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COOLE WERKPLEKKEN

Coole werkplekken

EEN PINGPONGTAFEL OP
KANTOOR? LEUK EN NUTTIG
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Astrid Slootweg, redacteur, redactie@penoactueel.nl

Kon je je als bedrijf ‘vroeger’ nog onderscheiden met
mooie arbeidsvoorwaarden en een broodje kroket
bij de lunch, tegenwoordig moet je het hebben van
je kantoorpand. Pingpongtafels, ludiek ingerichte
vergaderruimtes, een glijbaan… het is allemaal niet
gek genoeg.

‘D

e vraag is:
waarom willen
bedrijven een ‘cool’
kantoor? Judith
Peeters van recruitmentbureau Hays heeft veel kantoren
in verschillende landen van binnen
gezien. Zij denkt dat het verhippen
van kantoorpanden vooral een sneeuwbaleffect is. ‘Google is ermee begonnen. Zij trekken qua naam, maar ook
qua werkplek, talenten aan en andere,
wat stoffiger bedrijven met een minder
aantrekkelijk imago, voelen zich ook
genoodzaakt om een hippe omgeving
te creëren.’
Bij FloraHolland, het bedrijf dat met
name bekend is door de bloemenveilig
in Aalsmeer, is de kantoorruimte om
een andere reden opnieuw ingericht.
Esther Bodde, manager organisatieadvies en expertise van het bedrijf: ‘Wij
hebben net Het Nieuwe Werken geïmplementeerd, dat bij ons SamenWerken heet. We hebben hiervoor een
aantal verdiepingen verbouwd en ingericht als zogenoemde showcases. Ze
zijn nog in de pilotfase. We hebben
bijvoorbeeld muren weggebroken, vanuit het idee dat dit de samenwerking

‘Deze inrichting geeft
echt het gevoel dat we
bij een bedrijf voor
bloemen en planten
werken’

bevordert. FloraHolland is een groot
bedrijf, met veel onderdelen en afdelingen die grotendeels op zichzelf werken. Ook HR zat bijvoorbeeld over
twee verdiepingen verspreid. We zitten
nu allemaal op één verdieping, allemaal door elkaar heen en dit moet de
samenwerking in het team verbeteren.
Nu hoor je bijvoorbeeld waar je collega’s mee bezig zijn en waar ze tegenaan lopen.’
Rooftop bar
Nederlanders staan vaak bekend om
hun nuchterheid, maar ook in ons
land beginnen de eerste hippe kantoren op te duiken. Dit gebeurt niet
altijd vanuit praktisch oogpunt zoals
bij FloraHolland. Judith Peeters heeft
ze nog niet met eigen ogen gezien,
maar hoorde van collega’s dat er al
Nederlandse kantoren zijn waar yogalessen worden gegeven, waar je massages kunt krijgen en waar je na
werktijd kunt ontspannen in een rooftop bar. ‘Dit komt nog niet heel vaak
voor, hoor’, verduidelijkt Peeters. ‘Dit
is vaak nog voorbehouden aan hippe,
kleinere bedrijfjes. Maar ik ben al wel
bij een bedrijf geweest waar ze een
topchef in het bedrijfsrestaurant hebben.’
Roland Scholts doet werkplekonderzoeken, onder andere voor Ergomotion. Hij geeft aan dat hij zelf nog
nooit Google-achtige werkplekken
heeft gezien, met biljarttafels en dergelijke. ‘Maar ik ben wel voor zulke
werkplekken. De hele dag zitten is
ontzettend slecht en ik was dan ook
blij toen ik voor de Telegraaf Media

Group een fitnesscentrum mocht
inrichten, compleet met een instructeur en groepslessen.’ De tofste werkplek die hij gezien heeft, was geen
werkplek. ‘Op de UvA in Amsterdam
zijn voor sommige medewerkers helemaal geen werkplekken. Die vind ik
het coolst. Er zijn bijvoorbeeld medewerkers die werken voor de service
centra die gebruikt worden door alle
delen van de UvA. Zij hebben geen
eigen kantoor omdat ze altijd ergens
anders zitten. De ene keer in een restaurant, daarna op een flexplek in een
ander gebouw, in de trein... ze werken
overal. De plekken waar deze mensen
werken zijn niet altijd comfortabel,
zodat ze niet te lang blijven zitten.’
FloraHolland greep tijdens de verbouwing terug op de sector waarin het
bedrijf actief is: bloemen en planten.
Esther Bodde: ‘Wat betreft de inrichting van het kantoor hebben we gekeken naar de sector waarin we werken.
Dit moet de samenwerking verbeteren
maar het is ook bedoeld om aan de
kwekers te laten zien dat wij van hen
zijn. Zo staat er een tafel die eruitziet
als een grote boom, hebben we verticale tuinierwanden vol planten en hebben we een serre waar je informeel
kunt vergaderen. Ook hebben we een
soort grote vogelkooi met een slingerplant erin. Deze inrichting geeft echt
het gevoel dat we bij een bedrijf voor
bloemen en planten werken.’
Beslissen werknemers mee?
De werknemers zijn vaak de mensen
die de meeste tijd doorbrengen op de
werkvloer, maar zij worden niet altijd 
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Esther Bodde: ‘Deze inrichting geeft echt het gevoel dat we bij een bedrijf voor bloemen en planten werken.’

bij het verbouwingsproces betrokken.
Roland Scholts: ‘Als je naar het proces
van nieuwe werkplekken kijkt, is dit
vaak een onderonsje tussen een facilitair manager, architect en directeur. In
dat kringetje wordt besloten of een
werkplek hip wordt of saai of goedkoop of duur. Ik doe dit werk nu vijftien jaar en ik heb nog nooit
meegemaakt dat aan medewerkers
gevraagd werd hoe zij het willen hebben. Het initiëren van een hippe werkplek gebeurt in het kantoor van
18
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facilitair managers. Dan moet je net
een bedrijf hebben waar een persoon
zit die het leuk vindt om een pingpongtafel neer te zetten, maar als je dat
niet hebt, heb je pech als werknemer.’
‘Wij hebben er bij FloraHolland wel
voor gekozen om de medewerkers mee
te laten beslissen over de inrichting.
Zo konden we niet alle afdelingen
tegelijk verbouwen, dus hebben afdelingen door middel van een pitch laten
zien waarom zij als eerste een verbouwing nodig hadden. Ook de HR-afde-

ling moest ervoor knokken. Nu we een
tweede ronde verbouwingen gaan
doorvoeren, hebben we te veel aanmeldingen. Waarschijnlijk moeten deze
afdelingen ook weer een pitch gaan

‘Fun-elementen op
kantoor zijn ook heel
nuttig’
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‘Een coole werkplek
is niet het cruciale
element als het gaat
om de productiviteit
van medewerkers’
maken’, vertelt Esther Bodde.
Het is even wennen
Bedrijven trekken misschien alles uit
de kast om boven het maaiveld uit te
steken als ze nieuwe medewerkers willen werven, maar van werknemers die
al jaren op hetzelfde kantoor werken,
hoeven al die toeters en bellen niet zo.
Esther Bodde: ‘Onze werknemers reageerden heel wisselend. Er waren voorlopers zoals ik die dachten: kan het al
gisteren? Maar we hebben ook neutrale
mensen en tegenstanders. Salarisadministrateurs hadden bijvoorbeeld
bezwaar tegen flexplekken vanwege de
privacy. Als een accountmanager bij
HR komt zitten, hoe gaat dat dan?
Horen zij het dan ook als je via de telefoon een ontslagzaak bespreekt? Vanuit
die hoek was in het begin veel weerstand, en die is nog niet helemaal weg.
Nu zijn we zo’n vier maanden verder
en een aantal mensen dat eerst bezwaar
had, vindt dat het reuze meevalt. Er
zijn ook collega’s die nog steeds weerstand voelen. Maar het merendeel is
blij.’
Roland Scholts merkt dat veel medewerkers nog wel moeten wennen als er
ineens iets vernieuwd wordt op kantoor, maar hij benadrukt wel dat het
belangrijk is om uitleg te geven over de
nieuwe inrichting. ‘Voor TMG heb ik
een hele afdeling voorzien van zit/sta
bureaus, de dtp-afdeling. Die mensen
zaten de hele dag achter hun scherm,
hoefden niets op te zoeken of te printen. Toen ze hun nieuwe bureaus kregen, kregen ze ook direct uitleg over het

‘Eigenlijk adviseer
ik dus om minder
efficiënt te werken’

gebruik ervan en de voordelen die het
heeft. Aan een groep die hun bureau
later kreeg, is geen uitleg gegeven; er
werd hen niet verteld wat het nut van
staand werken is, en zij gingen bijna
nooit staan. De stimulans is belangrijk.
Je moet het ook af en toe herhalen.’ De
vraag is of dit ook voor pingpong-, biljart- en voetbaltafels geldt. Wellicht zijn
medewerkers meer gemotiveerd om
hier gebruik van te maken.
Werk minder efficiënt
Welk effect een hippe werkplek precies
heeft op medewerkers, is nog niet helemaal duidelijk. Het hangt er natuurlijk
ook van af in welk opzicht het kantoor
is vernieuwd. Hays heeft nog niet
onderzocht wat het effect is van coole
werkplekken, maar Judith Peeters heeft
wel enkele aannames. ‘Een coole werkplek is niet het cruciale element als het
gaat om de productiviteit van medewerkers, maar het is wel een element
om enkele dingen mee te bereiken. Zo
kun je een gevoel van identiteit creëren. Het bedrijf kan de omgeving van
het kantoor gebruiken om de medewerker te laten merken: jij werkt voor
deze familie, bent lid van deze club.
Ook is er het work hard/play hardeffect. Medewerkers werken hard voor
het bedrijf, maar weten ook dat ze af
en toe mogen ontspannen, bijvoorbeeld aan de pingpongtafel. Daarnaast
kan het toevoegen aan de productiviteit, maar dat is nog niet onderzocht.
Maar het zorgt wel voor meer beweging en voor een andere manier van
interactie met collega’s. Mensen worden actiever en meer gestimuleerd.
Doordat je tijdens het bewegen adrenaline aanmaakt, word je minder slaperig en actiever.’
Ronald Scholts is het met Judith eens.
‘De meeste werknemers in een kantooromgeving zijn computerwerkers.
Ze zitten de hele dag achter hun computer. En zitten is ongezond. Zitten
maakt dat je moe wordt, het is slaapverwekkend. Het leidt tot onderuithangen omdat het een onnatuurlijke
houding is. Oermensen zaten vroeger
ook wel af en toe, maar ze liepen het
grootste gedeelte van de dag. Daarom
adviseer ik mensen vooral te lopen: ga
vaak water halen – dan moet je ook
vaker naar het toilet, dus loop je nog
meer, loop eens naar een collega toe

om iets te bespreken in plaats van te
bellen, print een keer iets extra. Eigenlijk adviseer ik dus om minder efficiënt te werken. Dat is beter voor je
lichaam. Er is nooit onderzoek gedaan
naar beweging specifiek in combinatie
met werk, maar het is wel aangetoond
dat je energieker wordt van sporten,
dus ik denk dat je door te bewegen de
productiviteit kan verhogen.’
Esther Bodde heeft wel onderzoek
gedaan naar het geluksgevoel van haar
medewerkers. Er hangt een sheet op
kantoor waarop mensen met behulp
van een cijfer kunnen aangeven hoe
blij ze zijn op kantoor. De meeste zitten tussen de 7 en de 10, zo’n anderhalve punt hoger dan vóór de
verbouwing. Een paar blijven rond de
5 hangen, en tegen die mensen hebben
we gezegd: je gevoel mag er uiteraard
zijn, maar dit is wat het is, we kunnen
en willen niet meer terug.’
Leuk en nuttig
Iwan Kind, een collega van Roland
Scholts bij Ergomotion, geeft aan dat
fun-elementen op kantoor niet alleen
leuk zijn, maar ook heel nuttig. Buiten
het feit dat bijvoorbeeld tafeltennis
ontspannend is, zorgt het er ook voor
dat je je spieren losmaakt en dat de
doorbloeding verbeterd wordt. ‘Je
maakt grotere bewegingen in je schouders en armen en die compenseren de
kleine, repeterende bewegingen die je
de hele dag maakt wanneer je je toetsenbord en je muis bedient.’
Tip voor herinrichting
Esther Bodde, die dus praktijkervaring
heeft met het herinrichten van kantoorruimten, heeft nog een tip voor iedereen die ook aan de slag wil. ‘Ik kan het
aanstellen van ambassadeurs onder de
werknemers aanbevelen. Elk team heeft
een ambassadeur. De ambassadeurs,
zowel voorstanders als mensen die sceptisch waren over de verbouwing, zijn
met de aannemer naar een inspiratieplek geweest waar ze al hun wensen en
eisen en bezwaren kenbaar konden
maken.’ En nog steeds, ook na de verbouwing, zitten de ambassadeurs regelmatig bij elkaar voor een
verbeteringssessie. ‘We wilden de werknemers er juist bij betrekken omdat zij
de “bewoners” van de kantoorruimte
zijn.’ 
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