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Terug naar kantoor na de coronacrisis
Het kantoor aanpassen voor de terugkeer van medewerkers, een visie 
ontwikkelen op de thuiswerkplek en nadenken over een nieuwe manier van 
werken voor de toekomst. Hoe doe je dat? 

Een groot deel van de kantoormedewerkers in Nederland werkt al langer dan een jaar vanuit 

huis. Een deel gaat inmiddels weer naar kantoor, maar velen hebben al lange tijd überhaupt 

geen kantoor van binnen gezien. Anderen hebben hun collega’s alleen via Teams meetings 

gezien en gesproken. Er wordt verlangd naar het teruggaan naar kantoor, elkaar weer 

ontmoeten bij de koffieautomaat en spontane wandelganggesprekken. Er zijn echter ook 

medewerkers die minder enthousiast zijn en zorgen hebben over de terugkeer. 

Hoe richt je dat teruggaan naar kantoor in? Waar moet jij als manager voor jouw 
organisatie allemaal aan denken? En hoe betrek je jouw medewerkers in dat proces? 

Bij deze en andere vragen staan we in deze whitepaper stil. Wij zullen onze overdenkingen en ons voorstel voor een 
aanpak met je delen.

Maart 2020: van 95% werken op kantoor naar 95% werken thuis
De coronacrisis zorgde ervoor dat onze manier van werken van de ene op de andere dag rigoureus veranderde. Waar 
in veel organisaties thuiswerken voorheen als privilege werd gezien, was dit plotseling de nieuwe norm. In de eerste 
periode is er keihard gewerkt om dit thuiswerken ICT-technisch en qua werkplekinrichting mogelijk te maken. Veel 
medewerkers ervoeren in die tijd uitdagingen in het combineren van het werk en de thuissituatie. Ook het adapteren 
van een grote stap vooruit in de IT-vaardigheden en het online communiceren bleken een uitdaging. Later bleek dit 
een nieuwe ‘competentie’. De omstandigheden waarin veel medewerkers ineens hun werk uitvoerden, vroeg om flink 
wat aanpassingsvermogen. We kennen allemaal de voorbeelden van de uitdagingen van collega’s met kleine kinderen, 
meerdere thuiswerkende huisgenoten of schoolgaande kinderen. 
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Op de langere termijn worden andere effecten zichtbaar. Er wordt op een aantal onderdelen meer efficiëntie ervaren 
met het thuiswerken. Reistijden naar kantoor en voor vergaderingen op locatie vervallen, waardoor er meer tijd 
overblijft voor andere zaken. De productiviteit was nog nooit zo hoog, maar dit is ook ten koste gegaan van andere 
waardevolle zaken die samenhangen met ons werk. Denk hierbij aan het missen van het sociale aspect van collega’s 
om je heen en de toegenomen vermoeidheid onder medewerkers . Bij vergaderen achter een scherm is lichaamstaal 
grotendeels afwezig en is het moeilijker om de sfeer te ervaren in een groep. Dergelijke interpretaties verwerkte ons 
brein voorheen op de automatische piloot. Ons brein moet nu harder werken om invulling te geven aan al die gemiste 
signalen en om nieuwe signalen te onderscheppen en te interpreteren. Denk aan iedereen tegelijk aankijken, jezelf in 
beeld zien, vertraging in de verbinding enzovoorts. Dat kost veel energie en zorgt voor vermoeidheid.

Wat zijn de ervaringen? Bewustwording dat het anders kan
Op individueel niveau bestaan er grote verschillen in de ervaring van het thuiswerken, maar gemiddeld genomen 
worden er meer voordelen dan nadelen ervaren.1 Uit onderzoek tijdens de coronacrisis blijkt dat meer dan 40% 
gemakkelijk kan thuiswerken. Bijna 70% ziet thuiswerken dan ook als een mooie manier om werk en gezinsleven te 
combineren.2 De vraag is welke effecten van de coronacrisis hierin tijdelijk zijn en welke een blijvende verandering 
teweeg zullen brengen.

Men is zich er in stevig tempo van bewust geworden dat het werkproces anders vormgegeven kan worden. Zaken die 
voorheen gangbaar waren, worden nu heroverwogen. En zaken die voorheen struikelden op implementatiestrijd en 
acceptatiedrempels zijn door de plotselinge ‘thuiswerkverplichting’ in maart 2020 verrassend snel ingevoerd. Er kon 
veel meer dan velen lange tijd voor mogelijk hebben gehouden.

Medewerkers heroverwegen hun manier van werken en stellen bijvoorbeeld de volgende vragen:
• Is het nog nodig om in de file te staan voor je werk? 
• Moeten we dagelijks naar kantoor om ons werk daar uit te voeren of kan dat ook ergens anders? 
• Willen we nog twee uur reizen om een overleg van een uur bij te wonen of kan dat ook digitaal? 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er steeds meer geluiden opgaan dat men na de coronacrisis het liefst een deel 
van de tijd thuis wil blijven werken. Hiermee neemt de kans toe dat medewerkers verder van het kantoor vandaan 
gaan wonen. Talenten zullen verder van huis willen en kunnen werken en verlangen van de organisatie dat hybride 
werkvormen goed georganiseerd zijn.
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Ook wordt ervaren dat leidinggeven op afstand goed mogelijk is. Er vindt een verschuiving plaats naar het beoordelen op 
basis van resultaten in plaats van op aanwezigheid. De zachte kant van het management is nog belangrijker geworden 
dan voorheen. In tijden van corona bleek de rol van managers essentieel in het erkennen én herkennen van de zachte 
factoren die het (mentale) welzijn van de medewerkers ondersteunen. De fysieke afstand maakte het voor managers 
lastig om in te schatten hoe het met hun werknemers ging. Belangrijke signalen zoals lichaamstaal ontbreken in een 
digitale werkomgeving. Dit vraagt een andere aanpak van veel leidinggevenden, maar ook hier is gebleken dat deze 
verandering mogelijk is. De vraag ‘hoe gaat het met jou?’ is geen vrijblijvende en loze vraag meer. Het moet leiden tot een 
dieper gesprek waarin ook ‘hoe gaat het met ONS?’ onderdeel is van het werk en welzijn van de collega én de manager.

Hoe wil jij in de toekomst werken?
Voor veel organisaties is de vraag nu hoe zij om moeten gaan met die nieuwe inzichten. Wordt de keuze gemaakt om 
thuiswerken een vast onderdeel van het werkproces te laten zijn of juist niet? In hoeverre laat men de medewerkers hier 
hun eigen koers in bepalen? En hoe kan die andere manier van werken het beste gefaciliteerd worden? 

Om hier een goed antwoord op te kunnen geven, moet eerst gekeken worden naar de organisatie zelf. Bij KWK zijn wij 
van mening dat een werkomgeving een vertaling moet zijn van de werkprocessen, activiteiten en cultuur van een bedrijf. 
Dit ligt impliciet of expliciet besloten in de organisatievisie. De visie op huisvesting moet hierbij aansluiten en worden 
vertaald in een huisvestingsplan, bouwstenen en een Programma van Eisen (PvE). Hoewel de mate waarin deze zaken 
zijn uitgewerkt binnen organisaties verschilt, is onze ervaring dat de meeste organisaties er wel een beeld bij hebben. 

Het gaat er nog meer dan voorheen om dat medewerkers de regie hebben om zelf de werkplek en de omstandigheden 
te kiezen waarin zij van mening zijn dat ze het beste uit zichzelf halen. Dat is meerwaarde voor de medewerker én de 
organisatie. Het optimaliseren van de medewerkerstevredenheid komt dan in de plaats van efficiëntie en productiviteit.

Wat we nu ervaren is dat veel wordt nagedacht over meer ontmoeten op kantoor en dat er gespeculeerd wordt over 
verminderen van het aantal vierkante meters. Die speculatie is wat ons betreft voorbarig. 
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Het nadenken over de veranderingen op het gebied van de huisvesting raakt voornamelijk het Programma van Eisen 
(PvE) en de bouwstenen. Maar heeft jouw organisatie al nagedacht over de eigen organisatievisie? Zijn er zaken in de 
bedrijfsprocessen die anders kunnen, activiteiten die erbij zijn gekomen of juist vervallen zijn, is het beeld dat jullie 
hebben van jullie eigen werk nog hetzelfde? 

Doordat veel uitgangspunten over het werk momenteel heroverwogen worden, is dit het uitgelezen moment om ook 
over dergelijke vraagstukken na te denken. En daar vervolgens de huisvesting bij aan te laten sluiten. 
Een belangrijke vraag daarbij is ook of deze uitgangspunten voor jouw organisatie al uitgekristalliseerd zijn? Zit je nog 
midden in het veranderingsproces en is het belangrijk om daar vinger aan de pols bij te hebben? Welke variabelen spelen 
er in jouw organisatie en de hoofdprocessen?

Bij de vertaling van de werkprocessen en activiteiten naar een werkomgeving, kan nagedacht worden over welke 
activiteiten op kantoor kunnen of moeten plaatsvinden en welke elders kunnen worden uitgevoerd. Ook kan het van 
belang zijn dat sommige teams of medewerkers regelmatig op kantoor aanwezig zijn. Hierbij is het raadzaam om 
individuele voorkeuren mee te wegen. Sommige personen vinden het prettig om concentratiewerk thuis uit te voeren, 
anderen doen dit juist liever op kantoor. 

Veel organisaties neigen hierbij naar een hybride vorm van werken, waarbij medewerkers zowel op kantoor, als op andere 
locaties en wellicht zelfs op andere tijden hun werk kunnen uitvoeren. Dit is een wezenlijk verschil ten opzichte van wat 
de meesten tot nu toe hebben ervaren. De medewerkers zullen met het teruggaan naar kantoor pas beginnen met de 
nieuwe ervaring.  Het is aan de organisatie om hierin de collega’s te begeleiden en faciliteren. 

Wat houdt hybride vergaderen in?
Het vergaderproces vond voorheen op locatie plaats en nu online in bijvoorbeeld Teams. Bij vergaderen in hybride 
vorm, kunnen in één vergadering tegelijkertijd medewerkers op kantoor in een vergaderruimte zitten, medewerkers 
inbellen vanuit huis én medewerkers inbellen vanuit andere (kantoor)locaties. Dit vraagt enerzijds ICT-aanpassingen 
aan vergaderruimten, maar ook geschikte voorzieningen voor de collega die vanuit een andere kantoorlocatie inbelt.
Daarnaast krijgt het leiden van zo’n vergadering een nieuwe dimensie, want hoe zorg je ervoor dat iedereen op 
dezelfde manier wordt betrokken en hoe ga je om met het praatje bij de koffieautomaat, dat straks door de digitaal 
aanwezigen wordt gemist. 
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Niet elke organisatie en elk werkproces leent zich even goed voor thuiswerken of hybride werken. Het is belangrijk om 
hier een goede afweging in te maken. Wij adviseren altijd om bij deze afweging de medewerkers zo goed mogelijk te 
betrekken, zij zijn het die het werk uiteindelijk uitvoeren. Ook is het goed om oog te hebben voor individuele verschillen. 
Mensen met eenzelfde functie kunnen heel anders aankijken tegen hun eigen werk en de manier waarop zij dit het beste 
kunnen uitvoeren. 

Er is geen ‘one size fits all’ oplossing, die ervoor zorgt dat de uitdagingen van het werken na corona voor elke organisatie 
opgelost kunnen worden. Het antwoord op de vraag ‘hoe wil jij werken?’ en ‘hoe doen wij dat als team?’ is voor veel 
organisaties én medewerkers anders en nog onbeantwoord. Duidelijke afspraken hierover gaan helpen, zodat zowel 
leidinggevenden als medewerkers weten wat zij van hun werkgever mogen verwachten, wat van hen verwacht wordt en 
welke vrijheden zij hebben om het beste uit zichzelf te halen. Dit is winst voor jouw organisatie. 

Terug naar kantoor, waar moet je rekening mee houden?
Veel medewerkers staan te springen om weer terug naar kantoor te mogen, maar vinden het ook nog spannend. De 
verwachtingen zijn hooggespannen, het risico van teleurstellingen ligt op de loer. Het is goed om erbij stil te staan dat 
er een periode zal zijn waarin medewerkers weer moeten wennen aan het teruggaan naar kantoor.3 Velen verlangen 
naar de gesprekken bij de koffieautomaat, maar staan minder stil bij het beeld van een volle werkvloer of drukte bij de 
liften. Om teleurstellingen te voorkomen, is het verstandig om vooraf na te denken over wat het betekent om terug naar 
kantoor te gaan en welke aanpassingen daarvoor nodig zijn. 
Het is noodzakelijk om hiervoor ook een plan te maken en hierbij zowel directie als de OR/MR te betrekken. Wat zijn de 
onderliggende zorgen van jouw collega’s en hoe kan je hen het comfort bieden om zich op kantoor weer veilig, prettig en 
welkom te voelen?

Na bijna 1,5 jaar op 1,5 meter afstand geleefd te hebben van onze omgeving, is de overgang naar een volle 
kantoortuin erg groot. Medewerkers moeten via trappen en liften naar hun verdieping. Staan in de rij voor de 
koffieautomaat, zitten op minder dan 1,5 meter van hun collega in vergaderruimten. Wees je ervan bewust 
dat dat niet voor iedereen prettig of veilig voelt.
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Bij het inrichten van het proces om terug naar kantoor te gaan, is het goed om na te denken over de volgende 
aandachtspunten: 

•  ARBO
In de wet is vastgelegd dat je als werkgever verantwoordelijk bent voor goede en veilige arbeidsomstandigheden. 
Corona heeft daar op het kantoor een nieuwe dimensie aan toegevoegd waar rekening mee gehouden moet worden. 
Wanneer de thuiswerkplek vast onderdeel van de werksituatie wordt, zal de discussie gevoerd moeten worden in 
hoeverre de werkgever verantwoordelijk is voor die thuiswerkplek. De risico’s ten aanzien van de thuiswerkplek 
kunnen worden meegenomen in een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) en worden vertaald in aanvullend 
thuiswerkbeleid. 

•  Facilitaire zaken
Als de thuiswerkplek vast onderdeel wordt van de werkomgeving, maak hier dan ook beleid voor. Maak afspraken hoe 
de inrichting, de financiering en het eigendom van de thuiswerkplek geregeld is. Denk ook na over de logistiek in het 
gebouw, waar kunnen opstoppingen worden verwacht en hoe kunnen deze worden tegengegaan?

•  Kantoorinrichting
Hoe zal er op kantoor gewerkt gaan worden en welke voorzieningen zijn daarvoor nodig? Wanneer er meer online 
vergaderd wordt, zijn ook meer afgesloten werkplekken nodig om overlast voor collega’s te voorkomen. De focus op 
meer ontmoeten vraagt om andere voorzieningen en afspraken. Hoe ga je om met die manager die 6 ‘calls’ op een dag 
doet en daarmee de belcel bezet houdt voor collega’s met een incidenteel gesprek?

•  ICT
Enerzijds zullen ICT-voorzieningen moeten worden aangepast of toegevoegd om de gewenste manier van werken 
mogelijk te maken. Denk hierbij aan systemen om hybride vergaderen mogelijk te maken, reserveringssystemen voor 
vergader- en werkplekken op kantoor, maar ook goede beveiliging van netwerken, apparatuur en data bij het werken 
vanaf externe locaties, zoals de thuiswerkplek. 

•  HRM
Welke vaardigheden hebben leidinggevenden en medewerkers nodig om goed om te kunnen gaan met de nieuwe 
manier van werken, kunnen hier trainingen voor worden aangeboden? Is er voldoende aandacht voor het fysieke 
en mentale welbevinden van de medewerkers, hoe kan dit gemonitord worden? Uit onderzoek blijkt namelijk dat 
thuiswerken (in minder optimale werkomstandigheden) kan leiden tot een afname van motivatie, concentratie en 
productiviteit en een toename van gezondheidsklachten.4
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•  Teambuilding
Wat is ervoor nodig om het teamgevoel, de binding tussen collega’s die niet altijd op dezelfde plaats en tijd werken in 
tact te houden en wellicht te versterken? Goed leiderschap op afstand is hier een belangrijke factor, maar ook elkaar 
actief opzoeken en informeren. Richt indien nodig een proces in om te zorgen voor een goed teambuildingstraject en 
implementeer de successen ervan in de bedrijfsprocessen. Bedenk ook hoe je nieuwe collega’s opneemt in een team.. 
Hoe laat je mensen zich welkom voelen en hoe gedraagt een team zich om een nieuwe collega mee te nemen in de 
afdelings- en organisatiecultuur?

Ons advies is om de medewerkers nadrukkelijk te betrekken bij het invulling geven aan de manier waarop terug naar 
kantoor wordt gegaan. KWK heeft goede ervaringen met een combinatie van het uitsturen van (wetenschappelijk 
onderbouwde) vragenlijsten en het inrichten van creatieve workshops, waarbij gezamenlijk met medewerkers, 
management en directie wordt nagedacht over de gewenste situatie. Wij zorgen in zo’n proces dat we samen met de 
gebruikers antwoorden vinden op bovenstaande vragen en invulling geven aan een aangepaste huisvesting. 

In onze aanpak staat de gebruiker centraal: wat heeft deze nodig om zijn werk goed uit te 
kunnen voeren? Hierbij gaan we terug naar het werkproces, de vraag hoe dit uitgevoerd wordt 
en op welke manier werknemers dat willen doen. Aan onze aanpak verandert in de basis niks. 
Ook hier is er sprake van een verandertraject en vinden wij het belangrijk om HR en/of een 
verandermanager een belangrijke rol in het proces te geven. 
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Experimenteer en leer (het hoeft niet in één keer)
Op dit moment kunnen veel organisaties nog niet overzien hoe hun manier van werken er over 5 jaar uitziet. Wij 
adviseren daarom om geen rigoureuze veranderingen door te voeren in de huisvesting, zoals het afstoten van vierkante 
meters of juist het overbevolken van de kantoortuin. Tegelijkertijd moet er nu wel nagedacht worden over de eerste 
aanpassingen om terug te kunnen keren naar kantoor. Wij maken hierbij onderscheid tussen een aanpak op de korte en 
lange termijn.

Korte termijn: veilig terug naar kantoor 
In eerste instantie is het belangrijkste dat het voor medewerkers mogelijk is om op een prettige en veilige manier terug 
naar kantoor te kunnen. In dit proces is een aantal stappen belangrijk:
- Doe onderzoek om bij de collega’s te achterhalen wat hun behoeften zijn, zowel op de werkplek thuis als op kantoor.
- Pas de capaciteit op kantoor aan naar maximaal 50% van voorheen. Werk bijvoorbeeld in ploegen met een 

inschrijfsysteem.
- Geef duidelijkheid over wie wanneer op kantoor welkom is en welke werkzaamheden of omstandigheden hierbij 

prioriteit hebben.
- Communiceer duidelijk over de aanpassingen op kantoor.
- Zorg dat de overgang van volledig thuiswerken terug naar kantoor geleidelijk aan gaat.
- Help je medewerkers zich de digitale mogelijkheden eigen te maken en investeer in trainingen, uitlegvideo’s en 

vraagbaken.
- Zorg dat de digitale ter beschikking gestelde middelen aansluiten bij het werkgedrag van je werknemers.
- Investeer in digitale middelen om hybride werken en digitale samenwerkingen te laten slagen. Niet alleen hardware, 

maar zeker ook software.
- Heb aandacht voor het welbevinden van medewerkers en collega’s. Een andere manier van werken vraagt veel van 

mensen en is niet voor iedereen even eenvoudig. 

Bij het inrichten van dit proces is het belangrijk om dit vanuit meerdere disciplines te benaderen, betrek in ieder geval 
huisvesting, facilitair, ICT en HR. Maar denk ook aan communicatie, financiën, een medewerkerscommissie of personeels-
vereniging. Zorg er steeds voor dat de focus niet alleen op het kantoor ligt, maar op alle werkomgevingen, dus ook die thuis. 

Lange termijn: experimenteer, evalueer en implementeer 
Als de coronapandemie ons iets geleerd heeft, is het wel dat ieder langetermijnperspectief in 8 weken volkomen 
achterhaald kan zijn. Accepteer deze ‘vloeibare lange termijn’ en pretendeer niet dat we ‘nu’ moeten weten wat goed is 
voor de komende 5 jaar. Een goed onderzoek hoeft geen revolutionaire uitkomst te hebben en een goede pilot kan ook 
als uitkomst hebben dat iets dus niet werkt, voor jouw organisatie in deze tijd.

De veranderingen die nu worden doorgevoerd, hoeven niet persé voor de lange termijn de juiste oplossingen te bieden. 
Na zo’n lange periode van uitdagingen en nieuwe inzichten is het lastig in te schatten hoe onze visie op werken de 
komende periode verder gaat ontwikkelen. Een mooie methode om dit te onderzoeken is het opzetten van één of 
meerdere proeftuinen. Dit zijn experimentele omgevingen waarin een nieuwe manier van werken wordt onderzocht 
door medewerkers dit te laten ervaren en de ervaringen vervolgens te evalueren. Deze proeftuinen 
kunnen direct bij de heropening van het kantoor worden ingericht, of op de iets langere termijn. 

Samen met de medewerkers kan hiermee worden achterhaald wat wel én wat niet werkt voor jullie organisatie. De 
resultaten kunnen vervolgens als input worden gebruikt bij het aanpassen van de huisvestingsvisie, het huisvestingsplan, 
de bouwstenen of het PvE. Bedenk vooraf op welke wijze je de proeftuin gaat evalueren en op welke vragen je antwoord 
wilt hebben. Bouw daarnaast ruimte in voor creativiteit van de collega’s. Open vragen en verdieping via workshops zijn 
hier bij uitstek geschikt voor.
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KWK helpt graag met dit veranderproces
Bij KWK hebben wij jarenlange ervaring met verandertrajecten in kantoorhuisvesting. Hierbij staat voor ons altijd 
de gebruiker centraal. De verandertrajecten waar veel kantoororganisaties nu voor aan de lat staan, zijn weliswaar 
gedreven vanuit de coronacrisis, maar in de basis zullen dezelfde processen als bij een regulier huisvestingstraject 
moeten worden doorlopen. Wel zien wij accentverschuivingen bij deze trajecten, zo krijgen HR 
en verandermanagement een grotere rol dan voorheen. 

De zoektocht naar een nieuwe manier van werken én huisvesten is voor veel organisaties een spannende zoektocht, 
maar vooral ook een interessante ontdekkingstocht. Wij begeleiden deze trajecten met veel plezier en zetten graag 
onze kennis en ons netwerk in om jou daarbij ook van dienst te zijn. Wil je meer weten over ons en weten wat wij 
voor jou kunnen betekenen? Schroom niet om contact met ons op te nemen, wij plannen graag een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek!

Anke Neecke
Huisvestingsregisseur
06 46 72 69 29
neecke@kwkbv.nl
Meer informatie
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Huisvestingsregisseur
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