Huisvesting als middel
tot sociaal-economische
vitaliteit
We kunnen gerust vaststellen dat Alexander Rinnooy
Kan een uitzonderlijke carrière heeft. Na zijn periode
aan de TU Delft, volgde een aanstelling als hoogleraar
operationeel onderzoek aan de Erasmus Universiteit.
Hij werd al snel de nieuwe rector magnificus. Daarna

Iris Bakker, Theo van der Voordt

bekleedde hij diverse topfuncties: voorzitter van VNO

De Sociaal Economische Raad (SER) adviseert
kabinet en parlement over de hoofdlijnen van
en later VNO-NCW, lid van de Raad van Bestuur van
het sociaal-economisch beleid. Dit maakt het
– samen met zijn veelzijdige achtergrond – inING. Sinds 2006 is hij voorzitter van de Sociaal Econoteressant om met de voorzitter van de SER,
Alexander Rinnooy Kan van gedachten te wismische Raad (SER).
selen over de ontwikkelingen binnen werkend
Nederland en de wisselwerking tussen productiviteit en omgeving. Na een bescheiden ‘dat is niet echt mijn expertise’ zijn
we al snel in een geanimeerd gesprek verwikkeld.
Het gebouw waarin de SER is gehuisvest, dateert van de jaren zeventig en is gelegen
aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. Momenteel wordt het gerenoveerd. Bent
u tevreden over deze beslissing?
‘Eigenlijk had ik heel andere wensen toen ik hier kwam. Dit gebouw is royaal
afgeschreven en heeft zijn rendement wel gehaald. De kwaliteiten van de buitenkant zijn omstreden. Sommige mensen vinden het gebouw erg mooi, anderen
vinden het verouderd. Het ontwerp is vrij tijdgebonden. Omdat ik bouwen leuk
vind en er de nodige ervaring mee heb opgedaan als verantwoordelijke voor het
nieuwe ING hoofdkantoor, hoopte ik eigenlijk op nieuwbouw. Op deze toplocatie
kun je een mooi en duurzaam kantoorgebouw neerzetten, dat past bij onze voorbeeldfunctie. Maar toen ging iemand rekenen en bleek het net een maatje voordeliger om hier nog tien jaar te blijven.’
Verwacht u dat de renovatie een positief effect heeft op de medewerkers van de SER?
‘De verandering zal de collega’s hoe dan ook positief beïnvloeden. Maar ik had in
die zin ook hoge verwachtingen van nieuwbouw. Een nieuw gebouw betrekken
heeft iets feestelijks. Dat heb ik bij ING gemerkt en het was een mooi avontuur.
Ik ben dus niet helemaal objectief.’
>
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Wat maakt volgens u een gebouw prettig?
Op dit moment wordt de Rijkswerkplek verder ontwik‘Dat zit vooral in de kwaliteit van het interieur.
keld, een vergaande vorm van uniformering. Biedt de
Daglicht is ook erg belangrijk. Ik heb een winter
Rijkswerkplek van de toekomst niet te weinig identiteit?
doorgebracht in Canada in een kamer zonder bui‘Ik vind dat een lastige afweging. Ik kan me voorsteltenlicht. Dat zou in Nederland op grond van de
len dat het wenselijk is de mobiliteit te bevorderen en
Arbo-wet niet mogen. Als je
de transitieproblematiek van
binnenkwam was de zon
de ene plek naar de andere
niet groter te maken dan
nog niet eens opgegaan en
als je naar huis ging was de ‘Het feit dat iedereen een
nodig. Vermeden moet worzon al weer onder.
den dat elke keer als iemand
‘De binnenhuisarchitect van eigen kamer heeft, is royaal
vertrekt, de werkplek ophet ING-gebouw, Trudy
nieuw moet worden ingericht omdat er iemand anHooykaas, kan erg goed wer- boven de norm.’
ders komt. Dus ik kan me
ken met licht. Zij heeft het
voorstellen dat enige stanonderste uit de kan gehaald.
daardisatie efficiënter is. Let
Het ING-gebouw is een
daarbij vooral op schaalvergroting. Dan blijft er –
maximaal transparant gebouw geworden met specsimpel gezegd – geld over voor die individuele rijkstaculaire doorkijkjes. Een aansprekende symboliek
voor een financiële dienstverlener. Los daarvan vind
ambtenaar die ook echt zelf iets wil toevoegen. Hij zit
ik het zelf heel prettig, wie overigens niet, om in veel
dan aan een vertrouwd en ook nog mooi bureau. Als
daglicht te werken.’
er in één keer 100.000 besteld kunnen worden, zijn
die bijna tegen kostprijs aan te schaffen. Er blijft dan
geld over voor een eigen schilderij, bloemenvaas of
In Nederland gaan we ervan uit dat een prettig gebouw
een eigen boekenkast.’
ook een productief gebouw is. Is productiviteit bij de
uitwerking van de renovatieplannen een issue geweest?
Een belangrijke ontwikkeling is Het Nieuwe Werken.
‘Zeker, al is het woord “productiviteit” niet zo expliEr zijn discussies gaande over de vraag of het cellenciet genoemd. De discussie is meer in algemene
kantoor passé is, of de vierkante meters wel effectief
termen gevoerd. De gedachte is toch dat je er als
werkgever belang bij hebt om binnen de kostengrenworden ingezet en of je niet altijd voor een kantoorconzen te blijven en dat je tegelijkertijd alles doet om het
cept met gemengde vormen zou moeten kiezen, het
zogenaamde combikantoor. Tijdens de renovatie van
de mensen aangenaam te maken zodat ze prettig
kunnen werken. Je zoekt een omgeving waarin een
het SER-gebouw zitten veel mensen die gewend zijn een
zeker welbehagen wordt ervaren, zonder dat daarvoor
eigen kamer te hebben, meer bij elkaar. Stimuleert dit
mogelijk een andere wijze van werken?
harde indicatoren bestaan.’
‘Dat zou goed kunnen. De SER-werknemer weet dat
hij hier verwend is waar het gaat om werkoppervlak
In de vastgoedwereld speelt vaak het vraagstuk in
hoeverre je werkplekken moet uniformeren dan wel
en privacy. Het feit dat iedereen een eigen kamer heeft,
individualiseren. Enerzijds zien we een streven naar
is royaal boven de norm. Bij de renovatie zou het een
zoveel mogelijk gelijkwaardige en identieke werkplekvan de zorgen zijn geworden om die verwennerij kwijt
ken; anderzijds hebben mensen behoefte aan een
te raken. De medewerkers bij ING gingen in grotere
eigen identiteit en herkenbaarheid. Wat zijn uw geruimtes werken maar er zijn ook kleinere ruimtes
dachten hierover?
beschikbaar met wisselplekken om in stilte te kunnen
‘Dat is niet zo simpel. Mijn vooroordeel is dat mensen
werken. Mensen begonnen aanvankelijk heel zuinig
te kijken. Maar ze zien ook de voordelen. Het is veel
heel graag zelf een stempel willen zetten op hun werkeenvoudiger snel wat informatie uit te wisselen.’
omgeving. Dat sluit een zekere uniformering echter
niet uit. Uniformeren is bovendien zeer kosteneffectief.
In de vastgoedwereld wordt indringend gezocht naar
Door schaalvoordelen te benutten is het mogelijk
scherper in te kopen. Dan komt budget beschikbaar
minimalisatie van vierkante meters om de huisvestingsvoor extra kwaliteit. Mensen waarderen het als ze in
kosten te drukken. Daarbij lijkt men zich niet te realienigerlei vorm een klein bedrag mogen besteden of
seren dat investeren in productiviteitsverhogende faceigen spullen mee mogen nemen om zo een eigen sfeer
toren interessanter kan zijn, omdat productiviteitswinst
te creëren. Ik herinner me de kribbige reacties op het
economisch gezien veel effectiever is dan reductie van
de huisvestingskosten. Hoe zou deze discussie kunnen
nieuwe gemeentehuis van Den Haag waar de architect,
worden gestimuleerd?
Richard Meier, de stelregel hanteerde: “Alles mag als
het maar wit is”. Naar aanleiding van elke geranium in
‘De moeilijke bewijsbaarheid van productiviteitsbeleid
de vensterbank meldde zich een advocaat uit New
maakt deze discussie lastig. Als we de kantooromgeYork. Dat wordt ervaren als een hele harde regie.’
ving in Nederland vergelijken met de VS, waar in
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cubicles wordt gewerkt, dan doen we het in Nederland
minstens zo goed in een prettigere omgeving. Wij
leven in de veronderstelling dat een prettige werkomgeving helpt. Het zou helpen als we wat preciezer
zouden kunnen meten wat de meerwaarde van een
prettig werkklimaat is. Nu beweren we vooral dat het
productiviteitstechnisch van belang is om mensen een
enigszins geïndividualiseerde, motiverende en inspirerende werkomgeving te bieden. Zo geformuleerd
zal niemand daarop tegen zijn, maar het blijft een
beetje een vrome wens. Het wordt pas echt interessant
als we weten of de extra investering in een leuk schilderij aan de muur zich terugverdient of niet.’
Wat vindt u belangrijke omgevingsfactoren die de
productiviteit ondersteunen?
‘Licht, ruimte en hoge plafonds vind ik interessante
elementen. Ze creëren een prettig gevoel. Ook beeldende kunst is van belang. ING had een heel goed
beleid. Wereldwijd konden personeelsleden kiezen
uit 60.000 kunstwerken om hun kamer mee te verlevendigen. Goede ergonomische stoelen zijn ook erg
belangrijk.’
Zijn er dingen in de werkomgeving die u niet zou doen?
‘Er is eigenlijk maar één interessant object waarover
ik met enige verbazing vertel, en dat is de prikklok.
Het is vooral interessant waarom we dit negentiendeeeuwse instrument nog hebben. Op mijn vraag of we
die prikklok niet konden afschaffen, klonk het antwoord dat het personeel dat niet wilde. Zo’n prikklok
registreert namelijk heel objectief hoeveel tijd de
mensen hier doorbrengen. En bij veel parttimebanen
zijn er dan ook geen zorgen dat de collega’s minder
bijdrage leveren. Ik probeer het niet goed te praten,
maar de ondernemingsraad hier is een voorstander
van de prikklok.’ 
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> ir. Iris Bakker (www.levenswerken.eu), huisvestingsadviseur,
promovendus aan de TU Delft bij prof. Peter Vink, Industrial
Design/TU Delft en TNO.
Dr. ir. Theo van der Voordt is universitair hoofddocent aan de
Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, afdeling Real Estate &
Housing, en senior onderzoeker bij het kenniscentrum Center for
People and Buildings in Delft.
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