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Plaatsonafhankelijk werken zo gek nog níet

Tsja, daar sta je dan. Eén auto voor je, drie achter 
je. En nee, niet met voldoende ruimte tussen de 
bumpers, maar strak tegen elkaar aan en met de 
nodige kreukels. Had ik nu toch maar geluisterd 
naar Piet Paulusma: ‘Ga niet de weg op als het niet 
echt nodig is, het kan zeer glad zijn op de lokale 
wegen.’ Meestal neem ik dat niet zo serieus, ze 
roepen dat wel vaker terwijl het reuze meevalt. 
Bovendien, onze gemeente heeft nog voldoende 
strooizout, ik rijd voorzichtig, houd voldoende af-
stand en per slot van rekening werk ik graag in de 
buurt van mijn collega’s. Deze ochtend liep iets 
anders. Ik ben mijn straat nog niet uit of ik glijd zo 
tegen mijn voorganger aan. De drie auto’s achter 
mij doen exact hetzelfde. Had ik er nu maar voor 
gekozen om thuis te werken vandaag.

Gelukkig heb ik die keuze, al kwam die voor deze 
dag iets te laat. Wanneer ik een dag een stuk wil 
schrijven, me wil focussen op een activiteit of ge-
woon graag een dag alleen wil werken kan ik ervoor 
kiezen thuis te werken. Ik log in op de computer 
die op het kantoor op mijn bureau staat en, afge-
zien van de locatie, is het werken die dag niet an-
ders dan op kantoor. Alhoewel, ik heb geen collega’s 
om me heen en word niet afgeleid door allerlei 
gebeurtenissen, gesprekken of tussendoor ko-
mende klusjes. Soms wel zo prettig. Maar soms ook 
wat eenzaam.

Het hebben van aanspraak is een van de voordelen 
van werken op kantoor. Je treft elkaar, kan snel 
even overleggen, meningen delen of bediscussië-
ren of even een geintje maken. Je merkt dan zo 
goed dat je samen met mooie projecten bezig bent 
en er niet alleen voor staat. 

Persoonlijk ben ik voor een goede mix van de twee 
mogelijkheden: het samenwerken op kantoor en 
het kunnen afzonderen in een omgeving van je 
eigen voorkeur. Dit kan thuis zijn, of in een werk-
omgeving waar je aan kunt landen (voel je je niet 
alleen, maar word je ook niet gestoord door tus-
sendoor komende klusjes) of misschien wel in een 
café in de stad. Ik kan daar heerlijk schrijven. In dat 
café kan overigens ook uitstekend samengewerkt 
worden, bijvoorbeeld om eens goed te brainstor-
men over een nieuw idee. 

Dat plaatsonafhankelijk werken is dus zo gek nog 
niet. In organisaties wordt er heel verschillend mee 
omgegaan. Bij sommigen werkt men enkel op 
kantoor, bij anderen hebben mensen alle vrijheid. 
Als het werk maar goed en op tijd gedaan wordt 
en het werk van collega’s er geen hinder van on-
dervindt. Vertrouwen speelt daarbij een belang-
rijke rol: vertrouwen op de mogelijk dat je bij je 
documenten kunt, vertrouwen van je werkgever 
zonder dat hij of zij je ziet en vertrouwen in je eigen 
discipline en integriteit. 

Vertrouwen op de gemeente wat betreft strooi-
zout doe ik niet meer, op Piet Paulusma misschien 
juist wat meer. En nee, deze column is niet ge-
schreven in een café, maar op kantoor (in het 
vertrouwen dat mijn collega’s mij even met rust 
laten). Die keuze heb ik.
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