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Alternatieve werkplekken stimuleren lang niet altijd productiviteit

Een bureau in bed:
BARBARA DEBUSSCHERE
BRUSSEL

Staand zijn werknemers
creatiever en minder
individualistisch, zo
toont nieuw onderzoek.
Net daarom vergaderen
ze bij onder andere DHL
en VDAB staand. Maar
wat is nu echt de waarde
van het nieuwe werken
en de al even speels
ingerichte werkplek?
Amerikaans topauteur Philip
Roth weet het al jaren en ook in
IT-land zijn ze mee: staand werken werkt beter. Niet alleen ga je
daarmee de nefaste gezondheidseffecten tegen van urenlang
zitten, het is ook de beste manier
om de kop fris en alert te houden.
Op de IT-afdeling bij de VDAB
gaat het zo: tijdens de dagelijkse,
korte ochtendvergadering staat
het softwareteam in een kring en
gooit een pluchen hond naar
elkaar. Wie hem vangt, krijgt het
woord. Andere afdelingen experimenteren met wandelend vergaderen. In de IT-sector is de
stand-upmeeting ingeburgerd.
Bij de Scandinavische afdelingen
van DHL, bij Microsoft en
Facebook worden dagelijkse
‘stand-ups’ gehouden.

werkt dat beter?

Zonder stoelen
Onnozele trend of efficiënt en
slim? Onderzoekers aan de
Universiteit van Washington
concluderen dat laatste. In vakblad Social Psychological and
Personality Science publiceren
ze de resultaten van een experiment met staand werken. Ze
verdeelden vrijwilligers in twee
groepen die een filmpje moesten maken om nieuwe mensen
naar de universiteit te trekken.
Het ene team zat in een vergaderruimte met stoelen. Het
andere stond in een ruimte zonder stoelen.
Iedereen droeg een polsbandje met hoe actief en alert ze
waren. Resultaat: de staande
ploeg was meer betrokken bij de
opdracht en de teamleden hielden minder krampachtig vast
aan hun individuele ideeën dan
de mensen in de zittende groep.
Ze gaven verder aan dat hun
groepsgenoten hun eigen
ideeën er minder sterk door
drukten. Dat leidde allemaal tot
minder territoriaal gedrag. Ook
deelde iedereen meer informatie en maakte de staande groep
betere filmpjes.
“De fysieke ruimte beïnvloedt
hoe mensen werken en hoe ze
zich tot elkaar verhouden.
Zonder dat het veel geld kost kan
een werkgever zo het beste in
zijn mensen naar boven halen.
Bovendien toont de ene na de
andere studie dat langdurig zitten slecht is voor de gezondheid”,
besluit coauteur Andrew Knight.
Hendrik Delagrange, onderzoeker bij de Stichting Innovatie
& Arbeid (SERV), is niet verbaasd. “Op café is wat je aan de
toog zegt straffer dan wat je aan
een tafeltje zegt. Het is duidelijk
dat rechtstaan een dwingend
effect heeft. De klassieke werkruimtes en -methodes veranderen razendsnel, want wat Knight
zegt klopt. De werkomgeving
heeft een impact op het werk en
net daarom experimenteren
werkgevers om de klassieke kantooropstelling te doorbreken.””

l Werkplekken in het voormalige museum MU in Eindhoven: in bed of op de schommel met een konijn in de buurt.
‘Bedrijven moeten wel goed nadenken voor ze van de werkplek een halve speeltuin maken.’ © CORNEEL DE WILDE

‘Het klopt
absoluut niet dat
we per deﬁnitie
beter werken
wanneer onze
werkplek zo
speels mogelijk is’
HENDRIK DELAGRANGE
STICHTING INNOVATIE
& ARBEID

Daarom en ook om te bezuinigen duiken daardoor her en der
‘speelkantoren’ op. Delagrange:
“Sommige lijken meer op een
coffee shop of een hippe bar, met
een biljarttafel, gedempt licht en

sofa’s. Toch klopt het absoluut
niet dat we per definitie beter
werken wanneer onze werkplek
zo speels mogelijk is.”
Dat toont een Nederlands
sociaal experiment. Ontwerpbureau KNOL richtte in het
voormalige museum MU in
Eindhoven een werkplek in voor
‘flexwerkers’. Bij de start waren
er bedden, een koffiebar, lange
tafel, vrijwel geen bureaus, zacht
licht, een schommel, achtergrondmuziek, een tuin met een
konijn, leuke kleuren aan de
muur, lief personeel dat drankjes uitdeelt. “Er kwamen veel
hipsters vergaderen en kletsen”,
zegt Jorien Kemerink van
KNOL.
Zeer geleidelijk veranderde
KNOL de plek echter in een strak
en streng kantoor met de klassieke werkhokjes, tl-lampen,

grijze tape die op de vloer aangeeft hoeveel ruimte je hebt (een
vierkante meter). Kemerink:
“Het publiek werd serieuzer en
geconcentreerder. Minder rondhangen en meer werken was het
resultaat. En, opmerkelijk: mensen voelden zich het meest op
hun gemak in de derde week, net
voor de allerstrengste fase. Vrij
strikt dus, met weinig afleiding.
Er is dus duidelijk nood aan
structuur en rust. Wij raden
bedrijven aan goed na te denken
voor ze van de werkplek een
halve speeltuin maken, want je
verliest er dus ook dingen mee.”

Privacy
Delagrange is niet verbaasd.
“Talloze onderzoeken tonen dat
het afgesloten kantoor het best
is, zowel voor de productiviteit

en de concentratie als voor het
welbevinden. De meeste mensen vinden de open werkplek
niet aangenaam omdat ze de privacy inperkt en de concentratie
verstoort.”
Zowel
Delagrange
als
Kemerink verwacht dan ook dat
sommigen terug zullen komen
van de speelkantoorhype. “Niet
dat het ideaal, met ieder zijn kantoor, terugkomt. Dat is voor
bedrijven te duur. Maar werkplekken voor maximaal drie
mensen met glazen wanden,
zodat zowel contact met de anderen als rust verzekerd zijn, zijn
een slimmere investering dan de
landschapskantoren, de zitzakken en de schommels. Net zoals
eencombinatievanafgezonderde
werkplekken met ‘creatieve hoeken’ en inderdaad af en toe een
rechtstaande brainstorm.”

Oxfam erft
916.350 euro
van 86-jarige
BRUSSEL — Een overleden vrouw

uit Eeklo heeft haar hele fortuin
nagelaten aan Oxfam-Solidariteit,
de vzw bekend van haar wereldwinkels die opkomt voor een eerlijkere wereld. “Dit is de gulste gift
die we in vijftien jaar mochten ontvangen”, klinkt het dankbaar bij
Oxfam. De vzw liet in het Eeklose
regionaal blad Taptoe al een
bedanking afdrukken.
Agnes Devisscher (86) uit Eeklo
overleed op 21 maart 2013. De
vrouw die tijdens haar professioneel leven onder meer verificateur
was bij de belastingen in Gent had
geen man of kinderen. “We zijn
dan op een dag gecontacteerd door
de notaris”, zegt Petra Van
Wynsberghe, die instaat voor de
legaten bij Oxfam. “De vrouw had
ons haar hele fortuin nagelaten:
916.350 euro. In het testament
stonden verder geen verduidelijkingen. We weten niet precies
waarom die dame ons in haar hart
draagt. Er stond ook niet vermeld
aan welke projecten we het geld
moeten besteden”.
Oxfam kon via de notaris wel de
familie contacteren. “En die vertelden ons dat de vrouw zeer
bewust leefde en sociaal geëngageerd was.” In het begeleidend artikel in Taptoe staat ook te lezen dat
Devisscher onder meer van financiële instelling veranderde nadat
gebleken was dat haar bank geld
geïnvesteerd had in zaken waar ze
helemaal niet achter kon staan.
Hoe de vrouw de grote erfenis
bijeenspaarde is ook niet geheel
duidelijk. “Ze leefde heel spaarzaam met weinig licht en lage verwarming. Niet uit gierigheid maar
vanwege het milieu en omdat ze
de natuur zo lief had”, is de enige
verduidelijking in het artikel.
Omdat Oxfam een goed doel is
moeten er maar 8,8 procent successierechten op betaald worden.
Zo blijft er nog 835.711 euro over
voor de vzw.
Oxfam schreef de familie al een
bedankbrief en plaatste ook in het
eigen blad een bericht. “We zijn
deze vrouw ontzettend dankbaar.
En haar ziel mag gerust zijn: we
zullen het geld goed besteden aan
een van onze vele ontwikkelingsprojecten in Afrika, MiddenAmerika en Zuidoost-Azië. Onder
meer onze acties tegen geweld
tegen vrouwen kunnen nog een
duwtje in de rug gebruiken.” (HLN)

Kortrijkse
jihadisten
trekken naar
Midden-Oosten
BRUSSEL — Twee jonge mannen uit

Kortrijk zijn naar het MiddenOosten getrokken om zich bij strijdende extremistische moslimgroeperingen aan te sluiten. Het gaat om
twee meerderjarigen van 19 en 27
jaar.
“De ene is geboren en getogen in
Kortrijk, de andere heeft een allochtone achtergrond”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne op
de regionale zender Focus-WTV.
“Onze instanties hebben duidelijk
zicht op het doen en laten van een
aantal geradicaliseerde mensen.
Maar meerderjarigen kun je niet
beletten het land te verlaten.”
De voorbije weken vonden er in
het Kortrijkse diverse huiszoekingen plaats die passen in het onderzoek naar Mehdi Nemmouche, de
vermoedelijke dader van de antisemitische aanslag in het Joods
Museum in Brussel. Nemmouche
verbleef een tijdlang in Kortrijk. (MV)

