HET NIEUWE WERKEN
Als we denken aan het OUDE WERKEN dan belanden
wij al snel bij de Oude Grieken, die als een van de eerste
kenniswerkers debatteerden over politiek en wetenschap.
Deze kenniswerkers, die met minachting op de werkende
zwetende slaven neerkeken, kwamen samen op de agora,
het centrale plein van de stad of het dorp. Zij introduceerden
het woord ‘scholea’ dat in feite ‘vrije tijd’ betekent omdat
kennis verwerven en kennis uitdragen niets heeft te maken
met werk, maar de ultieme geestesverrijking vormt die alleen
vrije tijd waardig is. Ook nu bevinden wij ons in een tijdperk
waar de kenniswerker centraal staat. In de huisvesting zien
we regelmatig nieuwe woorden opduiken, waarbij HET
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NIEUWE WERKEN momenteel modewoord nummer 1 is.
Enig gegoogel levert op dat HET NIEUWE WERKEN als een
middel wordt gezien tot kennisintensieve productiviteit. De
mens staat hierbij centraal. De omgeving is flexibel en de
technologie innovatief. En dit geeft ruimte voor een aantal
adembenemende ontwikkelingen waarvan menig kantoorinrichter gaat watertanden. Stel je de mens net ietsje meer
centraal, dan spreken wij over HET VERBETERDE NIEUWE
WERKEN. Maken we de omgeving weer net iets flexibeler
dan hebben we het over HET OPNIEUW VERBETERDE
NIEUWE WERKEN. Een extra ICT speeltje erbij en zie daar
verschijnt HET OPNIEUW VERBETERDE NIEUWE WERKEN MET NIEUWE FORMULE. Een plaatselijk verwarmde
stoel die gedachten kan lezen leidt tot HET OPNIEUW
VERBETERDE NIEUWE WERKEN MET OPNIEUW VERBETERDE FORMULE en met mobieltje dat tevens kan
functioneren als roeiapparaat, spreken we logischerwijs van
HET OPNIEUW VERBETERDE NIEUWE WERKEN MET
OPNIEUW VERBETERDE FORMULE VERSIE 2.0. En zo
kunnen we natuurlijk nog een tijdje doorgaan. Als we echter
kijken waar het bij echte kenniswerkers omgaat, is het in
vrijheid met andere kenniswerkers kunnen discussiëren over
allerhande onderwerpen, zonder direct de hete adem en de
striemende teugels van het management te voelen. En dat is
nu precies waar het bij de Oude Grieken omging. Eigenlijk is
dus HET NIEUWE WERKEN exact hetzelfde als HET OUDE
WERKEN. Het lijkt me dan ook meer dan logisch deze
laatste term bij de toekomstige huisvestingsconcepten toe te
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gaan passen.
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