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De gebouwde omgeving
Verandering in huisvesting brengt, ook binnen het hoger onderwijs, steevast onrust en emoties met zich mee. Vooral als
die gepaard gaat met de introductie van nieuwigheden als ‘clean desk-beleid’ en ‘flexplekken’. Volgens Salomé Bentinck
hebben bestuurders en managers soms te weinig oog voor hoe belangrijk de werkomgeving is voor ieders identiteit. Waar
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zouden ze op moeten letten?
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Houd rekening met hoe mensen zijn
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erhuizen kost bedstro. En heel veel emotie. Dat
zal iedereen herkennen die er binnen het hoger
onderwijs mee te maken heeft. Deze emotie is deels
te verklaren uit de verstoring die een verhuizing betekent. Materieel vanwege de tijd die gemoeid is met in- en
uitpakken, installeren et cetera, maar vooral immaterieel in
de vorm van de mogelijk dreigende verandering in identiteit
(Milligan, 2003). Wat betekent de erkenning van het belang
van place identity, plaatsidentiteit, voor universitair huisvestingsbeleid en facilitair management?
Ik baseer me hierbij op lopend onderzoek naar universiteitsgebouwen en campusontwikkeling, getiteld: The university
as a place to be. Het gaat daarin om de relatie tussen fysieke
omgeving, universitaire performance en het welzijn van
medewerkers en studenten. Onderdeel van dit onderzoek
zijn voor- en nametingen in een aantal cases in het hoger
onderwijs in Amsterdam.
Het sociale wezen
Sociale media, onlinenetwerken en MOOC’s (Massive
Open Online Courses) bieden vele nieuwe mogelijkheden.
Desondanks blijken gebouwen voor het hoger onderwijs
nog steeds van belang. Als iedereen thuis gaat werken
omdat het op het werk niet prettig is, dan verliest de universitaire gemeenschap niet alleen haar sociale cement maar
heeft de student geen aanspreekpunt en geen voorbeeld
meer. Dat komt het studierendement niet ten goede (Tem-

ple, 2009; Thomas, 2002; Wilcox, Winn, & Fyvie Gauld,
2005).
De mogelijkheid om overal ter wereld te kunnen werken of
studeren is een prachtige verworvenheid van onze technologie. Toch blijft het van belang om elkaar van tijd tot
tijd letterlijk tegen het lijf te lopen. Niet alleen is sociale
interactie wenselijk omdat de mens een sociaal wezen is,
face-to-facecommunicatie draagt ook bij aan kennisontwikkeling (Allen, 1977; Kraut et al., 1990). Daar waar innovatie
plaatsvindt en niet uitsluitend informatie wordt overgedragen, is de persoonlijke ontmoeting, communicatie met
behulp van lichaamstaal, essentieel. Het onmiddellijke en
volledige karakter van face-to-facecommunicatie is (nog)
niet zó efficiënt door computers te vervangen (Nardi, 2005).
Aanwezigheid van medewerkers en studenten op de fysieke
locatie van de universiteit blijft van belang. Vandaar dat veel
universiteiten en hogescholen in hun huisvestingsplannen
aandacht hebben voor ontmoetingsplekken.
Vandaar ook dat we aantrekkelijke gebouwen nodig blijven
hebben, gebouwen die mét hun omgeving aangenaam zijn
door hun functionaliteit, maar ook door hun vermogen
om sociale gemeenschappen te herbergen. Gebouwen
waar mensen zich thuisvoelen en zich aan hechten. Die
de toevallige, ongeplande ontmoeting uitlokken. Waar bij
voorkeur ook mensen die elkaar niet dagelijks zien, of niet
tot de eigen enge kring behoren, elkaar tegenkomen en
elkaar inspireren. Onder omstandigheden kan dat effectiever zijn voor het opdoen van nieuwe ideeën (Granovetter,
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Volgens Proshanski et al. (1983) maakt je werkplek deel uit
van je identiteit en raak je daarom gehecht aan je werkplek.
Tegelijk weerspiegelt die ook je identiteit, althans dat wat je
wilt laten zien in deze setting: wat je passend of congruent
vindt bij wie je bent, gebaseerd op eerdere ervaringen en
beelden uit het verleden.
Beelden worden gevormd door herinneringen, maar ook
door film, literatuur of schilderijen. Iedereen kent wel
het beeld van de ruime directiekamer, waar het meubilair
en de oppervlakte status uitstralen. Ook voor geleerden
gelden dergelijke beelden. Daar is het een met boeken en
andere parafernalia volgestouwde kamer. Als zo’n beeld
niet wordt aangevuld met nieuwe beelden en ook nog
samenvalt met individuele voorkeuren, dan blijft dat het
beeld van hoe een geleerde gehuisvest is. Hoe langer iemand zo’n setting om zich heen heeft, hoe meer herinneringen, hoe meer routines, hoe sterker de identificatie en
hechting.
Behalve dat een werkplek bij je moet passen, zijn ook
functionaliteit en eigen inbreng in de inrichting van
belang voor het welbevinden. Een verhuizing verbreekt de
band met de plaatsidentiteit. Pas dan word je je daarvan
werkelijk bewust. Gevolg is een rouwproces over wat verloren ging. Als je het gevoel hebt dat je geen inbreng hebt in
de veranderingen en je onvoldoende geïnformeerd voelt,
dan kan dit rouwproces uitmonden in onvrede of op z’n
best nostalgie (Milligan, 2003). Geen ‘eigenaar’ zijn van
een nieuwe situatie die niet als ‘passend’ wordt ervaren,
betekent dat je de nieuwe situatie niet kunt ombuigen
naar een die als passend wordt ervaren. Frustrerend, zeker
als er ook op functioneel gebied het een en ander hapert
(klimaat, ICT, concentratiemogelijkheid). Je kijkt extra
kritisch naar de nieuwe behuizing. Sommigen zullen die
misschien wel nooit accepteren. Overgaan op bijvoorbeeld
flexplekken, top-down ingevoerd, zonder begeleiding,
versterkt op zo’n moment de negatieve gevoelens (Elsbach,
2003; Rooney et al., 2010). Er zullen ook mensen zijn die
zich de nieuwe plek zo snel mogelijk willen toe-eigenen,
individueel of als groep. Als dat tenminste wordt toegestaan.
Precies hier ligt een gevoelig punt. Het ontkennen van dit
mechanisme door het management kan op individueel
niveau of zelfs op afdelingsniveau leiden tot versterking van
de discontinuïteit en dus tot onvrede.

H

Trots op je gebouw
Factoren die een positieve invloed hebben op beleving zijn
behalve identiteit ook trots. Na een verhuizing (of liefst al
eerder) is het zaak om zo snel mogelijk weer een nieuwe
identiteit te kunnen opbouwen. Een kleine groep of instelling zal dat makkelijker afgaan dan een grote amorfe groep
in een groot gebouw. Het helpt als het gebouw of de locatie
iets hebben waarop je trots kunt zijn. Iets waarover je een
nieuw verhaal kunt vertellen (Verheul, 2012). Dat kan een
nieuwe continuïteit opleveren. Trots kunnen zijn draagt bij
aan eigen identiteit en zelfbeeld, aan de hechting en plaatsidentiteit. Dat blijkt uit nog niet gepubliceerd onderzoek bij
het Amsterdam University College1.
Iemand die trots is op het gebouw, en die waardering
heeft voor de mogelijkheid tot het voeren van vertrouwelijke gesprekken, voor de ontspanningsmogelijkheden, de
kantine en de bereikbaarheid van de locatie, voelt zich ook
thuis. Net zo is er een relatie tussen trots op het gebouw en
een positieve waardering van ontspanningsmogelijkheden,
de kantine, en de interactiemogelijkheden. Trots op het
gebouw kunnen zijn is dus heel belangrijk voor gebruikers.
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1973; Perry-Smith & Shalley, 2003). Om mensen vrijwillig
naar de campus te laten komen is het van belang dat ze hun
aanwezigheid daar als nuttig en aangenaam ervaren.
Wat je aangenaam vindt, is individueel bepaald, kan onder
omstandigheden ook een groepsbeleving zijn en bepalende
factoren zijn er legio. Als iemand de plaats als aangenaam
ervaart, is de kans groter dat hij zich eraan hecht en er
steeds wil terugkeren (Lewicka, 2011).

Het belang van trots en symbolen in de huisvesting bleef de
laatste jaren onderbelicht. Trots op een gebouw is zeker niet
alléén een kwestie van de architectuur. Een goed ontworpen
gebouw wordt gewaardeerd als het opgeroepen beeld klopt
met de gewenste identiteit en als het voldoet aan preferenties van functionaliteit en smaak van de gebruiker (Kaplan,
1984). Maar een zintuigelijke ervaring van schoonheid
draagt wel degelijk bij aan de hechting (Elsbach & Bechky,
2007; Vilnai-Yavetz, et al., 2005).
Identiteit en trots kun je op allerlei manieren genereren.
Dat bereik je niet per se door de gebouwde vorm. Zo heeft
Washington University de klinkers op haar pleinen en straten beschreven met de namen en data van afgestudeerden.
Mensen komen terug om er een foto van te maken of om
het aan hun familie te laten zien. De faculteit bouwkunde
in Delft heeft een wand met namen van beroemde architecten, en sinds kort ook een met namen van afgestudeerden.
Buiten Nederland zien we messing platen met de namen
van de beste docenten en foto’s van studenten.
In Nederland zijn de portretten van bestuurders en hoogleraren vaak weggestopt in weliswaar prachtige, maar niet
publiek toegankelijke vergaderzaaltjes. Standbeelden en
messing platen spreken ons in Nederland misschien minder aan, maar hoe tonen wij dan de voorgangers met wie we
ons kunnen identificeren of op wie we trots kunnen zijn?
Een nieuw gebouw (nieuwbouw of renovatie) moet zijn
plaats vinden in de articulatie van symbolen die horen
bij het academische leven. Soms gaat dat heel snel, soms
gebeurt het nooit, of alleen negatief.
De universiteitsbibliotheek in Delft is vaak gebruikt als
beeld van de TU en werd relatief snel een positief symbool.
Hetzelfde geldt voor de Rooie Pieper van het Opleidings7
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Moderne onderwijsgebouwen die zich nauwelijks van een
gemiddeld kantoor onderscheiden, hebben het door hun
gebrek aan herkenbaarheid al bij voorbaat lastig (Temple,
2009). In de nieuwbouw van de Hogeschool van Amsterdam, het Muller-Lulofshuis, leken aanvankelijk alle verdiepingen op elkaar. Individuele place identity is weliswaar niet
altijd mogelijk of wenselijk, maar op groeps- of afdelingsniveau zou dat wel mogelijk moeten zijn. Een groep existeert
als hij zichtbare kentekenen heeft en als groepsleden door
die kentekenen hun lidmaatschap van die groep kunnen
uiten (Mueller & Schade, 2012, p. 85). Fenomenen als een
clean desk-beleid, flexwerken et cetera, geven snel een steriele atmosfeer zónder die groepskenmerken. Dit bevestigt alleen maar de (voor)oordelen over het Nieuwe Werken in de
academische omgeving. De docent met een eigen eenpersoonswerkkamer, vol met boeken en afwijkend meubilair,
die naar zo’n werkplek moet verhuizen, reageert afwijzend.
Waar is de boekenkast waarnaar hij kan verwijzen bij de
scriptiebegeleiding, of die aanknopingspunten biedt voor
een gesprek? Waar is de fijne leesstoel bij de boekenkast?
Wil zo iemand een clean desk-omgeving en een ontmoetingsruimte met designzitzakken? Dit is gechargeerd
natuurlijk, maar dit is wel de cultuurschok die sommige
hogeronderwijsmedewerkers op dit moment ondergaan.

H

desk-omgeving. Plastic slippers blijven onder een bureau
staan. Of er hangt een plastic zak met een gebedsmatje.
Maar het kan ook die ene bijzondere pen zijn, of het naslagwerk dat schijnbaar toevallig blijft liggen. Of het (uiteraard
illegale) plaatje aan de muur. Of de glazen wand die door
een arabist is dichtgeplakt met arabesken. Of de toga die
aan een kast hangt.
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instituut Zorg en Welzijn van VU Inholland/ROC. Bij het
gebouw van ROC Leiden zal dat een stuk moeilijker zijn.
Niet omdat de architectuur niet goed is, maar omdat het
beeld niet klopt met de (inmiddels) gewenste identiteit en
er bovendien ernstige klachten waren over de functionaliteit
van het gebouw. Interessant zou zijn om te onderzoeken
of een fotogeniek gebouw dat gebruikt wordt voor publiciteitsdoeleinden correleert met de trots van de gebruikers.
Onderzoek naar functionaliteit, symboliek en esthetiek in
de perceptie van gebruikers bij kantoren, laat het belang
hiervan zien voor de waardering van hun werkomgeving en
hun plaatsidentiteit (Elsbach & Bechky, 2007; Vilnai-Yavetz
et al., 2005).

Het Nieuwe Werken, aanvankelijk in zwang gekomen bij
bedrijven met veel ambulante medewerkers, is activiteitgeoriënteerd, gericht op samenwerking en communicatie.
Inmiddels zijn er kritische evaluaties, onder meer van De
Been en Beijer (2014). In veel hogeronderwijsinstellingen
gaat het doel van meer open communicatie hand in hand
met het doel om vierkante meters terug te dringen. Zonder
iets te willen afdoen van de wenselijkheid om ruimte te besparen, meer samen te werken of van de voordelen van een
opgeruimd bureau: deze uitgeklede variant van het Nieuwe
Werken ontkent dikwijls de behoefte aan een ‘eigen’ plek
van een individu of van een afdeling (Värlander, 2012).
Zodra er maar enigszins sprake is van vaste werkplekken
zie je dan ook personalisatie optreden – zelfs in een clean

Die leuke kantinedame

Het facilitair management tolereert deze kleine symbolen
van personalisatie niet of met leedwezen, zo blijkt uit de
talrijke gesprekken in het kader van het onderzoek The
university as a place to be. Zeker als vooraf een slag om een
ander werkplekconcept met nieuwe huisregels is geleverd.
Juist die top-downregelgeving kan ervoor zorgen dat het
rouwproces omslaat in onvrede. De behoefte aan regelgeving is ingegeven door schaalvergroting en efficiencyslagen.
Catering, schoonmaak en dagelijks onderhoud hebben tot
tal van geboden en verboden voor de gebruikers geleid.
De kleine cateraar verdween, samen met die leuke kantinedame. In het kantoor mag je niets ophangen, er staat
uitsluitend standaardmeubilair en de kastruimte is beperkt.
Zowel bij de facilitair manager als de gebruiker leidt dat tot
wederzijds onbegrip en onvrede.
Herman Kok (2015) heeft in zijn proefschrift laten zien dat
de facilitair manager dichter bij het leidinggevend kader
staat dan bij de gebruiker. Veel managers zitten gevangen in
hun eigen ideologie en voorkeuren, en sluiten zich af voor
die van anderen. Dat werkt eerder remmend dan stimulerend op het veranderingsproces (Rooney et al., 2010).
Samenwerken kan makkelijker onder één dak. Maar dan
is herkenbaarheid en ruimte voor de ontwikkeling van
een eigen identiteit binnen een gebouw belangrijk: om te
zorgen dat werknemers aanwezig zijn, elkaar opzoeken
en elkaar toevallig tegenkomen. Maar samenwerken over
verdiepingen gaat minder vanzelf dan gedacht, ook al hoeft
niemand meer naar buiten. Als je bij elkaar zit op één
etage gaat het soepeler (Allen, 1977). Elkaar kunnen zien
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stimuleert samenwerking, dus zijn zichtlijnen belangrijk
maar dit mag niet leiden tot geluidsoverlast. Transparantie is belangrijk, maar een gebrek aan privacy belemmert
een bepaalde mate van sociale interactie en vermindert de
werknemerstevredenheid (Baldry & Barnes, 2012; De Been
& Beijer, 2014; Elsbach & Pratt, 2007; Sundstrom, Herbert,
& Brown, 1982).
De Maagdenhuisacties in het voorjaar 2015 (die de medewerkers van hun werkplek verdreven!) hadden ook
een neveneffect daarbuiten. Op het Roeterseiland namen
studenten de lege lifthal in bezit van een nieuw gebouw,
en sloegen aan het personaliseren. Met meubilair, plantjes en wandversiering maakten ze een geïmproviseerde
huiskamer. Ook andere delen van het gebouw eigenden de
studenten en medewerkers zich als het ware toe, door overal
flip-overs met opmerkingen te plaatsen.

H

Meer bevoegdheden op afdelingsniveau en versterking
van de afdelingsidentiteit zouden weleens de oplossing
kunnen zijn. Een verhuizing of een verandering in het
werkplekconcept zou het hoger onderwijs veel meer moeten
erkennen als een onderdeel van ‘verandermanagement’
(Elsbach & Pratt, 2007). Het helpt als managers zich meer
verdiepen in wat de gebruiker beweegt en wat er werkelijk
zo belangrijk aan die oude setting was. Dan kun je kijken of
je de voordelen daarvan in de nieuwe situatie kunt inpassen.
(Elsbach, 2003; Rooney et al., 2010)
Maak een gebouw om trots op te zijn, met schaalverkleining
waar dat kan. En ontwikkel een strategie om het vastgoed in
te zetten als middel om talent te werven en vast te houden.
Voor studenten is in elk geval aangetoond dat dat werkt
(Price et al., 2003). Met deze aandachtspunten komt er weer
een toekomst voor de academische werkplek, op een moderne en technologisch goed ondersteunde wijze.

of Technological Information Within the R&D Organization Cambridge Mass: MIT Press.
Baldry, C., & Barnes, A. (2012). The Open-Plan Academy: Space, Control and the Undermining of Professional Identity. Work, Employment & Society, 26(2), 228-245.
De Been, I., & Beijer, M. (2014). The Influence of Office type on Satisfaction and Perceived
Productivity Support. Journal of Facilities Management, 12(2), 142-157.
Elsbach, K. D. (2003). Relating Physical Environment to Self-Categorizations: Identity Threat
and Affirmation in a Non-Territorial Office Space. Administrative Science Quarterly, 48(4),
622-654.

Elsbach, K. D., & Bechky, B. A. (2007). It’s More than a Desk: Working Smarter Through
Leveraged Office Design. California Management Review, 49(2).
Elsbach, K. D., & Pratt, M. G. (2007). 4 The Physical Environment in Organizations. The
Academy of Management Annals, 1(1), 181-224.
Granovetter, M. S. (1973). The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology, 78(6),
1360-1380.
Kaplan, S. (1984). Affect and Cognition in the Context of Home: The Quest for Intangibles.
Population and Environment, 7(2), 126-133.
Kok, H. B. (2015). Facility Management in Dutch Higher Education. (PhD thesis Wageningen
University for the degree of doctor in the year 2015), Wageningen University, Wageningen.
Kraut, R. E., Fish, R. S., Root, R. W., & Chalfonte, B. L. (1990). Informal communication in
organizations: Form, function, and technology. Paper presented at the Claremont symposium on applied social psychology, Claremont
Lewicka, M. (2011). Place Attachment: How Far Have We Come in the Last 40 Years?
Journal of Environmental Psychology, 31(3), 207-230
Milligan, M. J. (2003). Displacement and Identity Discontinuity: The Role of Nostalgia in
Establishing New Identity Categories. Symbolic Interaction, 26(3), 381-403
Mueller, A., & Schade, M. (2012). Symbols and Place Identity: A Semiotic Approach to
Internal Place Branding – case study Bremen (Germany). Journal of Place Management
and Development, 5(1), 81-92
Nardi, B. A. (2005). Beyond Bandwidth: Dimensions of Connection in Interpersonal Communication. Comput. Supported Coop. Work, 14(2), 91-130
Perry-Smith, J. E., & Shalley, C. E. (2003). The Social Side of Creativity: A Static and Dynamic
Social Network Perspective. The Academy of Management Review, 28(1), 89-106
Price, I., Matzdorf, F., Smith, L., & Agahi, H. (2003). The Impact of Facilities on Student
Choice of University. Facilities, 21(10), 212-222
Proshansky, H. M., Fabian, A. K., & Kaminoff, R. (1983). Place-identity: Physical World
Socialization of the Self. Journal of Environmental Psychology, 3(1), 57-83
Rooney, D., Paulsen, N., Callan, V. J., Brabant, M., Gallois, C., & Jones, E. (2010). A New
Role for Place Identity in Managing Organizational Change. Management Communication Quarterly, 24(1), 44-73
Sundstrom, E., Herbert, R. K., & Brown, D. W. (1982). Privacy and Communication in an
Open-Plan Office: A Case Study. Environment and Behavior, 14(3), 379-392
Temple, P. (2009). From Space to Place: University Performance and its Built Environment.
Higher Education Policy, 22(2), 209-223
Thomas, L. (2002). Student Retention in Higher Education: The Role of Institutional Habitus. Journal of Education Policy, 17(4), 423-442
Värlander, S. (2012). Individual Flexibility in the Workplace: A Spatial Perspective. The
Journal of Applied Behavioral Science, 48(1), 33-61
Verheul, W. J. (2012). Stedelijke iconen. Het ontstaan van beeldbepalende projecten tussen
betoog en beton. Den Haag: Boom Lemma uitgevers
Vilnai-Yavetz, I., Rafaeli, A., & Yaacov, C. S. (2005). Instrumentality, Aesthetics, and Symbolism of Office Design. Environment and Behavior, 37(4), 533-551
Wilcox, P., Winn, S., & Fyvie Gauld, M. (2005). ‘It was nothing to do with the university, it
was just the people’: The Role of Social Support in the First year Experience of Higher
Education. Studies in higher education, 30(6), 707-722.

Noot
Salomé A. Bentinck
is senior onderzoeker bij de afdeling Management in the
Built Environment van de faculteit bouwkunde, TU Delft

1 Salomé A. Bentinck, Clarine J. van Oel: Creating students’ place attachment to
university buildings http://bcep2015.nl/scientific-program/monday-poster-session/
poster-session/

9

104549_Thema_5_2015_BW.indd 9

26-11-15 08:52

