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Ergernissen
indekantoortuin

B
ijna600 lezers
vuldeneind juli
onze vragenlijst in
over thuiswerken
versushet kantoor.
Hetbetrof geen

wetenschappelijk opgezette
enquête,maardeantwoorden
gevenwel eengoedbeeld vanhun
voorkeurennaanderhalf jaar
thuiswerken.Het thuiskantoor
blijkt populair: ruim44%vande
respondentenwerkthet liefst
thuis. Eenhybride vorm,waarin
zowel thuis als opkantoor gewerkt
wordt, is voorbijna40%vande res-
pondentende ideale situatie. Een
schamele 16%zegtde voorkeur te
gevenaanwerkenopkantoor.
Daarmee lijkt het thuiswerken

onderFD-lezers een stukgeliefder
te zijndanonder alleNederlandse
werkenden. Zoblijkt uit recent
onderzoek vanTNOdat eenkwart
vandehuidige thuiswerkers inde

Veel FD-lezers staanniet te trappelenomterug te gaannaarde
werkvloer, blijkt uit onze lezersenquête. Tochzijn ermaarweinig
professionals die er straks volledig aanontkomen.Wat zijnde
grootste irritaties?Enzijn ze te verhelpen?

toekomst grotendeels of volledig
thuiswil blijvenwerken.Dehelft
ziet hetmeest inhybridewerken
eneenkwartwil volledignaar
kantoor terugkeren.
Het is aannemelijkdatde

voorkeursverhoudingen voor
de coronacrisis anders lagen.
Voor veel FD-lezers is dewerk-
vloer ogenschijnlijkuit degratie
geraakt.Hoekomtdat?Bevalt het
thuiswerken zogoedofbevalt het
kantoor zo slecht?
Volgenshoogleraar sociale

psychologieRoosVonk, vande
RadboudUniversiteit, heeft het
positieveoordeel over thuiswerken
waarschijnlijk temakenmet ge-
wenning. ‘Toendemaatregel net
vankrachtwas, ervaarden velen
het thuiswerkenals onhandig – ze
zaten ineensmetdekinderenen
mistenhetpraatjebij dekoffie-
automaat.Maar alsmensenhet
eenmaaldoen, vindenzeoplossin-

Respondentennoemden ‘luidruchtige bellers’,
‘aandachtvragers’ en ‘hyperactieve leuteraars’

DoorSusan
Sjouwerman
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gen voorpraktischeproblemenen
leren zeookde voordelenkennen.’
Het zit bovendien inons systeem
omhetbeste temakenvande situ-
atiewaarwe in terechtkomen, zegt
Vonk. ‘Inonsbrein zit eenonbe-
wuste spindoctor, die onsnaeen
tijdje laat denken:het is eigenlijk
maarbeter zo.’
Het sociale karakter vande

werkvloerblijkt eeneindeloze
bron vanergernis te zijn.Opde
vraagwatdegrootste irritaties
zijnopkantoor, antwoordthet
merendeel inde lezersenquête
lawaai enafleiding, veroorzaakt
door collega’s. Respondenten
noemdenondermeer ‘luidruchti-
gebellers’, ‘nodelozeaandachtvra-
gers’, ‘hyperactieve leuteraars’ en
‘collega’s die je voor eenkutpraatje
in jewerk storenen vervolgensbe-
ledigd zijn als jij geen tijd voorhen
vrijmaakt’.Deoverlast lijkt vooral
ervaren teworden inkantoortui-
nen.Menig respondent vulde als
grootste irritatie simpelweghet
woord ‘kantoortuin’ in.

Heavymetal
‘Het gedrag vancollega’s is altijd
al eenbronvanergernis geweest’,
zegtKarelBijsterbosch, profes-
sional organizer voorhetbedrijfs-
levenenondernemerscoachmet
zijnbedrijfWelgeorganiseerd. ‘Je
hebt er geen last vanals je thuis-
werkt.Mensenzienernu tegenop
omdat gedragweer temoetener-
varenopkantoor.’ Vonkdenktook
dathet probleemvoordemeeste
werkendenaltijd al aanwezigwas.
‘Ik vroeg zes jaar geledennaar
ergernissenopdewerkvloer in een
enquête voormijnboekCollega’s
enandereongemakken. Daar kwa-
mensoortgelijke zakenuitnaar

Eetgeluiden van
collega’sworden
niet gemist.

voren: eetgeluiden, tikkendehak-
ken, alsmaar luid telefonerende
collega’s.’

Rumoer en actie
Datdeeendaarmeer last vanheeft
dandeanderheeft temakenmet
dehoeveelheid geluiddiemensen
kunnenverdragenals ze gecon-
centreerdmoeten zijn. ‘Dathangt
samenmethetarousalniveau; dat
is jenatuurlijke staat vanactivatie.
Als je goedmoetpresterenmoet
datniveauniet te laag zijn,want
danben je sloom,maarookniet te
hoog,wantdanben je té opgewon-
den.Het optimaleniveau is voor
de eenhogerdan voordeander.’
Dat verklaartwaaromsommige
medewerkers eennoisecancelling-
koptelefoonopzettenomzich te
kunnenconcentrerenopeen taak
(zodat ze zominmogelijkprikkels
krijgen), enanderendiekoptele-
foongebruikenomheavymetal af
te spelen tijdenshet schrijven van
eenpitch (omhunarousalniveau
op te voeren). ‘De16%die zegthet
liefst opkantoor tewerken,hoort
misschienbij de groepdie van
rumoer enactiehoudt enonder
zulkeomstandighedengoedkan
presteren’, aldusVonk.
Demeerderheid vande lezers

vindtpraatjes en lawaai opde
werkvloer ergerdanbijvoorbeeld
slechtekoffie.Maar gevraagdnaar
degrootste tekortkoming vanhet
thuiswerken,noemen responden-
tenopvallendgenoeghet gebrek
aansociaal contact. Ruim35%
vindthet eengroot gemisomniet
indenabijheid van leuke collega’s
te zijn. Ietsmeerdan29%noemt
hetmindermakkelijk overleggen
met collega’s en leidinggevenden
degrootste tekortkoming van
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het thuiskantoor.Mensen
ergeren zichopdewerk-

vloerblijkbaar aan juist datwat ze
thuis zeggen temissen.Dat lijkt
tegenstrijdig.
Niet per se, zegthoogleraar

Vonk. ‘Het gaathier over twee
kanten vandezelfdemedaille.Net
als allemensenkunnencollega’s
gezellig en inspirerendzijn,maar
ook irritant. Ende collega aanwie
je je ergert is doorgaansniet de
collegadie jehadwillen spreken
omdat jemet een vraag zit of
omdat je iets over jeweekendwilt
vertellen.’

Verplicht conformisme
Waar thuiswerkersmeestal geen
gebrekaanhebben is autonomie.
Bijna37%vande lezers zegt dathet
werken in eigen tempoenzelf be-
palenwanneer erpauzes genomen
wordendegrootste voordelen zijn
aan thuiswerken.Hetmeemoeten
inde vaart der volkerenopkantoor
ervarennogalwat respondenten
als vervelend. ‘Vroegmoeten zijn
omeenwerkplek tebemachtigen’
en schaarsebureaus inhet alge-
meenzijn veelgehoordeklachten.
Iemandvathet samenals ‘het
gevoel in eenkeurslijf te zitten’ en
eenander als ‘verplicht confor-
misme’. ‘Thuis kan ik tussendoor
wat oefeningendoenof eenom-
metjemaken, opkantoorben ik
dehele tijdproductief ofmoet ik
dat in ieder geval tonen’, aldus een
respondent.
Andere ergernissendie een

gevoel vanmachteloosheid en
frustratie oproepenzijn vieze
toiletten, collega’s die gezamen-
lijke ruimtes rommelig achterla-
ten eneen slechtbinnenklimaat.
‘Een zeer geïsoleerde ligging en

er kangeen raamopen’, noteerde
eendeelnemerover zijnof haar
kantoor. ‘Indewinter is het vaak
zokouddat ikmijn jas aanmoet
doen’, schreef eenander. Volgens
VonkenBijsterboschmoeten
zulke irritatiesniet temakkelijk
wordenafgedaan. Iets simpels als
eenpermanent gesloten raamkan
hetmentalewelzijn endepresta-
ties vanmedewerkers aantasten,
omdathet ze vanhunautonomie
berooft.

Roepende indewoestijn
Watdaarbij niet helpt, is dat veel
respondenteneen roepende in
dewoestijn zijn alshet gaat om
hungrootste kantoorergernissen.
Eenmeerderheid vande lezers
stelt dat irritaties opdewerkvloer
nietworden verholpenals zedie
onderdeaandachtbrengen van
leidinggevendenofdirectie. ‘Dat
is demanagerdie zegt “Ikhoor je”,
maar vervolgensgebeurt erniets.
In zo’n geval is het goedna te gaan
of jebij de juistepersoonmetde
juistebevoegdhedenbent’, zegt
Vonk. ‘Zo ja: gahet gesprekaanen
zorg ervoordat er aanhet eindeen
concrete afspraakop tafel ligt, al
is hetmaar een vervolgafspraak
als erniet direct ietsmogelijk is.
Alleenmaar zeggendat je ergens
mee zit is namelijkniet genoegom
hetprobleemop te lossen.’
Voorwie zijndagen lieverniet

meeropkantoor slijt, zijn op
dezelfdemanier ookafspraken te
makenmet leidinggevendenover
thuiswerken.Bepleit je zaakmet
bewijs, adviseertBijsterbosch.
‘Laat jebaas ziendat je veel taken
opeenefficiëntemanier thuis
kuntdoenendat jouwproduc-
tiviteit daar aantoonbaarhoger
ligt danopkantoor.’ Af en toeop
dewerkvloermoeten verschijnen
hoeft ookgeen ramp te zijn,meent
hij. ‘Zakendieminder concentra-
tie verlangen, kun je clusterenop
zo’nkantoordag.’q

l LAWAAIIGE COLLEGA’S
‘Soms is er eencultuur
ontstaanwaarinbijvoor-
beeld schreeuwennor-
maal is. Als ermeermen-
senzijndie lasthebben
vanhet geluid, bespreek
hetdan, bij voorkeurmet
een leidinggevendeerbij.
Zorgookdat er eenplek
aangewezenwordtwaar
je rustig kuntwerken.’

lVRAGENDECOLLEGA’S
‘Als je je steeds laat
afleidendoor collega’s
diemet vragenbij jou
komen, kun je jeniet
concentrerenop je eigen
werk. Je ontkomterniet
aan regelmatignee te
zeggen. Je kunt iemand

BLIJEROPKANTOOR

ookvragen terug te
komenopeen tijdstipdat
jou schikt; somsheeft die
persoonhetdanzelf al
opgelost.’

lANDEREAFLEIDING
EN IRRITATIES
‘Probeer jeniet te laten
leidendoordewaanvan
dedag.Maakeen taken-
lijst,werkmetoordopjes
in, check je e-mail alleen
opvaste tijden.Het is
aan leidinggevendenom
ervoor te zorgendatde
omstandighedenopde
werkvloeroptimaal zijn
–daarmag je zeaf en toe
best opwijzen.’Maar je
kuntnatuurlijk zelf ook
veeldoen.

Zoverhelpjedemeestvoorkomendekantoorergernissen,
tiptprofessionalorganizer enondernemerscoachKarel
Bijsterbosch:

‘Dat is demanager die zegt “Ik hoor je”,
maar vervolgens gebeurt er niets’

Rommel
opkantoor
is ookeen
veelgenoemde
ergernis.

F
O
T
O
:I
S
T
O
C
K

Werk&geld

pagina 72, 28-08-2021
© Het Financieele Dagblad


