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Vergrijzing en ontgroening 
De maatschappij is aan voortdurende veranderingen onderhevig. Dat 
heeft gevolgen voor de indeling van kantoren. Zo is de ouderwetse 
hiërarchische indeling met afgesloten directiekamers steeds meer 
passé. De jonge ‘Einstein-generatie’ groeit nu eenmaal op met een 
geheel ander idee van samenwerking dan de hiërarchisch denkende 
‘babyboomers’. Onderzoekers/interieurkenners Kitty de Groot (NL) en 
Francoise Bronner (F) deden speciaal voor Inside Information onderzoek 
naar de ontwikkelingen in Nederland. Auteur: Kitty de Groot (NL) en 
Francoise Bronner (F), foto’s pagina 40 en 41 (bovenaan): Thijs Wolzak.

Waar gaat het kantoor naar toe? Zeker is 
dat er nogal wat veranderingen op sta-
pel staan. Tal van directiekamers zullen 
de komende jaren verlaten worden door 
hun huidige bewoners. Geboren net na 
de oorlog en strijdend voor gelijkheid en 
onafhankelijkheid in de jaren ‘70, verlaat 
de babyboom-generatie nu en masse de 
arbeidsmarkt. De nieuwe aanwas van 
Einsteiners, geboren in de periode 1980-
2000 en opgegroeid in welvaart en vrij-
heid, is relatief gering. Het gevolg is een 
potentiële krapte op de arbeidsmarkt, 
zeker als straks de crisis voorbij is. Veref-
fening van dit tekort door extra hardwer-
kende en loyale Einsteiners is onwaar-
schijnlijk. Zie daar de ontwikkeling die in 
het politieke discours bekend staat onder 
de term ‘vergrijzing’.
Maar er staat meer te gebeuren. De werk-
opvatting van jongeren verschilt namelijk 
nogal van die van de oudere generatie. 
“Einsteiners zijn niet van plan om net zo-
als hun ouders louter lange werkweken te 
draaien en ‘s avonds chagrijnig en dood-

moe op de bank neer te ploffen”, zegt Inez 
Groen, schrijfster van het boek ‘Generatie 
Einstein 3.0’. “Voor de Einsteiner bestaat 
er meer in het leven: macht en status zijn 
ondergeschikt aan zelfontplooiing, geluk 
en plezier, ook bij het kiezen van een 
baan. Ze willen vrijheid en zelfstandig-
heid, hetgeen zich moeilijk laat rijmen met 
het hiërarchische en bureacratische stelsel 
waarmee de babyboomers groot gebracht 
zijn. Wees hier als organisatie op voorbe-
reid. Heb een heldere, verantwoorde visie, 
bouw aan een sterke, authentieke identi-
teit en creëer een aangename werkomge-
ving om jong talent aan te trekken en niet 
kwijt te raken.”

Wat zijn de verschillen in behoeften tus-
sen de Einsteiners en de Babyboomers 
aangaande de werkomgeving? Iris de 
Been, omgevingspsycholoog bij het ‘Cen-
tre for People and Buildings’, onderzoekt 
hoe de werkomgeving ouderen van de 
huidige babyboomgeneratie beter kan 
ondersteunen in hun arbeidsproductiviteit 

Het traditionele directiekantoor is op zijn retour ten 

gunste van minder hiërarchische werkomgevingen.
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bouw, die tegen de bakstenen oudbouw 
van 1950 is aangezet, waarbij het ‘oude’ 
in een nieuw perspectief is uitgelicht. De 
oude klaslokalen, voorzien van witte, aan 
elkaar geschoven tafels, liggen aan een 
vide. Deze staat in open verbinding met 
een vrij indeelbare, grote studieruimte, 
behorend tot de nieuwbouw. Hier kun-
nen de studenten, nadat materie klas-

sikaal uitgelegd is, aan de slag met hun 
opdrachten. WIFI en tafels voorzien van 
stopcontacten ondersteunen de met lap-
top uitgeruste student. Voor intensief 
overleg zijn enkele tafels omgeven door 
vrijstaande wanden, met per afgebakende 
overlegruimte één whiteboard. In de con-
centratiecellen of achter een half hoog 
muurtje langs de glazen gevel wordt er 
geconcentreerd gewerkt.
De kleurstelling is bedeesd: antraciete 
marmoleumvloeren, witte tafels en wit-
transparant gelakte houten muurtjes die 

het plafond niet raken. “We hebben be-
wust gekozen voor rust en ruimte, zodat 
de student zich op zijn studie kan richten 
en er ruimte overblijft voor eigen creati-
viteit”, aldus Ex. “Alleen de entreeruimte 
hebben we voorzien van felle fuchsia 
kleuren. Dit om de aandacht van de grijze 
buitenwereld naar het aanlokkelijke bin-
nen te verleggen.”

Een lange, brede doorgang verbindt het 
entreegebied met het atrium. In deze gla-
zen overkapte binnenplaats staan eigen-
wijze houten atelier-boxen. “Ze zijn voor 
de project-teams. In het bezit van een ei-
gen sleutel maken de studenten hier hun 
eigen onderkomen voor de duur van een 
project”, vertelt Ex. Wanneer ze uit hun 
honk stappen, staan ze meteen midden 
in de lunchruimte. Grote open stelling-
kasten, vol met prototypen, scheiden het 
lunch- van het practicumgedeelte af. Hier 
kunnen de studenten klussen aan stevige, 
verzinkte werkbanken. In het hart van 
het gebouw is zo een inspirerende bele-
veniswereld ontstaan. Het interieur geeft 
techniek een nieuw imago; verre van saai, 
opgesloten of in zichzelf gekeerd. Het re-

sultaat: een onverwacht grote toename in 
nieuwe aanmeldingen (+30 procent) al in 
het eerste jaar na de verbouwing. En min-
stens zo belangrijk: jongeren leren hier te 
functioneren in een omgeving die in niets 
lijkt op de hiërarchische omstandighe-
den waarin de vorige generaties werden 
klaargestoomd voor het werk op kantoor.

Dit is ook het geval op de faculteit Bouw-
kunde in Delft, waar het stedelijke leven 
uitgangspunt vormde voor de indeling van 
het interieur. Herman Kossmann, één van 
de vijf ontwerpers van de door studenten 
zo geliefde BK-city, dompelt de gebruiker 
graag onder in zijn ruimtelijke verbeel-
dingen in de vorm van interieurs en ten-
toonstellingen. “Hier hoort een verhaal bij 
zoals dit  zich in een stad afspeelt: vol met 
verrassingen, ontmoetingen en leermo-
menten, waarbij nieuwsgierigheid wordt 
opgewekt en er ruimte overblijft voor 
eigen fantasie.” Het toeval leidt volgens 
Kossmann tot nieuwe inzichten. 
De ‘hoofdstraat’ van BK-city is daarom 
dwars door het oude scheikundegebouw 
(1915) heen gelegd. Er gebeurt hier van 
alles, het boeit en maakt nieuwsgierig. De 

en -beleving, om juist deze groep langer 
op de arbeidsmarkt te houden. Ze voor-
ziet ons van de harde feiten. “Vanuit onze 
database van bijna tienduizend corres-
pondenten weten we dat de belangrijkste 
vijf factoren waaraan een werkomgeving 
moet voldoen voor alle leeftijdsgroepen 
hetzelfde zijn: functioneel en comfortabel 
(de absolute nr. 1), voldoende concentra-
tiemogelijkheden, goede bereikbaarheid 
(het liefst per trein), een aangenaam bin-
nenklimaat en ruime communicatiemoge-
lijkheden.” 

Dit alles zegt natuurlijk nog weinig over 
hoe een ruimte werkelijk wordt be-
leefd. Ouderen waarvan het gezichts-, 
gehoor- en cognitieve vermogen afnemen, 
ervaren een drukke, centraalverlichte 
ruimte bijvoorbeeld al snel als ongemak-
kelijk. “Dit is omdat ze gevoeliger zijn voor 
geluid en visuele afleiding, spraakbegrip 
verliezen bij rumoer, minder behendig zijn 
in het multitasken en bij PC-werkzaam-
heden meer licht nodig hebben dan jon-
geren.” Het jonge talent zit echter graag 
bij hen in de buurt om van hun kennis en 
ervaring te leren, stelt Been. “Opvallend is 
dat meer respondenten van onder de 30 
aangeven belang te hechten aan concen-
tratiemogelijkheden dan de 60-plussers. 

Ik neig deze toch verrassende constatering 
te verklaren vanuit een opgebouwde rou-
tine en drang tot kennisoverdracht bij de 
ervaren werknemers.“

“Ook referentiekaders bepalen hoe een 
ruimte wordt beleefd. Zo is iedere gene-
ratie in een andere tijdgeest opgegroeid 
en aan het werk gegaan.” De babyboo-
mers gingen gebukt onder het gezag van 
hun ouders, de schoolmeester en Meneer 
de Professor. Ze kregen klassikaal les en 
zaten aan afzonderlijk tafeltjes zodat er 
niet gespiekt of overlegd kon worden. 
Hen werd met name discipline en struc-
tuur bijgebracht. Op kantoor, veelal een 
gebouw met lange gangen, afzonderlijke 
kamers en grote archiefkasten, werden 
ze geacht zich een efficiënte werkwijze 
eigen te maken. Archiefmappen vervul-
den hierbij een belangrijke rol: processen 
werden er gestructureerd in vastgelegd en 
konden nauwlettend worden gevolgd. “Dit 
verklaart, naast het feit dat ze niet opge-
groeid zijn met het internet, waarom voor 
ouderen de stap naar flexwerkplekken en 
digitale archivering vaak lastig is,” aldus 
De Been. 

Bij de jongere generatie ligt dat totaal 
anders en dit heeft onder meer te maken 

met de manier waarop de jongeren hun 
onderwijs hebben genoten. De huidige 
Einsteingeneratie stapt van ‘Het Nieuwe 
Leren’ over naar ‘Het Nieuwe Werken’. 
Onder begeleiding van een coachende 
leraar hebben ze geleerd zelfstandig, ver-
antwoord te leren en plannen te maken, 
samen met anderen. “In groepen wordt 
er gewerkt aan de meest uiteenlopende 
probleemstellingen, waarbij meerdere 
vakdisciplines aan de orde komen. De 
kenniseconomie, waar de jeugd voor 
klaargestoomd wordt, is namelijk te com-
plex om vanuit één invalshoek of in je 
eentje te kunnen behappen”, deelt Inez 
Groen ons mee en zij voegt hier nog het 
volgende aan toe: “Het hogere onderwijs 
is veel meer ervarings- en competentie-
gericht geworden, waarbij zelfreflectie en 
persoonlijke ontwikkeling uitvoerig aan de 
orde komen. Dit zorgt ervoor dat de Ein-
steiner zelfverzekerd en heel gericht aan 
zijn carrière begint.” 

Bij de nieuwe manier van leren hoort 
natuurlijk een aangepaste leeromgeving. 
Dit is bijvoorbeeld te zien in het oude fa-
culteitsgebouw van Natuur en Techniek 
van de Hogeschool Utrecht, die door de 
interieurarchitecte Odette Ex grondig is 
aangepast. Ze toont ons de glazen nieuw-

‘Babyboomers 
gingen gebukt 
onder gezag’

De jonge generatie wordt opgeleid in omgevingen die in niets meer lijken op het traditionele klaslokaal. In 

BK-city in Delft wanen studenten zich in een stedelijke omgeving.

‘Het Nieuwe Leren’ in BK-city vormt een prima voorbereiding op ‘Het Nieuwe Werken’ 

in de toekomstige kantoren.
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straatzijden, bestaande uit drie-dimensi-
onale met multiplex betimmerde wanden, 
bieden vele perspectieven: kijkdoosjes 
met daarin oude maquettes, doorkijkjes en 
open doorgangen naar de ruimtes daar-
achter. Aan en op deze hoofdstraat liggen 
de boek- en bouwshop, de repro, de stu-
dievereniging, binnenhofjes en pleinen: 
de entree, de maquettehal en de oranje 
tribune (voor lezingen en filmvertoningen) 
die weer uitmonden in het café, het res-
taurant en de koffiebar. “Dat is heel wat 
anders dan een eentonige lange gang 
met aan weerszijden, op gelijke afstand 
geplaatste, gesloten deuren, die leiden 
naar identieke monofunctionele kamers. 
Hoe geestdodend kan het zijn? Daar stond 
de scheikundestudent dan jaren geleden 
te wachten tot hij naar binnen geroe-
pen werd door Meneer de Professor”, 

schertst Kossmann. En natuurlijk heeft dit 
invloed gehad op de manier waarop de 
babyboom-generatie functioneerde op het 
kantoor.

”De BK-city verveelt niet”, vervolgt Koss-
mann. “De beleving is continu anders. 
Een conglomeraat van verschillende 
architecten zorgt voor een afwisselend 
handschrift. Met één architect was het 
concept geheel doodgevallen; dan waren 
de sferen en stijlen niet zo divers geweest. 
Op alle lagen is er goed ingezet om kwa-
liteit te behalen. Zo kan er ‘s ochtends, 
‘s middags en ‘s avonds genoten worden 
van een gezonde maaltijd en een heerlijke 
cappuccino.” Niet dat alles tot in de punt-
jes af is. Integendeel. Ruimte voor eigen 
fantasie, reflectie, interpretatie en het toe-
val zou de student anders ontnomen zijn. 

Zo wordt het restaurant gekenmerkt door 
een ruig reliëflandschap, dat gevormd 
wordt door blanke, onbewerkte multiplex 
vloerplaten. Het is gebouwd en in gebruik 
genomen gedurende de renovatie. Koss-
mann: “Terwijl de bouwvakkers de zaag 
erin zetten, zagen we de geschiedenis 
van het gebouw op de ‘zaagsneden’ te-
voorschijn komen, zoals de jaarringen van 
een boom. Een cadeau, deze ‘wonden van 
de sloop’, die we niet overgeschilderd of 
weggeplamuurd hebben. Het moedigt aan 
om op onderzoek te gaan en zorgt voor 
een authentieke sfeer.” 

“Bij de jonge architect gaat alles sneller 
en spelen verschillende activiteiten zich 
tegelijkertijd af: al werkend aan een ma-
quette wordt in het restaurant een broodje 
genuttigd in aanwezigheid van andere 

studenten, met wie het nieuwe ontwerp 
besproken wordt, terwijl al surfend op 
het internet op een SMS-je wordt gerea-
geerd.” Want zo ziet de belevingswereld 
van jongeren er tegenwoordig uit. Met 
kennis van dit alles, verrast het ons niet 
dat het overgrote deel van de door ‘John-
son Controls’ online ondervraagde Neder-
landse jongeren technologie, stemming 
en sfeer, collega’s, collectieve werkplek-
concepten en bedrijfscultuur aankruisen 
als belangrijkste drijfveren voor producti-
viteit. Creativiteit wordt volgens hen met 
name gestimuleerd door een inspirerende 
omgeving waarin collega’s niet mogen 
ontbreken. 
We hebben u hierbij enkele handvat-
ten voor een multigeneratie-werkplek 
aangereikt, maar let op! Uitgaande van 
de typisch Nederlandse waarden van 
zelfontplooiing, open communicatie en 
gelijkheid, zijn ze wèl specifiek bedoeld 
voor nationaal gebruik. Want de egalitaire 
werkomgeving, waar directeuren tegen-
woordig soms zelfs al functioneren zón-
der eigen luxueuze directiekamer, is niet 
overal even gemakkelijk te implementeren 
als in Nederland.

Het oude faculteitsgebouw van Natuur en Techniek van de Hogeschool Utrecht is door 

interieurarchitecte Odette Ex grondig aangepast.

www.kossmanndejong.nl
www.ex-interiors.nl
www.inezgroen.nl
www.cfpb.nl
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zijn niet van 
plan om lange 
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draaien’
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