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Voorwoord

HOE VIND JE ZÉLF DAT HET GAAT?

Hebben jullie dat ook? Dat je heel agressief wordt als je
baas aan het begin van een functioneringsgesprek tegen
je zegt: ‘Hoe vind je zélf dat het gaat?’ Ik wil dan altijd het
liefst wild om me heen slaan.
Want ‘Hoe vind je zélf dat het gaat’ – wat moet je dáár
nou op zeggen? Als je antwoordt dat je het wel lekker vindt
gaan, komt er in je dossier dat je te weinig aan ‘zelfreflectie’ doet, en als je zegt dat niet alles goed gaat, krijg je een
aantekening dat, euh, niet alles goed gaat.
Gek word je ervan.
Zo is er natuurlijk nog veel meer gekmakend op je
werk. Managers die ‘dagdagelijks’ zeggen bijvoorbeeld. Of
‘we nemen het mee’ – en dat er dan helemaal niks gebeurt.
Of de groepsapp! Die je de hele dag afleidt met de overbodigste berichten ter wereld. Maar ook de ‘stand-ups’, de
verplichte bedrijfsuitjes, de honderden cc-mails waar je
elke dag weer in staat. Die ene collega die altijd over z’n
kleinzoon begint als jij net midden in een ingewikkelde
alinea zit, de stinkende rijstwafels waar collega’s op zitten
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te knagen terwijl jij je probeert te concentreren.
Geef het maar toe. Jij dacht toch ook dat de coronacrisis het einde zou zijn van kantoor? Viel dat even tegen.
Want thuis ging alles natuurlijk gewoon in aangepaste
vorm door. Collega’s die tijdens het videobellen net zo lang
doorpraten als in de ‘oude’ vergaderingen. Vervelende managers die van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat appen,
mailen en facetimen, online-scrumsessies, de virtuele heidag. Maar ook de échte kantoortuin is er nog steeds. En we
gaan weer. Voorzichtig en op afstand, maar toch.
Omdat we moeten van onze baas. Omdat we ons gezicht er moeten laten zien omdat ze ons anders vergeten,
daarom ook natuurlijk.
Maar ik denk ook wel eens: we lijken soms wel verslaafd
aan kantoor, zoals je verslaafd kunt zijn aan nicotine of
chocoladesoesjes.
We zijn verslaafd aan de gezelligheid, aan de gelijkgestemden, aan het gedoe, aan de collega’s, aan de grappen
die alleen jullie begrijpen – zeker, je kunt ziek worden van
kantoor, van het lawaai, van de afleiding en er stress van
krijgen, maar uiteindelijk kun je er ook niet zonder – het
is haat én liefde.
Ik denk dat daarom de ijzeren wetten van de kantoortuin ook nooit veranderen, de grondregels waar iedereen
zich vroeg of laat aan moet houden. Net als de basisvragen
over kantoor, zo valt mij op. Die zijn ook al eeuwen dezelfde. Hoe je gelukkig wordt op je werk, waarom vrouwen het
vaak kouder hebben op kantoor dan mannen, hoe je een
mail begint en afsluit, hoe je een goede nieuwjaarsspeech
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schrijft, hoe we ons moeten gedragen op het kantoortoilet, wat we aan moeten tijdens een zoomvergadering, en
waarom mensen ‘onboarding’ zeggen: we dóén wel of we
supermodern zijn op ons werk; in de kern is er de afgelopen driehonderd jaar natuurlijk weinig veranderd.
Want ook al noemen we boerenverstand nu ineens ‘agile werken’, zijn er ‘chief happiness officers’ gekomen om
ons gelukkig te maken en moeten we door de corona meer
afstand houden: éígenlijk zitten we nog steeds in berenvellen voor onze grot.
Nou, en daarom schreef ik dit boek. Als een handboek
over hoe je met je kantoorverslaving omgaat, als een ode
aan het kantoorleven, als een handreiking als je het even
niet meer ziet zitten, maar ook als een waarschuwing. Als
een streep in het zand. Want natuurlijk werken we er over
vierduizend jaar nog en is kantoor niet kapot te krijgen – in
welke vorm dan ook. We moeten er wel voor zorgen dat dat
ook voor jou blijft gelden.
En dat je weet wat je terug moet zeggen als iemand je
vraagt hoe je zélf vindt dat het gaat.
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DE KANTOORTUIN IS DOOD – LANG
LEVE DE KANTOORTUIN

Nou, daar sta je dan, als ‘kantoorexpert’.
Heb je jarenlang tips gegeven hoe je kantoor kunt overleven, heb je columns vol gewaarschuwd voor de gevaren
van de drukke, open kantoortuin (stress! lawaai! afleiding!), heb je seizoenen lang je vingers blauw geschreven
dat mensen meer moeten thuiswerken om gezond te blijven, en dan komt er een virus en is alles ineens anders; het
kantoor zoals we dat kenden bestaat niet meer.
Want dat is toch wel iets waar we rekening mee moeten gaan houden, jongens: de kantoortuin van de hele dag
dicht op elkaar zitten, die blijft nog wel even weg. Met een
bil bij elkaar op het bureau, van elkaars gebaksbordjes
eten, samen een koelkast delen, samen lunchen in een
overvolle kantine, nieuwjaarszoenen, drukke vrijmibo’s:
díé kantoortuin zal niet snel terugkeren.
Ben ik daar héél rouwig om? Euh, nee. Voor mij voelde
kantoor ook al vóór de coronacrisis uit de tijd. Als roken in
het vliegtuig, als zonnen zonder je in te smeren en als vlees
eten zonder dat je daarbij denkt aan de gevolgen voor dier
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en milieu – als een hopeloos verouderde mastodont – en de
coronacrisis heeft dat alleen maar zichtbaarder gemaakt.
Want tuurlijk, het was hartstikke gezellig in de drukke,
open kantoortuin, en je kon er prima in je agenda bladeren,
‘afspraken inschieten’, ‘deepdives’ maken, ‘brainstorms’
en al die andere onzin waar niemand iets verder mee komt.
Maar werk waarvoor je de diepte in moet – werk dat je baas
van je verwacht, zeg maar – daar kwam je niet aan toe.
Mensen kregen ook stress in al die drukke kantoren,
en meldden zich er vaker ziek dan in een kantoor met meer
aparte kamers, en daarvoor begonnen steeds meer experts en wetenschappers te waarschuwen. Eigenlijk was
de kantoortuin al op weg naar de uitgang, maar er was
nog geen bittere noodzaak om hem af te schaffen. Die is er
dankzij het coronavirus nu wél.
Je hoort soms architecten of ceo’s zeggen dat de open
kantoortuin de ‘communicatie, de samenwerking en de
innovatie bevordert’ – maar daar moet ik altijd heel hard
om lachen. Want de ervaring leert dat dergelijke kantoren
de samenwerking juist belemmeren, omdat mensen zich
er terugtrekken achter hun scherm en hoofdtelefoons opzetten.
Ja, maar zo’n kantoor is wel lekker goedkoop omdat je
er meer mensen per vierkante meter in kan proppen, zeiden sommige werkgevers eerlijk. Maar dat was ook onzin.
Want als zich meer mensen ziekmelden door het lawaai en
de stress, kost het ziekteverzuim misschien nog wel veel
meer geld.
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Bestaat er een ‘coronaproof’ kantoor?
Maar ja, hoe moet het nieuwe kantoor er dan uit gaan zien?
Het kantoor post-corona? Vertel dát dan maar eens, mevrouw de kantoorexpert, als je het zo goed weet – als ik een
euro had gekregen voor elke keer dat iemand me die vraag
gesteld heeft, was ik nu miljonair.
Kort antwoord: ik weet het eigenlijk niet. Ik snap dat
jullie van mij een harde en duidelijke strategie verwachten,
net als zekerheden, actieplannen en afvinkbare taaklijsten, maar die zijn er niet. Want we weten domweg niet wat
het virus gaat doen. Of welk virus dan ook dat ongetwijfeld
nog gaat volgen.
Ik kan wel zeggen wat ik hóóp dat er zal gebeuren met
de kantoortuin. En dat is dat we de coronacrisis aangrijpen om kantoren beter te maken.

Weg met de flexplek
Want wat zou het mooi zijn als we door de coronacrisis ruimere werkplekken krijgen, dat we minder dicht op elkaar
zitten zodat we ons beter kunnen concentreren op ons
werk. Wat zou het mooi zijn als de verfoeide, onpersoonlijke flexplekken voorgoed werden afgeschaft omdat het niet
hygiënisch is als er steeds iemand anders zit.
Wat zou het ook mooi zijn als we zouden stoppen met
vergaderen, en niet alleen omdat het risico op besmetting
in een vergaderzaal groot is, maar gewoon omdat vergaderen niet werkt, daar is inmiddels voldoende wetenschappelijk bewijs voor.
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Niet dat het makkelijk zal worden om je collega’s op
afstand te houden. Want wat doe je met collega’s die doodleuk vragen of je even op hun scherm kunt meekijken? Die
elkaar op twintig centimeter afstand dingen uitleggen?
Die oude bekenden om de nek vliegen, die koffie gaan halen voor elkaar of, nog erger, dicht bij elkaar bij de koffieautomaat staan te kletsen?
Denken jullie dat zzp’ers die geen geld krijgen als ze
niet op het werk verschijnen, thuis zullen blijven als ze zich
grieperig voelen? Dat we alle niezende hooikoortspatiënten naar huis gaan sturen? Dat we onze baas zullen aanspreken op onveilig gedrag?
Nee hè?
De kantoortijger is nu ook niet bepaald de meest hygiënische diersoort ter wereld – daar maak ik me ook zorgen
over. Want denken jullie nou echt dat iedereen z’n werkplek steeds goed zal schoonhouden, dat iedereen zal blijven hoesten in z’n elleboog en z’n kopjes zal afwassen?
Als mensen hun handen nú al niet wassen na het plassen, waarom zouden ze dat dan wel ineens gaan doen nu er
toevallig een dodelijk virus door de wereld raast?
En dan zijn er nog de werkgevers die hun personeel
heel graag weer terug willen zien op kantoor, en daarom
corona omschrijven als ‘een griepje’ – ik verwacht dat veel
horrorfilms zich de komende jaren op kantoor zullen gaan
afspelen.
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