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Laatst was ik bij een opdrachtgever. Deze was vorig 

jaar verhuisd naar een nieuw gebouwd, kraakhelder, 

fris, licht en ruim pand. Het pand dat ze achter lieten 

was uitgewoond, ouderwets, veel te klein en alles wat 

je zelf kunt bedenken bij oude gebouwen. Ze gingen 

niet alleen verhuizen omdat het pand versleten was, 

maar ook omdat ze fors uit hun jasje waren gegroeid. 

Tegen de stroom in van de economische crisis, was het 

personeelsbestand de afgelopen twee jaar met 100% 

gegroeid.

Als je dan ook nog niet eens overstapt op het nieuwe 

werken waarbij je het pand zou kunnen renoveren, dan 

moet je vervolgens ook wat met huisvesting. De ver-

wachtingen waren hooggespannen bij de directie en 

de medewerkers. Na meer dan 15 jaar in een veredelde 

bouwkeet was het hoog tijd voor iets nieuws. Er 

werd ruim een jaar gebouwd en medewerkers 

gingen regelmatig kijken naar hun nieuwe 

werkplek in aanbouw. Veredelde bouwketen 

hebben zo hun nadelen. Het is er gehorig, het 

is er altijd te koud of te warm en iedereen zit 

hutje mutje. Het grootste nadeel was 

de muffige geur, alsof er onder het ta-

pijt overal schimmel zat. Hoogste tijd 

dus. Eenmaal verhuisd en helemaal 

op orde begon het gemor. 

‘Wat is het hier groot, ik moet nu een 

heel eind lopen om de collega’s te 

spreken als ik vragen heb’.

Of: ‘Ik kan helemaal niet meer horen 

waar de afdeling logistiek mee bezig 

is’. Of: ‘Ik vind het zo ongezellig hier, nu 

we niet meer zo lekker bij elkaar zitten’.

Daar ga je dan met je goede gedrag. Doe je 

je best omdat je wil dat je medewerkers in een 

mooi, schoon en modern pand zitten, vinden ze 

het vooral ongezellig. Op dit moment heerst er 

een stil ongemak. De mooie lichte kantine wordt 

nadrukkelijk niet gebruikt en medewerkers blij-

ven stug op hun werkplek de boterham opeten. 

Een gemiste kans, zo lijkt het wel. Of het ooit nog 

goed komt met het pand en zijn gebruikers is de 

vraag. En of die kantine ooit gebruikt gaat worden ook. 

Soms zijn dit soort gebeurtenissen ondoorgrondelijk. 

Wat er dan gebeurd is in zo’n proces is niet te volgen. 

De tijd zal in dit geval het werk moeten doen. Wie weet 

vinden de medewerkers het over een paar maanden of 

jaren een prima plek om te werken. En wie weet, als 

ze ooit opnieuw moeten verhuizen herhaalt dit proces 

zich weer. Je zou dan dus ook de conclusie kunnen 

trekken dat het niet om het pand gaat, maar om het 

feit dat ze niet van verandering houden, en liever in de 

kou, schimmel en lawaai zitten. Daar is geen nieuwe 

kantine tegen op gewassen! 
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