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Ga ik extra vroeg naar kantoor 
zodat ik verzekerd ben 

van mijn favoriete flexplek?

Nu we met z’n allen zo enthousiast aan het nieuwe werken zijn, duiken er meer en 

meer rafelrandjes van dit oh zo nieuwe concept op. En niet alleen als het gaat om 

het feit dat medewerkers massaal aan het nieuwe overwerken zijn begonnen, maar 

ook als het gaat om het gebruik van flexibele werkplekken, concentratieruimten en 

informele overlegplekken. 

Natuurlijk, meegaan met de tijd is nodig en modern en aantrekkelijk werkgevers-

schap vraagt nu eenmaal wat. Dus als je ruimtegebrek hebt en je staat voor de keus 

om te verhuizen of te verbouwen, lijkt het een voor de hand liggend besluit om eens 

flink de bezem door de indeling van het gebouw te halen en medewerkers tegelijker-

tijd meer vrijheid te geven ten aanzien van werktijden en werkplekken.

Vervolgens raak je je eigen werkplek kwijt en is de macht der gewoonte doorbroken. 

Keuzes te over die nu gemaakt dienen te worden; ga ik extra vroeg naar kantoor 

zodat ik verzekerd ben van mijn favoriete flexplek? Blijf ik thuis en schrijf ik mijn 

beleidsnotitie tussen de broodkruimels en de plassen melk op de keukentafel of 

waag ik het erop en ga vervolgens gewoon op kantoor aan na het wegbrengen van 

de kinderen? 

Flexibele werkplekken. In dat hele woord flexibel ligt een wereld besloten. Volgens 

de online encyclopedie betekent flexibel: meebewegen met dat wat de situatie vraagt, 

lenigheid, buigzaamheid en nog een paar van die woorden met die strekking. Raar 

woord eigenlijk: flexibele werkplekken. Werkplekken veranderen helemaal niet mee 

met situaties, ze blijven zoals ze zijn. De enigen die flexibel moeten en kunnen zijn, 

zijn de medewerkers die gebruik maken van die werkplekken. En daar zit juist het 

probleem. Een gemiddelde medewerker stelt zich niet zo vaak de vraag welke werk-

plek nu het beste bij zijn specifieke taken hoort. Eén werkplek voor alles. Dat is 

makkelijk, overzichtelijk en zeer regelmatig ook heel vervelend. Luid sprekende 

collega’s (bij telefoneren verhogen bellers hun stemvolume met zo’n 50 pro-

cent), passanten en muziek. Geen optimale situatie voor het volbrengen van 

gecompliceerde taken.

Als medewerkers zouden kunnen kijken naar hun taken en zich af kun-

nen vragen wat voor ruimte hen het meest helpt bij het efficiënt volbren-

gen van die taken, zouden er een aantal zaken gebeuren: ze omarmen 

het nieuwe kantoorconcept met beide armen en ze hebben minder 

tijd nodig om taken af te ronden. Win win dus. Het slagen van een 

flexconcept hangt voor 100 procent af van de mate waarin me-

dewerkers inderdaad rouleren van plek. Daarop is namelijk de 

norm voor het aantal flexplekken gebaseerd. Nieuwe kantoor-

concepten werken dus alleen maar als de medewerkers flexi-

bel zijn…En dat vraagt ook een investering van organisaties. 

Uiteindelijk dragen ict en huisvesting samen voor 30 procent 

bij aan het slagen van een nieuw kantoorconcept. Houding en 

gedrag van medewerkers draagt voor 70 procent bij aan het 

slagen van een nieuw kantoorconcept. Investeren in huisves-

ting en ict moet hand in hand gaan met investeren in de medewerkers, want 

alleen dan is de slaagkans maximaal.
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Flexibel… of toch niet?


