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Voor altijd
‘Outofoffice’

Het is een vandie zakendiewenormaliter afvinkenophetmo-
mentdatwemet vakantie gaan.Het aanzetten vandeautoreply-
functie inonze e-mail. Daarmeewordendegenendie eene-mail
sturenautomatischgeïnformeerddatwe er evenniet zijn.We
zijn ‘out of office’.

Debetekenis vandezeboodschap is inhet coronatijdperk
radicaal veranderd. Veelmensen zijn thuis gaanwerken. En
volgensde resultaten vanenquêteswil eenderde totwel dehelft
dat deels of voltijds blijvendoen.Opmijnuniversiteit, Tilburg
University, wasmaar liefst 62procent vanhet personeel hier
voorstander van.

Dezekrant berichtte zelfs over bedrijvendiena raadpleging
vandemedewerkershaddenbeslotenomhet kantoorhelemaal
‘dedeuruit te doen’.Meetings kunnenookomdepaarweken
in eenhippe accommodatiewordengehouden. Iedereen tevre-
denendebaas spaart gigantisch veel gelduit.De vraag is hoede
Zuidas er over tien jaar uitziet.

Het anders gaanwerkenende versmelting vanwerkmetde
privésfeer belovenblijvende engrote gevolgen vande coronacri-
sis teworden.Dezeontwikkelingwordtnamelijkniet alleen ver-
oorzaakt doorde lockdownendeanderhalvemetereconomie,
maar is ook een versterking vananderedrijvendekrachtendie
onswerkbeïnvloeden. Enals veel zakendezelfde kant opwij-
zen, ontstaaner structurele veranderingen.

Omtebeginnen is technologie vangrote invloedopdear-
beidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaardenen
arbeidsomstandigheden.VoorKarlMarx als econoomwashet
duidelijk. Als de technologie zich verder ontwikkelt – denkaan
stoommachines enaan, in onze tijd, digitalisering en robotise-
ring – gaandeproductieverhoudingen remmendwerkenopde
productiekrachten.Daardoor ontstaanernieuweproductiewij-
zen enookandere arbeidsrelaties en -organisaties.

Nederlandwas al koploper inEuropawat betreft hetwerken
opandere locaties.Dat komtdoorde vroegeopkomst en ver-
spreiding vanbreedbandinternet, de grotedienstensector, het
aantal zzp’ers enonze informelewerkcultuur. Al eind jarenne-
gentig sprakenwij over ‘het nieuwewerken’.

Onlangshad ikdeDuitse tv-omroepWDRopbezoek.De
Duitsers kekenmet verbazingnaarde situatie hier.Waar in
Nederlandophethoogtepunt vande lockdown60%vandewer-
kenden thuis achter de computer zat,waren inDuitslandde cij-
fers gestegen van12% tot 25%.
Ook verandert onzewerkwijze doordemilieu- enfileproble-

matiek. Bij de aanpak vanbeideproblemenhebbenwe inons
dichtbevolkte landnog teweinig vooruitganggeboekt.Ook
omdie reden staat hetwerken vanuit huis of verzamelgebou-
wen indebelangstelling.Die trendwordt verder indehand
gewerkt doordat er door corona eenbehoorlijke groepov-mij-

Thuiswerken en de daarmee samenhangende
versmelting van werk- en privé beloven blijvende
gevolgen van de coronacrisis te worden, schrijft
hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen.
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broodje of je bestelt het online.
Er zal eennieuwe tweedelingont-

staan.Mensen in cruciale beroepen,
zoals inde zorg, lijken in eerste in-
stantie altijdnodig opde traditionele
werkvloer.Maarde cardioloogbekijkt
nual thuis de resultaten vaneen scan.
E-health gaat eengrote vluchtnemen,
ook inhet licht vanhet terugdringen
van zorgkosten.Ookdemedewerker
vandeautofabriek zal soms thuis aan
e-learningdoen.

Wat overblijft, zijndewerkers inhet
primair en secundair onderwijs, de
landbouw,bouw, installatie- enmaak-
industrie, een afnemendstuk transport,
detailhandel, horeca, zorg enpolitie,
brandweer enambulancediensten.Voor
hun ‘ouderwets’ zware arbeidsomstan-
digheden, die deels samenhangenmet
het opleidingsniveau, dient aandacht te
blijven.

De conclusie vandit verhaal is ver-
strekkend:we zullen voor altijd én tege-
lijkertijdnooitmeer ‘out of office’ zijn.

MEER THUISWERKEN H
etwas 2007, de
Zuidas.Wewer-
denbijeenge-
roepen, debaas
hadeenaankon-

diging.Nerveus schuifeldenwe
naardekantine,waarwe leunden
op legewarmhoudbakken.Het
was goednieuws: ‘Kerst zou vroeg
komendit jaar.’Onder onzeneus
werd eenglimmendapparaat
onthuld, deFerrari onderde es-
pressoapparaten.We staarden,
weklapten, onzemonden vielen
open, er gingengeruchtendat
‘deze jongen vijf cijfers hadge-
kost’.Wekregenbarista-les, en
in groepjes leerdenweover kof-
fiebonenendepiston enhoe je
je collega kon verrassenmet een
hartje van cacaoopeenbedje van
cappuccinoschuim.

EvenkoffiehalenbleekHet
PerfecteVergadermoment. Rond
het ijzeren apparaat ontstond

eenminivergaderzaal: even iets
besprekenonder eenespresso-
tje. Eenklantenmeeting voorbe-
reiden, een training evalueren;
tussenhet schuimenen zetten
door gebeurde er ietsmagisch.
Espressodrinkenwerdhetnieu-
we roken: vergaderen, lachenen
roddelen, onder eenoverdosis
cafeïne.Natuurlijkwerdhet van
tijd tot tijd eenklaagmuur, voor
collega’s die stoomwildenafbla-
zenna eenzijdige of oneerlijke
kwartaalbeoordelingen.

Maarbovenal zorgdehet kof-
fiezetapparaat voor theater: de
lachklonk, ontspanningheers-

SanneKanis
De magie van
het koffiezet-
apparaat

d
Sanne Kanis is schrijver en adviseert techstart-ups.
Zij werkte op strategische posities bij Google, Spotify
en Booking.com.

ESPRESSO
DRINKENWAS
VERGADEREN,
LACHEN EN
RODDELEN. HOE
MOET HET NUMET
DEZE ESSENTIËLE
KANTOORFUNCTIE?

te en complimentjes vuldende
lucht.Hoemoethetnumetdeze
essentiële kantoorfunctie, nuCo-
vid-19medewerkers thuishoudt?
Lachenophetwerk verbindt, re-
lativeert, doorbreekt de sleur en
transformeertmuurbloempjes
tot kantoorclowns.Waarbij vaak
wordt bevestigddat debaas zijn
baannietmoet opgeven voor een
carrière als stand-upcomedian.

Wat als dekantoorhumor al-
leenonlineplaatsvindt?Bestond
dit soort humor twintig jaar gele-
dennogalleenoffline—tussen
debureaus—,het afgelopen
decenniumheeft deze eenhybri-
deweggevonden.Grapjes gaan
heenenweer over de chat,met
de support van fysieke commu-
nicatie, zoals eenopgetrokken
mondhoekof fronsendewenk-
brauw.De verbale, zichtbare
lichaamscommunicatie zet de
grap extra kracht bij. Eengrap
wordt onlineopgebouwd, als een
geplande aanval ophet voetbal-
veld. Scorendoe je face to face,
waarbij respect, aanmoediging
enherkenningwordenuitgewis-
seld.Dat chattenging indebe-
ginjarennatuurlijkweleens fout,
als de grappenniet naar elkaar
werdengestuurd,maarnaarde
persoon inkwestie.De grap van
deperfecte schoonzoondie inhet
weekend tochecht zeehondjes
zoudoodknuppelenwas aanzien-
lijkminder leuk toendeperfecte
schoonzoonhet chatvenster open
zag staanbij zijnbuurvrouw.

Inhet komendedecennium
zullenwehetwaarschijnlijk deels
zonderhet theater vanhet koffie-
zetapparaatmoetendoen.Webe-
gevenons in eennieuw tijdperk
van online-onlykantoorhumor.
Maarookdit kunnenweaan. Zo-
alswehardop lachenomscherpe
grappenopWhatsApp—met
gifs, emoji’s, links en foto’smet
spitsvondige captions—kunnen
wedat ook inde chatvensters van
Zoom,TeamsofBlueJeans. En
als dat echtniet lukt, doenweeen
collectief beroepopdeRonald
McDonald-clownsomcollega’s
achter hun laptop een lachophet
gezicht te toveren. Alles tegeneen
humorloosbestaan.

Deproductiviteit gaat omhoog,maar
dewerkdrukook, in ieder geval opdit
moment.De ergonomie vanhet thuis-
werken isniet altijd goed,waardoorbe-
roepsziektenkunnengaanopspelen.

Collegiale enarbeidsverhoudingen
zullen ingrijpend verandereneneen
sterker online- en virtueel karakter krij-
gen.Wathoudt inwerken, onboarding,
precies in?Blijf je als afgestudeerde
gewoonop je studentenkamertje zitten
werken? Is dat inspirerend? Staken, ac-
ties voordebedrijfspoort, hoewerkt dat?
Werk- enprivérelaties zullen elkaarmeer
danooit over enweer gaanbeïnvloeden.
Je partnerwordt feitelijk ook je collega,
of je hetwilt of niet.

Het zoeken vandurewoonruimte in
een stad als Amsterdam isnietmeerno-
dig als je voor eenAmsterdamsbedrijf
gaatwerken.Datwerkkun je ookge-
woon vanuit een voormalige krimp-
regiodoen.Cateringbedrijvenworden
het slachtoffer vanhet ‘nieuwstewer-
ken’. Tussendemiddagbak je je eigen

Een barista-
moment als
perfecte
vergadering.
ILLUSTRATIE:

ISTOCK

l Van Kooten en De Bie
wisten in 1986 al waar thuis-
werk toe leidt. ‘Dit is een bom
onder het kantoorgebeuren.’

l Al een oudje, deze ver-
taling vanWork Naked van
Cynthia C. Froggatt. Bevat
acht ‘essentiële’ adviezen.

l Iets om naar uit te kijken:
de producers van de reeks
The Office US komen met
een serie over thuiswerken.
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ders lijkt te zijn ontstaan. Bovendien
zienwe indatwemeer lokaalmoeten
gaanproduceren.Niet alleen vanwege
duurzaamheid,maar ookomminder af-
hankelijk te zijn vanhet buitenland.

We lijken terug te gaannaarhet tijd-
perk van voorde industriële revolutie,
maardan in eenongekendehightechver-
sie. InmijnwoonplaatsTilburgwerkten
voorde industrialisatie grote groepen
mensen thuis alswever. Zehadden zelf
deproductiemiddelen, deweefgetou-
wen,warenniet in loondienst,maar ver-
kochtenhunproductenaan fabrikanten
of rechtstreeks opde lokalemarkt. Ze
maakten langedagen, de arbeidsom-
standighedenwaren verre van ideaal en
indie grote gezinnen liepenookdekin-
derenover dewerkvloer.

Degevolgenvanwatwenuaanveran-
deringen inhetwerkmeemakenzijn im-
mensennogniet teoverzien.Computers
ensmartphones zijndenieuweweefge-
touwen indenetwerkeconomie.Anders
danvoorde industriële revolutie, hebben
weook inde thuisomgevinguiterst slim-
mecollega’s, inde vormvanalgoritmes,
appsenandere toepassingenvankunst-
matige intelligentie,waarvanwesteeds
meerafhankelijk zijn.Veelmensenheb-
benal geenechtebaasmeer, doordat ze
voor eigen risicoen rekeningwerkenof
doorhunprofessionele statusautonoom
functioneren.Envoor zoverweeenbaas
hebben,kandieonsniet altijdmeer zien.

Voorde coronacrisismaaktenweons
drukover dewerk-privébalans, zoalswe
datnoemden.Ginghetwerkniet te veel
eisen van ‘thuis’?Blevenweniet te lang
opde zaakhangen,waardoordekin-
derenniet op tijd van school of vande
opvangkondenwordenopgehaald, ook
geziendefileproblemen?Zoudenorga-
nisatiesnietmoeten stoppenmethet
sturen vane-mails na zesuur ’s avonds?
Erwas eenbedrijfwaar omzesuurdebu-
reaus automatischwerdenopgehesen.

Deze zorgenwarennogdeels geba-
seerdopeen fysieke scheiding tussen
thuis endewerkplek. En juist die schei-
ding isnu razendsnel aanhet vervagen.
Maar er zijnnog veelmeer effecten.

‘‘WE GAAN TERUG NAAR DE TĲD VAN VOOR DE INDUS-TRIËLE REVOLUTIE. IN MĲNWOONPLAATS TILBURG
WERKTEN TOEN VEEL ZELFSTANDIGEWEVERS.
COMPUTERS EN SMARTPHONES ZĲN DE NIEUWE
WEEFGETOUWEN IN DE NETWERKECONOMIE’

‘Door de vroege opkomst
en verspreiding van breed-
bandinternet was Nederland al
koploper in Europawat betreft
het werken op andere locaties.’
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Tips

1.

2.

3.

Deel je werk-
ervaringen met
anderen

Vraag om
een bijdrage
in de kosten

Tips voor thuis-
werken van een
wetenschapper

Met hulp van de HowAmI-app
doet TNO onderzoek naar het
welbevinden van werkend Ne-
derland tijdens de coronacri-
sis. Via wekelijkse blogs deelt
het instituut de resultaten, ini-
tiatieven en adviezen van ex-
perts. En wie wil, kan ook zelf
aan het onderzoek meedoen.
monitorarbeid.tno.nl/
coronacrisis

‘Wie betaalt wat? In oktober
gaat de kachel weer aan. Als
de thuiswerker op kantoor
had gezeten, dan was de
verwarming wellicht uit ge-
bleven. Een tegemoetkoming
voor die kosten zou dus op
zijn plaats zijn’, suggereerde
CNV-woordvoerderWou-
ter de Jong onlangs in een
Volkskrant-artikel.

In een video van de Univer-
siteit van Nederland legt
hoogleraar organisatiepsy-
chologie Aukje Nauta uit
waarom thuiswerken goed is
voor onze productiviteit en
innovativiteit. En ze geeft tips
voor hoe je thuis leuk houdt.
Juist door een beetje aflei-
ding krijg je nieuwe invallen.
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