
Wat als iedereen straks thuis werkt? Dan worden de wegen 
leger en zijn er een stuk minder bedrijfspanden nodig. Maar 
gaan we dat praatje bij de koffieautomaat niet missen? Drie 
ervaringsdeskundigen kijken in hun glazen bol. 

Het is 2030, een maandag, half negen ’s ochtends. 
 Nederland gaat aan het werk. De meeste mensen  
klappen hun laptop open aan de keukentafel, of in het 
 kantoor even verderop in de straat in het dorp waar ze 
wonen. Naast hen geen collega, maar de buurman die 
voor een ander bedrijf werkt en in hetzelfde gebouw 
een plek huurt. 100 kilometer verderop verzamelen 
zich in een klein maar gezellig hoofdkantoor twintig 
mensen bij de bedrijfsespressobar voor een meeting, 
het enige moment in de week waarop ze elkaar fysiek 
ontmoeten. Hun verdere contact verloopt digitaal, ook 
op zaterdagavond, maar dan weleens niet op dinsdag-
ochtend, omdat hun kind dan moet afzwemmen. Op 
de snelwegen verloopt het verkeer soepeltjes. File? 
Ha, een probleem van twintig jaar geleden, die goeie 
ouwe tijd, toen Het Nieuwe Werken nog in de kinder-
schoenen stond. 
Een reëel scenario? Jazeker, vindt Tom Kniesmeijer, 
toekomstpsycholoog en initiatiefnemer van de Trend-
Rede, waarin hij samen met andere denkers de toe-
komst beschrijft. ‘Zo nieuw is Het Nieuwe Werken niet 
hoor. Het is een achterhaalde term. Maar’, nuanceert 
hij: ‘Hoewel bedrijven en overheden er veel mee bezig 
zijn, denken toch nog veel werkgevers én werknemers 
dat Het Nieuwe Werken inhoudt dat je af en toe een 
dagje thuis werkt. Veel bedrijven zien de noodzaak 
niet, en zijn niet bereid te investeren. Veel werkgevers 
vinden het griezelig de controle te verliezen. Aan de 
andere kant zijn werknemers bang om altijd en overal 
beschikbaar te moeten zijn, 24/7.’

De helft minder kantoren
Het architectenbureau van Ellen Sander (51) heeft  
de afgelopen jaren veel kantoren opnieuw ingericht. 
Volgens haar heeft Het Nieuwe Werken – HNW niet 
 alleen te maken met arbeidsmoraal (geen 9-tot-5- 
mentaliteit) en technologie (iedereen met een laptop 
aan een flexplek), maar ook met architectuur: ‘Hoe 
maak je optimaal gebruik van de ruimte zodat de 
mensen die er werken zich prettig voelen en zo pro-
ductief  mogelijk zijn.’ Ook in haar werk wordt HNW 
nog niet overal met open armen ontvangen. Bij een 
 interieuropdracht voor een belastingkantoor werd  
ze bij de lift opgewacht door enkele medewerkers. 
‘Bent u die vrouw die ons uit ons kantoor gaat jagen? 
zeiden ze.’ Sander lacht als ze eraan terugdenkt. ‘Ze 

Het gelukkige kantoorleven van de toekomst

De architect
  ‘ Bent u die vrouw die 
ons uit ons kantoor 
      gaat jagen? zeiden ze’

waren serieus benauwd. Veel medewerkers hadden 
hun  eigen kamer, ingericht met hun eigen koffiezet-
apparaatje, hun  eigen plantjes en andere persoonlijke 
dingen. Voor de rest was het gebouw van binnen 
grauw en grijs. Ze kwamen binnen en gingen meteen 
naar hun kamer. Ik legde ze uit dat ik het hele pand 
prettiger ging maken, zodat ze bij binnenkomst niet de 
noodzaak voelden  direct te vluchten naar hun eigen 
werkplek. Uiteindelijk zijn ze heel gelukkig met het  
resultaat, maar het heeft wel wat overredingskracht 
gekost.’
Een van Sanders laatste projecten is het nieuwe hoofd-
kantoor van de Rabobank in Utrecht. Enthousiast laat 
ze de grote ontmoetingsruimte zien. Bij binnenkomst 
word je verwelkomd door een prachtig vormgegeven 
espressobar, met een ‘dak’ erboven dat van kleur ver-
andert. In de grote, open ruimte zijn veel verschillen-
de werkplekken; tafels met gewone stoelen (die ook 
gebruikt worden om te lunchen), loungebanken,  
maar ook bureaus met instelbare bureaustoelen. ‘Het 
bureau van nu ziet er anders uit dan dat van vroeger. 
Compacter, zonder kastjes en laden. Die zijn nu over-
bodig. Bovendien hoeft er niet voor iedere werknemer 
een plek te zijn, het komt maar zelden voor dat ieder-
een tegelijkertijd op kantoor is.’ Ze verwacht dat we  
in het Nederland van 2030 nog maar de helft van de 
kantoren nodig hebben. ‘Het kantoor van de toekomst 
is een klein, compact gebouw, dat vooral een ontmoe-
tingsfunctie heeft. Het kantoorgebouw waar ieder zijn 
eigen kamertje heeft, behoort dan tot het verleden.’
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Persoonlijke grenzen
‘Voor mij betekent Het Nieuwe Werken de vrijheid om 
eigen beslissingen te nemen, met natuurlijk de verant-
woordelijkheid om te zorgen dat je je werk af hebt.’ 
Saskia Ruijter (40) werkt acht jaar bij de Rabobank. 
De laatste twee jaar is ze vooral bezig met de introduc-
tie van HNW bij haar werkgever. De kernbegrippen 
van Rabobank Unplugged, zoals HNW er heet, zijn: 
 eigen verantwoordelijkheid, samenwerking, minder 
regels, ondernemerschap, tijd- en plaatsonafhankelijk 
werken. ‘Zowel de klant als de medewerker vragen om 
meer flexibiliteit, daar moet je als bank in meegaan. 
De klant wil ook buiten kantoortijd van onze diensten 
gebruik kunnen maken, denk maar aan internetban-
kieren. Bij Het Nieuwe Werken gaat iedereen op zoek 
naar zijn eigen balans tussen werk en privé. Nu zie je 
nog dat veel mensen die twee dingen graag geschei-
den houden, maar straks lopen ze volledig door  elkaar 
heen. Dan is het geen issue meer.’
Dat de grens tussen werk en privé verdwijnt, daarvan 
is ook Edith Veltman (38), manager bij Microsoft, 
overtuigd. ‘Bij mij is dat nu al zo. Bij Microsoft is Het 
Nieuwe Werken zo’n beetje uitgevonden en ik heb  
die verandering de afgelopen veertien jaar van nabij 
 meegemaakt. Hier is Het Nieuwe Werken allang niet 
nieuw meer. Voor mij is dit de norm, maar ik realiseer 
me dat veel bedrijven zo nog niet werken.’

Van topdown naar bottom-up
In Het Nieuwe Werken staat vertrouwen tussen werk-
gever en werknemer centraal. Als baas moet je erop 
vertrouwen dat je werknemer – ook al zie je hem of 
haar niet – de juiste resultaten behaalt. Volgens toe-
komstpsycholoog Tom Kniesmeijer gebeurt dat nu nog 
erg vanuit een gecontroleerd systeem. ‘De baas gaat  
ervan uit dat werknemers niet met vrijheid kunnen 
omgaan, dat ze er de kantjes vanaf lopen. Dus wil hij 
dat zijn werknemers fysiek aanwezig zijn. Pas als 
 managers die controle durven loslaten, gaat nieuw 
werken écht werken. Die verandering van topdown 
(de baas bepaalt) naar bottom-up (vanuit de werk-
nemer) gaat in de komende tien jaar plaatsvinden.’
Saskia Ruijter erkent dat ze het in het begin zelf ook 
lastig vond. ‘Ik vond het heel normaal om op zaterdag-
avond in te loggen en een paar uur te werken. Maar 
een kappersafspraak plannen tijdens werktijd, dat 

Flexibele cijFers
Onderzoek van TNS Nipo wijst 
uit dat 85% van de Nederlanders 
het een goede zaak zou vinden 
als er meer mogelijkheden zou-
den zijn om flexibel te werken. 
87% denkt dat er dan minder  
beroep wordt gedaan op de  
kinderopvang, 81% verwacht 
minder files en 64% van de  
ondervraagden denkt dat de  
arbeidsparticipatie omhoog 
gaat. Tegelijkertijd zegt bijna 
90% van de niet-flexibele  
werkers dat flexibel werken voor 
hen niet is toegestaan. Van deze 
groep denkt 60% flexibel te gaan 
werken als die mogelijkheid wel 
zou bestaan. Vooral bij nieuw-
komers op de arbeidsmarkt is de 
mogelijkheid van flexibel werken 
een belangrijke of zelfs doorslag-
gevende factor bij het zoeken 
naar een nieuwe baan.

Het Nieuwe werkeN 
iN de politiek
Er wordt al lang gediscussieerd over flexibel 
werken, maar werkgevers en werknemers 
komen er tot nu toe nog niet uit samen. De 
Sociaal Economische Raad (SER) schreef in 
april van dit jaar een advies aan de minister 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De 
boodschap is dat ‘een toenemend aantal 
werkenden grote tijdsdruk en tijdgebrek  
ervaart.’ Volgens de SER ligt de oplossing in 
slimmer organiseren van tijd en plaats van 
arbeid en dienstverlening. Bedrijven spelen 
daarbij een belangrijke rol. ‘Zij kunnen zorgen 
voor een meer eigentijdse organisatie van 
het werk door meer variatie in tijd en plaats 
van arbeid. De ict biedt steeds meer moge-
lijkheden om tijd- en plaatsongebonden te 

durfde ik dan weer niet. Een verandering is altijd 
 wennen en het vergt inzet van zowel leidinggevende 
als werknemer. Niet voor alle functies is eenzelfde 
mate van flexibiliteit mogelijk. Je moet het integraal 
aanpakken, goede begeleiding bieden en eerlijk 
 communiceren.’
Zowel Saskia Ruijter van de Rabobank als Edith  
Veltman van Microsoft zouden inmiddels niet anders 
meer  willen. Saskia Ruijter: ‘Leidinggevenden moeten 
erop vertrouwen dat medewerkers hun werk doen. En 
niet de hele tijd over hun schouder mee willen kijken. 
Door de technologie is er zo veel mogelijk, maar het 
gaat ook om een gedragsverandering. Dat is niet een-
voudig, en niet iedereen vindt het even gemakkelijk 
zich aan te passen. Of er de voordelen van te zien.’  
Volgens Edith Veltman wordt er in 2030 op het werk 
niet meer gesoebat over of je wel of niet aanwezig 
bent. Of wat  anderen ervan vinden dat je wel of niet 
op kantoor bent. ‘Ik geloof niet dat iemand die 45 uur 
op kantoor heeft gezeten in plaats van 30 uur beter 
heeft gepresteerd. De discussie gaat in de toekomst 
over of je het succesvolle resultaat hebt neergezet en 
wat het fysieke minimum is dat je elkaar moet zien om 
dat resultaat te behalen. Met mijn team heb ik twee 
belangrijke meetings per maand, dan moet iedereen 
er zijn. En voor de rest maak je onderlinge afspraken, 
op tijden die je zelf  bepaalt. Als ik ’s avonds thuis inlog 
op het Microsoft-systeem, dan zie ik in één oogopslag 
wie er online is. Met een vraag weet ik dus bij wie ik  
op dat moment  terechtkan. Als ik iemand nog niet 
goed ken, ben ik voorzichtiger, zeker laat op de avond. 
In het begin voelde het nog weleens alsof ik iemand 
lastig viel, nu niet meer. We kunnen elkaars agenda  
online inzien, en dat maakt het zo veel gemakkelijker 
om gericht een afspraak te maken. Je werkt effectie-
ver, maar dat wil niet zeggen dat er geen tijd meer is 
voor gezellige  gesprekken.’

Even bijpraten
Want Het Nieuwe Werken ten spijt, volgens Saskia 
Ruijter verandert de behoefte aan menselijk contact 
niet, ook niet in de toekomst. ‘Als je drie keer naar  
de zelfde winkel gaat, vind je het ook leuk als de ver-
koper je de vierde keer bij je naam noemt, of een kop  
koffie aanbiedt.’ Edith Veltman: ‘We zullen altijd de 
behoefte hebben om elkaar te ontmoeten, gewoon 

omdat het leuk is, en omdat je onderdeel bent van een 
groter  geheel.’
Volgens architect Ellen Sander is die behoefte aan 
 contact ook de reden waarom het kantoor van de toe-
komst vooral als ontmoetingsruimte dient. ‘Mensen 
willen elkaar in het echt zien, niet alleen via een inge-
bouwde camera op een computer.’ Tom Kniesmeijer is 
het daarmee eens. ‘Zo zitten we in elkaar, we willen 
 elkaar graag vertellen wat we hebben meegemaakt, 
ideeën delen, het gevoel hebben dat we onderdeel zijn 
van een groep. De technologie kan eenzaam maken. 
We zitten te facebooken en te twitteren, zonder elkaar 
te zien. Nu is het allemaal nog leuk wat de smartphone 
te bieden heeft, straks is dat de gewoonste zaak van de 
wereld. En wordt het ook minder belangrijk.’

De cloud
Nederland is een kennisland en een groeiende kennis-
economie, zegt toekomstpsycholoog Tom Kniesmeijer. 
‘Aan de fabriekenkant komen er geen werknemers bij, 
althans in Nederland. Steeds meer mensen zullen de 
mogelijkheid hebben flexibel te werken.’ Ook techno-
logische ontwikkelingen dragen hier volgens hem aan 
bij. Volgens Kniesmeijer ontmoeten we elkaar over 
twintig jaar in de cloud. De wat? ‘Dat is een enorme 
 informatiewolk. Computers hebben tegen die tijd geen 
geheugen meer, alles gebeurt op het virtuele netwerk. 
Alles is gedigitaliseerd. Waar ter wereld je ook bent, je 
kunt altijd in de cloud.’
Edith Veltman van Microsoft is al aan het  werken in  
de cloud gewend. ‘De ‘Public Cloud’ is nu al veilig 

werken. Werknemers kunnen zo hun werktijd 
en privétaken beter op elkaar afstemmen.’ 
CDA en GroenLinks hebben in september  
samen het initiatiefwetsvoorstel ‘flexibel 
werken’ ingediend in de Tweede Kamer. 
‘Werknemers geven aan dat ze graag flexibel 
willen werken’, zegt Eddy van Hijum (CDA), 
‘Vaak is dit maar beperkt geregeld in de cao 
of zelfs niet toegestaan. Er is een cultuur-
omslag nodig op de arbeidsmarkt.’ Ineke van 
Gent (GroenLinks): ‘Wij zijn niet voor een  
samenleving waarin iedereen steeds meer 
werkt. Maar van het taboe op het feit dat  
je ’s avonds je laptop nog even zou kunnen 
 uitklappen moeten we ook af.’ Volgens beide 
 politici moet de werknemer met deze wet 
meer zeggenschap krijgen over zijn werkplek 
en werktijden. ‘De arbeidsmarkt van negen 

tot vijf, inflexibele roostertijden, verplichte  
aanwezigheid op kantoor en lange files in de 
spits, het zijn allemaal zaken die werknemers 
belemmeren.’ Hoewel zowel Van Hijum als 
Van Gent erkennen dat niet alle taken zich 
voor flexibele arbeid lenen (zoals verplegend 
personeel, leraren en winkelmedewerkers), 
ze denken wel dat het in meer sectoren kan 
dan nu wordt gedacht.
Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft op 
het wetsvoorstel gereageerd en vindt het een 
zaak tussen werkgevers en werknemers om 
afspraken te maken over werktijden; wettelij-
ke kaders hiervoor zijn niet nodig.  
Bovendien noemt de organisatie het voorstel 
‘symboolwetgeving’ omdat het aantal feitelij-
ke afspraken die geregeld worden volgens de 
wet, op één hand te tellen zijn. 

De toekomstpsycholoog
   ‘ De hele wereld komt 
            elkaar tegen in de cloud: 
een virtuele informatiewolk’

De Nieuwe Werken-specialist
‘ Het betekent vrijheid: 
       je eigen balans tussen 
  werk en privé’
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thuiswerken en ‘naar kantoor gaan’. Daar zit dan een 
advocate naast een social media-expert te werken. En 
dat levert spannende creatieve dwarsverbanden op.’ 
Ook Ellen Sander denkt dat woningen er  heel anders 
uit gaan uitzien. ‘Ik zie appartementen met gezamen-
lijke werkruimtes of een plek om te sporten. En een 
groei van het aantal panden waar je flexibele werk-
ruimtes kan huren.’

Retro Werken?
Conclusie: in 2030 doen we allemaal aan Het Nieuwe 
Werken. Files? We zijn vergeten dat we er ooit in 
 hebben gestaan. De helft van alle kantoren is weg  
of heeft een andere functie gekregen. Werk en privé 
lopen dwars door  elkaar heen, we werken meer en 
meer resultaatgericht. We maken zelf de keuze wat we 
waar en wanneer doen, en voelen ons daar niet meer 
schuldig over. Als het resultaat maar goed is. Zal het 
zo gaan? En voelen we ons daar happy bij? 
Toekomstpsycholoog Tom Kniesmeijer: ‘Over twintig 
jaar zijn we allemaal om en is Het Nieuwe Werken de 
norm. Een balans vinden tussen werk en privé blijft 
voor de een makkelijker dan voor de ander, ook in de 
toekomst.’ Hij lacht: ‘Misschien komt er dan wel een 
beweging die Het Retro Werken heet, met mensen die 
graag weer op kantoor werken, in een eigen kamer.’ 
Architect Ellen Sander gelooft daar niks van. ‘De vaste 
plekken en eigen kamers komen niet meer terug. 
Vroeger waren die echt nodig, met de vaste telefoon, 
vaste typemachine of dat bakbeest van een computer. 
Straks kan iedereen elkaar overal ontmoeten, met alle 
informatie die je nodig hebt op een laptop. Wie wil er 
dan nog in een benauwd kantoortje zitten?’

De architect
‘ Het kantoor van de 
           toekomst heeft vooral 
   een ontmoetingsfunctie’

Mee discussiëren over dit onderwerp? Ga 
naar www.estamagazine.nl. 

genoeg. Maar het vertrouwen vanuit de zakelijke 
markt zal moeten groeien, op basis van ervaringen. 
Bedrijven gaan de komende tien à twintig jaar de over-
stap maken van Private en Hybrid Cloud naar Public 
Cloud. Nu maken veel bedrijven juridische afspraken 
met medewerkers dat bepaalde informatie niet 
 publiek gedeeld mag worden. Dit zal aangevuld wor-
den met juridische afspraken met Cloud Computing-
providers over hoe er wordt omgegaan met specifieke 
informatie. In beide gevallen gaat het over vertrouwen 
én verantwoordelijkheid. Maar moeten we het daar-
om niet doen?’ Een goede beveiliging is ongelooflijk 
belangrijk, maar volgens Edith Veltman kunnen we 
niet om de technologische ontwikkelingen heen. 
Toekomstpsycholoog Tom Kniesmeijer noemt de 
cloud een mooie ontwikkeling, maar ook ongelooflijk 
kwetsbaar. ‘Ik denk dat we over twintig jaar de eerste 
cyberoorlog al hebben gehad. Bijvoorbeeld omdat 
 bedrijven elkaars cloud proberen te vernietigen. Elk 
nieuw systeem is fraudegevoelig.’

Anders werken, anders wonen
Anno 2011 staat er elke ochtend en avond gemiddeld 
200 kilometer file. Veel mensen beginnen op hetzelfde 
tijdstip in een kantoor dat gemiddeld een uur reizen 
van hun huis staat. Hoe zit dat in 2030, zijn de files  
dan verdwenen? ‘Dat denk ik zeker’, zegt architect 
 Ellen Sander. ‘Tegen die tijd werkt bijna  iedereen los 
van plek en tijd. Het zou belachelijk zijn als mensen 
dan nog steeds in de file staan.’ 
En - om nog een stap verder te gaan - gaan we door 
HNW met z’n allen verhuizen naar het platteland? 
Toekomstpsycholoog Tom Kniesmeijer verwacht niet 
dat de steden leeglopen. ‘Het cultuuraanbod en de 
voorzieningen houden de trek naar steden op gang. 
Vooral onder jongeren. Maar buiten de stad ontstaan 
wel nieuwe ‘communities’ van zelfstandige professio-
nals en mensen die Het Nieuwe Werken omarmen.  
Ze gaan in een flexibele woonomgeving wonen én 
werken: huizen met daaraan gekoppeld of vlak in de 
buurt een gedeeld basiskantoor, van waaruit een of 
meerdere dagen gewerkt kan worden. Met alle voor-
zieningen die nodig zijn om goed contact te kunnen 
onderhouden met collega’s die nog wel op het traditio-
nele kantoor zitten. Een nieuwe hybride vorm tussen 
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