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Column/Sector

Denise Hulst

is directeur en oprichter 

van Het Betere Werken, 

een trainingsbureau voor 

de werkende mens waar 

zo’n 15 trainers bij aange-

sloten zijn. Zij publiceerde 

7 boeken over tijd en taken, 

werklast, werkdruk, stress 

en het nieuwe werken.

Gebouwen zijn de buitenkant, 
cultuur zit aan de binnenkant

De grootste coöperatieve bank van Neder-

land is jaren geleden als een van de eer-

ste banken begonnen met het nieuwe 

werken. Een prachtige toren werd ge-

bouwd en nog niet zo heel lang gele-

den trokken bankmedewerkers het 

nieuwe pand in. Geweldig von-

den zij  het, op een enkeling na. 

In niets deed de inrichting van 

het gebouw denken aan 

reguliere werkplekken. 

Aldus werd met het saaie 

imago van de bank definitief 

afgerekend. Het moet gezegd, 

elke keer als ik daar kom, kijk ik 

mijn ogen uit. Koffiebarretjes, een 

AH, een saladerestaurant, een piz-

zarestaurant en pleintjes met stoe-

len en tafels om informeel te kunnen 

netwerken en klessebessen. 

So  far so good.  In eerste instantie 

kon niemand toen vermoeden dat 

bijna iedereen binnen de kortst moge-

lijke keren z’n uiterste best deed om 

vooral de  ‘eigen werkplek’ te kunnen 

innemen. Binnenkomen om 7.00 uur in de ochtend is dan ook de gewoonste zaak 

van de wereld geworden. Op de maandagen en dinsdagen hangen medewerkers met 

handen en voeten uit het raam, zo druk is het. Stilte werkplekken worden permanent 

door bepaalde mensen geclaimed en de collega’s die eigenlijk ook best wel eens op 

zo’n rustige plek willen werken, hebben het nakijken. In totaal was er precies 1 uur 

training per medewerker beschikbaar om kennis te nemen van het nieuwe communi-

catiesysteem: Communicator.

Aan andere zaken zoals gedrags-

regels voor het gebruik van de 

stiltewerkplekken, praten in de 

adminstratieve zones en alles wat 

zo’n beetje te maken heeft met het 

nieuwe werken,  werd nauwelijks 

aandacht besteed. Het moet organisch ontstaan, en vragen rondom ruimtegebruik en 

afspraken rondom gedragsregels, daar gaan we het alleen maar over hebben als dui-

delijk is dat er behoefte is aan het bespreken ervan. Top down besluiten dat je een 

pand gaat bouwen waar niemand om gevraagd heeft en dan vinden dat bottom up de 

medewerkers zichzelf maar moeten helpen. Heel gek dat medewerkers er uiteindelijk 

voor kiezen om zo goed mogelijk voor zichzelf te zorgen en zich minder gelegen laten 

liggen aan het onderliggende gedachtengoed… Iedereen vindt wat van het hele proces, 

van de werkplekken en de onderlinge afstemming, en niemand doet er wat aan. In-

spraak? Ga maar in de OR zitten..

Mooie flitsende gebouwen zeggen dus helemaal niets over de cultuur binnen de orga-

nisatie. Gebouwen zijn de buitenkant, cultuur zit aan de binnenkant. Een buitenkant 

is zichtbaar, een cultuur is voelbaar. Het is uiteindelijk veel gemakkelijker om het over 

de kleur van de vloerbedekking te hebben dan dat je het gevoel hebt dat je niets mag 

zeggen over  het feit dat altijd dezelfde collega’s de riante werkplekken bezetten. Alhoe-

wel het heel langzaam gaat, worden gebouwen steeds duurzamer. Nu de manier van 

mensen nog die in die gebouwen werken.


