
Het inclusieve kantoor
Mensen zijn verschillend, dat is een open deur. Maar dat deze verschillen relevant 
zijn voor de werkomgeving, is een betrekkelijk nieuw en vooral lastig te hanteren 
inzicht. Er zijn niet alleen verschillen qua werkzaamheden, maar ook qua 
persoonlijkheid, culturele achtergrond, werkervaring, thuissituatie, et cetera. En dat 
leidt tot een grote diversiteit aan behoeften en gedragspatronen, ook binnen 
groepen met dezelfde functie. De vraag ‘wat heb je nodig om je werk goed te 
kunnen doen?’ is in de eerste plaats een persoonlijke vraag. Terwijl een kantoor 
juist meerwaarde heeft voor een organisatie wanneer het álle betrokkenen 
uitnodigt en ondersteunt. Een inclusief kantoor dus. 
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In mijn promotieonderzoek bleken individuele 
verschillen een belangrijke verklaring te zijn voor de 
sterk uiteenlopende geluiden over moderne 
kantoren met activiteitgerelateerde flexplekken. 
Sommige mensen zijn enthousiast, terwijl anderen 
dagelijks worstelen met dezelfde werkomgeving.1 Het 
afgelopen jaar heb ik, in opdracht van de Europese 
Commissie, vervolgonderzoek gedaan naar 
individuele verschillen die een rol spelen in de 
bredere context van het hybride werken.2 

Hoe meer ik me in deze materie verdiep, hoe meer 
relevante verschilfactoren er blijken te zijn. Voor mij 
aanleiding om me af te vragen hoe we hier in de 
praktijk van het workplace management beter mee 
kunnen omgaan; hoe kun je binnen één 
werkomgeving een grote diversiteit aan behoeften 
vervullen? 

Divers én inclusief

Steeds meer organisaties voeren expliciet beleid 
gericht op het creëren van een divers 
personeelsbestand, waarin onder meer mannen en 
vrouwen, jongeren en ouderen, mensen met een 
arbeidsbeperking en mensen met een niet-westerse 
migratieachtergrond vertegenwoordigd zijn. Dit 
beleid is deels maatschappelijk gemotiveerd, deels 
vloeit het voort uit het inzicht dat diversiteit kan 
bijdragen aan veerkracht en aan betere 
teamprestaties door de integratie van verschillende 
invalshoeken.3, 4 

Omdat diversiteit ook lastige kanten heeft, denk aan 
cultuurverschillen en intermenselijke drempels en 
spanningen, wordt de laatste tijd steeds meer de 
nadruk gelegd op inclusiviteit, dat wil zeggen een 
cultuur die verschillen omarmt. Een inclusieve 
werkomgeving is als volgt gedefinieerd: “In een 
inclusieve werkomgeving komen alle (toekomstige) 
werknemers tot hun recht, ongeacht hun leeftijd, 
levensfase, functieverblijfsduur, geslacht of 
herkomst. Alle medewerkers worden gerespecteerd. 
Verschillen worden gewaardeerd en zelfs gezocht 
om voor het werk te benutten.”5
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Deze vraag wordt urgenter nu steeds meer 
organisaties met hun HRM beleid inzetten op 
diversiteit en inclusie. Bovendien lijkt het erop dat 
manieren van werken structureel veranderen na de 
coronatijd, met meer ruimte voor differentiatie. 
Fysieke ontmoetingen blijven essentieel, maar 
worden minder vanzelfsprekend. Het faciliteren van 
ontmoeting wordt daardoor de hoofdfunctie van het 
kantoor. En die hoofdfunctie valt of staat volgens mij 
met inclusiviteit.

Maar hoe dan? Is het idee van een echt inclusief 
kantoor wel realistisch, als je met zoveel verschillen 
rekening moet houden? Ik denk van wel. Maar het 
vraagt wel een andere benadering dan we gewend 
zijn, met als belangrijkste elementen: inzicht in 
behoeften, een passende werkplekmix, en een 
inclusieve werkcultuur. Maar eerst: over welke 
individuele verschillen hebben we het en wat maakt 
ze belangrijk in relatie tot de werkomgeving?

“Inclusiviteit begint met het fysiek samenbrengen van mensen uit 
verschillende bubbles – dat is precies wat een inclusief kantoor doet.”



Van oudsher wordt bij het ontwerp van kantoren en 
de toewijzing van werkplekken onderscheid gemaakt 
naar functies. Vroeger vooral op basis van hiërarchie 
– hoe hoger de positie, hoe groter de kamer en een 
kantoortuin voor de laagsten in rang. De laatste 
decennia wordt steeds meer gekeken naar 
functionele eisen die voortvloeien uit het 
takenpakket dat bij een functie hoort. Met de 
opkomst van activiteitgerelateerde 
werkomgevingen lijken de taken (activiteiten) 
volledig maatgevend geworden, vanuit het idee: ‘je 
kiest de plek die past bij de taak van dat moment’. 

Het idee dat verschillende taken verschillende 
werkplekbehoeften met zich meebrengen, snijdt op 
zichzelf hout. In mijn onderzoek bleek dit vooral op te 
gaan voor concentratiewerk (beter in een 
afgesloten ruimte) en voor verschillende vormen 
van sociale interactie. De activiteitgerelateerde 
benadering is echter veel te beperkt, want onze 
behoeften worden niet alleen bepaald door de 
taken die we uitvoeren. Een functie is meer dan een 
verzameling taken. Denk aan kenmerkende 
verschillen in autonomie, taakafhankelijkheid en 
mobiliteit. Maar de belangrijkste verschillen hebben 
te maken met de persoon die de functie vervult.

Verschillende monniken…
Het gaat in de eerste plaats om menselijke 
eigenschappen die niet of nauwelijks (zijn te) 
veranderen. Zo zijn er individuele verschillen in 
psychologische behoeften en persoonlijkheids-
kenmerken, zoals introvert versus extravert, 
openheid, ordelijkheid e.d. Naast dit soort psycho-
logische kenmerken zijn er nog tal van andere 
aangeboren individuele verschillen, denk aan fysieke 
beperkingen, bioritmen, postuur, gevoeligheid voor 
koude/warmte, etc. De laatste tijd komt er meer 
aandacht voor neurologische verschillen, die vragen 
om een daarop afgestemde werkomgeving.6 Een 
lopend onderzoek van de TU Delft belooft inzicht te 
geven in de relatie tussen kantoorontwerp en 
genderongelijkheid op de werkvloer.7

In mijn promotieonderzoek heb ik onder meer 
gekeken naar de psychologische behoefte aan 
structuur, verbondenheid (relatedness) en privacy 
(in de zin van afzondering). De histogrammen 
hiernaast (N = 629, 9 organisaties) laten duidelijk 
zien hoezeer deze behoeften per persoon verschillen. 
Vaste structuren zijn voor sommigen belemmerend, 
maar voor anderen juist een belangrijk houvast.8 
Sociale relaties in het werk zijn waardevol, maar niet 
voor iedereen in dezelfde mate. Een rustige werkplek 
is voor sommigen een basisvoorwaarde om te
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laag      ß      need for structure     à      hoog 

laag       ß      need for privacy     à       hoog 

laag    ß     need for relatedness    à    hoog 



kunnen presteren, terwijl anderen zichzelf kunnen 
afsluiten in een omgeving die weinig privacy biedt.

In de tweede plaats zijn verschillen in de privésituatie 
relevant. Of je alleen woont of met huisgenoten, kan 
maken dat je je werkkring meer of minder nodig 
hebt voor je sociale welzijn. Het kan er ook voor 
zorgen dat je thuis gefocust kunt werken of juist veel 
wordt afgeleid. Een mantelzorger kan extra veel 
behoefte hebben aan flexibele werktijden. In 
praktische zin beïnvloeden de kwaliteit van je 
thuiswerkplek en je woon-werkafstand in hoeverre je 
graag thuis of op kantoor werkt. Al dit soort 
verschillen kwamen – in combinatie met verschillen 
qua werkzaamheden en psychologische behoeften 
– nadrukkelijk naar voren in de uiteenlopende 
ervaringen met structureel thuiswerken tijdens de 
coronaperiode.9, 10

In de derde plaats zijn er kenmerken die zich 
ontwikkelen met de tijd. Zo nemen onze fysieke en 
mentale vermogens geleidelijk af na het bereiken 
van de volwassen leeftijd. Ook zijn er verschillen 
tussen generaties en tussen verschillende 
levensfasen. Nu we steeds langer (moeten) 
doorwerken, is het van groot belang om de 
specifieke behoeften van oudere kenniswerkers mee 
te nemen in het ontwerp van de werkomgeving.11  
Je culturele achtergrond, scholing en ervaring in 
verschillende werkkringen (met andere 
werkomgevingen) beïnvloeden allemaal je

behoeften op een bepaald moment in je leven. 

Behoeften veranderen ook naarmate we meer 
ervaren zijn in het werk dat we doen of langer bij 
dezelfde organisatie werken. Werken op afstand lukt 
bijvoorbeeld gemakkelijker wanneer je zeer ervaren 
bent, dan wanneer je nog volop aan het leren bent 
van je collega’s – die je dus regelmatig moet treffen 
op kantoor!12 Werkervaring vertaalt zich ook in 
werkroutines: bepaalde gedragspatronen die we na 
verloop van tijd onbewust blijven volgen, zodat we 
onze denkkracht kunnen gebruiken voor andere 
zaken. Juist bij het gebruik van de werkomgeving 
speelt gewoontegedrag een belangrijke rol. 

In de vierde en laatste plaats kunnen persoonlijke 
behoeften variëren van moment tot moment, 
afhankelijk van allerlei omstandigheden en hoe je 
daar als mens op reageert. Denk aan de tijdelijke 
invloed van ziekte. Of aan een ochtendhumeur, een 
after-lunch-dip, of de behoefte aan contact of juist 
afzondering na een heftig gesprek. Of aan de 
behoefte om te zitten als je op de fiets bij je werk 
aankomt, terwijl je liever staand begint na een trein- 
of autorit. Zoals eerder genoemd, kunnen behoeften 
ook variëren in relatie tot het uitvoeren van 
verschillende taken. Kortom, mensen zijn niet alleen 
verschillend, maar ook nog veranderlijk in wat ze 
nodig hebben om goed te kunnen werken, zowel op 
de lange als op de korte termijn.
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De geschetste individuele verschillen zijn natuurlijk 
niet nieuw, maar er werd in het verleden weinig 
rekening mee gehouden in de werk context. Waarom 
zouden organisaties zich er dan nu wel druk om 
moeten maken? Wetenschappelijke inzichten zijn 
gegroeid in met name de genetica en de 
psychologie. En mogelijk komt er meer aandacht 
naarmate we in Maslow termen meer aandacht 
hebben voor zelfverwezenlijking. Maar er is denk ik 
een belangrijker reden waarom organisaties het zich 
steeds minder kunnen permitteren om diversiteit in 
menselijke behoeften te negeren. De aard van het 
werk verandert fundamenteel en daarmee de 
mogelijkheden om productiviteit te bevorderen. Een 
inclusief kantoor kan hierbij een essentiële rol spelen.
 

Productieve kenniswerkers

Door de toenemende nadruk op kennisintensieve 
dienstverlening en innovatie komt de mens steeds 
meer centraal te staan als strategische 
productiefactor. Met de voortschrijdende verdringing 
van routinematig kantoorwerk door automatisering 
neemt het belang van menselijke creativiteit, 
ontwikkeling en samenwerking toe. Ik wil hier 
natuurlijk niet generaliseren (!), maar dit soort

kenniswerk wordt over het algemeen gekenmerkt 
door een hoge mate van autonomie.13 Dit betekent 
dat de mensen in een organisatie in staat moeten 
worden gesteld om – ieder op hun eigen manier – 
het beste uit zichzelf te halen. Omdat kenniswerkers 
zelf ook veel belang hechten aan autonomie, vormt 
het inspelen op individuele behoeften bovendien 
een belangrijk middel om talent te werven en te 
binden, zeker in een krappe arbeidsmarkt. 

Het is goed om je te realiseren hoe relatief nieuw de 
focus op kenniswerk en menselijk kapitaal feitelijk is. 
Sinds de jaren ’80 is het aandeel kenniswerkers in de 
totale beroepsbevolking in de westerse wereld sterk 
gestegen, tot momenteel circa 40%. Bezien vanuit 
een breder historisch perspectief, past deze 
ontwikkeling in de overgang van een economie die 
hoofdzakelijk was gebaseerd op industriële 
productie naar een focus op kennisintensieve 
dienstverlening. Bij deze overgang krijgt de werkende 
mens een fundamenteel andere rol: van schakel in 
een door logistiek en machines gedomineerd, 
gestandaardiseerd proces naar zelfsturende 
professional in een netwerk van mensen, projecten 
en organisaties. 
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… verschillende kappen! Mens- én organisatiegericht

In deze whitepaper staat een mensgerichte 
benadering van de werkomgeving centraal, met 
nadrukkelijke aandacht voor individuele verschillen 
in behoeften en gedragspatronen. Toch is een 
eenzijdige toepassing van deze benadering niet aan 
te bevelen; de organisatie als geheel heeft ook zijn 
belangen. Als iedereen op individuele basis z’n eigen 
werkpatronen volgt, bestaat het risico dat afbreuk 
wordt gedaan aan samenwerking en sociale 
cohesie. Een zeker mate van onderlinge afstemming 
– een minimale structuur – is gewenst. Daarbij helpt 
een toekomstgerichte visie op gewenste manieren 
van werken, die past bij het werk en bij de 
organisatiestrategie. Daarnaast: met kantoor-
huisvesting, thuiswerkvoorzieningen, mobiliteits-
oplossingen en ditgitale tools is veel geld gemoeid, 
waardoor altijd afwegingen moeten worden 
gemaakt in relatie tot beschikbare budgetten en 
concurrerende prioriteiten. Een organisatiegerichte 
benadering is bovendien van belang om een 
werkomgeving te creëren die qua ‘look and feel’ 
past bij de identiteit van de organisatie.

+	



Hiërarchie van huisvestingsbehoeften 


Mensgericht:
veilige, ergonomische, 

gezonde werkomgeving 
à fysiek comfort

Individugericht:
keuze uit mix van  

werk- en overlegplekken  
à functioneel comfort

Organi-
satiegericht:
eigen sfeer 

en uitstraling  
à psychologisch  

comfort

Zoals we ooit hebben geleerd hoe je machines 
optimaal kunt benutten, zijn we nu aan het leren hoe 
je dat doet met kenniswerkers. Productiviteit is niet 
langer rechtevenredig met werktijd, maar mede 
afhankelijk van mensgebonden factoren als 
creativiteit, focus, vitaliteit, communicatie en 
samenwerking. Daardoor wordt het essentieel om 
omstandigheden te creëren waarin die factoren 
optimaal benut kunnen worden. Dat heeft niets te 
maken met het ‘pamperen van verwende 
kenniswerkers’, maar is in feite even bedrijfskundig-
rationeel als het Scientific Management was ten 
tijde van de industriële revolutie. Om de 
productiviteit van kenniswerkers te kunnen 
optimaliseren, is het noodzakelijk om je te verdiepen 
in de ‘gebruiksaanwijzingen’ op individueel niveau. 
Dit impliceert dat differentiatie de plaats inneemt 
van standaardisatie als leidend paradigma. 

Het goede nieuws is, dat differentiatie op basis van 
individuele verschillen steeds beter mogelijk is. 
Dankzij moderne ICT tools en moderne leiding-
gevenden – die vrijheid, verantwoordelijkheid en 
vertrouwen koppelen aan resultaatafspraken – 
kunnen en mogen we steeds meer eigen keuzes 
maken met betrekking tot waar, wanneer en hoe we 
werken.14 Toch zie ik nog vaak een hardnekkige 
neiging om te sturen op een bepaalde, uniforme 
manier van werken. Ten tijde van de opkomst van 
‘Het Nieuwe Werken’ slopen er vaak termen als ‘

‘traditioneel’ versus ‘toekomstgericht’ in de discussie. 
En nu zie je soms hetzelfde in visies op het post-
corona tijdperk – alsof je bijvoorbeeld wel een erg 
goede reden moet hebben om nog naar kantoor te 
gaan voor het uitvoeren van bureauwerk. Terwijl er 
juist meer dan ooit kansen ontstaan om binnen één 
organisatie ruimte te scheppen voor verschillende 
manieren van werken. Ook binnen de gezamenlijke 
werkomgeving op kantoor. 
 

Productieve kantoren

De verschuiving naar kenniswerk maakt niet alleen 
dat er steeds meer mensen in kantoren werken, het 
werk binnen kantoren (zoals we die ‘pas’ sinds eind 
19e eeuw kennen) verandert ook sterk: van 
hoofdzakelijk routinematige taken in het kader van 
bureaucratische en administratieve processen, naar 
een variëteit aan taken die deels samen en deels 
individueel worden uitgevoerd. Omdat deze 
ontwikkeling nog maar enkele decennia gaande is, is 
het niet vreemd dat we nog volop zoekende zijn 
naar manieren om dit type werk optimaal uit te 
voeren, te managen en te ondersteunen. Ook voor 
de kantooromgeving komt dit in belangrijke mate 
neer op het overschakelen van standaardisatie op 
differentiatie. Individueel verschillende huisvestings-
behoeften zijn vooral van belang voor het realiseren 
van functioneel comfort; zie het op Vischer15 (en 
Maslow) geïnspireerde model hiernaast.
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Bijzonder interessant in dit verband zijn ‘hybride’ 
bijeenkomsten, waarbij een deel van de mensen live 
aanwezig is en de rest op afstand deelneemt (ook 
wel ‘mixed presence’ genoemd). De ervaringen tot 
nu toe zijn gemengd: soms is het een praktische 
oplossing om tóch iedereen te laten deelnemen, 
maar er ontstaat ook snel (een gevoel van) 
ongelijkwaardigheid tussen beide groepen 
deelnemers. De toekomst zal uitwijzen in hoeverre dit 
oplosbaar is met geavanceerde technologie, 
optimale ruimtelijke opstellingen en gewenning.

Deze whitepaper focust op het inclusief maken van 
de fysieke werkomgeving, maar dat is ook belangrijk 
voor de virtuele werkomgeving. In beginsel kan 
iedereen daarin gelijkwaardig participeren, je bent 
bijvoorbeeld allemaal even groot in beeld in een 
videovergadering en informatie kan gemakkelijk met 
alle betrokkenen worden gedeeld. Toch zijn er vaak 
nog barrières, denk aan verschillen in ICT vaardig-
heden en aan verschillende rechten die aan 
accounts worden toegekend. 


Fysiek én virtueel

Hebben we nog wel kantoren nodig, nu we dankzij 
moderne ICT op afstand kunnen samenwerken? 
Deze vraag popt inmiddels al decennialang af ten 
toe op. In de coronatijd lijken de meeste organisaties 
inmiddels  een definitief antwoord te hebben 
gevonden: De mogelijkheden van de virtuele 
werkomgeving zijn groot, groter dan velen hadden 
gedacht, maar een volwaardig substituut voor face-
to-face contact biedt het niet (sommigen zeggen 
“nog niet”) – daarvoor willen we graag gebruik 
blijven maken van kantoren (en andere locaties). 

De virtuele en de fysieke werkomgeving vullen elkaar 
aan. Fysiek blijft belangrijk, al was het maar omdat 
we mensen van vlees en bloed zijn, met fysieke 
behoeften op het gebied van ruimte, comfort en 
ergonomie. En een fysieke ontmoeting blijft superieur 
voor menselijk contact, inclusief informele en non-
verbale communicatie. De digitale werkomgeving 
biedt juist weer voordelen op het vlak van 
asynchrone communicatie, het delen van informatie 
en contact op afstand, waardoor reistijd en –kosten 
worden bespaard. Ondersteuning van kenniswerk 
vereist dat beide optimaal worden ingevuld, zodanig 
dat de faciliteiten elkaar aanvullen en versterken.
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Individuele verschillen zijn belangrijk als het gaat om 
effecten van de werkomgeving op prestaties, welzijn 
en tevredenheid. Dat inzicht wordt ondersteund door 
de Person-Environment Fit theorie, die stelt dat er 
een match zou moeten zijn tussen wat de omgeving 
biedt en vraagt enerzijds en wat een persoon nodig 
heeft en kan anderzijds.16 In mijn promotieonderzoek 
heb ik deze theorie toegepast op activiteit-
gerelateerde werkomgevingen en een aantal 
specifieke ‘fit-bepalende factoren’ gevonden.1 In een 
veldstudie zag ik bijvoorbeeld dat vooral mensen 
met een bovengemiddelde behoefte aan privacy 
het vervelend vonden om concentratiewerk uit te 
voeren in een open werkomgeving. Vervolgens bleek 
dit in een experiment in een virtual reality studio ook 
duidelijk ten koste te gaan van de snelheid en 
kwaliteit van hun werk. 

In algemene zin laat het onderzoek zien dat 
verschillen in de fit die mensen ervaren vaak zijn te 
verklaren door in te zoomen op functiekenmerken, 
persoonskenmerken en gedragspatronen. Zo kan 
een kenniswerker die veel verschillende taken 
uitvoert, een grote behoefte heeft aan sociale 
verbondenheid en weinig op kantoor is een veel 
positievere ervaring hebben – die zich vertaalt in 
een hogere tevredenheid en betere prestaties – dan 
een collega die hoofdzakelijk bureauwerk uitvoert, 
een sterke behoefte heeft aan structuur en veel op 
kantoor is. Et cetera. 



Steeds meer onderzoekers hanteren een Person-
Environment Fit benadering, waardoor we meer en 
meer inzicht krijgen in de meest relevante individuele 
verschillen en bijbehorende omgevingsaspecten.17 
Onderzoek laat overigens ook zien dat er grote 
verschillen zijn tussen meer en minder geslaagde 
projecten/locaties, soms ook binnen één organisatie, 
wat het belang onderstreept van een doordacht 
ontwerp en een gedegen procesaanpak.18


Naar inclusieve kantoren

Organisaties doen er dus verstandig aan om met 
hun werkomgeving in te spelen op een breed scala 
aan individuele verschillen. Anders schaden ze het 
werkplezier, de productiviteit en de vitaliteit van 
bepaalde medewerkers. Of – en dat wordt steeds 
waarschijnlijker na de massale ‘ontdekking’ van 
thuiswerken en met het groeiende aanbod van 
aantrekkelijke third places – deze medewerkers 
gaan het kantoor mijden, ten koste van sociale 
cohesie en samenwerking. Structureel thuiswerken 
kan een prima keuze zijn, maar niet als dit is 
vanwege ervaren tekortkomingen van het kantoor. 
Individuele medewerkers hebben het kantoor van 
hun organisatie steeds minder nodig, maar 
omgekeerd heeft dat kantoor hen – allemaal – wél 
nodig om, als kapitaalintensief bedrijfsmiddel, van 
toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de 
organisatie. 

Bij het ontwerpen van kantoren kunnen we veel leren 
van andere sectoren zoals retail en leisure, waar van 
oudsher meer aandacht is voor ‘beleving’ en 
inspelen op behoeften. Dit geldt zeker ook voor 
geslaagde co-working spaces. Toch is er een 
essentieel verschil: een winkel, restaurant of co-
working space richt zich op een specifieke 
doelgroep (onder het motto ‘kiezen om gekozen te 
worden’), terwijl het kantoor zich per definitie moet 
richten op alle mensen van de betreffende 
organisatie. En dat zal veelal een veel diversere 
groep zijn; een mix van leeftijden, culturele 
achtergronden, karakters, functies, etcetera. 

Om van zo’n groep een hechte ‘community’ te 
maken, moet het kantoor inclusief zijn; dat wil 
zeggen: uitnodigend en functioneel voor álle 
medewerkers. En dat vraagt veel meer dan alleen – 
hoe belangrijk op zichzelf ook – toegankelijkheid voor 
mensen met fysieke en andere beperkingen.19
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Maar hoe dan? Je kunt  moeilijk alle persoonlijke 
behoeften in een Programma van Eisen verwerken, 
bovendien zijn die behoeften veranderlijk. De 
afgelopen jaren zagen we diverse initiatieven om 
individuele verschillen hanteerbaar te maken met 
behulp van gebruikersprofielen of persona’s. Een 
positieve ontwikkeling, omdat daarbij breder wordt 
gekeken naar verschillende (ook psychologische) 
persoonskenmerken. Ook biedt het mooie tools om 
verschillen bespreekbaar te maken en Programma’s 
van Eisen en ontwerpen te toetsen op inclusiviteit. 
Het grote nadeel is echter dat je mensen in een 
beperkt aantal ‘hokjes’ indeelt. Stereotypering doet 
geen recht aan de werkelijke diversiteit, die alleen 
maar groter blijkt te zijn naarmate je er meer over 
leert. En toch is juist dat inzicht volgens mij de sleutel 
om te komen tot een echt inclusief kantoor.

“Wij hebben het kantoor niet meer nodig, 
maar het kantoor heeft ons wél nodig.”



Volgens de oude Grieken begint ware kennis over 
het leven bij zelfkennis. Dit lijkt me ook het juiste 
startpunt om inzicht te krijgen in behoeften met 
betrekking tot de werkomgeving. Ik zie een bottom-
up proces voor me, waarbij individuele medewerkers 
voor zichzelf ontdekken wat ze nodig hebben, om dit 
vervolgens te delen en af te stemmen met collega’s 
en leidinggevenden. Uiteindelijk ontstaat zo voor een 
gehele organisatie een goed beeld van de diversiteit 
aan behoeften en de grootste gemene delers 
daarbinnen. Oftewel, een gefundeerde basis voor 
het ontwerp- en veranderproces richting een 
inclusief kantoor.


Behoeften, voorkeuren en keuzes

Ik heb het hier bewust over behoeften, die kunnen 
afwijken van de voorkeuren die mensen kenbaar 
maken in enquêtes en gesprekken (‘stated 
preferences’ in onderzoeksjargon). Behoeften komen 
ook niet per se overeen met de keuzes die mensen 
maken bij het gebruiken van de werkomgeving 
(‘reveiled preferences’). In een van mijn veldstudies 
zag ik slechts 44% overeenkomst tussen werkplek-
voorkeuren en feitelijk werkplekgebruik in relatie tot 
verschillende activiteiten.

Ken uzelve Nog interessanter als het gaat om inzicht in 
behoeften: in 68% van de gevallen waarin een plek 
werd gebruikt die niet overeenkwam met de 
voorkeur, ervoer men evengoed wel een match 
tussen plek en activiteit.

De behoeften die we zoeken, definiëren wat iemand 
nodig heeft om goed te kunnen werken, zoals 
toegang tot informatie en collega’s, comfort, privacy, 
etcetera. Voorkeuren en keuzes hebben betrekking 
op alternatieve manieren om behoeften te vervullen, 
zoals verschillende werkplekken, ICT tools en 
vervoersmiddelen. Het onderscheid is wezenlijk, 
omdat voorkeuren en keuzes altijd worden beïnvloed 
door (kennis en perceptie van) het aanbod. Keuzes 
worden bovendien vaak onbewust gemaakt, als 
onderdeel van geautomatiseerde gedragspatronen. 
Behoeften zijn onderliggend en ook deels onbewust; 
het is de kunst om je er meer bewust van te worden. 
Daarmee worden ze namelijk bespreekbaar en 
kunnen ze dienen als basis voor het ontwikkelen van 
een effectieve, gezonde en prettige manier van 
werken en dito werkomgeving.


Routes naar inzicht

Er zijn verschillende manieren om het ‘gesprek met 
jezelf’ over wat je nodig hebt van input te voorzien. 
Door psychologen zijn tal van vragenlijsten

9
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Hoewel concentratiewerk na de coronatijd meer 
thuis (en ik hoop ook op nieuwe, op rustig werken 
gerichte third places) gebeurt, blijft het belangrijk 
om het ook op kantoor goed te faciliteren. In de 
eerste plaats omdat een deel van de mensen – om 
uiteenlopende praktische en persoonlijke redenen – 
beter op kantoor kan werken. In de tweede plaats 
omdat een effectieve werkdag op kantoor zal blijven 
bestaan uit een mix van verschillende 
werkzaamheden, waarbij zowel communicatie als 
concentratie van belang zijn.

Bij het ontwerpen van plekken voor communicatieve 
werkzaamheden is het van groot belang om te 
differentiëren naar aard, omvang en duur. De 
plekken kunnen verschillen in grootte, sfeer, inrichting 
en ICT voorzieningen, gericht op bijvoorbeeld 
projectmatige samenwerking, video conferencing, 
benen-op-tafel-sessies, bilaterale gesprekken, 
besluitvormende vergaderingen, interactieve 
workshops, presentaties, informeel bijkletsen, et 
cetera.

+	

Communicatie én concentratie

Een belangrijk kenmerk van kenniswerk is dat het 
zowel sociale interactie als individueel 
concentratiewerk omvat. Een adequate afwisseling 
tussen deze beide soorten werkzaamheden, 
passend bij de functie en de persoon, is veelal 
cruciaal voor de productiviteit. Voor het ontwerpen 
van een werkomgeving is dit een lastig gegeven, 
omdat communicatie de neiging heeft om de 
concentratie van collega’s te verstoren. Het zoeken 
naar concepten die communicatie en concentratie 
binnen één werkomgeving allebei optimaal 
faciliteren, vormt daardoor al decennia de rode 
draad in werkplekinnovatie. 

In de huidige praktijk wordt vaak onderschat hoeveel 
tijd er wordt besteed aan hoog-geconcentreerd 
werk – en hoeveel rustige plekken hier dus voor 
nodig zijn. Uit mijn metingen1 blijkt het gemiddeld om 
circa een derde van de totale kantoortijd te gaan; 
een eerdere studie van Gensler komt zelfs op circa 
50%.212(Informele) communicatie mag cruciaal zijn 
met het oog op samenwerking en sociale cohesie, 
de meeste kenniswerkers kunnen er geen 
productieve kantoordagen mee vullen. Voor de 
toekomst mogen we verwachten dat het belang van 
hoog-geconcentreerd werk verder toeneemt, 
doordat routinewerk steeds meer wordt 
geautomatiseerd.23

ontwikkeld waarmee je je persoonlijkheid kunt 
typeren (bijvoorbeeld Big Five, DISC) of specifieke 
psychologische behoeften kunt meten.20 Er zijn ook 
tests die zich richten op persoonlijke drijfveren, zoals 
Management Drives en Profile Dynamics, waarbij de 
vergelijking tussen ‘wat je doet’ en ‘wat je drijft’ 
inzicht verschaft in dingen je die energie kosten of 
juist opleveren.21 Verder kan het heel nuttig zijn om 
enige tijd je eigen (onbewuste) gedragspatronen te 
monitoren met een wearable en/of een app. Maar 
een ouderwets dagboek waarin je reflecteert op je 
ervaringen, kan ook veel inzicht opleveren.

Zelfreflectie moet niet leiden tot navelstaren. Juist 
door je zelfbeeld te toetsen aan het beeld dat 
anderen van je hebben, wordt het scherper. 
Bovendien ontstaat zo een collectief beeld van de 
diversiteit binnen de groep. De hiervoor genoemde 
testen kunnen daarbij helpen, omdat je individuele 
scores/profielen kunt vergelijken. Dit helpt ook om 
verschillen te benoemen (bijvoorbeeld met kleuren) 
en dus bespreekbaar te maken. Voor teams is dit 
een belangrijke stap in de richting van een inclusieve 
werkcultuur, waarover straks meer. Het inzicht helpt 
bovendien bij het ontwikkelen van een gezamenlijke 
manier van communiceren en samenwerken, die 
zoveel mogelijk rekening houdt met individuele 
verschillen. Hieruit vloeien collectieve behoeften 
voort met betrekking tot de werkomgeving; denk aan 
ICT middelen en plekken voor sociale interactie. 
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Meten, reflecteren en bespreken geven nog meer 
inzicht als ze worden gekoppeld aan het zoeken en 
uitproberen van nieuwe dingen. Zo komen onze 
latente behoeften naar voren: behoeften waarvan 
we ons niet bewust zijn dat we ze hebben, totdat we 
ze in een nieuwe situatie voor het eerst ervaren. 
Klassiek is het voorbeeld van de smartphone 
waarvan we niet wisten dat we er behoefte aan 
zouden hebben, totdat ze gemeengoed werden. 
Door onbekende werkplekken en -omgevingen uit te 
proberen, of te experimenteren met bijvoorbeeld 
staand werken, wandelbila’s of powernaps, kun je 
behoeften ontdekken of ontwikkelen. De eerste 
maanden na ingebruikname van een nieuwe 
werkomgeving zijn bij uitstek een fase voor 
experimenteren en reflecteren. Door dit te 
stimuleren, kan worden voorkomen dat er te snel 
nieuwe gedragspatronen ontstaan. Of, erger, dat 
men oude patronen probeert op te pakken in een 
omgeving die daar niet meer bij past. 


Corona als katalysator voor job crafting

Het massale thuiswerken in coronatijd is al vaak een 
‘gedwongen experiment’ genoemd en heeft als 
zodanig zeker bijgedragen aan zelfinzicht. Er zijn veel 
verhalen van mensen die positief verrast waren door 
de mogelijkheden en voordelen van thuiswerken. En 
velen ondervonden na enige tijd dat ze het face-to-

face contact en soms ook andere aspecten van het 
kantoor misten.9, 10 Zowel de positieve als de 
negatieve ervaringen helpen bij het beantwoorden 
van de vraag: wat heb ik nodig in mijn werk, met het 
oog op mijn productiviteit, gezondheid en 
werkplezier? 

Je mag verwachten dat het in coronatijd 
toegenomen zelfinzicht een impuls geeft aan wat 
wel time-spatial job crafting wordt genoemd: 
bewust keuzes maken met betrekking tot waar en 
wanneer je werkt, in overeenstemming met je 
persoonlijke behoeften.24 Behoeften-bewuste 
kenniswerkers zullen kritischer kijken naar de 
keuzevrijheid en ondersteuning die hen wordt 
geboden en harder aan de bel trekken als ze iets 
missen. Deze ontwikkeling versterkt de urgentie voor 
organisaties om beter in te spelen op individuele 
verschillen.

De eerste maanden na de periode van lockdowns 
en thuiswerkadviezen staan in het teken van het 
ontwikkelen van nieuwe werkpatronen, individueel en 
in afstemming met collega’s. Dit biedt een uitgelezen 
kans om – door experimenteren en reflecteren – 
nieuwe patronen te vinden die goed aansluiten bij 
de behoeften. Daarbij zal ook duidelijk worden in 
welke mate mensen gebruik maken van het kantoor 
en wat ze daar dan nodig hebben.

Behoeften als basis

Idealiter start het nadenken over een nieuwe 
werkomgeving pas wanneer de betrokkenen 
voldoende inzicht hebben in hun individuele en 
collectieve behoeften. Je kunt pas krijgen wat je 
nodig hebt, wanneer je weet wat dat is. In mijn 
ervaring zijn de beste projecten die, waarbij de 
gesprekken tussen gebruikers en plannenmakers 
gaan over daadwerkelijke behoeften. Los van 
voorkeuren, meningen, gewoonten, rechten en 
posities, die de discussie behoorlijk kunnen 
vertroebelen. 

“You can’t get what you want, 
till you know what you want.”


(Joe Jackson, 1984)



Teveel openheid – één grote ‘kantoortuin’, een lay-
out die in Nederland gelukkig zeldzaam is – 
resulteert in een onwerkbare werkomgeving. Tal van 
onderzoeken hebben aangetoond dat mensen er 
last hebben van afleiding en interrupties, terwijl de 
communicatie niet wordt bevorderd.25-28 Zelfs laag-
geconcentreerd werk bleek in mijn onderzoek niet 
beter te gaan in een open werkomgeving.1 Toch is 
afwisseling van open en gesloten zones wenselijk - 
volgens de prospect and refuge theory hebben 
mensen niet alleen behoefte aan beschutte plekken, 
maar ook aan zicht op grotere ruimten.29 

Openheid past vooral goed bij de entree en bij zones 
bedoeld voor kortdurende, spontane sociale 
interactie. Een open zone voor informele zakelijke 
gesprekken in combinatie met eten/drinken kan ook 
goed functioneren, net als in restaurants en bij 
Seats-to-Meat, mits voldoende aandacht wordt 
besteed aan de akoestiek (waardoor naburige 
gesprekken opgaan in geroezemoes). Er zijn 
inmiddels veel geslaagde voorbeelden van dit soort 
uitnodigende, levendige centrale ontmoetings-
gebieden in grote kantoorgebouwen. 

+	

Open én gesloten

Wie zich de cellenkantoren uit de jaren ’80 herinnert, 
zal het met me eens zijn dat een volledig ‘verkamerd’ 
kantoor geen aantrekkelijke werkomgeving biedt: 
veel gangen en deuren, weinig (visueel) contact met 
collega’s en de buitenwereld. Toch zullen er ook zijn 
die, net als ikzelf, positieve herinneringen bewaren 
aan het werken in zo’n kantoor – in hoeverre het 
contact echt wordt belemmerd, hangt denk ik toch 
meer af van de cultuur dan van de plattegrond. Er 
zijn zelfs voorbeelden van saaie kamerkantoren 
waar baanbrekende innovaties zijn ontstaan uit 
samenwerking.23

Gesloten kamers, met geluidsisolerende, 
plafondhoge wanden – bij voorkeur deels van glas 
zodat visueel contact mogelijk is – blijven ideaal 
voor het scheiden van activiteiten waarbij privacy 
van belang is. Soms om te voorkomen dat de 
omgeving ons afleidt en/of omgekeerd, soms 
vanwege vertrouwelijke informatie. Daarbij denken 
we natuurlijk aan eenpersoons kamertjes en 
meerpersoons ‘bibliotheek-ruimten’ voor individueel 
concentratiewerk. Maar denk ook aan sociale 
interactie: de meeste vormen – van (video)bellen tot 
(vertrouwelijke) gesprekken, vergaderingen en 
trainingen – gaan beter in een gesloten ruimte. Nu 
de focus in het gebruik van kantoren meer komt te 
liggen op sociale interactie, wil dat dus niet zeggen 
dat ze (nog) opener moeten worden.

11	

Een goede behoefteninventarisatie of nulmeting (als 
referentie voor een later uit te voeren evaluatie/
nameting) is in mijn ogen essentieel bij de start van 
een huisvestingsproject. Daartoe kan een korte maar 
brede vragenlijst – met vragen over functie-, 
persoons- en organisatiekenmerken – worden 
aangevuld met observaties en interviews. 
Vervolgens is het belangrijk om de uitkomsten te 
interpreteren in samenspraak met (een 
vertegenwoordiging van) de betrokkenen. Zo krijgen 
adviseurs en ontwerpers een diepgaander inzicht in 
de uiteenlopende behoeften, terwijl bovendien het 
zelfinzicht en de betrokkenheid van de betreffende 
kantoorgebruikers wordt versterkt. 
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Flexibiliteit in de vorm van afstootbaarheid, 
uitbreidbaarheid en aanpasbaarheid van
gebouwen is waardevol, maar biedt geen soelaas 
voor het opvangen van dynamiek de kortere termijn. 
Multifunctionaliteit geeft wel flexibiliteit op de kortere 
termijn. De gebruiker kan een werkplek of ruimte 
afwisselend voor verschillende doeleinden gebruiken 
doordat hier in het ontwerp rekening mee is 
gehouden. Denk aan een eenpersoons 
concentratiewerkplek die – dankzij een extra stoel en 
voldoende ruimte – ook kan worden gebruikt voor 
een bilateraal overleg. Of een bedrijfsrestaurant dat 
geschikt is voor bijeenkomsten, dankzij audiovisuele 
voorzieningen. Dit soort oplossingen kan soms prima 
functioneren, maar wel binnen een zeer beperkte, 
vooraf bepaalde bandbreedte van gebruiksopties. 
En soms kunnen de verschillende functies elkaar ook 
storen; denk aan een overlegplek in een 
meerpersoons kamer of open werkzone. 
Multifunctionaliteit kan zeker waardevol zijn als 
ingrediënt van de werkplekmix (zie pagina 14), maar 
als flexibiliteitsstrategie voor een inclusief kantoor is 
het ontoereikend. Dat brengt ons bij gebruiks-
flexibiliteit, de meest effectieve en efficiënte vorm 
van huisvestings-flexibiliteit wanneer zowel de 
kwantitatieve als de kwalitatieve behoeften
sterk fluctueren. 


Stel, er ligt een gedegen analyse van de diverse en 
dynamische behoeften binnen de organisatie. Hoe 
vertaal je die naar een Programma van Eisen waar 
een ontwerper meer uit de voeten kan? En 
vervolgens naar een ontwerp dat realiseerbaar is 
binnen budgettaire kaders? Hoe huisvest je 
diversiteit en dynamiek, zodanig dat alle mensen 
zich welkom voelen en ondersteund weten?
 

Dynamiek vraagt flexibiliteit

De Pavlovreactie op ‘dynamische behoeften’ is: 
huisvestingsflexibiliteit! Er zijn verschillende manieren 
om huisvesting flexibel te maken30 – hoe geschikt 
zijn die om een inclusief kantoor te maken? Bij deze 
vraag is het belangrijk je te realiseren dat de 
dynamiek zowel kwalitatief als kwantitatief van aard 
is. Kwalitatief, omdat er per moment/periode 
behoefte kan zijn aan andere typen werkplekken/
ruimten. Maar ook kwantitatief, omdat de drukte op 
kantoor kan variëren afhankelijk van werk/privé 
ritmes en het gebruik van thuiswerkplekken en third 
places. Bovendien speelt de dynamiek zowel op 
langere termijn (maanden tot jaren) als op kortere 
termijn (van dag tot dag en van week tot week). 

Passende werkplekmix



Strikt genomen is het geen huisvestingsflexibiliteit, 
want het zijn de gebruikspatronen – de mensen – 
die zich aanpassen, terwijl de werkomgeving juist 
niet hoeft te veranderen. Het principe is eenvoudig: 
als ruimten/plekken niet aan mensen worden 
toegewezen, kunnen zij deze gezamenlijk – flexibel, 
naar behoefte – gebruiken. In theorie kunnen zo de 
gebruiksmogelijkheden van de werkomgeving altijd 
optimaal worden benut. Bovendien past het goed bij 
de autonomie van de kenniswerker: zelf keuzes 
maken uit een aanbod van werk- en overlegplekken. 
In de praktijk blijkt het succes afhankelijk van twee 
cruciale randvoorwaarden: (1) de beschikbaarheid 
van de juiste plekken en (2) de gedragspatronen 
van de gebruikers. 

Over de kwalitatieve aspecten van de eerste 
randvoorwaarde – de juiste mix van verschillende 
soorten werk- en overlegplekken – komen we in de 
volgende paragraaf uitgebreid te spreken. Maar er 
zit nadrukkelijk ook een kwantitatieve kant aan: De 
hoeveelheid plekken per type moet toereikend zijn 
om de gebruikers te allen tijde een passende optie 
te kunnen bieden. Anders komt gebruiksflexibiliteit in 
de praktijk al snel neer op ‘genoegen nemen met 
een beschikbare plek, ook als die niet past bij de 
behoeften’. Of, om dat als gebruiker te voorkomen, 
een dagelijkse run op populaire werkplekken, 
claimgedrag en conflicten op de werkvloer. Omdat 
de vraag in de tijd fluctueert, is het noodzakelijk dat

en een laptop (plus ergonomische voorzieningen) 
als bureau worden gebruikt; een bureau met 
‘druppel’ kan worden gebruikt voor een overleg met 
één of twee bezoekers. De klassieke directeurskamer, 
met én een bureau én een overlegopstelling is juist 
bijzonder inefficiënt, omdat beide plekken nooit 
gelijktijdig kunnen worden gebruikt.

Met het oog op flexibiliteit en efficiënt ruimtegebruik 
kan het slim zijn om eenpersoonskamers voor 
concentratiewerk zo te ontwerpen je ze ook kunt 
gebruiken om te (video)bellen of een gesprek te 
voeren met 2 of 3 personen. De overlegtafels die je 
regelmatig ziet in meerpersoons kamers en bij open 
werkplekken, hebben als groot nadeel dat het 
overleg degenen stoort die bureauwerk doen. Met 
als gevolg dat ook hier de verschillende plekken niet 
(goed) gelijktijdig kunnen worden gebruikt. 

+	

Mono- én multifunctioneel

Plekken die ontworpen zijn voor één specifieke 
activiteit, vormen de basis van een activiteit-
gerelateerd kantoorconcept. Deze monofunctionele 
benadering biedt voordelen. De ontwerper kan de 
plek volledig optimaliseren voor een bepaald type 
gebruik, zonder compromissen met het oog op 
verschillende gebruiksfuncties (denk aan de flexibele 
scheidingswand die maakt dat je een ruimte in 
tweeën kunt delen, maar vaak met een matige 
geluidsisolatie). En voor de gebruiker is er ook een 
voordeel: een goed ontworpen monofunctionele 
plek helpt je om je volledig op de voorgenomen taak 
te focussen en de verleiding te weerstaan om te 
gaan multitasken (waarvan we inmiddels weten hoe 
slecht het is voor onze productiviteit). Een gevarieerd 
aanbod van monofunctionele plekken kan helpen 
om bewuste werkplekkeuzes te maken en zo nodig, 
op het juiste moment, te wisselen van plek.

Toch zijn er ook situaties waarin multifunctionele 
werkplekken beter aansluiten bij de behoeften. Denk 
aan een psychiater die gesprekken met cliënten 
afwisselt met de bijbehorende administratieve 
werkzaamheden. Of aan een expert die hoofdzakelijk 
alleen werkt maar ook regelmatig ad-hoc wordt 
geconsulteerd door collega’s. Multifunctionaliteit kan 
vaak heel eenvoudig en ruimte-efficiënt worden 
ingevuld: een overlegtafel kan met een bureaustoel

+ 
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er in het aanbod een zekere marge wordt 
ingebouwd. In mijn onderzoek kwam een groot tekort 
aan werkplekken voor concentratiewerk aan het 
licht: Terwijl bij gemiddeld 50 tot 60% van het indi-
viduele kantoorwerk veel concentratie vereist bleek, 
was slechts 10 tot 15% van de bureauwerkplekken in 
de onderzochte kantoren hiervoor geschikt.1

De tweede randvoorwaarde veronderstelt dat 
mensen een plek kiezen die past bij hun behoeften 
van dat moment en dat ze van plek wisselen 
wanneer hun behoeften veranderen. Uit 
praktijkverhalen en onderzoek1 weten we dat 
mensen over het algemeen (zeer) weinig van plek 
wisselen. Vooral wanneer ze bezig zijn met 
individuele taken, is de neiging heel sterk om op 
dezelfde plek te blijven zitten. Voor sommigen is dit 
logisch vanuit de aard van hun werk (plekgebonden 
of hoofdzakelijk één type werk), maar velen hebben 
wel degelijk bewegingsvrijheid en veranderlijke 
behoeften. Naast het genoemde tekort aan 
stiltewerkplekken, kan de honkvastheid worden 
verklaard door sociaalpsychologische factoren 
(graag bij collega’s zitten of je niet vrij voelen om 
bepaalde plekken te gebruiken), praktische 
drempels (zoals tijdverlies bij wisselen van plek) en 
gewoontegedrag (waardoor je er domweg niet aan 
denkt om een betere plek op te zoeken). Een 
belangrijk aandachtspunt voor het implementatie-
proces en de werkcultuur is daarom het stimuleren 
van flexibel gebruik van de beschikbare werkplekken.

Diversiteit vraagt variëteit

Een werkomgeving moet vooral veel variëteit bieden, 
om in te spelen op uiteenlopende en veranderlijke 
behoeften. In combinatie met gebruiksflexibiliteit en 
een inclusieve werkcultuur, creëert dit mogelijkheden 
om op verschillende manieren te werken, binnen één 
gezamenlijke werkomgeving. Daarmee is mijn 
stelling, dat een activiteitgerelateerd kantoor-
concept een goed vertrekpunt vormt voor het 
realiseren van een inclusief kantoor. Maar dan wel 
slechts als vertrekpunt…

Vervolgens is namelijk de cruciale vraag, welke mix 
van werk- en overlegplekken past bij de behoeften 
van de te huisvesten organisatie. Dit is altijd een 
kwestie van maatwerk, gebaseerd op een gedegen 
behoeftenanalyse. En een kwestie van met een open 
mind, liefst in samenspraak met betrokkenen, zoeken 
naar de beste invulling van hun behoeften. In mijn 
ogen is het belangrijk dat dit proces niet wordt 
gehinderd door taboes of dogma’s. Gesloten 
kamers, multifunctionele plekken en persoons-
gebonden plekken zijn misschien uit de mode, maar 
kunnen soms precies de ingrediënten zijn waarmee 
je een kantoor echt inclusief maakt. Voor de mensen 
die het kantoor gebruiken (en daarmee voor de 
organisatie) is het niet interessant of een bepaald 
concept wordt gehanteerd, alleen of zij goed en 
prettig hun werk kunnen doen in de nieuwe 
omgeving.
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Als ik het heb over ‘een mix van verschillende werk- 
en overlegplekken’, doel ik op verschillen in allerlei 
dimensies, die verspreid door deze paper worden 
toegelicht: communicatie en concentratie; open en 
gesloten; mono- en multifunctioneel; wel en niet-
reserveerbaar; zit- en staplekken. Elke dimensie is 
een bron van discussie over (en onderzoek naar) de 
voor- en nadelen van de uitersten. In mijn ervaring is 
het in een project de kunst om zo’n discussie om te 
buigen van ‘of-of’ naar ‘en-en’. In plaats van een 
geforceerde keuze voor één van beide uitersten, of 
voor een compromis waar niemand bij mee is, 
zoeken naar een optimale combinatie.  


“In een concept  
kun je niet werken.”


(vrij naar Jan Schaefer)



Wisselwerking tussen mens en omgeving

Inzicht in behoeften en gedragspatronen is 
belangrijk voor het creëren van een passende 
werkomgeving, maar er is ook een omgekeerde 
relatie: de werkomgeving heeft invloed op behoeften 
en gedragspatronen. Als mens hebben we veel 
verschillende behoeften en de omgeving bepaalt 
mede welke op een bepaald moment naar voren 
komen. Een inspirerende plek kan creativiteit 
stimuleren, een huiselijke omgeving uitnodigen tot 
een goed gesprek. Een bepaalde setting kan zo 
gewenst gedrag stimuleren, door reeds aanwezige 
gedragsintenties te triggeren (= nudging). 

Het is daarom belangrijk om bij het interpreteren van 
de behoeftenanalyse te focussen op gewenst 
gedrag – welk gedrag zou de werkomgeving 
moeten bevorderen, bijvoorbeeld met het oog op 
vitaliteit, samenwerking of kennisdeling? De 
werkomgeving kan bepaald gedrag faciliteren en 
stimuleren, maar veelal is er meer nodig – denk aan 
bewustwording en coaching – om tot duurzame 
gedragsverandering te komen. Een goed voorbeeld 
is het bevorderen van dynamisch werken, waarbij 
een zit-sta bureau kan helpen, mits het effectief 
wordt gebruikt. Dat vraagt aandacht voor het 
aanleren van nieuwe gewoonten, waardoor zittend 
en staand werken op een goede, bij het werk en de 
persoon passende manier worden afgewisseld.31

Standaardisatie én maatwerk

Facility- en workplace managers zijn over het 
algemeen fan van standaardisatie. Denk aan 
standaard maatstructuren, ruimtelijk-functionele 
bouwstenen voor verschillende typen werk- en 
overlegplekken en een catalogus met meubilair dat 
binnen een inkoopcontract valt. Dit kan bijdragen 
aan flexibiliteit, duurzaamheid en kostenbeheersing. 
Maar standaardisatie kan ook resulteren in 
eenheidsworst en anonimiteit.

Maatwerk is soms belangrijk uit het oogpunt van 
functionaliteit. Denk aan een aangepaste werkplek 
voor een medewerker met een arbeidsbeperking of 
aan plek voor bepaalde apparatuur waar een team 
mee werkt. Daarnaast gaat het vooral om maatwerk 
gericht op het versterken van identiteit en 
eigenaarschap. Een wandvullende foto van een plek 
waar men ‘iets mee heeft’. Of een tafel die nog 
stamt uit de start-up fase. Met daarboven een lamp 
die het team zelf heeft uitgezocht. Vaak gaat het – in 
termen van ontwerp en budget – om relatief kleine 
en eenvoudige dingen, die een wereld van verschil 
maken in de beleving van de werkomgeving. 

+	
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tablet voor managers. Persoonsgebonden 
verschillen spelen doorgaans geen rol; medisch 
erkende beperkingen daargelaten. Leidinggevenden 
hebben veelal moeite met het maken van 
uitzonderingen uit angst voor ‘precedentwerking’. 
Medewerkers en OR-leden maken zich vaak sterk 
voor uniforme regelingen en behoud van 
(verworven) rechten. Toch wist men in de Oudheid al 
dat gelijke behandeling soms kan resulteren in 
ongelijkheid. Die wijsheid is volgens mij zeker van 
toepassing op ongelijke behoeften met betrekking 
tot de werkomgeving.

Een deel van het probleem is ook, dat we het vaak 
lastig vinden om onszelf te verplaatsen in mensen 
die er andere gedragspatronen en voorkeuren op 
na houden. De neiging om je eigen behoeften te 
projecteren op anderen, zeker als ze vergelijkbaar 
werk doen, is denk ik heel menselijk. Het is 
bijvoorbeeld lastig je voor te stellen dat sommigen 
een sterke behoefte hebben aan vaste structuren, 
met een strikte scheiding tussen werk en privé, als je 
zelf juist goed gedijt bij afwisseling en keuzevrijheid. 
Ik denk in dit verband weleens dat we de 
hedendaagse kantoren met veel openheid en 
dynamiek voor een deel te danken hebben aan het 
extraverte karakter van de gemiddelde manager, 

Naast inzicht in diverse en dynamische behoeften en 
een daarbij passende werkplekmix is er nog een 
derde voorwaarde om te komen tot een inclusief 
kantoor: een inclusieve werkcultuur. De fysieke en 
digitale werkomgeving zullen pas optimaal – door 
alle leden van de organisatie – worden gebruikt, als 
dat wordt ondersteund door de sociale 
werkomgeving. De uitkomsten van een Amerikaans 
onderzoek laten duidelijk zien hoe een als niet-
inclusief ervaren werkcultuur een drempel kan 
vormen voor bepaalde medewerkers: tegenover 21% 
van de witte respondenten gaf slechts 3% van de 
zwarte respondenten aan weer volledig op kantoor 
te willen werken na de coronapandemie.32


Ruimte en respect voor verschillen

Tolerantie met betrekking tot verschillende 
behoeften en gedragspatronen klink misschien 
vanzelfsprekend op dit punt in deze paper, maar 
‘gelijke monniken, gelijke kappen’ zit diep verankerd 
in onze nationale cultuur.33 Dit zie je terug in allerlei 
personeelsregelingen en ook in de arborichtlijnen. 
Voor zover er onderscheid wordt gemaakt, is dat op 
basis van functiegroepen; bijvoorbeeld een 
leaseauto voor buitendienstmedewerkers of een

Inclusieve werkcultuur



adviseur en ontwerper. Je verplaatsen in andermans 
behoeften is een essentiële vaardigheid binnen een 
inclusieve werkcultuur.

Het vergroten van inzicht in individuele verschillen 
kan een goed beginpunt zijn voor het ontwikkelen 
van een inclusieve werkcultuur (zie het betreffende 
hoofdstuk). Daarnaast helpt het als diversiteit 
expliciet onderdeel wordt van het strategisch 
personeelsbeleid en structureel aandacht krijgt van 
leidinggevenden. De laatste jaren hebben steeds 
meer organisaties hierop ingezet, waar onder de 
Rijksoverheid.5 Hoewel de beleidsdoelstellingen 
veelal liggen op het vlak van gelijke kansen op de 
arbeidsmarkt en het aantrekken en binden van een 
bepaalde mix aan talenten, biedt zo’n beleid een 
mooi platform om ook aandacht te besteden aan 
verschillen in manieren van werken.
 

Eigen regie stimuleren

Individuele verschillen onderkennen en respecteren 
is één ding, er naar handelen is nog iets anders. Dit 
vraagt om eigen regie, zowel op individueel als op 
teamniveau. Zeker wanneer ‘gelijke kappen’ de norm 
was, vraagt dit nadrukkelijk aandacht. De vrijheid om 
te kiezen waar, wanneer en hoe je je werk doet en 
het vertrouwen dat je hier verantwoordelijk mee 
omgaat, moeten expliciet en ondubbelzinnig worden 
benoemd. Hier horen ook heldere kaders, rollen, 

richtlijnen en (resultaat)afspraken bij. Eigen regie 
klinkt als een eenvoudig organisatiemodel, maar 
vraagt juist om veel afstemming en afspraken om 
misverstanden en conflicten te voorkomen.

Sociale normen verdienen in dit kader nadrukkelijk 
aandacht: wat vinden we (niet) oké als het gaat om 
verschillende manieren van werken? In een recent 
onderzoek van de Erasmusuniversiteit bleek hoezeer 
dit van belang is voor de bereikbaarheid bij 
thuiswerken.34 Maar het geldt ook voor het gebruik 
van de werkomgeving op kantoor. In een inclusief 
kantoor is het ideaal dat mensen zich volledig vrij 
voelen om elke vrije plek te gebruiken die past bij 
hun behoeften van dat moment – ook al kiezen 
teamgenoten misschien voor andere plekken en ook 
al is het misschien de favoriete plek van een collega.

Dit ideaal is in de praktijk allerminst vanzelfsprekend; 
het botst vaak met allerlei ongeschreven regels. Het 
is daarom belangrijk om sociale normen 
bespreekbaar te maken en waar nodig te 
veranderen. Dit helpt ook om elkaar aan te spreken 
op ongewenst gedrag (zoals rommel achterlaten of 
collega’s storen) – een veelgehoord knelpunt in 
moderne werkomgevingen. Gebruikers hebben 
meestal weinig directe zeggenschap over het  
ontwerp en de inrichting van hun werkomgeving, 
maar kunnen evengoed wél samen bepalen hoe ze 
die omgeving optimaal kunnen benutten en 
werkbaar kunnen houden. Het is goed om daar af 
en toe expliciet bij stil te staan.

De periode na de coronatijd biedt unieke kansen om 
eigen regie te stimuleren, dankzij toegenomen 
autonomie, ICT vaardigheden en bewustzijn met 
betrekking tot persoonlijke werkbehoeften. 
Bovendien is de terugkeer naar kantoor een 
natuurlijk moment om – individueel én samen – 
nieuwe werkpatronen te ontwikkelen. Een zoektocht 
waarbij we continu met elkaar afstemmen hoe we 
het beste kunnen samenwerken, gebruikmakend van 
ICT voorzieningen en van verschillende plekken 
binnen en buiten het kantoor. De werkcultuur kan dit 
proces ondersteunen door experimenteergedrag 
aan te moedigen en ruimte te bieden voor reflectie 
op nieuwe ervaringen.
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“De ergste vorm van ongelijkheid  
is proberen ongelijke dingen 

gelijk te maken.”
	


(Aristoteles)



Wel én niet-reserveerbaar

Plekken die je niet kunt reserveren, zijn beschikbaar 
voor ‘wie het eerst komt’. Dat is eenvoudig, 
laagdrempelig en ideaal voor behoeften die 
spontaan ontstaan. Het kan daardoor ook zorgen 
voor een optimale benutting. Maar als er schaarste 
is en je wilt niet misgrijpen als je een dag naar 
kantoor gaat of een overleg hebt gepland, is het 
toch wel erg handig om te kunnen reserveren. Een 
combinatie kan ook, zoals veel kappers doen: de 
niet-gereserveerde capaciteit is dan ad-hoc te 
gebruiken. Dat vereist wel dat je gemakkelijk kunt 
nagaan of/wanneer een plek gereserveerd is.

Reserveren kan ook in de vorm van een ‘eerste 
gebruiksrecht’ voor een bepaalde persoon – bij 
afwezigheid is de plek dan beschikbaar voor 
anderen. Zo’n afspraak kan uitkomst bieden als het 
belangrijk is dat iemand op een vaste plek werkt in 
verband met zijn/haar rol (denk aan een 
secretariaat of aan een leidinggevende wiens ‘deur 
altijd open staat’), persoonsgebonden werkplek-
aanpassingen, of andere factoren die wisselen van 
plek ongewenst maken. 

+	

Open dialoog over werk en werkomgeving

Een inclusieve werkcultuur is niet alleen belangrijk 
voor het ontwikkelen van optimale, gedifferentieerde 
manieren van werken, het vormt ook de basis voor 
een succesvol huisvestingstraject. Daarmee bedoel 
ik een proces waarin een constructieve, open 
dialoog centraal staat tussen medewerkers, 
leidinggevenden, adviseurs en ontwerpers over de 
vraag “Wat heb je nodig om je werk goed te kunnen 
doen?” Dat lijkt misschien evident, maar in mijn 
ervaring is dit eerder uitzondering dan regel. Maar al 
te vaak wordt de dialoog sterk geregisseerd op basis 
van vooraf door managers en adviseurs bepaalde 
uitgangspunten en kaders. Soms zijn de 
verhoudingen zo ingewikkeld – bijvoorbeeld door 
negatieve ervaringen in het verleden, gebrek aan 
vertrouwen, scheve machtsverhoudingen, of angst 
voor een ‘onbeheersbaar project’ – dat de 
gesprekken stroef verlopen en weinig opleveren. 

Gelukkig zijn er ook positieve voorbeelden. Zo ben ik 
ooit betrokken geweest bij een verbouwingsproject 
voor een team van docenten, die zich tijdens het 
proces hardop gingen afvragen hoe ze zouden 
willen werken en wat voor omgeving daar het beste 
bij zou passen.35 Ik herinner me zeer open discussies, 
waarbij iedereen zich vrij voelde om persoonlijke 
voorkeuren en bedenkingen in te brengen. Zo 
ontstond een ontwerp met een mix van open en
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gesloten werk- en overlegplekken, sommige met 
vaste gebruikers en andere die flexibel werden 
gebruikt. Typerend voor de inclusieve werkcultuur 
vond ik dat de docenten pleitten voor een eigen 
kamer voor hun teamleider, omdat ze dan op elk 
moment bij haar terecht konden voor een gesprek – 
niks ‘flexen vanwege je voorbeeldfunctie’ als dogma, 
maar samen een weloverwogen keuze maken die 
voor iedereen het beste werkt. Mooi vond ik ook, dat 
de dialoog doorging na de ingebruikname, waarbij 
sommigen na een tijdje erkenden dat hun ervaring 
anders was dan vooraf gedacht – waarna ze de 
werkomgeving anders gingen gebruiken. Dit alles in 
goede harmonie, met respect voor individuele 
verschillen en voortschrijdend inzicht. 

Bij een zorginstelling noteerde ik een mooie 
‘inclusieve uitspraak’ van een behandelaar: “Ik hecht 
zelf niet aan een vaste kamer op vaste dagdelen, 
maar ben er vóór dat sommige collega’s die wel 
krijgen, omdat hun gemopper de werksfeer negatief 
beïnvloedt.”

OPEN 



realiseren van een passende werkplekmix of een 
nieuw kantoor pak je natuurlijk wel projectmatig aan, 
maar monitoren, evalueren en optimaliseren blijven 
belangrijk na de ingebruikname. Kijkend naar de 
belangrijkste groepen van stakeholders, zie ik drie 
parallelle processen die elkaar kunnen versterken; 
zie ook de figuur op de volgende pagina:

1.  De mensen die gebruik maken van het kantoor, 

ontwikkelen – individueel en samen – nieuwe 
werkpatronen. Door te experimenteren, op hun 
ervaringen te reflecteren, en op basis daarvan 
keuzes en werkafspraken te maken. Dit proces 
vraagt nu, sinds de ‘terugkeer na kantoor’, 
bijzondere aandacht. Maar het blijft ook op de 
langere termijn van belang en zeker na de 
ingebruikname van een aangepaste werkplekmix. 


2.  De strategische top van de organisatie en de 

leidinggevenden hebben een belangrijke rol in 
het ontwikkelen van een toekomstvisie op werk en 
organisatie. Hoe verandert het werk en hoe kan 
de manier van werken bijdragen aan organisatie-
doelen en beleidsthema’s? Diversiteit en 
inclusiviteit worden in deze visie ingebed en 
uitgewerkt. Veel organisaties definiëren kaders 

Een inclusief kantoor is belangrijk voor organisaties 
die het moeten hebben van saamhorigheid en 
synergie tussen hun mensen, die er in toenemende 
mate verschillende en veranderlijke en gedrags-
patronen op nahouden. Voor het realiseren van zo’n 
kantoor zijn drie dingen van essentieel belang: 
inzicht in behoeften, een passende werkplekmix en 
een inclusieve werkcultuur. Maar hoe pak je dat – in 
samenhang – aan; wat kun je doen en waar begin 
je?
 
Ik heb geen standaard aanpak. Het is een cliché, 
maar elke organisatie is uniek en dat geldt zeker ook 
voor hun uitgangssituatie en mogelijkheden op het 
gebied van de fysieke, digitale en sociale 
werkomgeving. Is het kantoor pas vernieuwd, gaat 
dat binnenkort gebeuren of is het voorlopig niet aan 
de orde? Zijn digitaal werken en thuiswerken pas 
‘ontdekt’ in coronatijd of was dit al gemeengoed? 
Hecht men sterk aan ‘gelijke monniken’? Et cetera. 

Stappenplannen gebruik ik in deze context steeds 
minder, omdat die een lineair, eindig proces 
suggereren en onvoldoende nadruk leggen op de 
wisselwerking tussen verschillende deelprocessen. 
Het bevorderen van inzicht en een inclusieve 
werkcultuur, vraagt continue aandacht. Het

Maar hoe dan? Zit én sta-plekken

Ergonomen en gezondheidsexperts zijn het erover 
eens dat de beste werkhouding ‘de volgende 
werkhouding’ is, met andere woorden: het is voor 
onze vitaliteit goed om op kantoor regelmatig te 
wisselen tussen zittend en staand werken (en 
daarnaast voldoende te bewegen, ontspannen, 
gezond te eten en af en toe naar buiten te gaan). Dit 
vraagt om het aanbieden van beide mogelijkheden, 
zowel voor bureauwerk als voor sociale interactie. 
Ideaal zijn oplossingen waarbij een bureau of tafel 
gemakkelijk (elektrisch bediend) kan worden 
ingesteld op zit- of stahoogte. Het werken in 
verschillende, liefst actieve houdingen kan verder 
worden ondersteund met diverse stoelen, krukken en 
andere hulpmiddelen – ook op dit vlak blijken 
individuele behoeften sterk uiteen te lopen. Voor de 
meeste mensen geldt verder dat zij de zit- en 
stamogelijkheden pas optimaal zullen gebruiken na 
het doorlopen van een bewust leertraject.32 

+	
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waarbinnen teams en medewerkers hun eigen 
keuzes en afspraken kunnen maken.


3.  Interne en externe professionals op het gebied 

van huisvesting/FM, HRM en ICT werken aan het 
maken, realiseren/implementeren, evalueren en 
doorontwikkelen van integrale plannen voor een 
inclusieve werkomgeving. Met als belangrijk 
onderdeel, een passende werkplekmix op kantoor. 
Daartoe analyseren zij zowel de behoeften als de 
toekomstvisie, in een open dialoog met 
medewerkers én managers. Interdisciplinaire 
samenwerking (onder de noemer workplace 
management) is hierbij cruciaal.


Wanneer een project wordt opgezet om een 
passende werkomgeving te realiseren, pas dan op 
voor ‘haastige spoed’. Je kunt de juiste werkplekmix 
pas bepalen wanneer je voldoende inzicht hebt in 
de behoeften en de toekomstvisie. Neem de tijd om 
die – in samenspraak met medewerkers en 
managers - scherp te krijgen en te vertalen naar 
ontwerp-uitgangspunten. Op dit moment komt er 
nog een belangrijke ‘remmende’ factor bij: er is tijd 
en afstemming nodig voor het vinden van een 
nieuwe balans in het werken op kantoor, thuis en 
elders. Deze periode leent zich wél bij uitstek voor het 
verdiepen van inzicht in behoeften – door 
experiment, reflectie en datacollectie – en voor het 
uitwerken van een toekomstvisie op werk en 
organisatie.
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Inclusieve 
werkcultuur 

Inzicht in 
behoeften

Passende 
werkplekmix

Experimenteren met 
nieuwe werkpatronen, 
individueel en samen.

Sturen op basis van een 
toekomstvisie op werk 

en organisatie.Integraal faciliteren 
met huisvesting/FM, 

HRM en ICT.
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