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Gedurende de pandemie leek het vele 
thuiswerken een tijdelijke noodsituatie. We 
pasten ons aan met geestelijke en fysieke 
lenigheid. Inmiddels is wel duidelijk dat het 
zogenaamde hybride werken - deels thuis, deels 
op kantoor, deels heel ergens anders – een 
blijvende verandering is.
De voortschrijdende digitalisering en 
technologisering scheppen ook steeds betere 
condities voor deze nieuwe vorm van (samen)
werken. Vooral natuurlijk als het gaat om 
kenniswerk1.  

Het Rijk is met bijna 140.000 werknemers een van de grootste 

werkgevers van Nederland. De rijksambtenaren werken bij vijf 

Hoge Colleges van Staat, twaalf ministeries, en vele uitvoerende 

diensten en inspecties. Het is een werkgever met een grote 

diversiteit aan werk. Als werkgever biedt de rijksoverheid de 

werknemer goede arbeidsvoorwaarden. Het Rijk doet ook 

moeite om een werkomgeving te creëren waar iedereen zich 

welkom en gewaardeerd voelt. ‘Een plek waar samenwerking, 

aandacht voor individuele kwaliteit en ontwikkelmogelijkheden 

voorop staan.’2

Algemeen wordt nu aangenomen dat er straks ‘ongeveer 

halftijds op kantoor’ gewerkt zal worden.3 Welke gevolgen heeft 

dit hybride werken voor de vastgoedportefeuille van het Rijk en 

andere overheden? Het Rijksvastgoedbedrijf heeft bijna twaalf 

miljoen vierkante meter vastgoed in bezit of beheer, verspreid 

1.  Bron: Jan Gerard Hoendervanger: 
‘Kenmerkend voor hedendaags kenniswerk 
zijn een hoge mate van autonomie en 
mobiliteit plus een mix van verschillende 
werkzaamheden. 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. Deze 
relatief recente ontwikkeling verklaart volgens 
mij waarom we nog zoekende zijn naar hoe je 
kenniswerk het beste kunt uitvoeren, managen 
en faciliteren.'

2. Bron:  www.werkenvoornederland.nl

3.  Bron: Beleidsvisie Toekomst van het hybride 
werken bij het Rijk

4. Bron: Rijksvastgoedbedrijf jaarverslag 
2020; Voor meer informatie m.b.t. 
het Rijksvastgoedbedrijf: Corporate 
brochure Rijksvastgoedbedrijf | Brochure | 
Rijksvastgoedbedrijf

http://www.werkenvoornederland.nl
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/brochure/2015/06/02/rijksvastgoedbedrijf-corporate-brochure-2015
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/brochure/2015/06/02/rijksvastgoedbedrijf-corporate-brochure-2015
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/brochure/2015/06/02/rijksvastgoedbedrijf-corporate-brochure-2015
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Inleiding
door heel Nederland. Hiervan is zeventien procent een kantoor.4

Welke eisen stelt de hybride werkvorm aan de locatie en 

inrichting van kantoren?

Hoe zal het de werkhouding van de rijksambtenaren 

beïnvloeden? Wat hebben zij nodig om hun werk goed te kunnen 

doen? Hoe valt werk te combineren met het groeiend pakket 

aan zorgtaken – die andere onontkoombare ontwikkeling?

Deze vragen komen aan bod in dit advies. Het is een voorzet 

voor een nieuw concept voor het samenwerken in de toekomst.

Met behulp van ontwerpend denken hebben wij voorafgaand 

aan dit advies de lange termijn verkend. Deze verkenning heeft 

geleid tot acht adviespunten voor de toekomst van het werken 

van de rijksoverheid en haar kantoorportefeuille.

Ik ga ervan uit dat dit advies zal inspireren en nodig alle 

disciplines die in welke vorm dan ook betrokken zijn bij de 

kantoorportefeuille van het Rijk van harte uit om gezamenlijk na 

te denken over de toekomst van het werken.

 
 
Francesco Veenstra
Rijksbouwmeester
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1. Terug naar de essentie
Zorg dat de behoeften van organisaties en individuen in balans 

zijn. Baseer het beleid voor huisvesting op de specifieke taken 

van elke afzonderlijke organisatie. 

2. Iedere levensfase kent andere behoeftes
Stuur op de behoeften van organisatie en van medewerkers om 

afwisselend thuis, op kantoor of elders te werken. Een positieve 

werkbeleving hangt nauw samen met het welbevinden van de 

werknemer.

3. Betere condities voor het hybride werken
Creëer betere condities voor het virtuele en fysieke werken in 

zowel de digitale als de fysieke ruimte. Laat de verschillende 

activiteiten, die bij de taak van de organisatie horen, in fysieke 

ruimten terugkomen. Zorg voor een betere verbinding tussen de 

fysieke en virtuele wereld. 

4. Een adaptieve werkomgeving met ruimte voor  
 experiment
Kies expliciet voor een landsbrede experimenteerfase, waarin 

pilots concreet met concepten voor het sociale, fysieke en 

virtuele domein getest worden. Pas na deze experimenteerfase 

kan er naar eventuele nieuwe kaders gekeken worden. 
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A
anbevelingen in het kort

5.  Flexibiliteit voor maatschappelijke doeleinden 
Introduceer een flexibele schil voor het opvangen van zowel 

krimp als groei van de rijksvastgoedportefeuille. Zo voorkom je 

onwenselijke leegstand en schep je ruimte voor maatschappe-

lijke doelen. 

6. Contact met de directe omgeving
Heb aandacht voor de fysieke (leef)omgeving van het vastgoed. 

De context is medebepalend voor de kwaliteit van een gebouw 

en vice versa draagt een gebouw ook bij aan de kwaliteit van zijn 

directe omgeving.

7. Gezicht op lokaal niveau
Zorg dat je als overheid een gezicht op lokaal niveau hebt. Het 

rijksvastgoed kan een rol spelen in het verkleinen van de afstand 

tussen de overheid en de samenleving door de werkzaamheden 

benaderbaar te maken en het Rijk en haar ambtenaren beter 

zichtbaar te laten zijn in de samenleving.

8. Ontwerpers betrekken is essentieel
Betrek ontwerpers bij het bepalen van (ruimtelijke) condities en 

strategische vastgoedbeslissingen. Ontwerpers zijn in staat om 

toekomsten te verkennen en om te onderzoeken hoe we daar nú 

mee om moeten gaan bij het anders inrichten en programmeren 

van de kantoren.
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heden

toekomst

mogelijk

waarschijnlijk

wenselijk

> afbeelding 1  
Een versimpelde weergave 
van de "futures cones", 
ontwikkeld door Hancock 
en Bezold (1993) 

“Drie verschillende hoofdklassen 
van toekomsten: mogelijk, 
waarschijnlijk en wenselijk. Deze typen 
dienen verschillende doelen voor 
toekomstdenkers.”
uit: De toekomst van werk van Komovo

Hoe ziet de toekomst van het (samen) werken voor 
de rijksoverheid eruit? 

Op initiatief van Rijksbouwmeester 
Francesco Veenstra heeft een groep 
experts, ontwerpers en betrokken 
ambtenaren de toekomst van het 
(samen)werken voor de rijksoverheid 
verkend. 

In dit brede onderzoeksatelier is in 
de maanden juni tot oktober 2022 
een antwoord gezocht op vragen 
als: wat wil de overheid uitstralen; 
welke rol heeft het vastgoed hierin en 
hoe kunnen we de organisatie beter 
inrichten voor samenwerking. Er is ook 
breder gekeken naar de noodzakelijke 
ruimtelijke aanpassingen om de 
werkprocessen te ondersteunen. Tot 
slot was er aandacht voor het effect van 
de keuzes op de directe leefomgeving 
van de kantoren.

Drie ontwerpbureaus hebben 
parallel aan de sessies de toekomst 
van het (samen)werken onderzocht 
en verbeeld in een ontwerpend 
onderzoek. Verschillende experts 
hebben op de atelierbijeenkomsten 
hun licht laten schijnen over het 
vraagstuk en de resultaten van de 
onderzoeken. Ook rijksambtenaren 
vanuit het directoraat-generaal 
Digitalisering en Overheidsorganisatie 
van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, en 
het Rijksvastgoedbedrijf hebben 
bijgedragen aan de gedachtenvorming. 
Dit advies bouwt voort op de trends 
en dilemma’s gesignaleerd tijdens 
deze sessies en in het ontwerpend 
onderzoek.
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… of hoe we hybride ontmoetingen op 
de werkvloer menselijk maken.
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Toekom
stverkenningen

Studio Lonk

“Studio Lonk is een ruimtelijk 
ontwerpbureau gespecialiseerd in 
‘verhalende ruimtes’. We vertalen 
complexe vraagstukken naar een 
ruimtelijke ervaring die aanzet tot 
denken, debat, en de mogelijkheden 
verkent voor een wenselijke 
toekomst.”

Strategisch ontwerpbureau 

Komovo

"Komovo is een strategisch 
ontwerpbureau voor tastbare visie. 
Wij brengen visies tot leven in de 
vorm van concrete concepten. Zo 
zorgen we voor gidsing, verbinding 
en verbetering door strategisch 
ontwerp."

Lilith Ronner van Hooijdonk, 

Studio Anne Dessing,        

Dirk Vis

“Wij ontwerpen narratieve 
architectuur waarbij het verhaal van 

de opgave centraal staat.”

De toekomst van werk

2022

Ontwerponderzoek naar de toekomstige 
werkhoudingen van ambtenaren en de bijbehorende 
ruimtelijke implicaties

Het Rijkshuis

Het hart van dit advies bestaat uit drie 
toekomstverkenningen van de ontwerpbureaus.

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2022/12/22/toekomstverkenningen---advies-toekomst-van-het-samen-werken
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2022/12/22/toekomstverkenningen---advies-toekomst-van-het-samen-werken
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2022/12/22/toekomstverkenning-komovo
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2022/12/22/toekomstverkenning-komovo
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2022/12/22/toekomstverkenning-lilith-ronner-van-hooijdonk-studio-anne-dessing-en-dirk-vis
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2022/12/22/toekomstverkenning-lilith-ronner-van-hooijdonk-studio-anne-dessing-en-dirk-vis
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2022/12/22/toekomstverkenning-lilith-ronner-van-hooijdonk-studio-anne-dessing-en-dirk-vis
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2022/12/22/toekomstverkenning-komovo
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2022/12/22/toekomstverkenning-lilith-ronner-van-hooijdonk-studio-anne-dessing-en-dirk-vis
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> afbeelding 3
De hybride kantoortuin

“We voegen daadwerkelijk virtuele 
werkplekken toe aan de ruimte, 
waarmee de digitale collega zichtbaar 
is. Andersom kunnen deze collega’s ook 
zien wat er gebeurd op de werkvloer. ”
uit: Happy Hybrid - Studio Lonk

> afbeelding 4 
De digitaal inclusieve 
vergadering

“Wij hebben in onze wenselijke 
toekomst de digitaal aanwezigen echt 
een ruimtelijke plek aan tafel willen 
geven. Waarbij ze op menselijke schaal 
geprojecteerd worden, en niet alleen 
een hoofd maar ook met handen. Ze 
kunnen net als iedereen content op 
tafel leggen of schuiven, met hun 
muis – en zo tastbaar in de ruimte mee 
brainstormen.”
uit: Happy Hybrid - Studio Lonk
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Studio Lonk dook ‘in de mens achter 
het videobellen’. 
Het hybride werken ontstond uit 
noodzaak, en werd in no-time de 
nieuwe standaard. Het is hier, en 
gaat niet meer weg, vat Studio Lonk 
de huidige werksituatie van de 
rijksambtenaar vlot samen. ‘Het is fijn 
om af en toe thuis te werken, maar 
voor het collectief belang gaat er veel 
verloren’. 

Studio Lonk stelt dat het virtueel 
ontmoeten integraal onderdeel 
zou moeten zijn van het fysieke 
kantoorlandschap. Op deze manier 
kunnen er toevallige en informele 
ontmoetingen tussen fysiek en digitaal 
aanwezige collega’s plaatsvinden. 
Ook onderzoeken zij hoe iedereen 
op de hoogte van elkaars werk kan 
blijven, verstopt als het is in een 
digitaal doolhof van laptops, folders 
en platforms. 

In de korte film ‘Happy Hybrid’ werken 
zij in zes scenes uit hoe in het hybride 
werken meer ruimte gemaakt kan 
worden voor informele en spontane 
interactie; hoe de digitale content en 
de digitaal aangeschoven collega’s 
tastbaarder in het kantoor aanwezig 
kunnen zijn; hoe je ook digitaal even 
kunt aanwaaien bij een bijeenkomst 
of je juist kunt af zonderen voor een 
snel onderonsje; hoe teamwork ook 
digitaal prettig werkbaar kan zijn.

Zo zijn de digitaal aanwezigen niet 
een uitvergroot hoofd dat op een 
muur zweeft, maar krijgen zij een 
realistische ruimtelijke plek aan tafel. 
Met hun handen zichtbaar, zodat ook 
zij content op tafel kunnen leggen of 
schuiven met hun muis. 

Het bekijken van de film helpt de 
dagelijkse realiteit te doorgronden. De 
volgende stap zou een experiment zijn 
in de context van de huidige hybride 
werksituatie van rijksambtenaren.

Happy Hybrid - Of hoe we hybride ontmoetingen 
op de werkvloer menselijk maken

Studio Lonk

H
appy H

ybrid

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2022/12/22/toekomstverkenningen---advies-toekomst-van-het-samen-werken
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> afbeelding 5
Het Rijkshuis: Casus 
kantoorgebouwen

“Hoewel Castalia als Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
voor het grootste gedeelte blijft 
functioneren als kantoor, biedt een 
overschot aan ruimte plaats aan de 
huisvesting van zorg gerelateerd 
programma.”
Uit: Het Rijkshuis - Lilith Ronner van 
Hooijdonk, Studio Anne Dessing, 
Dirk Vis
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Uitgangspunt voor dit onderzoek is 
de verwachting dat betaald werk in 
de toekomst vaker gecombineerd zal 
worden met zorgtaken. Zorgtaken 
kunnen een grote stempel drukken 
op het ‘presteren’ tijdens het werk. 
Vooralsnog, schrijven de onderzoekers, 
liggen deze taken voor tweederde bij 
de vrouw. Voor hen is de combinatie 
met werk nu al een logistieke 
uitdaging. Het Rijk zou als werkgever 
zijn voorbeeldfunctie moeten 
vervullen en de combinatie van werk- 
en zorgtaken moeten ondersteunen.

In het essayistische verhaal 
‘Rondleiding’ beschrijven de 
onderzoekers vijf levensfasen van 
kantoormedewerkers. Elke fase kent 
zijn eigen zorgtaken. 

Om het rijksambtenaren makkelijker 
te maken deze zorg gedurende de 
werkweek op zich te nemen, adviseren 
de onderzoekers de fysieke omgeving 
van het werk hierop in te richten. Drie 
typologieën stellen zij voor onder de 
noemer ‘Rijkshuis’. 

Op een aantal sterlocaties verspreid 
door het land staan de grootstedelijke 
verzamelkantoren. Zorggerelateerde 

functies vinden hier onderdak, zodat 
medewerkers tijdens de werkdag 
ook in hun zorgbehoefte kunnen 
voorzien. In de kernen buiten de 
Randstad zijn kleine dependances 
gevestigd in bijvoorbeeld (leegstaande) 
politiebureaus of gemeentekantoren. 
Zo wordt het mogelijk om in de 
nabijheid van zorgprogramma op 
kantoor te werken. De thuiswerkplek 
stelt een volledige vermenging tussen 
wonen, zorg en werken voor. 

Voordeel van deze drieslag is ook 
dat de druk op het openbaar vervoer 
en de wegen vermindert, terwijl de 
levendigheid op de vestigingsplaatsen 
toeneemt. Het Rijk krijgt meer 
gezicht in de regio en medewerkers 
onderling kunnen makkelijker contact 
onderhouden.

De onderzoekers werken de drie 
typologieën uit in hun studie. Van 
rijkskantoor Castalia in Den Haag, 
via dependances in bijvoorbeeld het 
politiekantoor in Enkhuizen, tot 
de zolderkamer in het rijtjeshuis in 
Waddinxveen.

Het Rijkshuis: Rijksvastgoed als thuisadres

Lilith Ronner van Hooijdonk, Studio Anne Dessing, Dirk Vis

H
et Rijkshuis

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2022/12/22/toekomstverkenning-lilith-ronner-van-hooijdonk-studio-anne-dessing-en-dirk-vis
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> afbeelding 2
Spanningen tussen 
ruimtelijke behoeftes

“De negen geformuleerde toekomst-
frames, met bijbehorende houdingen 
van rijksambtenaren, bieden een 
nieuwe manier om de diversiteit aan 
ruimtelijke behoeftes te vatten. 
Uiteenlopende ruimtelijke behoeftes 
vragen om verschillende, soms 
contrasterende, kwaliteiten van een 
plek.”
uit: De toekomst van werk - Komovo

pr
od

uc
tiv

ite
it

ge
sl

ot
en

bu
ite

n 
na

ar
 b

in
ne

n

au
to

no
m

ie

to
ev

al

ve
rs

im
pe

lin
g

in
di

vi
du

co
m

pl
ex

ite
it

be
re

ik
lo

os

sp
ec

i�
ek

un
ifo

rm

un
ifo

rm
ite

it

ko
rt

e 
te

rm
ijn

ko
rt

e 
te

rm
ijn

on
ve

rv
an

gb
aa

r

on
ve

rv
an

gb
aa

r

ge
ne

rie
k

ge
ne

rie
k

tr
an

sp
ar

an
tie

to
ev

al

ge
sp

re
k

ge
sp

re
k

or
ga

ni
sa

tie

vo
or

tb
ou

w
en

co
lle

ct
ie

f

co
lle

ct
ie

f

m
is

si
eg

er
ic

ht

la
ng

e 
te

rm
ijn

co
nn

ec
tiv

ite
it

co
nn

ec
tiv

ite
it

bi
nn

en
 n

aa
r b

ui
te

n

bi
nn

en
 n

aa
r b

ui
te

n

�e
xi

bi
lit

ei
t

�e
xi

bi
lit

ei
t

br
ek

en

fe
ed

ba
ck

co
m

pl
ex

ite
it

m
ul

tif
un

ct
ie

�u
ïd

e

la
ng

e 
te

rm
ijn

tr
an

sp
ar

an
tie

ge
sl

ot
en

bu
ite

n 
na

ar
 b

in
ne

n 

m
aa

tw
er

k

or
ga

ni
sa

tie

pr
od

uc
tiv

ite
it

in
di

vi
du

be
re

ik
lo

os

st
ab

ili
te

it

vo
or

tb
ou

w
en

au
to

no
m

ie

br
ek

en

m
ul

tif
un

ct
ie

ve
rs

im
pe

lin
g

�u
ïd

e

m
aa

tw
er

k

sp
ec

i�
ek

st
ab

ili
te

it

fe
ed

ba
ck

toekomst-
frames

ruimtelijke 
behoe�es

ruimtelijke 
spanningen



15

De onderzoekers van Komovo 
nemen je mee naar de toekomst 
aan de hand van verhalen. In negen 
toekomstframes werkt een imaginaire 
schrijver die leeft in 2050 telkens 
een specifieke houding van de 
rijksambtenaren uit ten opzichte 
van hun werk en de samenleving. De 
frames dragen beeldende titels als 
De rijkskazerne, De polderkamer, De 
rijksmarkt, De fabriek van fragiliteit en 
De districtenholding. 

Via deze frames laten de ontwerpers 
zien hoe de rijksambtenaren zich 
kunnen verhouden tot de wereld en 
welke ruimtelijke behoeftes daarmee 
gepaard gaan. De polderkamer is 
het domein van de onderhandelaar, 
die heeft vooral behoefte aan 
vergaderruimte. De rijksoverheid als 
districtenholding heeft een netwerk 
van kleinschalige vestigingen in elk 
district om dicht bij de bron te kunnen 
opereren. 

De verschillende frames kunnen (en 
zullen) naast elkaar bestaan. Het is 
geen kwestie van of/of.
De ‘rijksambtenaar’ bestaat niet, laat 
het onderzoek van Komovo zien. Er is 
een rijk palet aan werkzaamheden en 
de bijbehorende ruimtelijke behoeftes. 
In het huidig beleid is er nog weinig 
oog voor die diversiteit. De omgang 
met rijksvastgoed stoelt voornamelijk 
op uniformiteit en kwantiteit. 

Om de mens met zijn uiteenlopende 
belangen en behoeftes terug 
te brengen in het proces van 
aanbesteding en inrichting van het 
rijksvastgoed, stellen de ontwerpers 
van Komovo voor de resultaten 
van dit ontwerpend onderzoek als 
gesprekstool vorm te geven. Dat kan 
in de vorm van bijvoorbeeld een 
interviewgids, questionnaire, website 
of VR-ervaring.

De toekomst van werk - Ontwerponderzoek naar 
de toekomstige werkhoudingen van ambtenaren 
en de bijbehorende ruimtelijke implicaties

Strategisch ontwerpbureau Komovo

D
e toekom

st van w
erk

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2022/12/22/toekomstverkenning-komovo
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> afbeelding 15
eindpresentatie
foto: Nynke Bellinga
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Experts

Verschillende experts hebben op de 
atelierbijeenkomsten hun licht laten schijnen op 
het vraagstuk en de resultaten van het onderzoek. 

Van volgende experts zijn teksten in de 
bijlage opgenomen:

Amy Thomas, 
architectuurhistoricus TU 
Delft

Toont het historisch perspectief en het 
gegeven dat kantoren vaak ingericht 
waren voor mannen en door mannen. 

Anne Roeters, Sociaal en 
Cultureel Planbureau

Kijkt door een sociaal-
wetenschappelijke bril naar de 
opgeworpen vragen en achterliggende 
aannames. 

Jan Gerard Hoendervanger, 
docent workspace 
management

Geeft een pleidooi voor het inclusieve 
kantoor vanuit het perspectief van de 
organisatiehuisvestiging. 

Overige bijdragen vonden in vorm van 
presentaties plaats: 

Maike Klip, phd-onderzoeker 
TU Delft

Benadrukt het perspectief van de 
ambtenaar en de wens tot meer 
verbinding met de burger. 

Sander Veenhof, onderzoeker 
en kunstenaar

Laat zien dat er nu al veel ruimte voor 
experiment mogelijk is op het gebied 
van technologische ontwikkelingen. 

Kilian Wawoe, docent HRM 
VU Amsterdam

Onderstreept het belang van 
de kwetsbare groepen voor een 
organisatie vanuit het HR-perspectief. 

https://klipklaar.nl/
https://sndrv.nl/
http://www.kilianwawoe.nl/
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Vandaag de dag werken bijna 140.000 
mensen bij het Rijk. Hun achtergrond 
en taak verschillen, maar allen werken 
vanuit de missie van de rijksoverheid5. 
Om te zorgen dat de ambtenaren 
die missie kunnen uitdragen en hun 
taak optimaal kunnen uitvoeren is 
een goede huisvesting met de daarbij 
horende voorzieningen onmisbaar. 
Iedereen is uniek en heeft zijn eigen 
vaardigheden en talenten. Het loont 
om in te spelen op de behoeften 
die passen bij het individu en bij 
het werk. Houd het niet generiek. 
Ontwerpbureau Komovo formuleert 
het treffend: ‘Als je voor iedereen 
probeert te ontwerpen, dan ontwerp je 
voor niemand.’ Het streven naar balans 
tussen individu en organisatie strookt 
ook met een van de focuspunten van 
het strategisch personeelsbeleid6 
(SPB) 2025: ‘Bij het Rijk staat de mens 
centraal’. 

Die mens maakt tegelijkertijd deel uit 
van het collectief. Een team vormen 
kan niet zonder direct contact tussen 
collega’s. ‘Beschouw je organisatie als 
een kudde’, adviseert Kilian Wawoe. 
Wees als werkgever de regisseur van de 
gezamenlijkheid en de matchmaker 
om kennis en kunde actief met elkaar 
te delen.7  

In een goede werkomgeving stijgt 
het welbevinden van werknemers en 
daarmee ook de kwaliteit van hun 
bijdrage aan de samenleving. De 
onderzoekers van Komovo geven als 
heldere aanbeveling: ‘De menselijke 
maat moet een plek krijgen in de 
processen die nu gestuurd worden 
door cijfers. Ruimtes moeten in 
dienst staan van de verschillende 
werkprocessen van rijksambtenaren.’ 
Komovo heeft de verscheidenheid 
aan processen ontleed en in negen 
toekomstframes vervat. ‘De negen 
geformuleerde toekomstframes, 
met bijbehorende houdingen 
van rijksambtenaren, bieden een 
nieuwe manier om de diversiteit aan 
ruimtelijke behoeftes te vatten’, aldus 
de onderzoekers. Deze bevindingen 
kunnen dienen als leidraad in 
gesprekken met rijksambtenaren over 
hun werkplek. Zo krijgen zij structureel 
inspraak in het aanbestedings- en 
inrichtingsproces van hun kantoor.

1. Terug naar de essentie

Zorg dat de behoeften van organisaties en individuen 
in balans zijn. Baseer het beleid voor huisvesting op de 
specifieke taken van elke afzonderlijke organisatie. 

> afbeelding 6
Negen toekomstframes en 
bijhorende houdingen van 
rijksambtenaren

“Negen speculatieve, mogelijke 
toekomstframes geven een beeld 
van de context van de schrijver uit 
de toekomst met betrekking tot de 
samenleving en de politiek. Daarnaast 
geven ze inzicht in de houding van 
de rijksambtenaar in die wereld. Het 
is aannemelijk dat 2050 eruit zal zien 
als een combinatie van of middenweg 
tussen meerdere toekomstframes.”
uit: De toekomst van werk - Komovo

5. Bron: rijksoverheid.nl  
‘De Rijksoverheid werkt aan een 
rechtvaardige, ondernemende en duurzame 
samenleving. In onze democratische 
rechtsstaat is het belangrijk dat mensen en 
maatschappelijke organisaties zich in vrijheid 
en veiligheid kunnen ontplooien. Daarvoor 
zijn keuzes nodig, in Nederland, in Europa, in 
de wereld. De Rijksoverheid weegt belangen 
tegen elkaar af, investeert in de toekomst en 
treedt op als dat nodig is. Dat doet zij met hart 
voor de publieke zaak, integer en met kennis 
van zaken.’ 

6. Bron: Jaarrapportage Bedrijfsvoering 
Rijk 2021

7.   Bron: Kilian Wawoe

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/taken-van-de-rijksoverheid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarverslagen/2022/05/18/jaarrapportage-bedrijfsvoering-rijk-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarverslagen/2022/05/18/jaarrapportage-bedrijfsvoering-rijk-2021
http://www.kilianwawoe.nl/
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anbevelingen

2. Iedere levensfase kent andere behoeftes

Stuur op de behoeften van organisatie en van medewerkers 
om afwisselend thuis, op kantoor of elders te werken. 
Een positieve werkbeleving hangt nauw samen met het 
welbevinden van de werknemer. 

Een aantrekkelijke werkgever van 
een inclusieve organisatie moet 
een scherp oog hebben voor de 
wensen van het personeel in hun 
verschillende levensfases. Op dit 
moment is de gemiddelde leeftijd van 
de werknemers bij het Rijk 46 jaar, 
maar dit gegeven zegt weinig over 
persoonlijke behoeften. Meer dan 
met generatieverschillen, hangen 
verlangens samen met de levensfase 
waarin iemand zich bevindt.8 Juist bij 
grote transitiemomenten in het leven 
doen zich veranderingen in behoeften 
voor en een goede werkgever speelt 
daar op in. ‘Werk dat mensen in 
verschillende levensfasen faciliteert, 
is van hoge kwaliteit en inclusief ’, 
aldus Anne Roeters van het sociaal en 
Cultureel Planbureau. 
 
Onder invloed van maatschappelijke 
ontwikkelingen als vergrijzing, 
technologisering en globalisering 
zullen in de nabije toekomst (zorg)
taken en werk vaker en intensiever 

gecombineerd worden. Werken, 
zorgen en leren hoeven niet op 
gespannen voet met elkaar te staan, 
schrijven Ronner, Dessing en Vis in 
hun onderzoek. Elke fase brengt wel 
een andere soort ruimtelijke behoefte 
met zich mee in relatie tot werk. Zo 
kunnen de woonomstandigheden van 
starters flink verschillen van het gros 
van de werknemers. 

Vaak wordt bij het vinden van een 
optimum uitgegaan van de behoeftes 
van huidige werknemers. Zij krijgen de 
enquêtes voorgelegd9. Het ligt voor de 
hand dat de behoeftes bij verschillende 
posities op de carrièreladder anders 
zullen zijn. Een organisatie die 
vooruitkijkt moet anticiperen op de 
wensen van toekomstige werknemers 
en deze duidelijk in kaart brengen. Om 
het jonge talent te behouden moet er 
ruimte zijn voor overdracht van kennis 
en kunde tussen ouderen en jongeren. 
Autonomie, verbondenheid en groei 
motiveren mensen10.

< afbeelding 7
Polyptych levensfases

Uit: Het Rijkshuis - Lilith Ronner van 
Hooijdonk, Studio Anne Dessing, 
Dirk Vis

8.  Bron: Anne Roeters, Sociaal Cultureel 
Planbureau

9. 40.000 collega’s geven hun mening over 
hun werkomgeving - Rijksportaal (overheid-i.
nl)

10. Kilian Wawoe

https://www.scp.nl/over-scp/medewerkers/roeters
https://rijksportaal.overheid-i.nl/organisaties/rijksbreed/nieuws/2022/12/40.000-collegas-geven-hun-mening-over-hun-werkomgeving.html
https://rijksportaal.overheid-i.nl/organisaties/rijksbreed/nieuws/2022/12/40.000-collegas-geven-hun-mening-over-hun-werkomgeving.html
https://rijksportaal.overheid-i.nl/organisaties/rijksbreed/nieuws/2022/12/40.000-collegas-geven-hun-mening-over-hun-werkomgeving.html
http://www.kilianwawoe.nl/
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Hoe graag we het ook willen, er is nog 
geen sprake van gelijkwaardigheid 
tussen de digitale en fysieke wereld. 
Studio Lonk stelt onomwonden: 
‘Het hybride werken heeft zich 
gevormd vanuit digitale bel- en 
samenwerkingstools, maar de fysieke 
ruimtes van kantoren en woonhuizen 
zijn hier nog niet op aangepast.’ 

Natuurlijk, digitaal vergaderen wordt 
ondersteund, maar het bestaande 
vastgoed is nog niet ingericht op 
een echte hybride vorm van (samen)
werken. Pas als er snel geschakeld kan 
worden tussen fysiek en virtueel en 
ook het thuiskantoor en het centrale 
kantoor elkaar versterken, dan kunnen 
we spreken over een goede hybride 
werksituatie. 

Vooral de informele interacties lijden 
onder de huidige omstandigheden. 
Het aantal toevallige ontmoetingen, 
in de gangen en bij de koffiemachines, 
is substantieel kleiner als er hybride 
wordt gewerkt. Terwijl tastbare en 
zichtbare sociale relaties op het werk 
zo belangrijk zijn. Zij dragen bij aan 
voldoening uit het werk. 

De vraag is: hoe zorg je voor deze 
zachte kant van werken in hybride 
omstandigheden? Hoe voorkom je dat 
de fysieke en de virtuele medewerkers 
elkaar allemaal uitstekend binnen hun 
eigen wereld vinden, maar de groepen 
elkaar niet meer ontmoeten?
Een betere verbinding tussen de 
fysieke en digitale wereld is essentieel, 
want een tweedeling tussen posities, 
generaties of gender ligt op de loer. 
Houd daarom bij het inrichten van 
hybride werken altijd rekening met de 
zwakste schakel. 

3. Betere condities voor het hybride werken

Creëer betere condities voor het virtuele en fysieke werken in 
zowel de digitale als de fysieke ruimte. Laat de verschillende 
activiteiten, die bij de taak van de organisatie horen, in fysieke 
ruimten terugkomen. Zorg voor een betere verbinding tussen 
de fysieke en virtuele wereld. 

> afbeelding 8
Bilateraal bijpraten 

“De digitale collega die je tegenkwam 
in de hal van het kantoor, had iets met 
je te bespreken. Je besluit samen een 
koffie te drinken voordat je doorloopt 
naar je werkplek . Dit doe je niet met je 
laptop opengeklapt in een hoekje van 
de kantine, maar met een levensgrote 
verbeelding van je collega. Je kan elkaar 
in de ogen kijken, en lichaamstaal 
lezen.”
uit: Happy Hybrid - Studio Lonk
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4. Een adaptieve werkomgeving met ruimte voor  
       experiment 

Kies expliciet voor een landsbrede experimenteerfase, 
waarin pilots concreet met concepten voor het sociale, 
fysieke en virtuele domein getest worden. Pas na deze 
experimenteerfase kan er naar eventuele nieuwe kaders 
gekeken worden. 

Werknemers zijn op zoek naar een 
nieuwe balans. We weten dat we nog 
onvoldoende weten, dus laten we 
niet al te snel conclusies trekken uit 
de bevindingen van de afgelopen 
’covid’- jaren. Kaders baseren op de 
laatste korte-termijn bevindingen 
is onverstandig. Start liever een 
experimenteerfase met grootschalig 
pilots door heel Nederland. Om in te 
spelen op een wendbare organisatie 
met flexibele medewerkers is het 
immers van groot belang dat de 
werkomgeving adaptief mee kan 
bewegen met de organisaties11. 

Daarbij is het wel van belang om de 
pilot-paradox te ontwijken, zoals 
Komovo in hun onderzoek schrijft: ‘De 
pilot-paradox leert dat experimenten 
die ingestoken zijn als een pilot, welke 
bewust gericht is op implementatie 
en toetsing op een kleine schaal, vaak 
ook eindigen als een pilot, omdat 
het niet opgezet is om schaalbaar te 
zijn. We moeten voorbij het “kerkhof 
van pilots” naar een structuur voor 
innovatie, waar nieuwe initiatieven 
kunnen doorgroeien en ontwikkelen 
over de tijd en verschillende projecten 
heen.’ 

< afbeelding 9
Rijks transformatie terrein

Een ruimtelijk concept waarin de 
spanningen tussen behoeftes en 
houdingen van ambtenaren op 
een harmonieuze manier worden 
samengebracht in verschillende lagen. 
Door behoeftes verticaal, horizontaal of 
concentrisch neer te zetten, ontstaan er 
verschillende zones die in dienst staan 
van bepaalde houdingen.
uit: De toekomst van werk - Komovo

11.  Bron: Strategisch personeelsbeleid Rijk 
2025

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/01/strategisch-personeelsbeleid-rijk-2025
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/01/strategisch-personeelsbeleid-rijk-2025
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Het is duidelijk dat op dit moment 
de kantoren van de rijksoverheid 
onderbezet zijn. De enkele dagen met 
een piekdrukte worden afgewisseld 
met dagen waarbij de gebouwen 
halfleeg staan. De grote hoeveelheid 
ambtenaren die in deeltijd werkt, 
speelt hierbij een grote rol. In 2022 
liep de relatieve leegstand op tot 
circa veertig procent. Dit komt neer 
op een half miljoen vierkante meter. 
Het ondoelmatig gebruik van zo’n 
omvangrijke kantorenportefeuille is, 
gelet op onder andere de woningnood, 
en de ambitie op het terrein van 
duurzaamheid, maatschappelijk gezien 
niet goed uit te leggen12. 

Door als organisatie in te zetten 
op bijvoorbeeld de spreiding van 
aanwezigheid kan er een betere 
bezetting en benutting van vierkante 
meters georganiseerd worden. Hier ligt 
ook een morele verantwoordelijkheid 
van het Rijk. Rijkskantoren dienen 
doelmatig en efficiënt gebruikt te 
worden. Bovendien, een levendig 
kantoor vraagt om een hoge 
bezettingsgraad.

Maar het dilemma tekent zich 
scherp af. Het optimaal en daarmee 
duurzamer gebruik van vastgoed 
en infrastructuur staat haaks op 
de gewenste flexibiliteit voor de 
gebruiker. 

Introductie van een flexibele schil 
kan fluctuaties in de rijksportefeuille, 
zowel krimp als groei, opvangen. 
In perioden waarin ruimte ontstaat 
binnen de portefeuille kan deze 

flexibele schil opengesteld en 
eventueel opgerekt worden voor 
maatschappelijke doeleinden in de 
directe omgeving. 

Zo’n maatregel kan ongewenste 
leegstand voorkomen en tevens de 
gewenste hoge bezetting op alle dagen 
in de week bewerkstelligen.
Het inzetten van zo’n flexibele schil 
kan daarnaast de banden tussen 
overheid en samenleving aanhalen. 
De rijksoverheid zou gebruik 
kunnen maken van vastgoed van 
derden, waardoor een kleinschalige 
spreiding van overheidslocaties 
in het land mogelijk wordt. Dit 
biedt gunstige neveneffecten voor 
medewerkers van de overheid 
en zorgt tegelijkertijd voor meer 
zichtbaarheid van de rijksoverheid 
op lokaal niveau. Te denken valt 
aan vergader- en werkplekken 
in bijvoorbeeld politiekantoren, 
gemeente- en provinciehuizen, of bij 
Staatsbosbeheer.

Ronner, Dessing en Vis stellen in 
hun onderzoek ‘Het Rijkshuis’ ook 
voor om functies gerelateerd aan 
zorg in de kantoorgebouwen te 
plaatsen. Te denken valt aan short/ 
longstay appartementen, plekken 
voor zorgverleners, kinderopvang, 
etc. Taken die voorheen alleen in de 
woonomgeving konden plaatsvinden 
kunnen gefaciliteerd worden door het 
kantoorgebouw.

5. Flexibiliteit voor maatschappelijke doelen

Introduceer een flexibele schil voor het opvangen van 
zowel krimp als groei van de rijksvastgoedportefeuille. Zo 
voorkom je onwenselijke leegstand en schep je ruimte voor 
maatschappelijke doelen. 

^ afbeelding 10
Het Rijkshuis in drie 
typologieën

“Wij stellen voor om in te zetten op 
drie typologieën onder de noemer ‘Het 
Rijkshuis’: een verandering van het 
verzamelkantoor, een toevoeging in de 
vorm van een dépendance, en de thuis-
werkplek als volwaardige werkplek.”
Uit: Het Rijkshuis - Lilith Ronner van 
Hooijdonk, Studio Anne Dessing, 
Dirk Vis

12.  Bron: Beleidsvisie Toekomst van het 
hybride werken bij het Rijk 
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6. Contact met de directe omgeving

Heb aandacht voor de fysieke (leef)omgeving van het 
vastgoed. De context is medebepalend voor de kwaliteit van 
een gebouw en vice versa draagt een gebouw ook bij aan de 
kwaliteit van zijn directe omgeving. 

Vastgoed kun je niet los zien 
van de plek waar het staat. Het 
Rijksvastgoedbedrijf heeft de ambitie 
om de betekenis van het rijksvastgoed 
voor de omgeving te vergroten en van 
maatschappelijke waarde te laten zijn.  
 
Rijksgebouwen staan, verspreid in 
het land, vaak op kenmerkende, 
beeldbepalende locaties in het 
stedelijke weefsel. Het zijn plekken 
waar voorzieningen en functies zich 
concentreren en mensen elkaar 
ontmoeten. Rijksvastgoed dient bij 
te dragen aan die levendigheid en 
hoort de beleving (met name op 
straatniveau) positief te beïnvloeden. 
Anderzijds kunnen rijkspanden ook 
bijdragen aan het imago van het 
Rijk, door de rol die zij hebben in het 
straatbeeld en de wijze waarop het Rijk 
zich toont. Dat kan programmatisch 
en organisatorisch, maar ook 
middels de stedenbouwkundige en 
architectonische eigenschappen van 
een gebouw.
De plint van het gebouw is belangrijk 
voor de aansluiting op de omgeving. 
Wat er in de ruimtes die direct aan 
de straat grenzen gebeurt, bepaalt 
de mate van levendigheid. Een 
diversiteit aan functies verhoogt 
het activiteitenniveau en draagt zo 
bij aan de attractieve waarde en de 
sociale veiligheid van de buitenruimte 
rondom het gebouw. 

Als schakel tussen overheid en 
samenleving is er in de entreezones 
van rijkskantoren nog veel te winnen. 
Hier ligt tenslotte dé overgang van 
het publieke (buiten) gebied naar het 
besloten kantoor voor de ambtenaar. 
Richt bijvoorbeeld een ‘publieke’ 
plint in die vrij toegankelijk is voor 
individuele burgers en organisaties. 
De rijksambtenaar die op zijn werk 
arriveert, loopt zo ‘tussen de mensen 
door’ naar zijn bureau of vergaderzaal. 
Hiermee zorg je voor laagdrempelig 
contact en informele ontmoeting. 

Ronner, Dessing en Vis doen in hun 
onderzoek concrete voorstellen voor 
functies in rijkskantoren die betekenis 
hebben voor de directe omgeving: ‘Te 
denken valt aan een longstayhotel voor 
trainees op zoek naar een woning, 
een fysiotherapeut of masseur. In de 
plint kan een hotel plaatsnemen voor 
mensen van buiten met een urgente 
behoefte aan huisvesting, of juist 
voor werknemers uit verder gelegen 
delen in het land om een enkele 
overnachting te boeken.’

< afbeelding 11 
Het Rijkshuis, 
drie typologieën in hun 
omgeving

Uit: Het Rijkshuis - Lilith Ronner van 
Hooijdonk, Studio Anne Dessing, 
Dirk Vis
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De overheid werkt aan een 
rechtvaardige, ondernemende en 
duurzame samenleving, maar het Rijk 
lijkt op steeds grotere afstand van haar 
burgers komen te staan. 
Om die afstand te verkleinen kan 
het Rijk werkplekken inrichten 
in vastgoed van derden en zo 
een netwerk van kleinschalige 
dependances opzetten, bijvoorbeeld 
in onderbezette gemeentekantoren, 
afgestoten politiebureaus en gesloten 
bibliotheken. Het voordeel is dat 
deze panden lokaal geworteld en 
kleinschalig zijn. In hun onderzoek 
wijzen Ronner, Dessing en Vis 
ook op de voordelen voor de 
rijksambtenaren: zij kunnen nieuwe 
contacten opdoen, hebben meer 
keuzevrijheid op dagelijkse basis, 
en de ‘rijksambtenaren kunnen hun 
huishouden ontvluchten, zonder ver te 
hoeven reizen’.

Representatie is een belangrijk 
aandachtspunt. Het moet 
zichtbaar zijn dat in het gebouw 
een overheidsdienst is gevestigd. 
De traditie van heraldiek kan hier 
uitkomst bieden. 

De onderzoekers zien nog meer 
winst: ‘De dependance heeft de 
potentie om de kernen van dorpen 
en wijken te verlevendigen met meer 
functies, en het geeft de rijksdiensten 
toegankelijkheid op lokaal 
niveau. Daarbovenop geeft het de 
rijksoverheid een gezicht en maakt het 
de werkzaamheden benaderbaar.’ 

Een netwerk van dependances kan de 
druk op het openbaar vervoer in de 
spits verlichten en oudere werknemers 
van het Rijk, die uit hoofde van hun 
functie niet per se op kantoor hoeven 
te komen, blijken zo toch informeler 
en gemakkelijker hun ervaring en 
kennis te delen.

7. Gezicht op lokaal niveau

Zorg dat je als overheid een gezicht op lokaal niveau hebt. 
Het rijksvastgoed kan een rol spelen in het verkleinen van 
de afstand tussen de overheid en de samenleving door de 
werkzaamheden benaderbaar te maken en het Rijk en haar 
ambtenaren beter zichtbaar te laten zijn in de samenleving.

^ afbeelding 12
Het Rijkshuis in drie 
typologieën, verspreiding

Uit: Het Rijkshuis - Lilith Ronner van 
Hooijdonk, Studio Anne Dessing, 
Dirk Vis

> afbeelding 13
Rijkshuis, dépendance 
politiekantoor

“Het gezicht van het Rijk krijgt 
herkenbaarheid met een herontwerp 
van het wapenschild. De kleur en 
de leeuw geven uitdrukking aan het 
Rijkshuis op lokaal niveau.”
Uit: Het Rijkshuis - Lilith Ronner van 
Hooijdonk, Studio Anne Dessing, 
Dirk Vis

 
De woonhuizen

De dependances

De kantoorgebouwen
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8. Ontwerpers betrekken is essentieel

Betrek ontwerpers bij het bepalen van (ruimtelijke) condities 
en strategische vastgoedbeslissingen. Ontwerpers zijn in 
staat om toekomsten te verkennen en om te onderzoeken 
hoe we daar nú mee om moeten gaan bij het anders inrichten 
en programmeren van de kantoren.

Het gebruik van kantoren is continue 
in transitie. Om het hybride 
werken mogelijk te maken is een 
aantrekkelijke en uitnodigende 
werkomgeving essentieel. Om dit 
te bereiken moeten we af van het 
bestaande als uitgangspunt voor 
het nieuwe en ontwerpend denken 
koppelen aan ontwerpend handelen. 

Ontwerpers zijn in staat om vooruit te 
kijken, de vele mogelijke toekomsten 
te verkennen en om te onderzoeken 
hoe we daar nú mee om moeten gaan. 

Ontwerpend denken is essentieel 
bij het strategisch nadenken over 
de toekomstige programmering 
en inrichting van de rijkskantoren. 
Het is geen kwestie van verschuiven 
van wanden en aanpassen van het 
meubilair. 

Het denken in scenario’s is essentieel 
bij het vormen van nieuwe kaders. 
Concrete pilots en projecten 
kunnen zorgen voor doorbraken, 
stroomversnellingen en openingen.

< afbeelding 14
Verbeelding van een wen-
selijke toekomst: Samen in 
de wachtruimte

“In de virtuele werkomgeving, zit je in 
‘de wachtruimte’ vaak ongemakkelijk 
lang naar jezelf te kijken en kun je pas 
met je collega’s in gesprek gaan als de 
organisator van de afspraak aanwezig 
is. In ons hybride kantoor kunnen de 
digitale collega’s ook aanwezig zijn bij 
dit informele gespreksmoment.”
uit: Happy Hybrid - Studio Lonk
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Women, Work and the Office

Dr. Amy Thomas, TU Delft

Providing a future-proof workplace means ensuring a healthy and sustainable 
work environment for all. Today women report more stress, health problems and 
promotional barriers at work. It is widely known that this ‘leaky pipeline’ stems 
from a range of social/cultural factors but to what extent has the workplace—a 
physical, designed environment—influenced inequality? The offices we inhabit 
may appear to embody a gender neutral mentality, but when we look back at the 
history of the office we see that its norms and standards were formed decades ago, 
when things weren’t so equal or straightforward.

Women and white collar work

Women came to dominate the office as clerks and typists at the beginning of 
the twentieth century due to the rise in educated women, the growing demand 
for clerical labour, and the loss of male clerks during WWI. Women were viewed 
as ideal candidates for this work since they commanded low wages and had no 
prospects of promotion, thanks to discriminatory legislation such as the marriage 
bar which legally prohibited women from working once married (legally abolished 
in the Netherlands in 1957 but culturally existent for much longer). 

> afbeelding 16
Head office typists room, 
New Zealand Railways, 
1959
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Open Floor vs. Closed Door

At the same time, the nature of office work was reconfigured according to 
the principles of scientific management, placing women in large factory-like 
layouts where they could be watched by managers. As management theories and 
architectural techniques changed through the twentieth century, the shape of the 
office transformed, but this gendered spatial division between female clerks and 
mostly male managers—what sociologist Daphne Spain referred to as ‘open floor’ 
vs. ‘closed door’—continued to exist, not only visualising women’s lower status, 
but reinforcing it by restricting women’s access to power and knowledge.

Work vs. Home

The office spatialised the distinction between thinking and doing, casting the 
female as a manual rather than cerebral worker, as bodily rather than intellectual. 
The reproductive characteristics of a woman’s body enabled a secondary opposition 
to emerge, between work and home. As Dolores Hayden argued so compellingly 
in 1980, the success of the suburbs in post-war America was predicated on the 
gendered division of labour between these two sites; the home was ‘a spur for male 
paid labor, and a container for unpaid female labor,’ taking on a complimentary 
role in working men’s lives and a problematic relationship in working women’s 
lives. 1  The corollary was that the white collar workplace only made room for a 
limited definition of a female office worker: a single woman – either not-yet-
married, spinster or widow. (She should be productive, not reproductive.) Of 
course, she was further discerned by both race and class thanks to discriminatory 
hiring policies which initially made clerical work inaccessible for women of colour 
and differently-abled women. The success of the ‘new office’ was predicated on a 
universal system of norms that carried through from building, to desk, to worker.

Softening the work environment 

By the mid-twentieth century, the strict orthogonal of scientific management was 
challenged by the new school of Human Relations which argued that efficiency 
in the workplace was not simply a product of local environmental factors 
(light, furniture, rest periods etc) but rather, recognised the importance of the 
environment as creating the psychological, cultural and social dimensions of work. 
The new open-plan office was predicated on a new design-management theory 
that promised to overthrow the old hierarchies and rigid systems of scientific 
management: Burolandschaft (office landscaping). Devised by the Quickborner 
Team (established by the Schnelle Brothers in Germany in the late 1950s) 
Burolandschaft used communication as a guiding principle. Quickborner organized 
desks in working groups divided by plants and furniture, placing all workers—
including managers—in a large open space. It encouraged the mixing of managers 

A
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1. Hayden, “What Would a Non-Sexist City Be 
like?: Speculations on Housing, Urban Design, 
and Human Work,” SIGNS, Journal of Women 
in Culture and Society., 1980, 172.
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with all strata of the organization, as well as the personalisation of workplaces 
and general softening of the workplace environment. Yet, despite despite such 
claims, Burolandschaft used the organizing potential of the universal open plan 
in much the same top-down way that scientific management had. Drawing on 
cybernetic systems analysis, the goal of Burolandschaft to maximize productivity 
through spatial arrangement; working groups were modules in a wider system. 
In spite of its friendly, domestic, aesthetic, the approach had very little to do with 
the psychological freedom of its employees. For women, such transformations 
had little impact on their status in the workplace or the distinction of gender roles 
and workplace stereotypes. In fact, it was arguably the inherent flexibility within 
such arrangements that enabled organizations to mould them to their existing 
management practices, rather than encouraging new more egalitarian strategies.

Womens' Work, Womens's Rights

Labour movements gave workers rights in organisational decision making, with 
legislation passed in Germany (1976), The Netherlands (1979), Sweden (1977) and 
Italy (1975), enabling employee representatives to sit on company boards. With 
these rights employees lobbied against the office landscape, on the basis that 
noise levels, temperature changes, and the lack of space, natural light, air, and 
access to a view was harming their health. In response, some countries developed 
detailed regulations in workplace design leading to an increase in space standards 
per employee. It was within this context, with the backing of the women’s 
liberation movement, that female secretarial workers began to take action and 
organize against bad working conditions and structural pay gaps, demanding 
access to childcare and better working environments. Despite their efforts, women 
continued to be under paid and underrepresented in managerial classes until the 
turn of the century.

The Flexible Workplace

The emotional life of the worker took centre stage in management literature at 
the end of the century. In parallel with the increase of women in management 
positions following the spread of equal opportunities legislation, softer ‘feminised’ 
approaches to management came to dominate. Sometimes referred to as the 
‘female advantage perspective’ or ‘feminine management’, the new management 
theories grounded in the psychology of sex differences claimed that typically female 
traits like empathy, nurturance, and attention towards goals like cohesiveness and 
stability, were more effective tools than traditionally masculine traits like self-
interest and control. 

In line with these management approaches, concepts like facilitation and 
responsiveness entered into the design of workplaces in the 1980s and 1990s as 
these theories came to dominate corporate culture. This extended to the work 
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floor, which gave a combination of social work spaces and more generic open 
plan arrangements of ‘hot’ desks, to cultivate more collaborative work cultures. 
Although such strategies were on the surface underpinned by ‘feminised’ 
managerial approaches that prioritised collectivity and care, in reality, the new 
office was predicated upon an economic structure that undermined such notions. 
In the age of globalization and information technology, the office was conceived 
as a system capable of constant change, accommodating the frequent ‘churn’ of 
personnel in an increasingly volatile economy. As companies sought to become 
more agile, hot-desking and distributed work models offered design solutions for 
endlessly fluctuating personnel numbers. Despite making it to the top, women 
continued to struggle with the work/home conflict as care responsibilities 
remained with women rather than men. 

The Office of the Future

On the face of it, the design distinctions between job role and gender are almost 
obliterated, as office buildings have become increasingly part of a “distributed” 
office paradigm with remote work, where work looks more like home and home 
looks more like work. Yet it is in these conditions that the female body needs 
to be more precisely located: long-hours working culture, the lack of childcare 
and breast-pumping facilities and new forms of “presenteeism” with the hybrid 
office continue to allude to a body that is split between paid and unpaid labour, a 
fragmented self that is under-catered for in the workplace. Likewise, the continued 
harassment of women, proves that workplaces are still not safe spaces for all. Even 
in its new forms, the office accommodates the standard worker who continues to 
be the white heterosexual male. 
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Hoe ziet de toekomst van het (samen) werken voor 
de (rijks)overheid eruit?

Anne Roeters, Sociaal en Cultureel Planbureau 

Ik heb vanuit een sociaalwetenschappelijke bril naar de opgeworpen vragen, 
dilemma’s en achterliggende aannames gekeken. Dit betekent dat mijn focus ligt 
op de kwaliteit van leven van mensen, waar ook de rollen en taken buiten het 
werk bepalend voor zijn. Ik kon me hiervoor o.a. baseren op het gezamenlijke 
planbureau-advies over thuiswerken dat we aan het begin van de coronacrisis uit 
hebben gebracht (en een verdiepende notitie), onze toekomstverkenning over 
kwaliteit van werk (en de deelstudie over werken, zorgen en leren in de toekomst 
in het bijzonder). Ik heb hieruit een drietal inzichten gedestilleerd die hopelijk 
behulpzaam kunnen zijn bij de verdere visieontwikkeling.

1. Mensen zijn stabieler dan vaak gedacht wordt

Het denken in termen van grote veranderingen is verleidelijk en gebeurt vaak. 
Mensen hebben vaak het idee dat ze in een overgangsperiode zitten, dat we het 
nog nooit zo druk hebben gehad en dat nieuwe generaties heel anders in het 
leven staan. Dit klinkt (impliciet) ook door in de notitie. Sociaalwetenschappelijk 
onderzoek nuanceert dit echter.

- Tijdsbestedingspatronen zijn star
Het SCP doet sinds de jaren 70 onderzoek naar de manier waarop mensen hun 
tijd besteden. Op een aantal grote veranderingen na, zoals de toename in de 
arbeidsparticipatie van vrouwen, zijn de tijdsbestedingspatronen echter verrassend 
stabiel. Van een 24/7 samenleving is nog lang geen sprake. En mannen werken nog 
altijd veel meer, terwijl vrouwen veel meer zorgen. Zelfs de coronacrisis lijkt dit 
niet veranderd te hebben. In het planbureau-advies waarschuwen we dan ook voor 
te optimistische gedachten over de mate waarin mensen te bewegen zijn om hun 
tijdsbestedingspatronen aan te passen. En om bijvoorbeeld later naar het werk te 
gaan en pas na de spits naar huis te gaan.

- Er is weinig bewijs voor generatieverschillen….
Het idee dat generaties sterk van elkaar verschillen is aantrekkelijk en hier is altijd 
wel anekdotisch bewijs voor te vinden. Het wetenschappelijk bewijs is echter zeer 
beperkt. Er is geen sprake van duidelijk afgebakende groepen die substantieel 
van elkaar verschillen. En er is weinig bewijs voor het idee dat jongere generaties 
heel anders in hun werk staan dan oudere. Ook jongeren hechten bijvoorbeeld 
aan werkzekerheid, misschien zelfs wel meer. Het is goed en belangrijk om met 
jongeren in gesprek te gaan over hun behoeften en verwachtingen, maar het ligt 
niet in de lijn der verwachting dat de werknemer van de toekomst heel erg zal 
verschillen van de werknemer van nu.

- …maar het maakt wel degelijk uit in welke levensfase iemand zich bevindt
Bij het nadenken over de behoeften van werknemers nu en in de toekomst is het 
wel heel zinvol een onderscheid te maken tussen de levensfasen waarin zij zich 

https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2020/06/02/planbureaus-gedeeltelijk-thuiswerken-en-online-onderwijs-houden-druk-op-ov-beheersbaar
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/06/02/thuiswerken-en-werktijdspreiding-mogelijkheden-en-maatschappelijke-gevolgen
https://www.scp.nl/onderwerpen/veranderende-arbeidsmarkt/dossier-veranderende-arbeidsmarkt
https://www.scp.nl/onderwerpen/veranderende-arbeidsmarkt/documenten/publicaties/2021/04/22/de-werkende-duizendpoot
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2018/12/07/alle-ballen-in-de-lucht
https://www.uu.nl/nieuws/ongelijkheid-man-en-vrouw-terug-op-zelfde-niveau-als-voor-coronacrisis
https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2020/06/02/planbureaus-gedeeltelijk-thuiswerken-en-online-onderwijs-houden-druk-op-ov-beheersbaar
https://www.theatlantic.com/family/archive/2021/10/millennials-gen-z-boomers-generations-are-fake/620390/
https://goldschmeding.foundation/project/de-waarde-van-werk/
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bevinden. De aanwezigheid van een partner en/of kinderen, mantelzorgtaken, 
de leeftijd van eventuele kinderen en grote transitiemomenten zoals de geboorte 
van een kind en het verlies van een partner, zetten allemaal een grote stempel op 
het dagelijks leven van mensen, zo laat tijdsbestedingsonderzoek onder andere 
zien. En dit staat niet los van werk. Werk en privé kunnen met elkaar conflicteren, 
maar elkaar ook verrijken. De coronacrisis liet zien dat werk een belangrijke 
ontmoetingsplek bieden voor mensen die (nog) alleen wonen, maar toonde ook 
aan dat het zorgen voor kinderen makkelijker is als reistijd wegvalt. Werk dat 
mensen in verschillende levensfasen faciliteert, is van hoge kwaliteit en inclusief.

2. Mensen gaan in de toekomst waarschijnlijk vaker en intensiever 
rollen en taken combineren en dit werkt door op hun (behoeften op 
het) werk

- Ontwikkelingen op en buiten de arbeidsmarkt als de vergrijzing, technologisering en 
globalisering stellen toenemende eisen aan mensen.
In onze serie over de veranderende arbeidsmarkt formuleren we de verwachting 
dat betaald werk in de toekomst vaker gecombineerd zal worden met zorgtaken en 
formeel en informeel leren (‘een leven lang ontwikkelen’). De vergrijzing leidt tot 
oplopende zorgkosten en het is plausibel dat de overheid daarom van mensen zal 
vragen om (meer, eerder en vaker) voor hulpbehoevende naasten te zorgen. Waarbij 
de grens van naasten mogelijk wordt opgerekt naar buren en kennissen. En als de 
arbeidsmarkt blijft veranderen en arbeidsmarkttekorten blijven bestaan of groter 
worden, zal er ook meer aan her- en bijscholing (moeten) worden gedaan.

- Werken, zorgen en leren hoeven niet op gespannen voet met elkaar te staan
Bovengenoemde ontwikkelingen betekenen dat de schaarse tijd van werknemers 
vaker over meerdere rollen en taken moet worden verdeeld. Dit kan tot 
tijdsdruk leiden en ten koste gaan van de werktijd van mensen, maar dit hoeft 
niet. Onderzoek laat zien dat de kwaliteit van werk heel bepalend is voor 
de mogelijkheden van mensen om werk te combineren met andere taken. 
Kwaliteitsvol werk dat flexibel is, dat mensen faciliteert en ruimte geeft, en dat 
energie geeft, is wel degelijk goed combineerbaar. En ontwikkelmogelijkheden 
kunnen ook in en op het werk worden ingeregeld. Dit vraagt echter wel om een 
gesprek over de kwaliteit van werk. En een verbreding van het huidige gesprek dat 
zich met name op werkzekerheid en beloning richt. In de zorg en kinderopvang 
zien we bijvoorbeeld dat werknemers hun vaste contracten opgeven omdat zij 
als zelfstandige meer verdienen, meer flexibiliteit hebben en minder tijdsdruk 
ervaren. Het is goed om als rijksoverheid ook na te denken over een scenario waarin 
arbeidsmarkttekorten oplopen en mensen moeilijker aan werk te binden zijn. En de 
invloed van de fysieke werkomgeving op de kwaliteit van werk.

A
nne Roeters

https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2021/04/22/de-werkende-duizendpoot


- Veel mensen hechten aan duidelijke fysieke en psychologische grenzen tussen domeinen, 
maar deze grenzen eroderen als we over gaan naar hybride werken
Psychologisch onderzoek laat zien dat er twee soorten mensen zijn: integrators die 
het prima en zelfs prettig vinden als werk en prive door elkaar lopen en segregators 
die dit juist heel onprettig vinden. De behoeften van deze groepen met betrekking 
tot hybride werken lopen dan ook sterk uit elkaar. Met name de tweede groep 
vraagt om extra aandacht de komende jaren. Deze groep zal behoefte hebben aan 
duidelijke afspraken over bereikbaarheid en beschikbaarheid.

3. Gedragsveranderingen vragen om nieuwe fysieke en sociale 
randvoorwaarden

- Het belang van informele regels voor de (on)mogelijkheden op het werk
Ons arbeidsmarktonderzoek laat zien dat informele instituties en regels minstens 
even relevant zijn voor barrières en mogelijkheden van mensen op hun werk als de 
formele regels die belegd zijn in wet-en regelgeving. Vaders die recht hebben op 
verlof bij de geboorte van hun kind, maar die er op aan worden gekeken dat ze dit 
verlof daadwerkelijk opnemen, zullen dit vaak niet doen. Het is daarom belangrijk 
om ook een gesprek te hebben over wat we (in de toekomst) van elkaar verwachten 
en welke normen leidend moeten zijn. Als mensen straks formeel thuis mogen 
werken, maar de beste carrièrekansen gaan naar degenen die het meest zichtbaar 
zijn op kantoor, zal er in de praktijk niets veranderen of leidt dit onbedoeld tot 
achterstelling van mensen met zorgtaken of fysieke beperkingen.

Een manier om het over informele regels en normen te hebben is om het gesprek 
aan te gaan over wat leidinggevenden en collega’s (bewust en onbewust) van 
werknemers verwachten. En waar mensen op beoordeeld worden. Verwachtingen 
over fysieke aanwezigheid op het werk en de beschikbaarheid van mensen spelen 
hierbij een grote rol. Psychologisch onderzoek laat zien dat banen gezonder 
en duurzamer zijn in organisaties waarin mensen worden beoordeeld op de 
‘outcomes’ van hun werk, in plaats van op datgene dat ze erin stoppen (‘input’) en 
flexibiliteit niet alleen een papieren werkelijkheid is.

- De randvoorwaarden op het werk zouden sociale steun in de hand moeten werken
Naast sociale normen doen ook sociale relaties ertoe, waar het de kwaliteit van werk 
en het bredere leven betreft. Iemand die goede banden met de leidinggevende en 
collega’s heeft, haalt meer voldoening uit het werk, voelt zich meer gewaardeerd, 
krijgt meer ontwikkelmogelijkheden en kan makkelijker zorgtaken oppakken. 
Op het moment dat sociale relaties eroderen doordat mensen elkaar niet meer 
ontmoeten zet dit deze positieve uitkomsten onder druk. Het is de vraag in 
hoeverre technologie een gemis aan fysieke ontmoetingen kan compenseren. Dit 
pleit voor het blijven faciliteren van fysieke ontmoetingen en het experimenteren 
met nieuwe ‘sociale’ technologie.

D
e toekom

st van het (sam
en) w

erken

34

https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691179179/overload


- De toekomstvisie die nu ontwikkeld wordt, vraagt om aandacht voor “harde” en “zachte” 
aspecten van werk
Om het Rijk in de toekomst een inclusieve werkomgeving te laten zijn en 
gedragsverandering daadwerkelijk tot stand te brengen, is een multidisciplinaire 
visie cruciaal. Dit kan bijvoorbeeld door nauw samen te werken met HRM 
deskundigen en oog te hebben voor de bredere leefwereld van werknemers.
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Toekomst van het (samen)werken

Jan Gerard Hoendervanger

1. Wat is (samen)werken?

Arbeid is een heel breed begrip, in deze presentatie focus ik op kenniswerk. 
Ook dat kent veel verschillende vormen, van routinematig tot creatief en van 
plekgebonden tot ambulant. Het gaat hoofdzakelijk om kantoorwerk, maar beide 
begrippen vallen niet geheel samen: steeds meer gebeurt kenniswerk ook thuis en 
op andere locaties (coworking spaces, (semi) openbare werkcafé’s, onderweg); in 
bijvoorbeeld ziekenhuizen en onderwijsgebouwen werken ook veel kenniswerkers; 
in kantoorgebouwen vind je ook mensen die meer met hun handen dan met hun 
hoofd werken. Kenmerkend voor hedendaags kenniswerk zijn een hoge mate van 
autonomie en mobiliteit plus een mix van verschillende werkzaamheden.1, 2

Kenniswerk is een betrekkelijk nieuw fenomeen. Sinds de jaren ’80 is het aandeel 
kenniswerkers in de totale beroepsbevolking in de westerse wereld sterk gestegen, 
tot momenteel circa 40%.3, 4 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. Deze relatief recente ontwikkeling verklaart 
volgens mij waarom we nog zoekende zijn naar hoe je kenniswerk het beste kunt 
uitvoeren, managen en faciliteren. Concepten die zijn ontwikkeld voor industriële 
productie en bureaucratische processen passen niet goed, maar hoe moet het dan 
wel? 

Ik werd getriggerd door het ‘(samen)werken’ in de titel van deze bijeenkomst. Dat 
suggereert dat er werk zou zijn waarbij er geen sprake is van samenwerking. Volgens 
mij is werken altijd samenwerken, waar een bepaalde vorm van sociale interactie bij 
hoort. Die interactie varieert van heel intensief (zoals bij dienstverlening, onderwijs 
of besluitvorming), tot heel extensief (zoals bij lees-, denk- en schrijfwerk). Maar 
zonder sociale interactie kan het geen werk zijn, zeker geen betaald werk. 

Dit brengt me bij een volgend misverstand dat ik veel tegenkom: samenwerken is 
niet per se samen werken. Samenwerken, oftewel werken, omvat zowel sociaal-
interactieve activiteiten (samen werken) als dingen die je individueel doet (solo 
werken). De kern van effectief (samen)werken is volgens mij dat je samen en solo 
werken op een goede manier afwisselt en met elkaar in balans brengt. Een nieuw 
team heeft meer/vaker direct contact nodig dan een team van mensen die weten 
wat ze aan elkaar hebben en waarin de taken, rollen en werkafspraken helder zijn.5, 

6 Gaandeweg kan de vorm van contact verschuiven van hoofdzakelijk ‘live’ naar 
hoofdzakelijk online/hybride. 

In lijn met het ‘flipped classroom’ concept dat in het onderwijs terrein wint, is 
het belangrijk om de wisselwerking te zien tussen samen en solo werken: samen 
werken is belangrijk voor sociale verbondenheid, het delen van impliciete kennis, 
creatieve en besluitvormingsprocessen, en voor het coördineren van solo uit te 

1. Davenport, T. (2005). Thinking for a living: 
How to get better performance and results 
from knowledge workers. Harvard Business 
School Press;

2. Duffy, F., & Powell, K. (1997). The new 
office. Conran Octopus.

3. Greene, C., & Myerson, J. (2011). Space for 
thought: designing for knowledge workers. 
Facilities 29(1), 19-30.

4. Seddigh, A. (2015). Office type, performance 
and well-being; A study of how personality 
and work tasks interact with contemporary 
office environments and ways of working. PhD 
thesis, Stockholm University, Department of 
Psychology.

5. Painter, G., Posey, P., Austrom, D., Tenkasi, 
R., Barret, B. & Merck, B. (2016). Sociotech-
nical systems design: coordination of virtual 
teamwork in innovation. Team Performance 
Management , 22 (7/8), 354-369.

6 .Hoendervanger, J.G. & Hofkamp, G. (2017). 
Het hedendaagse kantoor: De praktijk en haar 
blinde vlekken. Management & Organisatie, 
71 (3/4), 49-64. 

7. Bishop, J., & Verleger, M. A. (2013), The Flip-
ped Classroom: A Survey of the Research Paper 
presented at 2013 ASEE Annual Conference & 
Exposition, Atlanta, Georgia. 10.18260/1-
2—22585.
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voeren werkzaamheden; solo werken is belangrijk voor het uitwerken van ideeën 
en het voorbereiden van effectieve bijeenkomsten.7 Een belangrijk verschil is, dat 
samen werken altijd synchroon moet, terwijl solo werken ook asynchroon kan. 
Dit laatste biedt mogelijkheden om werkpatronen op individueel niveau te laten 
divergeren.

2. Divergerende werkpatronen

Ik heb het beeld dat bij veel mensen/teams/organisaties de balans teveel is 
doorgeslagen naar samen, synchroon werken. Met als gevolg (over)volle agenda’s 
met ineffectieve, want slecht voorbereide bijeenkomsten en te weinig tijd waarover 
men zelf de regie heeft. De coronatijd heeft wel een flinke slinger gegeven aan 
plaatsonafhankelijk werken, maar qua werktijden en synchroon werken lijkt er nog 
weinig te zijn veranderd. Dat vind ik heel jammer, omdat er steeds meer aanleiding 
is om op verschillende manieren, in belangrijke mate asynchroon, te kunnen, 
mogen en willen werken, met voldoende mogelijkheden voor: (ongestoord) 
solowerk; ad-hoc contacten en werkzaamheden; afstemming werk en privé 
activiteiten; persoonlijke werkritmes. 

Dat we steeds meer op verschillende manieren kunnen werken is vooral te 
danken aan ICT tools, waarmee we ‘anytime, anyplace’ toegang hebben tot 
informatie en collega’s. Dit is niet nieuw, maar de snelheid, betrouwbaarheid en 
gebruiksvriendelijkheid van de technologie zijn de laatste jaren sterk verbeterd. 
Bovendien heeft de coronatijd een sterke boost gegeven aan de adoptie en de 
ontwikkeling van vaardigheden. Vragen zijn er nu nog vooral rond ‘hybride 
vergaderen’, waarbij een deel van de mensen live aanwezig is en de anderen op 
afstand deelnemen – onder welke condities biedt dit een goed c.q. acceptabel 
alternatief voor volledig live of volledig online? Naast ICT dragen ook de 
opkomst van verschillende typen coworking spaces, het volwaardig inrichten van 
thuiswerkplekken, en verbeterde mobiliteitsopties bij aan het verruimen van de 
mogelijkheden om op verschillende manieren te werken. 

Dat we van werkgevers en leidinggevenden steeds meer op verschillende manieren 
mogen werken, heeft vooral te maken met veranderende opvattingen over het 
managen van kenniswerkers. Vrijheid en zelfregie op basis van vertrouwen 
en (resultaat)afspraken wordt steeds meer de norm; aansturing op basis van 
aanwezigheid, tijd en directe controle is uit de mode. Deze ontwikkeling wordt 
verder gestimuleerd door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt: medewerkers 
krijgen meer autonomie omdat dit bijdraagt aan het werven en binden van schaars 
talent. 

Jan G
erard H

oendervanger
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Ik signaleer in veel organisaties nog wel een hardnekkig spanningsveld met de 
typisch Nederlandse cultuur van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Verschillend 
werken vraagt juist om differentiatie in individuele afspraken, om uitzonderingen 
in plaats van uniforme regels. 

Na het ‘kunnen’ en ‘willen’ komen we pas recent ook toe aan het ‘willen’ – wat is 
een optimaal werkpatroon, passend bij individuele behoeften en mogelijkheden, 
de aard van het werk en de visie van de organisatie? Op dit vlak speelt de coronatijd 
volgens mij een belangrijke, positieve rol als katalysator. Veel mensen zijn ‘zichzelf 
tegengekomen’ tijdens het gedwongen thuiswerken; ze zijn aan het denken gezet 
over hoe hun ideale/toekomstige manier van werken eruit zou kunnen zien en wat 
ze daarvoor nodig hebben. De interessante onderzoeken die in deze periode zijn 
uitgevoerd, laten een divers beeld zien.8, 9, 10 Ik merk bij alle organisaties waar ik 
over de vloer kom dat er meer bewustzijn is met betrekking tot werkbehoeften en 
individuele verschillen daarin. 

Het toegenomen (zelf )inzicht geeft een welkome impuls aan wat in de 
literatuur is geïntroduceerd als ‘time-spatial job-crafting’, een proces waarin 
individuele medewerkers voor zichzelf een manier van werken ontwikkelen 
(lerend door te experimenteren en tereflecteren) die past bij hun persoonlijke 
behoeften en mogelijkheden.11 Naarmate dit beter lukt, versterkt dit hun ervaren 
‘personenvironment fit’, hetgeen volgens de P-E fit theorie en bijbehorend 
empirisch bewijs bijdraagt aan werktevredenheid en –prestaties.12 

In mijn promotieonderzoek naar activyty-based working vond ik een 
aantal belangrijke individuele verschillen – gerelateerd aan functies, taken, 
psychologische behoeften en gedragspatronen – die helpen verklaren waarom de 
één goed gedijt in zo’n concept en de ander juist niet.13 In een literatuuronderzoek 
dat ik recent uitvoerde voor de Europese Commissie, vond ik nog veel meer 
individuele verschilfactoren die relevant zijn in de bredere context van het hybride 
werken.14 Ik heb van deze onderzoeken geleerd: hoe meer je je erin verdiept, 
hoe groter het aantal dimensies waarop mensen van elkaar verschillen qua 
werkbehoeften. 

Alle reden dus, om meer ruimte te creëren voor divergerende werkpatronen en 
asynchroon werken. Dat blijkt voor veel organisaties een lastige opgave. Belangrijke 
pijlers om de beweging te kunnen maken zijn volgens mij15: (1) een minimale 
structuur die voldoende sociale interactie waarborgt, (2) een ‘high-trust’ cultuur 
waarin mensen elkaar voldoende ruimte geven om asynchroon te werken en (3) een 
fysieke en digitale werkomgeving die contact en keuzevrijheid faciliteert. Ik zal nu 
inzoomen op de fysieke werkomgeving.

8. TNO (2021). Thuiswerken; Risico’s, gezond-
heidseffecten en maatregelen. 

9. SER (2020). Thuiswerken in de coronacrisis; 
SER-bijeenkomst belevingsonderzoeken. 

10.  Wawoe, K. W. (2021). Samenwerken en het 
kantoor na corona. PW whitepaper. 

11. Wessels, C., Schippers, M. C., Stegmann, 
Bakker, A. B., Van Baalen, P. J., & Proper, K. I. 
(2019). Fostering flexibility in the new world 
of work: A model of time-spatial job crafting. 
Frontiers in Psychology, 10(505), 1-13. 

12. Edwards, J. R., Caplan, R. D., & Van Harri-
son, R. (1998). Person-environment fit theory: 
Conceptual foundations, empirical evidence, 
and directions for future research. In C. Cooper 
(Ed.), Theories of organizational stress (pp. 
28-67). Oxford University Press.

13. Hoendervanger, J. G. (2021). On workers' fit 
with activity-based work environments. PhD 
thesis, University of Groningen. 

14. Het rapport ‘The role of individual diffe-
rences in flexible ways of working; Creating 
person-environment fit as an individual, team 
and organisation’ wordt binnenkort gepubli-
ceerd door het Joint Research Centre van
de European Commission. 

15. En volgens Nick Lettink (YNNO), met wie 
ik samen een artikel aan het schrijven ben 
over dit onderwerp, dat binnenkort online te 
vinden zal zijn.
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3. Het inclusieve kantoor16 

De fysieke werkomgeving wordt steeds meer een ecosysteem van verschillende 
soorten werklocaties: thuiswerkplekken, kantoren van organisaties (in eigendom 
en huur, single- en multi-tenant), uiteenlopende soorten coworking spaces, 
en (semi-) openbare ruimten. Tegelijkertijd vervagen de grenzen van/tussen 
organisaties, met een vaste kern, flexibele schil, strategische partners, service 
providers, etcetera. Al met al wordt de relatie tussen organisatie en huisvesting 
steeds minder eenduidig; het worden steeds meer veelvormige en beweeglijke, 
loosly-coupled systems.17 De afstemming tussen vraag en aanbod wordt daarmee 
een steeds complexere uitdaging. 

In deze context valt er voor kenniswerkers steeds meer te kiezen: ga ik vandaag 
op het (centrale of decentrale) kantoor van mijn organisatie werken, of thuis, of 
bijvoorbeeld bij een partnerorganisatie of een coworking space? Anders gezegd: 
het kantoor van de werkgever, waar vroeger alle medewerkers in principe dagelijks 
naartoe gingen, krijgt steeds meer concurrentie van alternatieve werklocaties. 
Dat brengt mij op de stelling: Wij hebben het kantoor niet meer nodig, maar 
het kantoor heeft ons wel nodig. Daarmee bedoel ik dat een kantoor alleen echt 
meerwaarde kan hebben voor de organisatie – in termen van sociale cohesie en 
interactie – als het voldoende aantrekkelijk is. En niet alleen voor een deel van de 
medewerkers, maar voor álle medewerkers die bij de organisatie horen, ondanks 
hun diverse en dynamische huisvestingsbehoeften. Inclusiviteit, het omarmen van 
individuele verschillen, zie ik daarom als een cruciaal (ontwerp)uitgangspunt voor 
toekomstbestendige kantoorgebouwen.18

Door individueel-verschillende mensen fysiek samen te brengen (zo veel en vaak 
als nuttig is met het oog op sociale cohesie en samenwerking), draagt een inclusief 
kantoor bij aan het ontwikkelen van een inclusieve organisatie(cultuur) – een 
strategische doelstelling die je steeds vaker hoort, zeker ook bij de (Rijks)overheid.19 

Een inclusieve benadering is vooral van belang voor het faciliteren van functionele 
behoeften – ‘functional comfort’ in het (Maslow-achtige) model van Jacqueline 
Vischer.20 Daar is het bieden van ‘voor elk wat wils’ (voor elke individuele 
medewerker en alle activiteiten die hij/zij uitvoert) een goed uitgangspunt. 
Bij fysiek comfort gaat het vooral om generieke eisen die van belang zijn voor 
‘de mens’, denk aan veiligheid, ergonomie en een gezond binnenklimaat. 
Psychologisch comfort, tot slot, vraagt om een organisatiespecifieke invulling, 
een omgeving die qua sfeer en uitstraling precies past bij de identiteit van de 
organisatie en daardoor het gevoel versterkt dat je daar bij hoort en ‘thuis’ bent. 

Ik zoom verder in op het faciliteren van de functionele behoeften. Dat vraagt om 
een brede, gebalanceerde mix van werk- en overlegplekken, die aansluit bij de 
uiteenlopende en veranderlijke behoeften van de individuele gebruikers. 

16. Binnenkort publiceer ik een whitepaper 
getiteld ‘Het inclusieve kantoor’, waarin 
de hier gepresenteerde ideeën uitgebreider 
worden toegelicht.

17. Hoendervanger, J. G., Van der Voordt, T., 
& Wijnja, J. G. (2022). Huisvestingsmanage-
ment; Van strategie tot exploitatie (3e editie). 
Noordhoff. 

18. Dit geldt in het bijzonder voor kantoren die 
een specifieke organisatie ondersteunen, met 
veelal een diverse populatie medewerkers. Een 
coworking space kan zich juist richten op een 
specifieke doelgroep van mensen met overeen-
komstige huisvestingsbehoeften (exclusiviteit 
als uitgangspunt).

19. Rijksoverheid. Diversiteit en inclusie bij de 
Rijksoverheid. 

20. Vischer, J.C. (2008) Towards an Environ-
mental Psychology of Workspace: How People 
are Affected by Environments for Work, Archi-
tectural Science Review, 51(2), 97-108.
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Activiteitgerelateerde kantoorconcepten zitten op dit spoor, maar in mijn ogen is 
in de concrete uitwerking nog erg vaak: (1) de bandbreedte te smal (er ontbreken 
smaken die wel gewenst zijn) en (2) de verhouding scheef (te weinig plekken van 
bepaalde typen). Een gedegen behoeftenanalyse is in mijn ogen noodzakelijk om 
tot een mix te komen die past bij een specifieke organisatie. In algemene zin ben ik 
voorstander van een ‘en-en-benadering’: 

• Communicatie én concentratie – beide moet optimaal worden gefaciliteerd (ook al 
gebeurt concentratiewerk nu meer thuis dan voorheen) en vooral ook van 
elkaar worden gescheiden. Zodat mensen bewust kunnen switchen tussen, en 
focussen op, activiteiten die ze samen danwel solo uitvoeren. Scheiden kan 
door middel van aangewezen plekken/ruimten, zones of verdiepingen. 

• Open én gesloten – een open omgeving is uitnodigend, visueel aantrekkelijk en je 
vindt elkaar er gemakkelijk, maar in veel kantoorgebouwen is de balans m.i. 
teveel doorgeslagen naar openheid (en transparantie). Met als resultaat open 
gebieden waar allerlei verschillende activiteiten worden uitgevoerd die elkaar 
storen (samen vs. solo werken). Misschien niet altijd mooi, maar wanden en 
andere afscheidingen zijn echt nodig. 

• Mono- én multifunctioneel – volgens het activiteitgerelateerde concept maak je voor 
elke activiteit een specifieke, monofunctionele plek. Een prima uitgangspunt, 
maar soms is multifunctionaliteit beter. Bijvoorbeeld als wisselen van plek 
per activiteit niet werkbaar is. Of wanneer het combineren van functies in één 
ruimte veel efficiencywinst oplevert. Denk aan kleine ruimten die afwisselend 
te gebruiken zijn voor concentratiewerk, (video)bellen en een klein overleg, 
eventueel hybride (‘huddle room’).

• Wel én niet-reserveerbaar – Vaak is ad-hoc gebruik handig, soms wil je vooraf zeker 
weten dat een bepaalde plek/ruimte beschikbaar is. Niet-persoonsgebonden 
is de algemene norm geworden, maar voor sommige mensen is het echt beter 
dat een bepaalde plek/ruimte standaard voor hen beschikbaar is wanneer ze 
aanwezig zijn (eerste gebruiksrecht). Voor sommigen voorkomt dit een hoop 
stress (denk aan mensen met een sterke structuurbehoefte), voor anderen is het 
gewoon functioneel in verband met hun rol of manier van werken.

• Zit- én staplekken – de nadelen van teveel zitten zijn intussen algemeen bekend en 
veel kenniswerkers zijn gemotiveerd om tijdens een kantoordag te bewegen 
en van houding te wisselen. Ik ben groot voorstander van het plaatsen van 
100% zit-stabureaus in combinatie met een begeleidingstraject en nudging om 
tot effectief gebruik te komen.21 Ook overleg blijkt vaak goed of zelfs beter te 
gaan als je erbij staat. Een goede werkomgeving biedt die optie en faciliteert 
afwisseling.

21. Heijnen, M., Hoendervanger, J. G., & 
Timmer, J. (2019). Het zit-sta-zit-sta-zit-sta 
bureau. Whitepaper Healthy Workplace & 
Smart WorkPlace.
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Hoe ontwikkel je een inclusief kantoor? Ik heb geen panklaar recept en denk dat we 
de komende jaren nog veel moeten leren door dingen te proberen en ervaringen te 
delen. Maar ik durf wel een aantal punten te noemen die naar mijn idee essentieel 
zijn en met elkaar samenhangen. Het begint volgens mij bij een goed inzicht in de 
gebruikersbehoeften, zowel bij adviseurs en ontwerpers als bij de kenniswerkers 
zelf. Dit laatste bevordert timespatial job crafing en het gericht kiezen en wisselen 
van/tussen de verschillende werk- en overlegplekken. En hoe fijn is het als 
plannenmaker, als gebruikers gefundeerd kunnen aangeven wat ze nodig hebben 
om hun werk goed te kunnen doen? Gebruikersparticipatie – een constructieve 
dialoog over de vertaling van behoeften naar ontwerpkeuzes – is volgens mij 
ook cruciaal. Ook dit draagt, behalve aan een passende werkplekmix (plus sfeer/
uitstraling), bij aan optimaal gebruik van de werkomgeving. Bovendien bevordert 
het collectief eigenaarschap, het gevoel dat het ‘onze’ werkomgeving is waar dus 
ook ‘onze’ sociale normen gelden. Met inclusiviteit als één van de onderliggende 
waarden.
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