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ONTWIKKELING
Auteur Katja Torbijn
Fotografen Ivar Berix (foto Maurice Berix)
en Ann-Sophie Falter (foto Miranda Koot)

Vooruit
naar kantoor

Berix staat samen met Koot aan de lat voor de terugkeerstrategie, met een kernteam om hen heen:
samen pakken ze de uitvoering op. Een organisatieadviseur en communicatieadviseur maken deel
uit van het team, net als iemand die de planning
en de financiën bewaakt en een aantal collega’s
die verantwoordelijk zijn voor deelactiviteiten uit de
terugkeerstrategie. In totaal zo’n vijftien mensen.
En de inhoud? Die komt van de circa tweeduizend
medewerkers van de provincie.

Vooruit naar kantoor. Zo noemen Maurice Berix en Miranda Koot
Transparante aanpak

van de provincie Zuid-Holland de terugkeerstrategie die zij, in co-

Als Berix en Koot ruim een jaar geleden starten,
kiezen zij bewust voor een transparante aanpak

creatie met de hele organisatie, opstelden. Het is een stap terug

waarbij de hele organisatie meedenkt tijdens een
ontwerpend proces. Voor Berix, die zich binnen de

naar kantoor nu de coronamaatregelen stevig op hun retour zijn.

provincie ook bezighoudt met participatie is dat
vanzelfsprekend. “Hoe kunnen we als organisatie

Een stappenplan dat in de fase is waarin er geëxperimenteerd

leren hoe we participatie extern inzetten als we het
intern niet inzetten om de juiste dingen te doen?”

en geoefend wordt met hybride werken en waar ontmoeten het

Berix en Koot kregen de ruimte van hogerhand en
gingen aan de slag. Koot: “We werken ‘hardop’,

belangrijkste uitgangspunt is. Berix en Koot gingen op zoek naar

delen conceptstukken, nemen de geleerde lessen
uit de thuiswerkperiode mee, luisteren waar colle-

de wensen en behoeften van de medewerkers, om samen met

ga’s zich zorgen over maken en zoeken van daaruit
met elkaar naar oplossingen. Dat doen we vanuit

hen een gedragen plan vorm te geven. Berix: “We bouwen een

zorgzaamheid, inclusiviteit, autonomie en de gedachte te leren van de fouten die we maken. We

brug terwijl we erover lopen, op basis van kennis uit de hele or-

doen daarbij een groot beroep op de verantwoordelijkheid van de medewerkers, terwijl we tegelij-

ganisatie. Als programmamanagers hebben we de wijsheid niet

kertijd inzetten op vrijwilligheid.” Volgens Berix is
dat wennen voor collega’s. “Wanneer iets gepubli-

in pacht, dat zeggen we ook hardop.”

ceerd is, voelt dat alsof het al besloten is. Het is een
zoektocht naar wat je als medewerker van de plannen kunt vinden. Voor ons een kans om te bewijzen
dat er wel degelijk ruimte is voor beïnvloeding.”
Koot en Berix houden eerst een online driedaagse,
waarin collega’s tijdens verschillende werkateliers
met elkaar het toekomstperspectief vormgeven: op
het gebied van techniek, het fysieke kantoor, regelingen, juridische en fiscale aspecten en gedrag.
Koot: “Van het begin af aan zeggen we ongeveer
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ONTWIKKELING

Maurice Berix

SCHRIJFWEDSTRIJD

De jury:
te weten waar we heen willen, maar het eindbeeld

moodboards te maken voor de verschillende sfe-

nog niet kennen. Dat geven we met elkaar vorm,

ren in het opnieuw in te richten kantoor, waarbij we

vanuit ieders kennis, ervaring en wensen voor de

inzetten op een circulaire inrichting”, vertelt Koot.

toekomst. Dat zorgt voor eigenaarschap en een

Berix vult aan: “Tot en met juli experimenteren we

meer gedragen plan.”

vooral: op kleine schaal oefenen we met de zones,

Pareltjes
van de leden

hybride vergaderen en creatief brainstormen. De
Ontmoeten

zomerperiode gebruiken we om het kantoor op-

Koot en Berix doen uitvoerig onderzoek naar die

nieuw in te richten, zodat we vanaf september open

wensen voor de toekomst. Naar voren komt dat

kunnen in een nieuwe werkelijkheid. Dan zijn we er

medewerkers vooral naar kantoor willen om el-

nog niet: we meten continu wat werkt en niet werkt

kaar te ontmoeten. Koot: “De algehele behoefte

en halen ervaringen op bij medewerkers. Op basis

om de hele dag op dezelfde werkplek te zitten is

daarvan sturen we bij.”

klein, voor de meesten is de concentratiewerkplek thuis, afhankelijk van de aard van het werk,

Onszelf gunnen dat we het niet weten

de thuissituatie en hoe je als persoon in elkaar zit.

Berix noemt het noodzakelijk dat de organisatie het

beeldend te maken, zorgvuldig te zijn in de juiste

Activiteiten zijn straks vooral gericht op ontmoeten,

zichzelf gunt niet alles vooraf te weten, dat iets niet

tone of voice en de juiste taal- en woordkeuze,”

samenwerken, het informele gesprek. Kortom: het

direct honderd procent lukt. “Als organisatie vinden

stelt Koot. Berix vervolgt: “Taal is zó belangrijk bij

sociale aspect, dát is belangrijk. Daar richten we

we het heel spannend om stappen te zetten zon-

een grote verandering als deze. We willen mede-

ons kantoor dus op in. Daarom stappen we af van

der te weten waar we uitkomen. We zijn gewend

werkers de keuzevrijheid bieden, maar dat kan ook

afdelingsvlekken en richten we activiteitenzones in,

om goed doordacht te werk te gaan. Dat laten we

overkomen alsof ze ‘het zelf uit moeten zoeken’.

waaronder ontmoetingszones en vergaderzones

met deze terugkeerstrategie helemaal los.” Koot:

We merken bij asynchrone communicatie dat het

met de technische faciliteiten voor hybride werken.

“Sinds een aantal weken is er een team dat op

anders geïnterpreteerd wordt dan wij het bedoelen:

Door voor fysieke ontmoetingen het kantoor slim te

dinsdagen experimenteert met hybride werken,

mensen lezen wat ze al denken te weten.” Volgens

gebruiken ondervangen we de nadelen van digitaal

samen met verschillende externe partners. Op de

Koot is er veel waardering voor de cocreatie waarin

werken.”

eerste dag vond een hybride vergadering plaats.

de terugkeerstrategie tot stand komt. “Medewer-

Collega’s waren huiverig, ze wisten niet zeker of de

kers zien de plannen zitten, waarderen de keuze-

Hoe nu verder?

huidige systemen hybride vergaderen wel aankon-

vrijheid en de mogelijkheid om mee te denken. Ge-

Recent presenteerden Berix en Koot het plan aan

den, de schermen zijn wat ouder. Dat komt voort

publiceerde stukken worden enorm goed gelezen,

het management. “Komende tijd nodigen we col-

uit het idee dat we alles direct perfect willen. Die

er komt veel reactie op vraagstukken en er worden

lega’s in kleine groepjes uit op kantoor. We com-

eerste dag hielp iedereen in te zien dat iets mág

ook zelfstandig gesprekken geïnitieerd.”

bineren dan de onderlinge ontmoeting met het

mislukken. Dat het juíst goed is als zichtbaar wordt

opruimen van het kantoor. We vragen collega’s

waar we mee aan de slag moeten als organisatie.

De belangrijkste tip die Berix meegeeft aan ieder-

Dat inzicht helpt, samen met het gevoel dat je er-

een die met een terugkeerstrategie aan de slag

gens niet op afgerekend wordt, om dingen gewoon

gaat, is dat je niet moet doen alsof je weet hoe het

uit te proberen.”

moet. “Wees open en eerlijk, met al je onzekerheden en kwaliteiten, wees menselijk. Als je je zo op-

De winnende verhalen staan in willekeurige volgorde op de volgende pagina’s, zoals ze werden ingediend, dus
met minimale eindredactie. De auteurs
krijgen een cadeaubon van 75 euro en
natuurlijk eeuwige roem.

hoofdredacteur van C en van
Gers! magazine, journalist, schrijver van boeken en intieme portretten. Een goed artikel heeft voor hem
fijne cadans, een ritme dat je meevoert door
het verhaal en pas aan het einde weer loslaat.

Corine Havinga
zelfstandig eindredacteur bij
Blij Moment. Eindredacteur van
C. Met scherp oog voor detail en
een allergie voor contaminaties en
verengelsing van de Nederlandse taal. Vanuit
journalistieke achtergrond altijd op zoek naar
de essentie van het verhaal.

Belangrijke rol voor communicatieadviseurs

stelt, gaan mensen naast je staan in plaats van te-

Volgens Berix en Koot is communicatie een be-

genover je, en krijg je begrip voor wat je doet.” Ook

langrijk onderdeel van de aanpak. “Onze communi-

Koot deelt een belangrijke les: “Een participerende

catieadviseur helpt ons een communicatieve blik te

aanpak, het samen doen, vraagt de oprechte wil

hebben. Daarnaast overziet ze het grotere geheel,

om te luisteren naar wat de ander te zeggen heeft.

legt ze verbanden met andere processen binnen

Door oprecht te luisteren naar zorgen en behoeften

de organisatie. We hebben een verhaal met grote

van anderen, en zo de wijsheid van collega’s toe

impact. Door dat op een goede manier te commu-

te voegen, vind je de juiste weg. Tegelijkertijd vind

en sociale media staat voor haar één ding

niceren – zenden én vooral ontvangen – met de

ik het belangrijk om stappen te blijven zetten, en

vast: een goed verhaal is altijd de basis.

medewerkers maken we dat verhaal klein, tastbaar

te durven zeggen hoe wij denken dat de volgende

en concreet. Bijvoorbeeld door de oplossingen

stap eruitziet: durven én doen.”

Miranda Koot
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Schrijf jij jezelf de C in? In het kader
van het 75-jarig jubileum van Logeion
stelden we die vraag aan de leden. Een
klein dozijn van hen pakte de pen op
en deed mee aan de schrijfwedstrijd.
Lengte: maximaal 800 woorden. We
vroegen een link naar een van de trends
in ons vak, maar daar hebben we niet al
te strikt naar gekeken. Zwaarder wogen
de andere eisen die we stelden: persoonlijk, vakinhoudelijk, prikkelend en
uitdagend. We letten verder op stijl, relevantie en hoe logisch een artikel is opgebouwd. Het leverde mooie maar ook
lastig met elkaar te vergelijken verhalen
op. De vakkundige jury pikte de in haar
ogen vijf beste verhalen eruit.

Sander Grip

Marieke Schouten
eigenaar van Schrijver met een
missie. Verpakt grote hoeveelheden informatie in een lekker
leesbaar verhaal. Met een achtergrond
in voorlichtingscampagnes, online marketing

1978: ANNE VAN DER MEIDEN BIJZONDER HOOGLERAAR PR AAN DE RU (NGPR-LEERSTOEL)
1978: NAAM WORDT VERANDERD IN NGPR, VERENIGING VOOR PUBLIC RELATIONS EN VOORLICHTING
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