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‘Lef loont’
Heraclitus zei het al: ‘panta rhei’. Ook voor de eigentijdse directeur is er 
weinig dat dezer dagen hetzelfde blijft. Onder invloed van de opkomst 
van Het Nieuwe Werken (HNW) ondergaan niet alleen ‘gewone’, maar 
ook directie- en managementwerkplekken drastische veranderingen. 
John Venneman en Frank Verberne van Human-Space leggen uit op 
welke wijze directies moeten omgaan met deze veranderingen. “Wat Het 
Nieuwe Werken een organisatie oplevert, wordt sterk bepaald door de 
positie en rol die de directie neemt”. Auteur: Henk-Jan Hoekjen.

Aan mooie kantoren geen gebrek. Zelfs 
in deze crisistijden staan de kolommen 
van Inside Information (en andere tijd-
schriften) vol met smaakvolle inrichtings-
projecten, waarin kosten noch moeite 

gespaard zijn om de invoering van Het 
Nieuwe Werken (HNW) – want daar gaat 
het dan meestal om – vergezeld te laten 
gaan van een visueel spektakel, dat niet 
zelden herinneringen oproept aan de 
oerknal van HNW in Nederland: het suc-
cesvolle Interpolis-project. Betekent dit 
dat invoering van HNW meestal leidt tot 
eenheidsworst? “Als het goed is niet”, 
zegt John Venneman, die samen met 
Frank Verberne en Wiro van Vilsteren 
partner is van Human-Space, een advies-
bureau, dat ondernemingen begeleidt bij 
de analyse, creatie, realisatie en imple-
mentatie van HNW-projecten. “Natuurlijk 
is er een periode geweest waarin bedrij-
ven simpelweg het interieur van Inter-
polis kopieerden. Maar die fase zijn we 
voorbij. In de markt ontstaat steeds meer 

het besef dat er geen standaardoplos-
singen bestaan. Ieder bedrijf is anders en 
dat betekent dat ook iedere HNW-oplos-
sing organisatiespecifiek moet zijn.” 

John Venneman weet waar hij over 
praat. Dankzij een jarenlange ervaring 
in de interieurbranche – onder meer bij 
Gispen en Ipmmc Consult – weet hij hoe 
de hazen lopen in het projectinterieur. 
Datzelfde geldt voor Frank Verberne. Als 
project- en interimmanager houdt Ver-
berne zich al meer dan 20 jaar bezig met 
organisatieontwikkeling en veranderma-
nagement. “Vanuit mijn ervaring weet ik 
dat het heel belangrijk is om eerst helder 
te krijgen wat een klant voor ogen heeft 
met HNW”, zegt Verberne. “Vaak heeft 
een klant bij aanvang van een traject 

De drie partners van Human-Space (vlnr): Frank 

Verberne, John Venneman en Wiro van Vilsteren. 

Zij zijn van mening dat directies nauw betrokken 

moeten zijn bij herinrichtingoperaties. 
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al een bepaalde fysieke oplossing in 
het hoofd. Maar HNW gaat over meer, 
namelijk over een herpositionering van 
je organisatie, gegeven nieuwe ontwik-
kelingen op het gebied van arbeid en 
organisatie, technologie, huisvesting en 
duurzaamheid. Deze en andere invals-
hoeken zal een organisatie eerst moeten 
onderzoeken, voordat de fysieke verta-
ling plaatsvindt. Alleen zo kun je van 
een HNW-project een topproject maken.” 
Venneman vult aan: “Het lukt alleen om 
los te komen van de clichéoplossingen 
wanneer je de juiste vragen stelt.”

Welke rol moet een directie spelen in een 
verandertraject?
Venneman: “De ervaring heeft ons ge-
leerd dat de mate waarin de directie haar 
nek uitsteekt doorslaggevend is voor het 
slagen van een HNW-project.” Verberne: 
“Directeuren zijn in grotere organisaties 
gewend om zaken te delegeren. Als ze 
HNW zien als een huisvestingsvraagstuk, 
leggen ze dit bij de facilitair manager 
neer, die vervolgens met een oplossing 
moet komen. Vaak ziet deze facilitair ma-
nager de opgave als een vierkante meter- 
en herinrichtingprobleem en veel minder 
als organisatievraagstuk, laat staan als 
een gedrag- en verandervraagstuk. Bo-
vendien is een facilitair manager minder 
in de positie om de opdracht fundamen-
teel tegen het licht te houden. Wanneer 
de facilitaire dienst de opdracht krijgt voor 
het ontwikkelen van een HNW-omgeving, 
krijg je daarom meestal ‘me-too’-inrich-
tingoplossingen.” Venneman knikt. “Bij 
álle werkelijk succesvolle projecten op 
het gebied van HNW heeft de directie een 
sleutelrol gespeeld: Interpolis, Rabobank, 
noem maar op. Zij hebben lef getoond.”

Facilitair managers moeten dus een an-
dere rol spelen?

“Klopt”, zegt Verberne. “Zij moeten lef 
hebben, want lef loont! Daar zijn zij 
prima toe in staat; het deskundigheidsni-
veau in Nederland is hoog. Bovenal moe-
ten zij de directeur aanspreken in zijn rol 
als opdrachtgever. Immers, de directie is 
in de positie en in staat om nieuwe keu-
zes te maken.” Venneman: “De wereld 
verandert voortdurend, dus bedrijven 
kunnen niet stil blijven zitten. Omdat een 
bedrijf alleen succesvol kan veranderen 
op basis van een duidelijke visie op waar 
het naar toe wil, zal een directie nauw 
betrokken moeten zijn bij een verander-
traject. Zij zal vooruit moeten kijken en 
aangeven wat ze wil en waarom. Het 
ontwikkelen van een inspirerende visie 
is immers een essentiële taak van een 
directie.”

Maar het is toch ook belangrijk om me-
dewerkers te betrekken bij de verande-
ringen?
“Natuurlijk”, zegt Venneman. “Wij pleiten 
er ook niet voor om de medewerkers aan 
de zijlijn te zetten. Integendeel zelfs. De 
fundamentele keuzes moeten gemaakt 
worden door de directie, maar vervolgens 
is het erg belangrijk dat medewerkers 
actief participeren. Vanuit hun kennis 
van werkprocessen zijn ze waardevol bij 
de precieze invulling van veranderingen 
in de werkorganisatie en huisvesting.” 
Verberne: “Eigenlijk moeten directeuren 
dus ‘half werk’ leveren. In een succesvol 
traject worden de mensen in een orga-
nisatie uitgedaagd om mee te denken, 
om de andere helft in te vullen. Je moet 
mensen niet platslaan met een plan dat 
al helemaal is uitgewerkt.” Venneman: 
“We hebben een aanpak opgesteld waar-
mee het mogelijk is een dergelijk veran-
dertraject succesvol te doorlopen. Daarbij 
onderscheiden we acht stappen. In de 
eerste fase gaat het vooral om het ‘onder-

zoekend denken’; dit is de fase waarin 
de directie de visie op de toekomst for-
muleert en het projectteam de daaruit 
afgeleide doelstellingen bepaalt. Daarna 
volgt het ‘functioneel creëren’, het ‘plan-
matig realiseren’ en de feitelijk imple-
mentatie van HNW in de gebruiksfase. Bij 
alle fases moet iedereen in het bedrijf op 
enigerlei wijze betrokken worden. Want 
alleen dan kan een nieuw werk- en 
huisvestingsconcept succesvol ingevoerd 
worden.”

Hoe zit het met het ruimtelijke aspect van 
hiërarchie? 
“Ook dat is een belangrijk onderwerp 
wanneer je het hebt over HNW”, zegt 
Verberne. “In het gemiddelde kantoor zie 
je dat er allerlei symbolen van macht ge-
creëerd zijn. Directeuren hebben meestal 
een werkplek én een overlegplek in hun 
kamer. Of die laatste plek daadwerkelijk 
gebruikt wordt, is eigenlijk niet van be-
lang; een overlegtafel in het celkantoor is 
een symbool van hiërarchie. Het gaat om 
het aantal vierkante meters; hoe hoger 
je komt in de organisatie, hoe meer vier-
kante meters je krijgt.” 

Zijn dergelijke symbolen per definitie 
slecht?
“Zeker niet”, zegt Venneman. “Hiërarchi-
sche symbolen in het kantoor – welke 
dat dan ook zijn – komen tegemoet aan 
een primaire menselijke behoefte; elke 
menselijke groep kent een natuurlijke 
hiërarchie. Mensen vormen groepen om 
aan de ene kant ergens bij de horen en 
aan de andere kant om zich van elkaar 
te onderscheiden. Het is onzinnig om 
dat te ontkennen of te onderdrukken.” 
Verberne: “Identiteit is daarom in het 
creëren van werk- en kantoorconcepten 
een belangrijk aspect. Krijgen groepen 
en afdelingen ‘een eigen gezicht’ bin-

‘Hoe hoger je komt in een 
organisatie, hoe meer vierkante 
meters je krijgt’
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nen de werkomgeving? Hoe profileert 
een organisatie zich naar haar klanten 
en de arbeidsmarkt? Dit zijn belangrijke 
vragen, die in het voortraject bediscus-
sieerd moeten worden. Het ontwikkelen 
van een HNW-concept biedt organisaties 
namelijk de mogelijkheid zich te herpo-
sitioneren, ook ten aanzien van het toe-
passen van hiërarchische symbolen. In 
Nederland zie je overigens dat veel van 
die symbolen – meer dan bijvoorbeeld in 
Duitsland – verdwijnen.”

Wat komt daarvoor in de plaats?
 “We gaan in Nederland veel meer naar 
‘dienend leiderschap”, zegt Verberne. 
“Moderne directeuren stralen uit, dat 
zij de uitdagingen samen met hun team 
willen aanpakken. In Nederland staat 
de directeur in toenemende mate tussen 
zijn medewerkers, in plaats van erboven. 
Dat heeft onder meer te maken met het 
feit dat er momenteel een generatie de 
arbeidsmarkt betreedt met hele andere 
ideeën over gezag. Voor jongeren moet 
gezag zich bewijzen en wordt het niet 
meer automatisch aanvaard als iemand 
manager of directeur op z’n visitekaartje 
of kamerdeur heeft staan.” Venneman: 
“Ook de nieuwe generatie is natuurlijk 
gevoelig voor statussymbolen. Welke 
hiërarchische symbolen passen bij een 
organisatie? Moet je de hiërarchie ruim-
telijk tot uitdrukking laten komen in een 
aparte directiekamer? Of in de nieuwste 
iPad voor de directeur? Of moet je juist in 
het geheel geen hiërarchische symbolen 
meer toelaten en de gezagsverhouding 
laten ontstaan in het intermenselijke 
verkeer? Het antwoord verschilt per or-
ganisatie.” 

www.human-space.nl

Ook binnen de meest egalitair ingerichte kantoren – op de foto het interieur 

van verzekeraar Interpolis – is er behoefte aan hiërarchische symboliek. 


