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Wim Pullen, directeur Center for People and Buildings  

'Het vraagstuk van de 
actuele werkomgeving  
kan alle kanten op'

Door corona viel de 
wereld van werken 
op kantoor in één 
klap (tijdelijk) stil. 
Thuiswerken was 
de nieuwe norm. 
Niemand wist op 
dat moment waar 
het naartoe ging. 
We leven nu dik een 
jaar later en zijn 
wat wijzer. Toch 
weten we veel nog 
niet. Het Center for 
People and Buildings 
(CfPB) draagt bij 
aan de kennis met 
een uitgebreid 
onderzoek naar de 
thuiswerkomgeving, 
waarvan binnenkort 
de eindrapportage 
verschijnt. Wim 
Pullen, bezig aan zijn 
herfst als directeur 
van CfPB, verhaalt 
over zijn boeiende 
ervaringen rondom 
de werkomgeving, die 
uiteindelijk uitmonden 
in dit bijzondere 
jaar. Geassisteerd 
door collega Bartele 
Hoekstra, die al wat 
tipjes van de sluier uit 
het rapport oplicht. 



In zijn werkzame leven heeft Wim Pullen al menig 
transitie in de werkomgeving meegemaakt. 
“Een van de grotere veranderingen was dat de 
mensen accepteren dat ze geen eigen werkplek 
meer hebben op kantoor. Dat ze werkplekken 
delen of flexplekken hebben, dat is fundamenteel 
anders. Als je nu kijkt naar de data die we hebben 
opgehaald, dan werken er zes á zeven op de tien 
kantoorwerkers inderdaad op flexplekken. Als je 
dat twintig jaar geleden had gevraagd, dan was 
het getal misschien een op de tien. Maar what’s 
in a name, een transitie is geen revolutie maar 
een overgang of ontwikkeling. En die hebben 
we best vaak meegemaakt vanuit mijn job bij de 
Rijksgebouwendienst. Zoals de overgang van de 
kantoorvilla’s, die veel organisaties hadden betrok-
ken, naar de grootschalige kantoorgebouwen. In 
veel provinciehoofdsteden dienden van die statige, 
grote villa’s als kantoor, maar daar moet je nu met 
een lampje naar zoeken. Het zijn tegenwoordig 
allemaal van die redelijk moderne kantoren als 
dubbel corridorsgebouwen, die in de jaren ’80 
bedacht en ontwikkeld zijn.”
<tk>Grotere kantoorgebouwen in de jaren ‘80
In zijn beleidsfunctie bij de Rijksgebouwendienst 
moest hij vraag en het aanbod in kaart brengen. 
“Hoe organiseer je de onderkomens? Wat is er 
nodig, gelet op de ontwikkelingen in de vraag? 
Wat is de behoefte om een bepaald aanbod te re-
aliseren en hoe je daar tot een match komt? Hoe 
is het regionaal verdeeld? Wie zal dat betalen? 
Hoe hou je rekening met allerlei beleidsuitgangs-
punten van het rijk op het gebied van locatiepo-
litiek en architectuur? Plat gezegd gaat het erom 
dat de ambtenaar zijn werk goed kan doen. Mijn 
taakopvatting was om continu te accommoderen 
op de voortdurend veranderende vraag. 
“Je had bijvoorbeeld de beweging in midden jaren 
’80 naar de grotere kantoorgebouwen. Je zag ook 
de deeltijdarbeid opkomen en de arbeidsduur-
verkorting, waardoor er meer mensen in dienst 
kwamen. Ook was er de intreding van werkende 
moeders. Bovendien kwam de vrije woensdag- en 
vrijdagmiddag in zwang, waardoor je soms een 
kanon kon afschieten op kantoor. In die tijd kwam 
de rationalisatie en efficiency van kantoren meer 
naar voren. Dat raakte ook meteen het gevoel van 
de mens.”
Heeft de automatisering nog een rol gespeeld in 
die verandering? “In de jaren ’60 en ’70 werd in de 
IT-wereld al geschreven over ‘the electronic cotta-
ge’, dat we allemaal in huizen zouden wonen waar 
we elektronisch met elkaar verbonden zouden zijn. 
Begin jaren ’80 ontstond het Telewerkplatform 
in Nederland, gestimuleerd door het ministerie 

van Verkeer en Waterstaat. Het telewerken werd 
richting dat beleidsterrein geduwd vanwege 
het beperken van de mobiliteit. Dit is nooit iets 
grootschaligs geworden. Kennelijk nemen we het 
allemaal voor lief om in de file te staan of in een 
volle trein te zitten, om toch maar aan de behoefte 
te voldoen dat je ergens bij hoort en bij elkaar kan 
zijn. Tegelijkertijd gingen we, zoals gezegd, minder 
werken naar 32 of 36 uur. Het gevolg wat dat 
er rond de weekenden verdunning optrad in de 
bezetting van kantoren. De bazen riepen: waar is 
iedereen? En de facilitair managers zeiden: zitten 
we hier dure vierkante meters in stand te houden. 
Dat verschilde in alle sectoren.”
“Het is trouwens buitengewoon boeiend dat zich 
nu - door de coronacrisis - een complete omke-
ring voordoet van de mate waarin we thuiswerk-
ten, van 0,6 tot 0,9 dag per week, naar 5 procent 
aanwezigheid op kantoor.”

Oprichting CfPB
Pullen was een van de initiatiefnemers voor de 
oprichting van het Center for People and Buildings 
en kreeg de leiding. De missie was om data te 
vergaren over de kantoorhuisvesting. “Er waren 
genoeg mooie verhalen in die tijd, zoals het grote 
Interpolis-project in Tilburg. Veel verhalen, weinig 
feiten. Je kon nooit controleren of iets waar was, 
ja of nee. Onze ambitie was: naast het samen-
brengen van mensen een platform creëren voor 
juist het maken van kennis en het delen ervan. 
We kregen steun van de overheid, waarna we ons 
diagnose-instrument voor de werkomgeving heb-
ben ontwikkeld. Veel casestudies gedaan en data 
verzameld, waarin we patronen begonnen te ont-
dekken. We konden op een gegeven moment een 
aantal factoren benoemen, waarmee ontwerpers 
aan de slag konden gaan en facilitair managers 
hun werkomgeving konden evalueren.”
Al dit onderzoek en verzamelde data kwamen 

goed van pas rond 2015, toen de kantoortuin op-
kwam. “We konden nu beter verklaren wat er wel 
of niet goed is aan die werkomgeving.” Behalve 
de eindgebruikerstevredenheid heeft CfPB ook 
gekeken of de voorspellende factoren meegeno-
men konden worden in modellen die investerings- 
en exploitatiekosten konden prognosticeren op 
basis van geringe informatie over het ontwerp.
“Als organisaties hun kantoren gaan veranderen, 
komt ook het menselijk gedrag naar voren. Dat 
wordt beschreven in het boek ‘Het nieuwe werken 
ontrafeld, Over bricks, bytes and behaviour’, dat 
in 2010 uitkwam. De gedragskant is natuurlijk de 
moeilijkste van die driehoek. De bricks stapel je, 
je zet bureaus en wandjes neer; de bytes draag je 
in de vorm van computers en kabels naar binnen. 
Maar wat moesten de mensen nu die er mee om 
moeten gaan? Hoe gedraag je je in een kantoor 
waarin je meer ziet en hoort? We introduceerden 
toen een werkplekspel om in groepen allerlei real 
life-situaties te bespreken.”
Het opvallendste dat Pullen ontdekte uit al die 
research en data was wel ‘hoe weinig bazen zich 
aantrekken van feiten’. “Als jij ze ermee confron-
teerde, dan zeiden ze: ‘maar wij zijn anders, ik 
bepaal hier wat er gebeurt’. Dat was soms op het 
autoritaire af. Er waren maar weinig managers die 
hun hand in eigen boezem staken en zeiden: je 
had voorspeld dat het mis zou gaan, maar ik heb 
niet naar je geluisterd. Eigenwijsheid aan de top 
en niet informeren over iets dat bakken met geld 
kost, kwamen veel te vaak voor. Ook al verwezen 
facilitair managers hun bazen naar de expertise 
van ons. Dat zal ook niet snel veranderen”, ver-
wacht Pullen.

Oekaze
Net als iedereen werd Pullen ruim een jaar 
geleden overvallen door de coronacrisis. “In een 
keer kwam half maart de oekaze van: werk zo 
veel mogelijk thuis. Niet dwingen, maar advies. 
De grote partijen waar wij mee werken, zoals over-
heden, gingen dat ook doen. We vroegen ons af: 
zien we onze markt nu instorten? Want we keken 
altijd naar ‘gebruik in actie’. Als echter dat ‘gebruik 
in actie’ betekent dat het niet over kantoorge-
bouwen gaat, maar juist over heel veel huisjes, 
kamertjes en werkplekjes, waarom zouden wij dat 
niet bekijken? Het adagium mens-werk-werkom-
geving limiteert zich niet tot het kantoor, of school, 
of ziekenhuis. Het was altijd iets dat geïnstitutio-
naliseerd was, terwijl de thuiswerkplek niet serieus 
werd genomen. Zo van: mensen zitten ’s avonds 
of op de thuiswerkdag even aan de eettafel. 
Deze kans wilden wij niet voorbij laten gaan; we 

‘Medewerkers, die 
sowieso deels thuis 

blijven werken, gaan 
de voordelen hiervan 
aankaarten. Bepaalde 

taken zijn beter en 
effectiever uit te 

voeren als je thuis als 
productieomgeving kunt 

gebruiken.’
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zijn gaan kijken naar hoe of wat. We hebben de 
stoute schoenen aangetrokken, samen met bu-
reau Aestate en de technische universiteiten van 
Eindhoven en Delft. Met de universitaire partners 
willen we het imago van het onderzoek versterken 
met een wetenschappelijk fundament.”
Via vragenlijsten en interviews van groepen van 
mensen werd de nodige informatie naar boven 
gehaald. Dit aan de hand van een aantal thema’s, 
zoals sociale cohesie, leiderschap, de werkplek 
thuis, gezondheid en vitaliteit. “ Geïnspireerd door 
een paar Belgische wetenschappers kwamen we 
tot het oordeel dat de nieuwe situatie een ‘wicked 
problem’ was. Dat betekent dat het een onge-
ordend probleem is, dat alle kanten op kan, heel 
veel facetten heeft en nooit één oplossing kan op-

leveren. Oplossingen die ook nog tegen elkaar in 
kunnen werken. De boodschap voor de betrokken 
partijen was dat we de vinger aan de pols moeten 
houden. Wat gebeurt er nu precies? Mensen die 
thuiswerken dreigen tussen wal en schip te vallen. 
We moeten opletten dat we ze niet kwijtraken in 
de organisatie.”
Met deze vraagstelling zijn overheidsinstellingen, 
onderwijs en bedrijfsleven benaderd. “De reacties 
waren opmerkelijk. Scholen en universiteiten 
hadden geen tijd, want ze waren te druk met 
het organiseren van het online onderwijs. Het 
bedrijfsleven wilde niet mee doen, omdat het geld 
zou kosten. Uiteindelijk hielden we veel publieke 
partijen over als deelnemers, van de ministeries 
en grote overheden als de politie en de Belasting-

‘Blijven we thuiswerken? 
Of gaan we, als je het 

weer vrijlaat, en masse 
de trein of auto in? Het 
zal nog wel een tijdje 
duren, voordat een 

mengvorm zich vestigt.’ 

dienst tot de kleinere als Milieudienst Rijnmond.”
Er kwamen interessante vraagstukken naar voren, 
vooral bij de mega-instellingen. “Is zo’n organisa-
tie een eenheid of zijn het kleine clubjes binnen 
het grotere geheel? Hoe gaat het in de eerste 
periode waarin mensen het nog moeten uitvin-
den? Wat is dat om thuis te zijn en toch contact 
met elkaar te houden? Hebben we er de digitale 
middelen voor? Hebben we een goede stoel? Er 
ontstonden al snel rug- en nekklachten. Alle lof 
voor de ICT-afdelingen, want die hebben als een 
razende gewerkt om alle mensen te voorzien van 
de juiste communicatiemiddelen. Wie had er voor 
deze crisis nu met Teams gewerkt? Nu loopt die 
communicatie als een trein.”
Momenteel zitten we in een situatie die – als je 
kijkt naar de tijd als Covid19 voorbij is - weer 
wat perspectief biedt, stelt Pullen. “De discussie 
gaat nu over het thuiswerken dat redelijk goed 
verloopt. Natuurlijk missen we daarin allerlei zaken 
en gaan bepaalde taken beter als je op kantoor 
zit. Grosso modo kunnen we er best mee uit 
de voeten, maar we willen elkaar wel weer in 
het ‘echie’ zien. Maar we hebben nog steeds te 
maken met de maatregelen, waardoor de sociale 
cohesie nog beperkt is. De situatie is voorlopig 
nog niet zoals vóór corona. We weten niet of en 
hoe ver zich het pre-corona tijdperk herstelt. Ook 
is nog onbekend of mensen de verworvenheden 
van het thuiswerken daadwerkelijk willen verzilve-
ren. Blijven we dat doen? Of gaan we, als je het 
weer vrijlaat, en masse de trein of auto in? Het zal 
nog wel een tijdje duren, voordat zo’n mengvorm 
zich vestigt. Gaan bazen zich autoritair gedragen 
dat je naar kantoor moet komen. Is het allemaal 
te veel gedoe om goed na te denken over een 
nieuwe ordening in het werk?” 

Toekomstscenario
Pullen schildert graag een toekomstig scenario. 
“We moeten eerst een kijken hoe de vaccins in 
de komende anderhalf á twee jaar gaan werken. 
Bedrijven zullen voorzichtig zijn en de anderhalve 

Wim Pullen
Wim Pullen is bezig met zijn afscheidstoernee, na een kleine veertig jaar actief te zijn geweest 
in het vak van (kantoor)huisvesting, waarvan de eerste twee decennia bij de Rijksgebouwen-
dienst. Hij heeft in verschillende disciplines gewerkt, zoals onderzoek en huisvestingsbeleid. In 
2000 werd Pullen benoemd tot directeur van het Center for People and Buildings (CfPB),  
waar hij in het najaar afscheid neemt.
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meter ook binnenshuis aanhouden. Dan heb 
je een bergingscapaciteit op kantoor van 25 á 
30 procent. De medewerkers moeten daardoor 
sowieso deels thuis blijven werken. En zij gaan 
de voordelen hiervan aankaarten. Bepaalde taken 
zijn beter en effectiever uit te voeren als je thuis 
als productieomgeving kunt gebruiken. Maar 
voor een activiteit als brainstormen, die beter 
verloopt bij fysieke aanwezigheid, zal je faciliteiten, 
werkwijzen en begeleidingskwaliteiten moeten 
ontwikkelen. En die digitale meetings, voor welke 
soort mensen zijn die? Voor medewerkers die 
bang zijn? Of voor introverte personen die liever 
niet naar kantoor willen? Daarin hebben we geen 
patroon kunnen ontdekken. Daarnaast werpt zich 
het vraagstuk op van werkgevers die wel of niet 
eisen dat medewerkers weer naar kantoor gaan. 
Er kan een grotere discrepantie ontstaan tussen 
de meningen van werkgevers en werknemers 
terwijl hun belangen gelijk op gaan: duurzame 
werkgelegenheid! De betrokkenen zullen dat de 
komende tijd uit moeten vinden. Ondernemings-
raden zouden hierin bijvoorbeeld een rol kunnen 
spelen.”
Een Gronings onderzoek enige jaren geleden 
wees uit dat 30 procent van het personeel niet 
geschikt zou zijn om thuis te werken. “Maar 
we zitten eigenlijk nog in die zoektocht. Er zijn 
personen die een ‘personal need for structure’ 
hebben. Die hebben behoefte aan dagritme; 
inbox, lunchbox en outbox, om zeven uur de deur 
uit en om vijf uur weer naar huis. Het structureren 
van de dag is voor sommigen, ook gedurende het 
thuiswerken, best een dingetje geweest. Echter, 
men heeft zich behoorlijk goed door de persoon-
lijke behoefte aan vastigheid heen geslagen. We 
moeten nog onderzoeken of mensen met struc-
tuurbehoefte wel of niet productiever zijn.”
Bartele Hoekstra vult aan: “Wel hebben we 
geanalyseerd dat jezelf wel of niet activeren en 
motiveren een belangrijk aspect is dat bijdraagt 
aan het productief zijn. Dus personen die van 
zichzelf zeggen dat beter op orde te hebben, 
geven aan dat ze productiever zijn. Sommigen die 
de externe druk van de kantooromgeving nodig 
hebben, denken thuis minder te presteren.”
Wat is het meest bijgebleven in Pullen’s loopbaan 
bij CfPB? “Wanneer mensen zeggen dat we als 
kenniscentrum niet meer weg te denken zijn, zijn 
dat voor een ondernemende onderzoeker als 
ik leuke geluiden. Het streelt je trots, ook door 
de relaties die we opgebouwd hebben in het 
thuiswerk-dossier. Nu melden mensen zich bij 
ons die benieuwd zijn wat de managers gaan 
beslissen en wat het vervolg is. Dan komen ze 
met een aantal vragen, dat je niet als consultant 
moet oplossen. Beter is om met elkaar naar de 
uitdagingen te kijken. Ik merk dat de leergierigheid 
toeneemt, juist door de onzekere situatie. Wij we-
ten, net als de managers, ook niet waar het naar 

toe gaat. Je kunt wel gestructureerd nadenken 
over een aantal zaken. De (wetenschappelijke) 
methodes zijn er. Je hoeft niet gelijk een oplossing 
te hebben, maar het gaat om het zoeken naar 
patronen.”

Eindrapport
Het thuiswerk-onderzoek van CfPB nadert de 
eindrapportage, maar dat betekent volgens 
Bartele Hoekstra niet dat daarmee de research 
stopt. “We gaan met de vragen die nu naar voren 
komen, door. We willen partijen weer interesseren 
om vervolgonderzoek te doen. We willen bij diver-
se organisaties de huidige tussenstand peilen.”
Hoewel het rapport later in het voorjaar uitkomt, 
wil Hoekstra alvast wat informatie delen. “Opval-
lend is dat we het thema werk en privé balans 
voortdurend zien terugkomen in onze analyses. 
Dit heeft invloed op het gevoel van productiviteit 
die mensen aangeven. Ook zien we een relatie 
met werkstress en gezondheidsklachten. Ook 
hebben we de werknemers bevraagd over de 
inrichting van de thuiswerkplek. Een derde van de 
respondenten heeft een afzonderlijke werkruimte, 
een derde heeft een aparte werkplek ingericht in 
bijvoorbeeld de woonkamer en een derde heeft 
geen werkplek ingericht en zit gewoon aan de 
keukentafel. 
“Ook vroegen we of ze tevreden zijn over verschil-
lende aspecten van de werkplek, zoals binnen-
klimaat en akoestiek. Men vond het veelal prettig 
dat je thuis meer invloed hebt op de omstandig-
heden dan op kantoor. Ook werd gewaardeerd 

dat mensen thuis de mogelijkheid hebben om 
geconcentreerd te werken. Dit is een aspect dat 
bijdraagt aan de productiviteit. Geconcentreerd 
werken was altijd al een belangrijke factor in 
bijvoorbeeld de kantoortuin, maar dat blijkt thuis 
niet anders te zijn. Dit geeft zeker meer aanleiding 
om dat dieper te onderzoeken. Overigens zegt 
een groot deel van de respondenten dat ze thuis 
productiever zijn.”

Bartele Hoekstra
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Rijkskantoor De Knoop in Utrecht (foto Lucas van der Wee)


