek onze veelzijdige mogelijkheden voor u. Interactieve 

LCD schermen, ultra-short-throw projectie, WXGA interactive 

whiteboards, meubilair met geïntegreerde AV, conference  

systemen en nog veel meer! Standnummer 3.043.
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