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Wat betekent de werkomgeving voor u?
De jaarwisseling is het voor velen een periode van 
terug- en vooruitkijken. Op de radio’s klinken de 
top-lijsten met mooiste nummers van het jaar, 
decennium of aller tijden. We gaan denken aan de 
jaarafsluiting en de plannen voor het nieuwe jaar 
en misschien maken we ook goede voornemens. 
Bijna niemand ontkomt aan dat moment van bezin-
ning. Hoe we ons ook voorbereiden: we zijn klaar 
voor een nieuw jaar!
Wat brengt 2011? Voor het CfPB in ieder geval haar 
10-jarig bestaan. Tien jaar onderzoek en kennis 
verzamelen over de relatie tussen mens, werk en 
werkomgeving. We hebben ons kantoor in drie 
verschillende gebouwen gehad. Eerst hutje mutje 
op elkaar in één kamer, daarna een aantal kamers 
op een gang en nu een volwaardig kantoor met 
een ruime ontvangsthal, diverse werk- en overleg-
plekken en een bibliotheek. We mochten bij heel 
veel organisaties voor korte of lange periode 
meekijken naar de werkomgeving, werkprocessen 
en de beleving van de werkomgeving door mede-
werkers. We verzamelden veel data, maar voor mij 
blijven er nog vele vragen open waar ik het ant-
woord niet op weet. Of waar misschien geen 

eenduidig antwoord op bestaat.
Al typend in de trein vraag ik me af wat de beteke-
nis is van deze werkomgeving? Wat is de werkom-
geving voor mijzelf, voor een ander of voor mijn 
organisatie? Is de trein een onderdeel van mijn 
werkomgeving of gewoon een plek onderweg waar 
ik handig gebruik van maak? 
Vanuit mijn antropologische blik op de wereld 
vraag ik me dit soort dingen vaker af. Wat maakt 
dat de werkomgeving een werkomgeving is? Is dat 
het gebouw, is dat je werkplek of zijn het je colle-
ga’s? Of is alleen de inhoud van het werk belangrijk: 
no matter what? Het laatste jaar kwam ik veel or-
ganisaties tegen die de werkomgeving verdelen in 
een fysieke, digitale en mentale component. Doen 
we daarmee recht aan wat een werkomgeving voor 
iemand of voor een organisatie is? Gelden die drie 
componenten niet voor vele dingen? En waar is 
het werkproces zelf gebleven in deze verdeling? 
Terwijl ik naar buiten kijk, overdenk ik anderhalf 
jaar columns van het CfPB. We namen u mee in 
onze gedachten rondom de werkomgeving en 
aspecten die werk en werkomgeving raken. Het 
ging over de kosten en baten van de werkomge-
ving, de passendheid van de werkomgeving voor 
ouderen en arbeidsgehandicapten. Maar ook de 
passendheid van flexibiliteit bij de werkprocessen. 
We vroegen ons af wat we met elkaar kunnen 
verstaan onder het nieuwe werken en hoe werk-
arrangementen en de werkomgeving bij elkaar 
passen. Aanname van ons onderzoek is dat de 
werkomgeving er toe doet. En dat is natuurlijk ook 
zo, maar in welke mate? En wat betekent hij dan? 
En wat is relevant en wat minder?

Beste lezer,
In ons lustrumjaar willen we stilstaan bij de vraag 
wat de werkomgeving voor u als gebruiker bete-
kent. We nodigen u uit om ons dit te vertellen. We 
zoeken uw mening, verhaal en reactie of vragen. 
Uw reacties worden onze column-onderwerpen  
in 2011. Zo geven we samen betekenis aan de  
werkomgeving!

Anca Gosselink

Reacties kunt u sturen aan info@cfpb.nl of via de 
speciale knop op de website www.cfpb.nl 


