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Waar ambtenaren voor de start van de 
pandemie in 2019 zich moesten haasten naar 
hun kantoor om vier of vijf dagen per week zo 
snel mogelijk een bureau te bemachtigen, is het 
kantoorleven na de pandemie gewijzigd. Niet 
volkomen – werk blijft werk, ambtenaren blijven 
vergaderen met collega’s, nota’s schrijven, en 
beleidsnotities maken – maar vaker niet dan wel 
op de verzamelkantoren van de ministeries. (Anne 
Roeters, SCP, workshop Atelier 24 juni 2022) En 
dus is de bezettingsgraad van de kantoren laag, 
terwijl de woonhuizen uitpuilen. 

Bovendien is het de verwachting dat betaald 
werk in de toekomst vaker gecombineerd zal 
worden met zorgtaken. Nu al voert één op de drie 
mensen boven de 16 jaar mantelzorgtaken uit, 
naast andere zorgtaken binnen het gezin. Met de 
vergrijzing zal dit alleen maar toenemen. (Zorg, 
Lynn Berger.) Gezien de zorgtaken nog altijd voor 
twee derde deel bij de vrouw liggen, en één derde 
deel bij de man, is dit vooral een logistieke knoop 
voor vrouwen. Het aantal vrouwen werkzaam 
bij het Rijk is groter dan het aantal mannen in 
de leeftijdscategorie tot en met 47 jaar. Als de 
trend doorzet, zal dit per 2025 voor het gehele 
personeelsbestand gelden. Dit betekent dat de 
rijksoverheid als werkgever genoodzaakt wordt 
de combinatie van werk- en zorgtaken goed te 
faciliteren. 

Denkend aan de behoefte van werknemers 
voor de organisatie van werk, kan gesteld worden 
dat deze zorgtaken een grote stempel drukken 
op het ‘presteren’ tijdens het werk. Het is daarin 
belangrijk om een onderscheid te maken tussen 
de levensfasen waarin werknemers zich bevinden. 
Niet leefstijlen zijn maatgevend in de verhouding 
tussen werk en privé, maar de verschillende fasen 
waarin werknemers zich bevinden.

De aanwezigheid van een partner en/of 
kinderen, mantelzorgtaken, de leeftijd van 
eventuele kinderen en grote transitiemomenten 
zoals de geboorte van een kind en het verlies van 
een partner, drukken een grote stempel op het 
dagelijkse leven. Dit staat niet los van werk. (Anne 
Roeters, SCP, workshop Atelier 24 juni 2022)

Opvallend is dat er van ambtenaren over de 
leeftijdscategorieën 35-44, 45-54 en 55 jaar 
en ouder een vrij gelijkmatige verdeling is: 
respectievelijk een ruime 20%, 30% en 30%. 
Het aantal jongere werknemers tot 35 jaar 
betreft ongeveer 15%. Het Rijk heeft in die zin 
een verantwoordelijkheid de behoeften van alle 
levensfasen te ondersteunen. (Een doorkijk in het 
personeelsbestand van het Rijk.)

Een studie naar een gezonde werkomgeving is 
dan ook een studie naar verschillende levensfasen 
en het onderkennen van verschillende faciliteiten 
die de levensfasen, en met name de overgangen 
daartussen ondersteunen. Met de verschillende 
levensfasen, ontstaat ook een verschillende 
ruimtelijke behoefte, gerelateerd aan werk. Andere 
samenlevingsvormen, zoals het samengestelde 
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Rijksambtenaar
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gezin, genereren ook andere behoeften, hier alleen 
terloops vermeld. 

De trainee, de jonge moeder, de ouder van 
middelbare leeftijd, de oudere collega en de 
senior medewerker hebben totaal verschillende 
verlangens en behoeften qua werkplek en 
thuissituatie. Hun zorgtaken en zorgbehoefte 
lopen geheel uiteen, net als hun werkmotivaties 
– zelfontwikkeling is een belangrijke taak van de 
kantoormedewerker – en daarmee de beoogde 
werkruimtes. 

In het essayistische verhaal ‘Rondleiding’ 
bestuderen we vijf levensfases van 
kantoormedewerkers in de toekomst, ook al zijn 
deze vijf fasen in werkelijkheid natuurlijk nooit 
zo strak uit elkaar te houden. Ze stellen ons 
in staat helder te krijgen welke uiteenlopende 
consequenties er zijn voor de toekomst van het 
(samen)werken. De essentie van kantoorwerk is al 
zo oud als het schrift, ook al is dat werk pas sinds 
een generatie of zeven gehuisvest in het moderne 
kantoor. Sindsdien ontdekt iedere generatie 
kenniswerkers weer nieuwe kennis over het eigen 
werk. 

Het nieuwe vastgoed van de overheid. We 
stellen onszelf de vraag: hoe kunnen de fysieke 
werkplekken de combinatie tussen zorg en werk 
beter accommoderen? Met deze studie adviseren 
wij het Rijk in te zetten op de ontwikkeling van drie 
typologieën, allen onder de noemer ‘het Rijkshuis’. 
Elk met de inzet om het uitvoeren van zorgtaken 
tijdens de werkweek te vergemakkelijken. 

Het is het bekende verzamelkantoor: de 
ministeriegebouwen die niet enkel de bestemming 
kantoor hebben, maar ook plaats bieden aan 
andere faciliteiten die de zorgtaken ondersteunen 
van de medewerkers. Daarnaast stellen we 
voor om verspreid over Nederland een netwerk 
aan te leggen van dependances. Vrijgekomen 
kleinschalige gebouwen – die ook onderbezet 
zijn geraakt door thuiswerken – komen hiervoor 
in aanmerking: politiekantoren, (voormalige) 
gemeentehuizen, provinciehuizen, scholen, etc. 
Het gebruik van deze gebouwen als (samen)
werkplek heeft de potentie kleine kernen te 
verlevendigen, en het Rijk en haar ambtenaren 
een herkenbaarheid te geven in het lokale weefsel. 
Ook maken deze plekken het mogelijk om als 
rijksambtenaar buiten de randstad te wonen en 
toch in verbinding te blijven met collega’s. Tot slot 
de thuiswerkplek. De opgave hierin is gelegen in 
gesprek met de markt om de standaard te wijzigen 
in een model waarin het thuiswerken ook ruimtelijk 
wordt ondersteund. Een typologieverandering 
van woonhuis tot werkhuis, thuiswerkkits, 
dynamischere bestemmingsplannen, en andere 
ontwikkelingen valideren het model waarin meer 
wordt thuisgewerkt. Daarnaast maakt het de wijk 
die voornamelijk in de avonduren en het weekend 
leeft ook bruisender gedurende de week.  
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In 1980 schrijft Dolores Hayden het 
essay ‘What would a Non-Sexist 
City Be Like? Speculations on 
Housing, Urban Design and Human 
Work’, waarin ze de stedenbouw 
fileert als instrument in de beperking 
om vrouwen gelijkwaardig te laten 
deelnemen aan het economische 
leven. Hierin omschrijft ze de stad 
als plek waar de man werkt, terwijl 
vrouwen aan huis in de suburb 
gebonden zijn om zorg te dragen voor 
het huishouden en het gezin. 

Werk en de afstand tot zorg en wonen

Instituut Schoevers, 1930s. The secretary should be a boss’s ‘right hand’ uit de lezing van Amy Thomas

Gescheiden werk- en 
zorgdomeinen 
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Bij de Rijksoverheid werken per 2025 
meer vrouwen dan mannen. Ook al 
is de positie van de vrouw verbeterd 
in het werkveld, de verdeling tussen 
huizen in de buitenwijken en kantoren 
in het centrum bemoeilijken het 
uitvoeren van werk en zorgtaken. Nog 
altijd liggen de zorgtaken overwegend 
bij de vrouw. Het uitoefenen van 
deze taken gedurende de week, heeft 
tot gevolg dat veel vrouwen deeltijd 
werken. 

Werkomgeving niet ingericht 
voor zorgtaak 

1680 min

2100 min

1020 min

zorgtaken

werk

1560 min
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De woning puilt na de lockdowns uit 
van programma: niet alleen wordt 
er gewoond, er wordt gesport, en 
gewerkt. De standaardwoning – waar 
een groot deel van de Nederlanders 
in woont – biedt amper plaats aan 
een geschikte werkruimte. Met de 
laptop op de strijkplank op zolder is 
geen ongebruikelijke situatie. 

De diverse lockdowns hebben 
het werken vanuit huis tot een 
aannemelijke standaard gemaakt. 
Kortstondige zorgtaken die tijdens 
de werkdag moeten worden 
uitgevoerd, kunnen eenvoudig in het 
werkschema worden opgenomen. 
De hybridisering van het werken, 
heeft het mogelijk gemaakt dat 
de vrouw gelijkwaardiger kan 
deelnemen in het werk. 

Het (samen)werken en de pandemie

Hybridisering vermengt 
zorg, wonen en werken 

Woningen puilen uit
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Als tegenhanger is het kantoor juist 
onderbezet. De enkele dagen met 
een piekdrukte, worden afgewisseld 
met dagen waarbij het kantoor 
halfleeg is. Deze overvloedige ruimte 
kan op een alternatieve wijze worden 
ingezet, en taken die voorheen 
alleen in de woonomgeving konden 
plaatsvinden, kan het kantoorgebouw 
faciliteren. 

Het kantoor 
na de lockdown

Kantoren onderbezet

De lockdown bevrijdde 
ons niet van ons kantoor, 
het kantoor bevrijdt ons 
juist van het leven. Op ons 
kantoor kunnen we iemand 
anders zijn, opgeruimder, 
indrukwekkender, 
professioneler.”

‘J.J. Voskuil na de lockdown’, 
Thijs Lijster in De Groene 
Amsterdammer, 14 juli 2021

“
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De kantoorgebouwen

De dependances

De woonhuizen

We weten: de zorgtaken nemen toe 
en deze verschillen per levensfase. Het 
aandeel vrouwen en mannen werkzaam 
bij het Rijk is ongeveer gelijk, evenals de 
verspreiding van de werknemers over de 
verschillende leeftijdscategorieën. Zorg 
zal hiermee in diverse vormen een grote 
stempel drukken op het werkzame leven. 
Het Rijk heeft een verantwoordelijkheid 
om de behoeften van de werknemers 
gerelateerd aan zorg te faciliteren. 
Tegelijkertijd is het bestaande vastgoed 
daar nog niet op ingericht. Maar de 
lockdowns hebben het inzicht gegeven dat 
werken in de woonomgeving het uitvoeren 
van de zorgtaken vergemakkelijkt. De 
vraag die ten grondslag licht aan dit 
ontwerpadvies is: hoe kan de fysieke 
werkomgeving de behoefte rondom 
zorgtaken in de diverse levensfasen 
ondersteunen? 

Wij stellen voor om in te zetten op 
drie typologieën onder de noemer 

‘Het Rijkshuis’: een verandering van 
het verzamelkantoor, een toevoeging 
in de vorm van een dépendance, en 
de thuiswerkplek als volwaardige 
werkplek. Het verzamelkantoor neemt 
zorggerelateerde functies onder dak, 
zodat medewerkers tijdens de werkdag 
of werkweek ook in hun zorgbehoefte 
kunnen voorzien. De dépendance maakt 
het mogelijk om in de nabijheid van 
zorgprogramma op kantoor te werken. 
De thuiswerkplek stelt een volledige 
vermenging tussen wonen, zorg en 
werken voor. Bovendien heeft elk van 
deze modellen gunstige neveneffecten 
ten aanzien van vermindering van reistijd, 
verlevendiging van de omgeving of 
het gebouw zelf door functiemenging, 
versterking van het gezicht van het Rijk in 
de wijk en het ondersteunen van de manier 
waarop contact is tussen medewerkers 
onderling.  

Ontwerpadvies: 
Het Rijkshuis in
drie typologieën 



11Het Rijkshuis: rijksvastgoed als thuisadres

Op een aantal sterlocaties bevinden 
zich de grootstedelijke kantoren: 
de ministeriegebouwen in Den 
Haag, kantoren van bijvoorbeeld 
Rijkswaterstaat in Utrecht, 
belastingdienst in Heerlen en DUO in 
Groningen. Deze locaties liggen gunstig 
bij OV-knooppunten, maar hebben 
een beperkte spreiding. Kleinschalige 
spreiding over Nederland hebben 
de dependances. Dit zijn specifieke 
Rijkskantoren, zoals bijvoorbeeld 
vrijgekomen politiekantoren. Maar het 
kunnen ook vergader- en werkplekken 
in werkende gemeentehuizen of 
stadskantoren zijn of juist in vastgoed 
van staatsbosbeheer zijn opgenomen. 
Deze kantoren liggen in kernen 
met name buiten de randstad. De 
thuiswerkplek – tot slot – is overal in 
Nederland te vinden.

Typologieën en hun functies

Verspreiding van 
de typologieën

Het verminderde gebruik van 
werkplekken in de kantoorgebouwen 
geeft de mogelijkheid functies 
gerelateerd aan zorg in de 
kantoorgebouwen te plaatsen. Te 
denken valt aan short/longstay 
appartementen, plekken voor 
zorgverleners, kinderopvang, etc. 
De verandering van de dependance 
en de thuiswerkplek in het woonhuis 
hebben vooral effect op de omliggende 
omgeving. Waar eerder het 
winkelbestand en de werkgelegenheid 
slonk in kleine kernen, is de dependance 
een functie die wederom reuring brengt 
en ook andere voorzieningen aantrekt. 
Het thuiswerken heeft tot gevolg dat 
voormalige slaapsteden ook gedurende 
de werkdag meer gebruikt worden. 
Werken in de dependance en thuis 
maken het mogelijk meer verspreid 
over Nederland te wonen, en op grotere 
afstand van de verzamelwerkplek. Ook 
heeft het tot gevolg dat spitsreizen 
verminderd wordt.

Typologie 1: het verzamelkantoor

Typologie 2: de dépendance

Typologie 3: de thuiswerkplek
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Rondleiding
Iedereen kan een rondleiding krijgen door 
het kantoor van de toekomst. Als ideaalbeeld 
bestaat het al zo lang als het kantoor zelf. En om 
het te betreden hoef je het je alleen maar voor te 
stellen. 

‘Welkom in het Rijkshuis,’ staat er in lichtletters 
op de muur. Het is 17 oktober 2040. Het is 
woensdag, herfst en warm voor de tijd van het 
jaar.
We zijn op een verzamelkantoor in Den Haag. 
Laura (35) draagt haar badge waardoor ze zo 
door kan lopen. Iedereen mag binnenkomen, 
maar niet alle gedeeltes zijn voor iedereen 
toegankelijk.
Het liefste werkt Laura in kleinere deelcirkels 
samen op de dependance, ook vanwege de 
crêche daar. Vanaf haar favoriete bureau kan 
ze de kinderstemmen vanuit het binnenhofje 
horen, gemengd met de piepjes van de 
schermen. Een collega uit dezelfde cirkel past 
er op alle kinderen, en zijzelf zal volgende week 
een nieuw spel voor de groep verzinnen.
Vandaag geen kinderstemmen. Steeds 
vanuit het hoofdkantoor kijkt ze uit naar de 
gezelligheid van de dependance, de sociale 
omgeving, en de betrekkelijke informaliteit 
tussen deelcirkelgenoten. Behalve het werk 
delen ze daar ook zoveel meer, al was het maar 
de levendigheid van dezelfde gemeenschap, 
de kennis van alle plaatselijke contacten, 
gebeurtenissen, en eigenaardigheden. 
Maar steeds als ze in de dependance werkt, 







kijkt ze ook weer uit naar de dagen op het 
ministerie, naar het overweldigende pand, de 
representatieve outfits, de onbekende mensen, 
alles wat haar uit haar fijne – maar oh zo kleine 
– bubbel van thuis haalt. 
Om de beurt ontsnapt zij of haar partner. 
Om de week overnacht een van hen in de 
microkosmos van het verzamelkantoor. Je kunt 
daar echt focussen op het grote werk, landelijke 
belangengroepen, cirkelbijeenkomsten, goede 
maar verre vrienden, en andere individuele 
contacten. ’s-Nachts verblijft ze dan in het 
‘bijenhotel’ bovenin, in zo’n cocon, waarvan de 
dubbelen altijd meteen vergeven zijn – populair 
omdat je ze gemakkelijk en anoniem met een 
ander kunt reserveren. 
Als haar partner op zo’n business trip weg is, 
wordt ze na een paar dagen thuis al gek. Dankzij 
de opvang kan ze in de dependance steeds een 
paar uur de thuisstress achterlaten, maar dat is 
nooit genoeg om alle achterstallige berichten te 
verwerken. 
Tijdens haar laatste meerdaagse verblijf in Den 
Haag had ze meegedaan aan een bijzondere 
teamsessie. Alle collega’s uit meerdere cirkels 
lagen op de vloer van de Elysium-zaal onder de 
koepel voor een begeleide sessie met stem en 
muziek. De glazen muren trilden mee en het 
had geleken alsof Castalia zelf aan het woord 
was. Een huis voor spiritueel thuislozen. 
In het capsulehotel vond ze de ruimte 
om – uitkijkend over de stad – door stress 
onderdrukte emoties omhoog te laten komen en 
weg te laten waaien. Van zulke momenten krijgt 
ze de energie om maanden vooruit te kunnen. 
Ze beseft zich hoe hard ze heeft moeten werken, 



hoe kostbaar ze de vrijheid heeft verworven om 
zelf te mogen bepalen welke partners wanneer 
en waarvoor het belangrijkst voor haar zijn: Op 
werk, of thuis. Soms gaat ze met tintelingen in 
haar lijf naar werk. 
Vandaag op het verzamelkantoor is er een 
grote bijeenkomst van haar favoriete cirkel 
(jeugdzorg). De ironie dat ze tegelijkertijd zit 
met de zorgstress van haar eigen jeugdigen 
ontgaat haar niet: één kind gaat naar de 
opvang, de andere naar de basisschool en BSO. 
Daarnaast dokterbezoekjes, consultatiebureau, 
sportclub, muziekclub. Thuis lukte het haar niet 
om meer te doen dan wat stukken lezen ter 
voorbereiding van de vergadering. Dat deed ze 
staand aan het aanrecht, want zodra ze op de 
bank plaatsneemt valt ze in slaap. Maar hier is er 
ruimte en lucht. 
Ze betreedt de hal met roltrappen. ‘HOME’, 
staat er kleurrijk en prachtig geschilderd op de 
grote muur, in ambachtelijk strak handschrift 
van een kunstschilder. Ze voelt zich hier thuis, 
realiseert ze zich als ze op de roltrap stapt. In 
deze toegangshal overvalt haar vaak het belang 
om onderdeel te zijn van dit grotere geheel, 
waar ze meer is dan de taken die ze vervult, 
waar ze meer is dan wat ze voor een ander kan 
betekenen, maar waar ze gewaardeerd wordt 
vanwege haar eigen ideeën. 
Soms denkt ze dat haar belangrijkste werktaken 
niet eens in haar takenpakket staan beschreven. 
‘Interpretatieve arbeid’ heeft ze er onlangs in 
opgenomen: Wat vinden anderen van haar? Wat 
zien ze in haar? Wat verwachten ze, en voldoet 
ze daaraan? Hoe lager in de hiërarchie, hoe 
meer dit soort vragen je bezig houden. Gelukkig 



wordt ook dat werk steeds eerlijker verdeeld. In 
het kantoor is de verbeelding aan het werk. 
Laura stapt de vergaderkoepel binnen waar 
men nog wacht op de rest. De stoel waarop ze 
plaatsneemt reageert op haar bewegingen en 
verandert in een fauteuil. Het uitzicht over het 
water is adembenemend.

Mark (65) zwaait naar Laura die binnenkomt. 
Ze knikt waarderend: ze heeft ogenblikkelijk zijn 
nieuwe overhemd gespot. 
Vroeger droegen ze vrijetijdskleding op het 
werk. Werkkleding – overalls, arbeidersjasjes – 
werd alleen gedragen door mensen zonder baan. 
Mark heeft meerdere omkeringen binnen het 
kantoorlandschap meegemaakt. Het historische 
kantoor was ontworpen vanuit een mannelijk 
perspectief. De mannelijke blik uit het verleden 
is een verticale blik die graag ziet, overziet, 
overstijgt, vanuit het hoofd, puur mind. Het 
vrouwelijke perspectief uit de toekomst wil 
ook horizontaal gronden, aarden, omgeven: 
het hele lichaam doet mee. Het vrouwelijke 
kantoor is niet van te voren bepaald, het biedt 
ruimte, achtergrond, het vormt zich om je heen 
al naar gelang je behoeften, het biedt en het 
vraagt zorg, het geeft en het vergt aandacht. 
Hij zag het kantoor transformeren van vooral 
zorgbehoevend naar mede zorgdragend.
Mark had nooit gedacht dat hij hier nog zou 
zijn. Zijn hele werkende leven was hij ervan uit 
gegaan dat zijn baan tijdelijk zou zijn. En terwijl 
hij was gebleven, was de werkplek om hem heen 
totaal veranderd.
Tegenwoordig werkt hij het meeste vanuit huis, 
eerlijk gezegd, hij heeft er inmiddels vrijwel alles 



wat hij nodig heeft. Maar voor zijn nieuwste 
cirkel (opvang) helpt hij op het verzamelkantoor 
af en toe mee in de gaarkeuken van het zorg- 
en longstay-hotel voor vluchtelingen. Broodjes 
smeren. Als voormalig cirkelleider kan hij er van 
genieten op zo’n alledaagse wijze van betekenis 
te zijn. En net zo graag heeft hij leren ontvangen: 
dan neemt hij een massage, of bezoekt de fysio- 
of een van de vele andere therapeuten. 
Op de dependance kijkt hij nog altijd graag 
mee aan de bestedingskant van de budgetten. 
Zijn decennialange ervaring – de golven 
van ideologie en crisis die hij voorbij heeft 
zien trekken – komen daar goed van pas. Hij 



waardeert er het contact met jongere collega’s, 
mensen die overal vandaan komen met voor 
hem vreemde achtergronden. Sommige cirkels 
hebben hem er alleen in zitten, omdat hij er op 
die manier meerdere aan elkaar verbindt. En 
terwijl hij zijn ervaring deelt, aan mensen met 
hele andere perspectieven, leert hij zelf haast 
ongemerkt het meest. Hij krijgt er levenslust 
van. En bovendien hoeft hij dan niet telkens in 
die steeds maar drukkere treinen.
Voor vandaag las Mark thuis ter voorbereiding 
de stukken. En dan komt hij daarna schoffelend 
in de tuin op de beste ideeën. De treinreis 
probeert hij te zien als een vorm van meditatie. 



Bij een van de vorige functiewissels koos 
Mark een voor hem totaal vreemde cirkel 
(plantsoenen). In een bruin poloshirt had 
hij met een levendige groep nieuwe collega’s 
zwaarder werk dan ooit gedaan. Functieroulatie 
vond hij eerlijk gezegd niet per se nodig, maar 
hij zag wel dat het het speelse van de rollen van 
iedere functie benadrukte. Haast ongemerkt was 
men op die manier gewend geraakt om samen te 
werken vanuit de eigen kracht, de eigen wens, in 
plaats van vanuit een strikt omschreven functie, 
of vanuit wat door anderen werd verwacht. 
De tijdelijke plantsoenendienst had hem doen 
inzien dat planten niet floreren zonder aandacht, 
net als mensen. En dat aandacht geven aan 
planten iets is wat ook hij goed kan, en geen taak 
van alleen groenverzorgers. 
 Marks stoel heeft intussen een bolvorm 
aangenomen. In een actieve zithouding neemt 
hij voordat de vergadering begint nog eens de 
tabellen door op zijn scherm. 

Julius (25) komt het liefste iedere dag naar 
Castalia. Als trainee moet hij veel meelopen, wat 
overal zou kunnen, maar wat hem betreft het 
liefste hier. Vandaag loopt hij mee met Sharmyn, 
maar ze komt straks pas terug van haar eerste 
bijeenkomst, waar hij niet bij hoefde zijn. 
Het eerste uur van de dag besteedde hij in de 
nog rustige botanische jungletuin: een mini-
ecosysteem op de bovenste verdieping, dat 
maar weinig echt verbinding maakt met de 
wilde natuur, maar toch ook een plek is waar 
onverwachte dingen gebeuren: al meerdere 
exotische vogelsoorten die voor het eerst naar 
Nederland kwamen nestelden hier. De bomen 



zijn mooi, maar ze zijn niet alleen maar groen 
ornament: het zijn daadwerkelijk levende 
wezens die bezocht en verzorgd willen worden 
door wie hier werken. In deze gecultiveerde 
tuin blijkt ieders verre verbinding met de wilde 
natuur voelbaar. 
Hier, in de schaduw van de laatste 
herfstbladeren, schrijft Julius in zijn persoonlijke 
morning pages. Tussen de bomen en de vogels 
komt hij altijd op de beste ideeën, alsof ze hem 
worden ingefluisterd. Samenwerken doe je niet 
alleen met mensen.
Julius geniet van het verzamelkantoor, maar dat 
komt ook uit noodzaak. Voor hem is weinig 
zeker: geen vaste relatie, woonplek, of werkplek. 
Nu heeft hij zelfs tijdelijk geen huis, omdat 
hij weg moest van zijn studentenkamer. Hij 
woont gedeeltelijk weer bij zijn ouders. Het 
voelt vrij, maar ook onveilig. Door de week 
overnacht hij op het werk, wat even luxueus 
voelt als armoedig. ‘Thuis’ betekent voor Julius: 
het scherm. In bed, aan het aanrecht van zijn 
moeder, aan de strijkplank tussen de was, in de 
trein, het maakt niet uit waar; zodra dat ding 
aanzoemt is hij in vertrouwde omgeving: op 
kantoor. Altijd online, komt Julius naar werk 
voor verbinding. Computers verzamelen en 
analyseren data; algoritmen schrijven memo’s; 
machines doen het meeste werk, maar aanwezig 
zijn neemt geen apparaat van hem over.
Het laatste stukje naar en van de tuin moet 
je met de trap. ‘Eerst ademen dan bewegen’, 
staat er op een bordje. Ook de taal beweegt 
veranderlijk door dit gebouw. Julius daalt af tot 
in de buitengang. Op deze verdieping loopt de 
gang aan de glazen buitenwand rondom het hele 



gebouw: aan de ene kant tafels, aan de andere 
de aardwand. De soms zichtbare boomwortels, 
de bijna aanraakbare humus, en het veelsoortige 
leven daarbinnen zijn er voelbaar. 
Aan de glaswand staart een onbekende collega 
naar buiten. Waar denken al die medewerkers 
aan die een moment voor zichzelf pakken? Zij 
die wachten bij de printworkshop? Wat als ze 
hun gezamenlijke gedachten konden bundelen? 
Waar zouden ze zich heendenken? 
Julius denkt graag naar binnen. De zoem van 
de ruimteschipachtige airco in het gebouw, 
de ruimte, en de rust die hij kan ervaren 
temidden van de anonieme drukte, laten hem 
het dichtst bij bidden komen dat hij kent. Hier 
vindt hij warmte tussen collega’s, maar ook 
als er niemand is, simpelweg omdat iedereen 
hiernaartoe komt om aanwezig te zijn. Het 
kantoor is zijn ademplek.

Voor anderen kan de samenwerkplek ook een 
vacuüm zijn. Marjanne (45) heeft recentlijk 
haar partner verloren. Ze doet nu het meeste via 
het scherm, thuis, zo ook de vergadering van 
vanochtend. 
Na jaren stoort ze zich opeens dat er in die 
grootstedelijke gebouwen geen raam open kan. 
Zelfs de airco in de dependance is haar teveel: 
alsof die haar ritme en gedachten domineert. Ze 
weet dat het een fase is, en enkel haar perceptie, 
maar ze is blij dat ze thuis aan beleidsnota’s 
kan schrijven. Ze kan langs de singel lopen 
als ze geen ideeën meer heeft. Ze kan bij de 
buurvrouw langs, of een koffie halen in de 
carport-bar van de overbuurman. 
Met haar partner had ze naar buiten willen 





verhuizen, richting de Duitse grens, haar oude 
droom. Nu moet ze eerst voor haar eigen zaken 
zorgen. Over de pijn heenkomen. Gelukkig 
hebben de kinderen inmiddels hun eigen leven 
en niet meer zoveel zorg nodig. 
Ze blokkeert uren per dag in haar agenda met 
‘mezelf ’. Als je niets doet, kunnen er dingen 
gebeuren.
Ze zit in interessante cirkels (mantelzorg, 
jeugdzorg), ze houdt van de complexiteit ervan. 
Ze is van ver gekomen en ze kan nog altijd 
stappen maken, wie weet tot directeur-generaal.
Voor de video-call maakt ze zich meer op dan 
normaal. In haar thuiskantoortje, in een hoek 
van de woonkamer ingericht volgens de regels 
van de anonimiteit, doet ze mee via het scherm. 
Ze kan zich er schuldig om voelen, maar voor 
even vergeet ze dan de hartepijn. En ze heeft 
thuis ook weer alle plek nu er iemand minder 
woont. 
Terwijl de collega’s binnendwarrelen denkt ze 
aan al die duizenden anderen, alleen aan hun 
tafels, in hun tuinhuiskantoren, of ieder met hun 
eigen customized thuiswerkkit. 
Net als in haar agenda gebeurt er ook in de 
kantoorgebouwen vaak niets, het lijkt wel 
een voorwaarde te zijn, alsof de lege ruimtes 
doorwerken als de mensen rusten.
De virtuele namaakruimte die ze achter haar 
toont op het scherm voor de anderen, laat een 
tuin met bloeiende stokrozen zien die zacht 
bewegen in een briesje. In stilte hoopt ze dat 
iedere keer als ze die achtergrond ziet, die tuin 
ook in werkelijkheid dichterbij komt.
Sharmyn (55) stapt de vergaderzaal binnen, ze 
zullen zo beginnen. Het zijn de laatste passen 



van de wandeling van buiten, als ze vanaf het 
station alleen de priemende bovenkant van het 
kantoorgebouw hoog in de hemel ziet, als een 
massief ruimteschip zwevend boven de stad. 
Onderweg trof ze iemand in de squircle, het 
glazen hokje waarin je er van buiten uitziet als 
de bewaker van een onzichtbaar portaal naar 
een ander universum. Na een uurtje daarbinnen 
– je inbox opschonen – kom je er zelf ook 
opgeruimder uit.
De nieuwste etages – of zijn het gerenoveerde 
oudere? – zijn van glas. Grote open ruimtes 
die fluïde in te richten zijn met tijdelijke 
afscheidingen: glazen wanden die verplaatst en 
vervaagd of verduisterd kunnen worden. De 
hokjes voelen tegenwoordig eerder als bollen. 
Ieder glaspaneel brengt kleine vertekeningen, 
onbedoelde focuspunten van zonnestralen, 
onverwachte schaduwzones. Na een paar uur 
in dat spiegelpaleis vergeet je alle dagelijkse 
beslommeringen.
Hierboven is Sharmyns transitie compleet, 
verandering van bezorgde moeder, dochter, 
buurvrouw, naar zorgdragende overste, 
aanspreekpersoon, leider, head of community. 
Je verplaatsen betekent ook zelf veranderen van 
persoon. 
Niet iedereen uit haar belangrijkste cirkel 
(visie) zal het raden, maar het leiderschap 
geeft Sharmyn ook zorgtaken over haar 
collega’s, zoals ze thuis zo lang was gewend te 
verzorgen. Ze was blij dat ze er vanaf was, maar 
tegelijkertijd miste ze het. Ze weet dat er thuis 
weer meer werk aan zit te komen; met twee 
dementerende ouders. En dan doet ze ook nog 
de boodschappen voor de buren. 



Ook daarom komt ze graag op dit koepelkantoor. 
Alles wordt hier verzorgd. Voor hen geen 
bedrijfscampus, wildwaterglijbaan of VR-suite, 
hier wordt minder frivool gespeeld, want een van 
de belangrijkste rollen is nog altijd: representatie. 
Toch veranderen ook hier telkens de spelregels. 
En met iedere nieuwe regel ontstaat ook nieuwe 
speelruimte. Alle typologie blijkt eindeloos 
buigbaar. 
Ze wacht nog een minuut of vijf, misschien dat er 
nog iemand binnenwaait. 
Sharmyn geniet van de stilte. Het is hier warm 
en schoon, no questions asked. Het drinkwater 
is zacht. Alle sluizen van buiten en thuis tot 
hierboven veroorzaken een gevoel van desinfectie. 
Met de toegenomen ademruimte op kantoor, en 
de toegenomen zorg daarbuiten, is zo’n plek extra 
belangrijk. Ze vindt het ontzorgend om te werken 
voor het Ministerie van Zorg. Ze durfde het niet 
hardop te zeggen, maar naar kantoor komen voelt 
soms als vakantie. 
Toch kijkt ze ook weer uit naar werken op 
de dépendance. Ze heeft er zelf de pluktuin 
geïnitieerd. Morgen zal ze er bij de beek de 
notulen van vandaag uitwerken. De piepjes van de 
apparaten zullen druppelend klinken, terwijl het 
overtollige commentaar vanzelf wegspoelt.
Zometeen zal ze woordloos aangeven dat ze 
kunnen beginnen. Want ook bij roulerend 
leiderschap zijn er telkens één of meerderen 
de baas. Non-hiërarchie is ook een vorm van 
hiërarchie. Ze voelt aan alle collega’s om haar heen, 
ook degenen die via schermen meedoen vanuit 
hun dependances en zolderkantoren, dat het tijd is 
om te beginnen. 
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Gebouwen worden doorgaans verondersteld 
statisch te zijn. Als we echter de periode 
verlengen waarop we naar gebouwen kijken, 
zien we dat deze ook door verschillende 
levensfasen gaan. 

De eerste fase van Castalia startte rond 1967, 
met de oplevering van het Transitorium van 
Jan Lucas. Het diende als tijdelijke huisvesting 
van ministeries. Met 73 meter was het gebouw 
lange tijd één van de hoogste van het centrum 
van Den Haag. Vanwege de grote footprint 
had het een plompe uitstraling. In de jaren 
1990 werd het idee opgevat om het gebouw 
te transformeren. Het gebouw werd gestript 
tot het skelet en architect Michael Graves 
tekende het herontwerp. De twee puntige 
dakopbouwen verbeterde de verhouding van 
het gebouw en samen met de witte kozijnen in 
het rode metselwerk gaven ze de kenmerkende 
uitstraling van twee grachtenpanden. Na de 
transformatie werd Castalia het kantoorgebouw 
voor het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. Met het atrium naar een 
ontwerp van CEPEZED en HofmanDujardin, 
dat in 2015 opende, werd het gebouw aan 
het Ministerie van Sociale Zaken verbonden. 
Zowel de kenmerkende architectuur, de 
levensloop en de functie vormen een geschikte 
aanleiding om als casus te laten zien hoe het 
gebouw kan inspelen op veranderingen op de 
werkvloer in relatie tot toenemende zorgtaken. 
In de volgende levensfase van dit gebouw 
transformeert het verder als representatie van 
de telkens veranderende Nederlands zorg-, 
werk- en natuurlandschappen.

De kantoorgebouwen
Typologie 01
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Instituut Schoevers, 1930s. The secretary should be a boss’s ‘right hand’ uit de lezing van Amy Thomas
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Casus kantoorgebouwen

Castaliatoren in Den Haag

Hoewel Castalia als Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport voor het grootste gedeelte 
blijft functioneren als kantoor, biedt 
een overschot aan ruimte plaats aan 
de huisvesting van zorg gerelateerd 
programma. Te denken valt aan een 
longstayhotel voor trainees op zoek 
naar een woning, een fysiotherapeut 
of masseur. In de plint kan een 
hotel plaatsnemen voor mensen van 
buiten met een urgente behoefte aan 
huisvesting, of juist voor werknemers 
uit verder gelegen delen in het 
land om een enkele overnachting 
te boeken. Gemeenschappelijke 
functies als een eetzaal en keuken 
kunnen verblijf in Castalia verder 
ondersteunen. Sportfaciliteiten krijgen 
een prominentere plek met meer 
divers aanbod, uit het oogpunt van 
preventieve zorg. Zo ontwikkelt het 
gebouw zich als een ministerie dat ook 
voor zijn eigen medewerkers zorgt. 
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Het politiekantoor, de slager, het 
postkantoor, de bank, de bibliotheek. In de 
afgelopen decennia hebben zij hun klandizie 
zien vertrekken naar grootschaliger winkels of 
het virtuele domein. Lokale winkels hielden op 
te bestaan en zorgden voor leegstand en een 
gebrek aan dynamiek in gemeenschappen. 
Kleinschaligere overheidsvoorzieningen 
bleken onrendabel, zodat lokale bibliotheken 
en bijvoorbeeld buurtscholen de deuren 
sloten. Op de makelaarssite van de overheid 
worden politiekantoren verkocht. We zien hoe 
in Dordrecht, Heiloo, Lichtenvoorde, Tholen, 
Borne, Weesp, Wieringerwerf, Gemert, Geleen, 
en deelgemeenten als Rotterdam-Delfshaven 
en Rotterdam-Noord deze publieke functie 
verdwijnt uit het straatbeeld. 

Met het sluiten van loketten van 
overheidsdiensten, komt het Rijk op grotere 
afstand van haar burgers te staan. Dit heeft 
gevolgen voor zowel de beleidsvorming als ook 
de ervaring van de uitwerking van beleid. In een 
poging het gat te dichten, ondernam ambtenaar 
en onderzoeker Maike Klip diverse projecten. 
(Workshop Atelier, 1 september 2022.) De 
betrokken ambtenaren in haar projecten 
begrepen de noodzaak, maar voelden ook het 
ongemak in hun relatie met de burger. 

Tegelijkertijd zien we een tegenbeweging: 
Het postkantoor opent een loket in de 
supermarkt, een internetwinkel opent de deuren 
in een winkelstraat. Kleinschaliger kluswinkels 

en leveranciers van huishoudelijke artikelen zien 
weer een markt in kleine winkelcentra. 

Voor het Rijk ligt er eveneens een kans 
om lokaal ingebedde werkplekken te maken. 
Onderbezette gemeentekantoren, afgestote 
politiekantoren en bibliotheken kunnen plaats 
bieden aan werkplekken voor Rijksambtenaren. 
Voordeel: ze zijn lokaal, ze zijn geworteld, 
kleinschalig. Rijksambtenaren kunnen hun 
huishouden ontvluchten, zonder ver te hoeven 
reizen. Het verlicht de druk op het openbaar 
vervoer tijdens de spits. Wonend en werkend 
verspreid over Nederland, verliezen ze niet het 
contact met de werkgever. Oudere collega’s 
– die er vanuit hun functie of thuissituatie 
misschien niet hoognodig zouden hoeven 
komen – blijken er informeler en gemakkelijker 
hun ervaring en kennis te delen.

De dependance heeft de potentie om de 
kernen van dorpen en wijken  te verlevendigen 
met meer functies, en het geeft de 
Rijksdiensten toegankelijkheid op lokaal niveau. 
Daarbovenop geeft het de Rijksoverheid een 
gezicht en maakt het de werkzaamheden 
benaderbaar.

Representatie is hierin wel van belang: net als 
alle overheidsdiensten moet aan het gebouw 
te zien zijn wie erin is gehuisvest. De traditie 
van de heraldiek met de vrijheid om daarop 
te variëren geeft aanleiding om ook de lokale 
zichtbaarheid te ontwerpen.

De dependances

Typologie 02

Representatie: rijkswapen

Het rijkswapen is een kleinere 
versie van het wapen van het 
Koninkrijk der Nederlanden en 
stamt uit 1815. Omdat heraldiek 
een kunstvorm is, kan een tekenaar 
of ontwerper, met inachtneming 
van bepalingen van het Koninklijk 
Besluit, de heraldische regels en 
gebruiken, een nieuwe variant 
ontwerpen.

Studio Dumbar ontwierp in 
2008 een nieuw logo voor alle 
Rijksdiensten als herkenbaar middel 
voor representatie in binnen- en 
buitenland.  
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Gemeentehuis Nieuw-Bergen naast het Landmark Nieuw-Bergen

Gemeentehuis Oostzaan aan het dorpsplein

Politie en brandweerkazerne Hengelo in het centrum
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Casus dependance

Als casus nemen we een 
politiekantoor in Enkhuizen. Het 
gebouw van 350m2 biedt plaats aan 
werkplekken in een historisch centrum. 
Ambtenaren uit de kop van Noord-
Holland kunnen hier komen werken, 
terwijl de reuring in het hart van het 
stadje – met nieuw aangetrokken 
nevenfuncties - behouden blijft. 

Het gezicht van het Rijk krijgt 
herkenbaarheid met een herontwerp 
van het wapenschild. De kleur en 
de leeuw geven uitdrukking aan het 
Rijkshuis op lokaal niveau.

Politiekantoor Enkhuizen
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Het nieuws kopte in het voorjaar 
2022 dat de gemeente Waddinxveen 
het sterkst gegroeid was door binnen-
landse verhuizingen. Het is aannemelijk 
dat dit ook een plek is waar ambtena-
ren van het Rijk naartoe verhuizen. 

Terug in de tijd: Waddinxveen was 
een compact dorp waar wonen en 
werken dicht naast elkaar lagen. Tus-
sen de woningen stonden de meubel-
makerijen en stroopwafelbakkerijen. 
Deze verweving tussen de woon- en 
werkomgeving zorgde voor levendige 
buurten. Om gezondheidsredenen is 

met de Woningwet en onder aanvoe-
ring van Modernisten een strikte schei-
ding aangebracht tussen zones voor 
wonen en zones voor werken. Hiermee 
is de baby met het badwater wegge-
gooid. Ontspannen ontmoetingen op 
werkdagen tijdens werktijd vinden niet 
meer plaats in de woonomgeving. In 
plaats daarvan nemen bewoners ’s 
ochtends de auto of fietsen ze naar de 
trein om aan het eind van de dag terug 
te keren. De woonomgeving is overdag 
een verlaten slaapstad, op een enkele 
ouder met wandelwagen na. Dit is ook 

te zien in de diverse uitbreidingswijken 
van Waddinxveen, waaraan vanaf de 
jaren 1960 werd gebouwd. De uitbrei-
dingswijken hebben overwegend de 
bestemming wonen, waarmee andere 
activiteiten, zoals kleine bedrijvigheid 
worden uitgesloten. Zelfs nu het over-
grote gedeelte van het werk onschade-
lijk is voor de omgeving (grote industrie 
daargelaten), is het bijna onmogelijk 
om in dit soort uitbreidingswijken een 
aantrekkelijke menging te krijgen tus-
sen wonen en werken. 

De overloop tussen straat en 
entree wordt een Delfts stoepje ge-
noemd. Het is, zoals in dit schilderij 
geïllustreerd een ruimte die gebruikt 
kan worden voor sociale interactie. 
Het is een typisch stedelijke feno-
meen van de Hollandse stad, waarbij 
wonen en werken verweven zijn, en 
het ontwerp van de openbare ruimte 
de levendigheid van de plek facili-
teerd.

Typologie 03

De woonhuizen

Waddinxveen, 1960

‘De burgemeester van Delft en zijn dochter’, Jan Havicksz. Steen, 1655
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Voor de Woningwet van 1902, zijn 
wonen en werken sterk met elkaar 
verbonden. Ook in de bekende ty-
pologie van de rijwoning zijn werk-
plekken opgenomen, zoals in deze 
wevershuizen aan de Waardgracht in 
Leiden. 

Met de intrede van het adagium 
‘licht, lucht en ruimte’ veranderde 
niet alleen de structuur van de stad, 
maar ook de plattegrond van de 
woning. Het werk werd losgekoppeld 
van het wonen. 

Typische doorzonwoning, 1971En suite woning, 1930

Fotografie: Luuk Kramer

Woon- werkwoning, 1670

Schilderij: Willem van der Nat, 1915

Na in gebruikname van de breed-
plaatvloer in de bouw worden de 
beukmaten kleiner, en verplaatst de 
keuken naar de voorgevel.
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Als 
gevolg van 

de lockdowns 
hebben werknemers 

ervaren dat er ook 
voordelen zijn aan thuiswerken 

en werken in de woonomgeving. 
Er is geen reistijd meer, er kan een 
oogje in het zeil gehouden worden 
als oudere kinderen thuis komen 
van school, tussendoor kan de was 
gedaan worden of er kan een rondje 
hardgelopen worden. De woonwijk 
heeft de potentie om te veranderen 
tot leefwijk met ook de komst van 
kleinschalige ondersteunende 
voorzieningen tot gevolg. 

Waddinxveen nieuwbouw Park Triangel
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In de uitbreidingswijk van Waddinxveen 
worden grotendeels standaard ontwikke-
laarswoningen gebouwd. Met een beuk-
maat van circa 5 meter, drie slaapkamers 
en een zolderkamer onder gekapt dak 
bieden deze woningen plaats aan het ide-
ale nucleaire gezin. Deze typisch Neder-
landse woning vindt zijn oorsprong in het 
hofje. Filantropen en kerkgenootschappen 
bouwden deze verzameling huizen als 
zorgwoningen voor armen en ouderen. 
Later zagen Nederlandse Modernisten in 
de rijwoning het ideaal om burgers een 
gezonde woonplek te bieden in de ver-
zorgingsstaat: dit leidde tot de geboorte 
van de doorzonwoning. 

Hoewel de rijwoning initieel ook plaats 
bood aan woonwerkcombinaties (zie bijv. 
het wevershuis), is de rijwoning in recente 
tijden de belichaming van de scheiding 
tussen wonen en werken geworden. 
Ondanks maatschappelijke veranderin-
gen, is de typologie nauwelijks veranderd 
in opzet. Naast dat deze woningen niet 
aansluiten op andere samenlevingsvor-
men zoals het samengestelde gezin, levert 
het thuiswerken ook de vraag op, waar 
dit moet plaatsvinden. De zolder lijkt een 
ideale plek, ware het niet dat dit ook de 
ruimte is voor de was, de kampeerspul-
len en het drumstel. Een heroverweging 
van de standaard naar aanleiding van het 
thuiswerken is op zijn plaats.

Eensgezinswoning Waddinxveen

Standaard rijwoning, 2020

Casus woonhuis



Dit project is tot stand gekomen 
als opdracht vanuit het Atelier 
Rijksbouwmeester lopend van 
juni tot en met oktober 2022.  Na 
de diverse lockdowns tijdens 
de COVID-pandemie in de 
periode tussen 2019 en 2021 is 
de uitgangssituatie van samen 
werken op kantoor onder druk 
komen te staan. Het Atelier 
Rijksbouwmeester stelt de 
vraag hoe de toekomst van het 
(samen)werken vorm krijgt en 
welke gevolgen dit heeft voor 
de nieuwe werkomgevingen 
en de vastgoedportefeuille van 
het Rijk en andere overheden. 
17% van de 11.7 miljoen m2 
gebouwoppervlakte van het 
rijksvastgoed bestaat uit kantoren. 
Er zijn verkenningen om meer 
vastgoed aan te kopen, om het 

huidige te transformeren. Maar 
wat betekenen de veranderende 
manieren van werk voor het 
vastgoed over zeg, 30 jaar? 

In drie teams (andere deelnemers 
waren Studio Lonk en Komovo) 
is gekeken naar de gevolgen 
van anders werken voor de 
vastgoedportefeuille. De vraag was 
een perspectief te bieden middels 
een ontwerpverkenning, en een 
antwoord te formuleren op de 
onderzoeksvraag. Tijdens diverse 
bijeenkomsten en workshops 
hebben zowel exter-nen als 
medewerkers van het Rijk input 
gegeven en op de eerste voorstellen 
gereageerd. De resultaten van 
het ontwerpend onderzoek zijn 
gedeeld in deze bundel en tijdens 
de eindpresentatie op 17 oktober 
2022. 

Nawoord



Lilith Ronner van Hooijdonk, 
Studio Anne Dessing en Dirk Vis 
hebben deze opdracht aangenomen 
om de urgentie én de inspiratie 
van de invloed van zorg op het 
werkzame leven aan te kaarten en 
een plek te geven in het denken 
over het huisvestingsbeleid met 
betrekking tot kantoren van de 
Rijksoverheid. 

Met dank aan, Francesco 
Veenstra, Simone Huijbrechts-
Breitkopf, Nynke Bellinga-
Gerding, Bart Erens voor de 
opdrachtstelling, scherpe kritiek 
en organisatie van het project, 
diverse medewerkers van het 
Rijksvastgoedbedrijf en andere 
afdelingen van de Rijksoverheid 
voor input op het project tijdens de 
besprekingen en workshops, Anne 
Roeters van het Sociaal Cultureel 

Planbureau voor informatie 
over werken en zorg, en tot slot 
visiting critic Amy Thomas voor 
het nogmaals aankaarten van 
het genderissue op de werkvloer. 
Dank aan Djamo Mastenbroek 
voor het meewerken aan het 
project. Voor dit stuk zijn de 
volgende bronnen geraadpleegd: 
‘Zorg’ van Lynn Berger, ‘Cubicle’ 
van Nikil Saval, ‘The Utopia of 
Rules’ van David Graeber, en ‘The 
Dawn of Everything’ van David 
Graeber & David Wengrow. Een 
doorkijk in het personeelsbestand 
van het rijk van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, Wikipedia 
en data van het Sociaal Cultureel 
Planbureau.
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Colofon

Dit visueel essay is gemaakt in het kader van het 
ontwerpend onderzoek ‘Toekomst van het (samen)
werken’ in opdracht van Atelier Rijksbouwmeester 
en is een samenwerking van Lilith Ronner van 
Hooijdonk, Studio Anne Dessing en Dirk Vis. 

© Lilith Ronner van Hooijdonk, Studio Anne 
Dessing, Dirk Vis

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande 
schriftelijk toestemming van auteurs worden 
verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt. 

De afbeeldingen zonder bronvermelding zijn op 
internet gevonden tijdens het onderzoek. Bronnen 
kunnen op aanvraag verstrekt worden. 
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