
open is. „Als wij er ’s ochtends kun-
nen werken, kunnen we ruimte en
kosten besparen.”

Want dat zal de belangrijkste uit-
komst zijn: „We denken dat we erach-
terkomen dat de deelgemeente te veel
vierkante meters heeft”, zegt Enge-
len Op de huurkosten à 120.000 euro
per jaar (exclusief gas, water en licht)
kan dus best bezuinigd worden.

Handig, nu alle deelgemeenten
van Rotterdam en stadsdelen van

Amsterdam in 2014 worden opgehe-
ven. Niet dat alle 22 ambtenaren hun
baan verliezen – in de plaats van de
deelgemeente komt een gebieds-
commissie – maar er wordt wel
scherp gekeken naar de organisatie,
het gebouw en kosten.

In een kantoortje in het Pracht-
huis werken gebiedsmanager Arjan
Koffijberg en programmacoördina-
tor Paul van Weelden. Ze zochten een
„veilige ruimte” omdat ze het drie-
maandelijks gesprek voeren: een be-
spreking van het prestatiecontract,
waarin de ambtenaren hun taken en
doelen hebben geformuleerd. Op het
formulier dat Koffijberg voor zich
heeft liggen, staat een stoplicht. Als
de voortgang van Van Weeldens
werkzaamheden goed is, zet hij een

Allemaal naar
buiten, kom
maar niet meer
naar kantoor

Rijksoverheid 30 procent minder ruimte nodig

Ambtenaren Rotterdamse deelgemeente Overschie testen of ze zonder gebouw kunnen

Ambtenaren in Overschie werken een maand thuis of elders buiten kantoor. Foto Peter de Krom

Kan een overheid zonder kantoorgebouw? Ja, merken
de ambtenaren van de Rotterdamse deelgemeente
Overschie. Maar de toekomst heeft het niet.
„Thuiswerken is eigenlijk helemaal niet leuk.”

Door onze redacteur
Marleen Luijt
Rotterdam. De 22 ambtenaren va n
de Rotterdamse deelgemeente Over-
schie hebben het Nieuwe Werken
omarmd. Sterker nog: zij werken zo
nieuw, dat doet nog niemand.

Ze werken thuis. En in het Pracht-
huis (de ‘sociale supermarkt’), in eet-
café De Boulevard, in de boekhandel,
zelfs buiten de deelgemeentegren-
zen: in het DE-café naast Rotterdam

Centraal en in de auto. Overal, behal-
ve op kantoor. Overschie houdt een
proef, een Maand zonder Kantoor,
die loopt tot 20 juli.

Mandy van Dijk heeft haar crème-
kleurige eettafel ingericht als werk-
plek. Een vaste telefoon, laptop, noti-
tieboek en het rooster van haar colle-
ga’s liggen netjes gerangschikt. De
snoeren heeft ze aan de tafelpoot
vastgeplakt. Van Dijk is secretaresse
en maakt deel uit van het team

‘dienstverlening’. Wie naar de deel-
gemeente belt, wordt doorgescha-
keld naar Van Dijks huis of naar een
collega. Alle telefoontjes worden ge-
noteerd in een notitieboek. Aan het
einde van de week bekijkt een collega
of er opvallende gesprekken bij zit-
ten. Normaal geeft Van Dijk het
boekje af, nu maakt ze met haar tele-
foon foto’s van de pagina’s en mailt
ze door. En als er een vergadering ge-
pland is, regelt Van Dijk een locatie –
in een vergaderruimte op kantoor
zitten mag niet.

„Ik moet elke ochtend even mijn
draai vinden”, zegt Van Dijk. „Maar
zodra ik eenmaal bezig ben, is het
goed te doen.” Aan het einde van de
werkdag gaan laptop en telefoon
weer aan de kant. „We eten gewoon
aan deze tafel.”

Vandaag, donderdag 27 juni, zit
een aantal ambtenaren in het eetcafé
schuin tegenover het deelgemeente-
kantoor. De groep verzamelt er, om
daarna – zoals elk jaar een paar keer –
op straat mensen te vragen wat ze van
de deelgemeente vinden. Daarna
werken ze in het café op de iPad, som-
migen lunchen er ook. Drankjes en
eten mogen gedeclareerd worden,
mits in „redelijke mate”. Dat de
groep in het eetcafé verzamelde, had
Mandy van Dijk thuis al gezien. Een
collega plaatste een foto op Collabo-
rate, een soort besloten WhatsApp.
Ze noemen het ook wel ‘de virtuele
koffieautomaat’.

Het ambtenarenapparaat is bij uit-
stek een organisatie die als eenheid
opereert, zou je denken. Waarom
dan de groep lostrekken met zo’n ex-
periment? Wat is het doel? Waarom
zou je überhaupt zonder kantoor
willen werken?

„Zzp’ers zijn vaak onderweg en
kunnen overal werken, waarom wij
dan niet?”, zegt John Engelen, secre-
taris van de deelgemeente. Het kan-
toorloze werken werd bij een overleg
gepitcht door twee van zijn collega‘s,
en het leek iedereen een goed idee.
Met de proef wil Engelen drie dingen
onderzoeken: klopt ons beveili-
gingsplan, kunnen we inderdaad
doorwerken als ons gebouw is af-
brand? Komen we meer met de bur-
gers in contact als we in de wijk wer-
ken? En leren we de wijk op deze ma-
nier beter kennen?

Na drie dagen durft Engelen al en-
kele conclusies te trekken. Er zijn
collega’s die de wijk in drie dagen be-
ter hebben leren kennen dan in drie
jaar tijd. Er zijn handige ontdekkin-
gen gedaan. Dat bijvoorbeeld de bi-
bliotheek van 14.00 tot 17.00 uur

‘Kantoortje spelen
kan nooit een
doel op zich zijn’

kruisje in het groene licht, als het
twijfelachtig is in het oranje vak en
als hij zijn doelen niet gaat halen,
staat het stoplicht op rood.

De ambtenaren bedenken zelf wat
ze per jaar gaan doen en zoeken er zo
nodig hun ‘buddy’bij voor de begelei-
ding – het woord ‘leidinggevenden’
gebruiken ze in Overschie liever niet.

Prestatiecontracten, buddy’s, een
virtuele koffieautomaat en nu dus
gebouwloos werken. Het is het te-
genovergestelde van wat techbedrjf
Yahoo eind februari voorstelde. Ya-
hoo wil dat iedereen weer naar kan-
toor komt. Het telewerken zou de
creativiteit en productiviteit van de
medewerkers geen goed doen.

Ook bij de Amerikaanse universi-
teit MIT, Google en Apple is veel aan-
dacht besteed aan het stimuleren van
ontmoetingen op de werkplek. Maar
Engelen vindt juist dat „kantoortje
spelen nooit een doel op zich kan
z ij n . ” En toch is een kantoorloos be-
staan niet de toekomst. Dat ziet Enge-
len ook wel. Want: „Thuiswerken is
eigenlijk helemaal niet leuk.” En
steeds op zoek zijn naar werkruimte
en bij elke afspraak op bezoek gaan bij
de ander is niet erg efficiënt. „Vo o r -
heen kon ik zes afspraken plannen op
een dag, ze kwamen naar mij toe. Nu
kost reizen veel tijd. ’s Avonds moet ik
het werk van overdag inhalen.”

Daarom nogmaals de vraag: waar-
om een maand lang zonder kantoor?
„We testen het nut van het gebouw
en dat kan het beste door helemaal
terug te gaan naar nul. Dan weten we
wat de minimumvariant is.”

De werkgelegenheid bij de Rijks-
overheid neemt af, dus is er 30
procent minder kantoorruimte no-
dig. Dat maakte minister Blok
(Wonen en Rijksdienst, VVD) eind
juni bekend. Rijksdiensten zullen
meer gezamenlijk worden gehuis-
vest, er werken meer ambtenaren
per vierkante meter en er zijn min-
der werkplekken .
Het Rijk stoot vooral gehuurde
panden af. In 2012 was het aan-
deel gebouwen in eigendom 55
procent, dat wordt 70 procent. In
totaal bespaart het Rijk zo jaarlijks
142 miljoen euro vanaf 2020; 62
miljoen euro in Den Haag en 80
miljoen euro in de rest van het
land.

Wat het nut is van een kantoor,

onderzoekt Overschie op dit mo-
ment. De gemeente Molenwaard
bedacht al iets soortgelijks en
heeft vanaf volgend jaar geen ge-
meentehuis meer. Ambtenaren ko-
men bij de burgers langs, het ge-
meentelijke loket bestaat alleen
op internet. Molenwaard bestaat
uit de drie gemeenten Graaf-
stroom, Liesveld en Nieuw-Lek-
kerland. De fusiegemeente heeft
30.000 inwoners en dertien ver uit
elkaar gelegen dorpskernen. Waar
zet je het gemeentehuis neer in
zo’n uitgestrekt gebied? Nergens,
concludeerde de gemeente vorig
j a a r.
Een gemeentehuis is er straks niet
meer, maar wel een kantoor. Het
(oude) gemeentehuis van Liesveld
krijgt zo’n tachtig werkplekken.


