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Er was eens een werkge-
ver die wilde dat zijn perso-
neel wat vaker naar kantoor
zou komen. Beter voor de
creativiteit, en beter pas-
send bij de bedrijfscultuur,
zo was het argument. En
dus deelde de Amerikaanse
entertainmentreus Disney
– want over die werkgever
gaat het – deze week aan
zijn dik 200.000 medewer-
kers mee dat iedereen vanaf
dit voorjaar van maandag
tot en met donderdag weer
op de zaak verwacht wordt.

Op vrijdag blijft thuiswer-
ken mogelijk.

Binnen de BV Nederland
woedt dezelfde discussie.
Bedrijven sluiten delen van
hun kantoren af, of verhui-

zen naar iets kleiners om-
dat ze zien: iedereen full-
time terug op kantoor gaat
niet meer gebeuren. Maar
uit onderzoek blijkt ook:
meer dan de helft van je
werktijd thuis doorbrengen
heeft meer na- dan voorde-
len, zegt organisatiepsycho-
loog Aukje Nauta, adviseur
op het gebied van duurzame
inzetbaarheid en bijzonder
hoogleraar aan de Universi-
teit Leiden. „Het is slecht
voor de band tussen colle-
ga’s, voor de verbinding

waar wij als kuddedieren
nou eenmaal behoefte aan
hebben. En als je elkaar te
weinig fysiek ziet, wordt
het ook moeilijker om te be-
palen wie een bepaalde pro-
motie of een speciaal pro-
ject krijgt.”

Bovendien is elkaar in het
echt zien goed voor de crea-

tiviteit, blijkt uit Ameri-
kaans onderzoek waar de
Harvard Business Review
deze zomer over publiceer-
de: met z’n allen in dezelfde
ruimte brainstormen levert
15 tot 20 procent meer idee-
en op dan brainstormen in
een videovergadering, en de
gemiddelde kwaliteit en

originaliteit van de eerste
set ideeën blijken ook nog
eens hoger te liggen. „Als je
je moet concentreren op
een klein scherm, wordt je
mentale blikveld ook klei-
ner”, verklaart een van de
wetenschappers achter het
onderzoek.

En er kan na al die corona-

jaren ook een schisma ont-
staan, ziet Nauta, tussen
collega’s die al zo lang bij de-
zelfde baas werken dat ze
hun werk prima thuis kun-
nen doen, en nieuwelingen
„die na anderhalf jaar nog
altijd niet volledig zijn inge-
werkt”. Reden genoeg dus
om vaker naar kantoor te
komen, maar doe dat nou
niet door ’plat’ te verordon-
neren dat iedereen een mi-
nimumaantal dagen op
kantoor moet verschijnen,
of door mensen te lokken
met bijvoorbeeld een gratis
lunch – een optie waar ook
een groeiend aantal werk-
gevers voor kiest.
„Ook dat is plat”,
vindt de organisa-
tiepsycholoog.

Dat is niet hoe
Arnold Bakker,
hoogleraar organi-
satiepsychologie
aan de Erasmus
Universiteit Rot-
terdam, het ziet. Zeker, ook
hij is tegen dwingelandij:
„Werkgevers die een ver-
plicht aantal kantoordagen
opleggen willen meer con-
trole, maar er zijn geen aan-
wijzingen dat dat nou zo no-
dig is.” Sterker: er zijn grote
voordelen aan op thuis-

werkdagen even tussen-
door een wasje draaien, de
hond uitlaten en alvast de
aardappels koken. „Het
geeft mensen lummeltijd,
waarin ze hun hoofd kun-
nen leegmaken en waar-
door ze op helderdere ge-
dachten komen.”

Binden
Aan de andere kant is er

wat Bakker betreft ook niks
mis met een gratis broodje
tussen de middag. 

„Je mag als werkgever
best proberen om de beslis-
singen van je personeel te
beïnvloeden, en ze te bin-

den. Wat is er mis met het
aanbieden van een lunch
om dat voor elkaar te krij-
gen?”

Nauta’s oplossing voor
werkgevers die hun kan-
toor wat voller willen: „Ga
in gesprek, leg als werkge-
ver je dilemma voor. Je

hoeft absoluut niet volle-
dig flexibel te zijn, ik ken
een overheidsinstantie die
eerst alles toestond qua
hybride werken maar daar
nu toch – terecht – op aan
het terugkomen is. Door in
gesprek te gaan, je pro-
bleem uit te leggen en

mensen in-
spraak te geven
is het daar gelukt
om het kantoor
weer voller te
krijgen.”

En voor die
ene collega die
voor zijn werk
uit Leeuwarden

naar de Randstad moet ko-
men, of uit Doesburg? „Je
kunt zeker maatwerk bie-
den als beide partijen daar
baat bij hebben. Maar
wees daar dan transparant
over. Als je schielijk een
oogje toeknijpt, krijg je als-
nog scheve gezichten.”

Smullen van een heerlijke lunch,
een kop koffie drinken uit een
hippe tuktuk of op maandag
borrelen in de ’beachbar’...
softwarebedrijf Planon doet er
alles aan om personeel uit hun
thuiskantoortjes te lokken. 
FOTO’S APA 

BRAINSTORMEN IN ZELFDE RUIMTE LEVERT TOT 20 PROCENT MEER IDEEËN OP DAN VIA BEELDBELLEN

Drie jaar nadat corona een groot deel van werkend Nederland
het thuiswerkkantoor in joeg, en het stil werd onder het sys-
teemplafond, zijn ’we’ al een heel eind op weg naar het oude
normaal. De dagelijkse files lijken nooit te zijn weggeweest,

en in de (ingekorte) trein zijn in de spits alle zit- én staplaatsen als
vanouds bezet. Maar schijn bedriegt: veel mensen werken nog meer-
dere dagen per week thuis. Te vaak, vinden veel bazen. En dus beslui-
ten ze om hun mensen uit alle macht terug naar kantoor te lokken. Of
te dwingen.
door Martijn Klerks

Gratis lunch en
minimumaantal
dagen op de zaak 

Menzis-perso-
neel dat graag
op kantoor wil
komen schom-
melen of
werken, is
welkom. Maar
thuis zwoegen
mag ook. NIEUWSKRANT
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De Duitse kanselier Scholz
staat onder toenemende
druk om akkoord te gaan

met de levering van Leopard
II-tanks aan Oekraïne. 

Sinds het begin van de Russi-
sche aanvalsoorlog vraagt Oekra-
ine om zwaar en modern materi-
eel, waaronder tanks, om zich te
goed te kunnen verdedigen. 

Tot dusver was het Westen
huiverig om op die verzoeken in
te gaan, vooral uit vrees voor
mogelijke provocatie van de Rus-
sen.

Inmiddels is sprake van een
kentering, gelet op het recente
besluit van de VS om Oekraïne te
voorzien van het Patriot lucht-
verdedigingssysteem. En vorige
week werd bekend dat de VS,
Duitsland en Frankrijk voor het
eerst moderne pantservoertuigen
naar Oekraïne sturen.

Het lijkt een kwestie van tijd
voordat ook westerse tanks inge-
zet worden. De Britten overwe-
gen Challenger 2-tanks te sturen.
En zowel Polen als Finland toont
zich bereid tot het leveren van
Leopard II-tanks, mits andere
landen ook meedoen. 

De Duitse tanks worden ge-
bruikt in veertien landen en
export is alleen mogelijk met
goedkeuring van Berlijn.

Scholz aarzelt kennelijk nog,
maar duidelijk is dat Oekraïne de
Leopards hard nodig heeft. Sa-
men met westerse pantservoer-
tuigen kunnen deze tanks het
verschil maken op het slagveld.
Haast is geboden nu de Russische
agressor voorbereidingen treft
voor een lente-offensief.

Tanks voor Kiev
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Bij elke vergadering die bij
zorgverzekeraar Menzis
wordt ingepland – van korte
overlegjes tot grote bijeen-
komsten – denken de deel-
nemers vooraf even na
welke vorm daarvoor het
handigst is: kan het virtueel,
is het beter om samen te
wandelen, of heeft zitten in
een zaal de voorkeur? „Pas
als dat besloten is, kan er
worden nagedacht over een
dag en tijd”, zegt Melanie
Schipper, manager van
Menzis’ facilitair bedrijf en
daarmee verantwoordelijk
voor de kantoren.
Van de vier dagen die haar
werkweek telt, brengt
Schipper er zelf gemiddeld

drie door op kantoor – in
elk geval de maandag, want
die heeft haar team als
’samenwerkdag’ uitgeko-
zen. Zo zit ze iets boven het
bedrijfsbrede gemiddelde
van twee kantoordagen per
week. 

Kleinere ruimte
Nu mensen nog altijd zo
veel thuiswerken, heeft
Menzis de bovenste paar
verdiepingen van zijn
hoofdkantoor in Wagenin-
gen kunnen sluiten. „Van
maandag tot en met don-
derdag is ruim twee derde
van de bureaus bezet, zo’n
kleiner kantoor geeft meer
reuring.” Voor de terug-

keer naar kantoor waren
’geen toeters en bellen
nodig’, zegt Schipper. „Een
gratis lunch is geen driver
voor mensen.” Wat dan
wel? „Na de laatste lock-
down hebben we een pei-
ling gehouden. Daaruit
bleek dat mensen vooral de
behoefte hebben om met
hun team samen te komen.
Dat ze hybride kunnen
werken, draagt bij aan hun
werkgeluk en aan wat we
hier leefkracht noemen. Als
je veel wilt thuiswerken,
dan kan dat zolang de af-
spraken goed zijn. Mensen
hebben na al die lockdowns
behoorlijk geleerd: wat
werkt er voor mij?”

MENZIS-TEAM KIEST SPECIALE ’SAMENWERKDAG’

Als er geen corona was
geweest, dan nog zou zijn
kantoor eruitzien zoals het
er nu uit ziet, zegt Pierre
Guelen, oprichter en top-
man van softwarebedrijf
Planon. Er is niet alleen
een gym („Mensen willen
daar niet verzaken, en dus
komen ze en werken ze
meteen op kantoor”) en
een beachbar („er wordt
soms ook op maandag
geborreld”), maar ook een
kas vol tropische planten
met daartussen zitjes om
te overleggen. „Het is echt
een jungle, voordat je bij
een paar stoeltjes bent,
moet je wel wat takken
opzijduwen”, zegt Guelen
trots. Het hippe hoofdkan-
toor van Planon, op een
bedrijventerrein aan de
rand van Nijmegen, is
bedoeld om mensen aan

het bedrijf te
binden én om
ze uit hun
huis- of zol-
derkamer
weg te lok-
ken. Guelen:
„We concur-
reren met de
thuiswerksi-
tuatie van
onze mensen,
dus hier moe-
ten we echt
een ’wow-
factor’ heb-
ben. Om
dezelfde
reden gaan
we elke paar

jaar skiën met 500 man.
Levert het ook maar een
euro op? Nee, maar we
weten zo wel mensen aan
ons te binden. Die nood-
zaak was er voor corona
ook al, dus ook zonder
lockdown was het deze
kant op gegaan.”
Resultaat van de hele ver-
bouwing: Planon-mede-
werkers laten hun hoofd
gemiddeld twee dagen per
week zien; op een gemid-
delde dag is ongeveer de
helft van de flexwerkplek-
ken op het hoofdkantoor
bezet. „Een kwart komt
zelfs vier dagen per week.
Toen we merkten dat men-
sen te weinig kwamen,
hebben we er een extra
feestje tegenaan gegooid
om ze over de drempel te
trekken.”
En dan nog zijn er ’nerds
en andere collega’s’ die
zich op hun zolderkamer
meer senang voelen dan in
’het clubhuis’, zoals Guelen
zijn hoofdkantoor noemt.
Iedereen mag nog steeds
bepalen waar hij of zij
werkt, maar: „Een mana-
ger mag zeker een goed
gesprek aangaan en ie-
mand stimuleren: ’Joh,
kom eens van die zolder af.
Dan functioneer je beter
als mens’.”

EEN GYM, JUNGLE
EN BEACHBARLOKROEP

VANUIT 
KANTOOR

’Verplichte
dagen zijn
niet nodig’

DWANG OF VERLEIDEN: VEEL BAZEN ZIEN THUISWERKEND PERSONEEL GRAAG VAKER ONDER SYSTEEMPLAFOND■ WERKEN


