THUIS IN BRIGHT NEW HOUSE

INTRODUCTIE
“Ooit kwam het water tot hier” “Hier komt de entree vanuit het restaurant” “Daar
zullen we de rokers vinden” “Hier zitten we straks in de hot tub” “Wat een uitzicht”
In 2015 is het zo ver. Bright New House, in de eerste plaats een werkplek voor
een grote diversiteit aan mensen, maar eigenlijk veel meer dan dat. Een nog
onvertoonde combinatie van members club, coworking space en semipublieke ruimte. Een thuishaven en uitvalsbasis voor wereldverbeteraars,
duurzaamheidstrijders, creatieve denkers.
Bright New House zal een plek moeten worden waar je tijdens je werk graag bent,
buiten je werk ook kunt komen, waarmee je je verbonden voelt en identificeert,
waar je je enigszins eigenaar van voelt en trots op bent. Dit is een lang proces,
waarmee met het diner en de workshop op 11 september j.l. een goed begin is
gemaakt.
Ik ben blij om vanuit het Thuismakers Collectief een bijdrage te kunnen leveren
aan het bereiken van jullie ambities. In dit document een verslag van de workshop
en andere observaties van de avond, gekoppeld aan enkele adviezen en
strategieën. Dank allen voor jullie inzet!
Met vriendelijke groet,
Anna Dekker

THEORIE THUIS OP DE WERKPLEK

THUIS VOELEN IN HET BRIGHT NEW HOUSE
In de aanloop naar de verhuizing heeft Vandejong aanzet gegeven voor
‘(t)huis’ als thematisch/conceptueel uitgangspunt van het ontwerp en de
programmering van Bright New House. Zo interpreteert Müller van Tol het
restaurant als de ontvangstkamer, de residency als gastenkamer, etc. Er
wordt gesproken over “binding met de plek” en “alsof het een beetje van
jou is”. De glazen schoorsteen van Doepel Strijkers is uiteraard voornamelijk
functioneel, maar fungeert tegelijk als sterke referentie aan dit concept.
En terecht! Wat het Thuismakers Collectief propageert is dat thuisgevoel
– en het individuele gedrag en de sociale interactie die ermee gepaard
gaan – juist buitenshuis van groot belang is. In de (semi-)openbare
ruimte, in zorg- en onderwijsinstellingen, op kantoor. Ook hier zou je je op
je plek en gemak moeten voelen, ook hier is een mate van eigendomsen verantwoordelijkheidsgevoel op zijn plaats. Meer dan 1/3 van ons
arbeidsgeschikte leven speelt zich af op de werkvloer. Daar komt bij dat we
geluk en zelf-actualisatie in steeds grotere mate uit werk halen. De werkplek
is hiermee meer dan ‘lean’, ‘clean’ en functioneel, maar bij voorkeur een
omgeving waar je geïnspireerd wordt en graag tijd doorbrengt. Uiteraard is
het niet de intentie om één grote extensie van de huiskamer van het pand
te maken en dit is ook niet wat er met thuisgevoelstrategieën bereikt wordt.
Het draait om het stimuleren van thuisgevoel tot op een bepaalde hoogte,
waardoor een binding met Bright New House ontstaat.
Om het nog even op een rijtje te zetten volgen hieronder enkele theoretische
uitgangspunten van thuisgevoel, en hoe deze van relevantie kunnen zijn
voor werkomgevingen.
Hoewel erkend wordt dat thuisgevoel een uiterst persoonlijke emotie is, en
de ontwikkeling ervan een natuurlijk proces is, onderzoekt het Thuismakers
Collectief hoe en in hoeverre thuisgevoel ‘maakbaar’ is. Zo zal het voor elk
clublid tijd kosten om wegwijs te worden in Bright New House en familiariteit
op te bouwen met de nieuwe omgeving, nieuwe mensen, de gedragscodes
die er gelden. Met de workshop en mogelijke toekomstige strategieën kan
dit proces kracht bij gezet worden. Kleine dingen, zoals dat tijdens het diner
de kok nadrukkelijk aanwezig was en de tafel zelf werd afgeruimd, maar
ook grotere sociale, fysieke en procesinterventies kunnen extra aanzet
geven tot het ontwikkelen van een vorm van thuisgevoel die past bij een
werkplek Nieuwe School als Bright New House.

“Thuis = waar de meeste regels gelden” was een opvallende post-it aan
de muur. De uitleg van Franklin was dat je je in een nieuwe stad thuis
gaat voelen zodra je er gewoontes opbouwt, vaste routes ontwikkelt, een
stamkroeg krijgt; regels bedoeld als vastigheid. In de stad, maar ook op de
werkplek is het ontwikkelen van rituelen en routines cruciaal. In Bright New
House is het van belang om, ondanks de diversiteit in programmering en de
wens om een verrassende en steeds vernieuwende plek te zijn, aandacht te
besteden aan voorspelbaarheid, vanzelfsprekendheid, continuïteit, routine,
ritueel en traditie.
Thuisgevoel is een sociaal-ruimtelijk concept; een individuele en/of
gedeelde emotie die altijd plaatsgebonden is. Het fysieke en sociale aspect
zijn intrinsiek verbonden en er is sprake van een onderling versterkend effect.
Zo kun je spreken van thuisgevoel als binding met een bepaalde fysieke
plek, van thuisgevoel dat zich ontwikkelt in relatie tot andere mensen met
wie de plek gedeeld wordt, maar versterken deze dimensies elkaar ook. Dit
impliceert dat de vormgeving en inrichting van een ruimte van invloed zijn
op de sociaal-emotionele binding die je met die omgeving aangaat.
Waarde hechten is waarde toevoegen. Algemeen erkend wordt dat het
kunnen eigen maken of toe-eigenen van een ruimte sterk bijdraagt aan
thuisgevoel. Zo kan een geveltuintje een manier zijn om de straat toe te
eigenen en kan men met de losse stoelen in Bryant Park zelf de configuratie
van het park bepalen. Op een werkplek geldt eenzelfde beredenering; in
theorie heb je alleen internet nodig, in realiteit heb je voor een prettige
en productieve werkdag de mogelijkheid nodig om je werkomgeving
naar wens in te richten. Uit onderzoek van de University of Exeter’s School
of Psychology is gebleken dat werknemers die hun kantoor mochten
personaliseren gelukkiger en productiever waren. Een werkomgeving
maakt toe-eigening mogelijk door ofwel ruimte te maken voor persoonlijke
eigendommen van gebruikers, ofwel door een ruimte zo in te richten dat
het responsief is aan hun wisselende wensen.
Het hebben van controle brengt een gevoel van eigenaarschap, dat op
zijn beurt leidt tot het nemen van verantwoordelijkheid. Dit tandemeffect
is waar thuisgevoel relevant wordt voor woningcorporaties en gemeenten,
die in het kader van de doe-democratie en budgetbeperkingen kunnen
leunen op de zelforganiserende kracht van bewoners/burgers.

THUIS VOELEN IN HET BRIGHT NEW HOUSE
Het tandemeffect werkt beide kanten op; toegeëigende ruimtes
zijn ook uitingen van thuisgevoel en het aanspreken op de eigen
verantwoordelijkheid van burgers, bewoners en werknemers (of clubleden)
kan een tegenovergestelde strategie zijn om betrokkenheid en sociaalemotionele binding met de omgeving te stimuleren.
Bright New House zal de gedeelde noemer worden voor veel verschillende
denkers en doeners. Missie is om clubleden aan Bright New House te
binden, en daarmee aan de mensen die ze met deze plek associëren.
Welke mate van binding en interactie tussen clubleden door Vandejong
geambieerd wordt is niet zeker, maar voor het stimuleren van thuisgevoel is
het minimaal te bereiken interactieniveau te omschrijven als ‘familiariteit’,
waarbij leden elkaar minstens herkennen.
De term ‘sociale interactie’ wordt vaak geïnterpreteerd als het voeren
van een gesprek, maar in werkelijkheid kun je spreken van een continuüm.
Het begint met ‘civil inattention’ – het erkennen van en rekening houden
met anderen. Er wordt minimaal geïnteracteerd en onderhandeld over
hoe eenieder zich in de ruimte beweegt. Dit interactieniveau vind je
doorgaans in de stedelijke openbare ruimte. Een stap verder is samen te
vatten met de term ‘familiariteit’. Hiervoor is een meer stabiele omgeving
nodig, in tijd, en in ruimte. Zo zal iedereen die langere tijd in een bepaalde
buurt woont gezichten gaan herkennen, wellicht naar elkaar knikken of
glimlachen. Deze vorm van interactie lijkt onbelangrijk, maar dat is het
niet. Er wordt niet perse verbaal geïnteracteerd maar er is wel sprake van
een familiariteit die sterk bijdraagt aan het creëren van een binding met
en thuisgevoel in de buurt. Bright New House is een stabiele omgeving
waar leden naar verwachting relatief veel tijd door zullen brengen.
Clubleden zullen elkaar gaan herkennen, maar dit neemt niet weg dat
er ruimte en mogelijkheden voor ontmoeting moeten zijn. Naarmate we
opschuiven op het continuüm komen we bij interactievormen waar sprake
is van daadwerkelijke uitwisseling. Van het voeren van een gesprek tot het
starten van een samenwerking en het vormen van een ‘community’.
Deze theoretische uitgangspunten bieden inzicht in de antwoorden op
de vraag die gesteld is tijdens de workshop: Wanneer voel jij je ergens
thuis, en wat denk je ervoor nodig te hebben om je thuis te voelen in Bright
New House? Op de volgende pagina een selectie van veelvoorkomende
en interessante suggesties.
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WORKSHOP VERSLAG
Tijdens de workshop is gevraagd om - concreet en minder concreet - stil te
staan bij met welke objecten en activiteiten een thuisgevoel geassocieerd
wordt. Los van het feit dat er interessante suggesties voor Bright New House
uit voortgekomen zijn, spelen nog twee interessante dingen mee:
1) het eigendomsproces is in gang gezet. Het hele Vandejong team is
betrokken bij het ontwikkelen van Bright New House. Hiermee is ook het
tandemeffect van inspraak/participatie → toe-eigening → eigendomsgevoel
→ verantwoordelijkheidsgevoel → thuisgevoel in werking gesteld. Cruciaal
is natuurlijk wel dat met de suggesties iets gedaan wordt; tokenistische
participatie zou contraproductief kunnen zijn.
2) het gesprek over thuisgevoel bleek een goede manier te zijn om elkaar
te leren kennen. Je hebt het tenslotte over hoe je je thuis gedraagt, geeft
de ander een inkijkje in wie je bent en wat je van je werkplek verwacht.
Zelfs voor het team van Vandejong bleek uitwisseling op dit persoonlijke
niveau relevant om de onderlinge verwachtingen van Bright New House af
te stemmen.
Huiselijke functies en ‘gestures’
Een groot deel van de post-its omschreven hele alledaagse thuis-activiteiten,
of ‘gestures’, waarvan sommige best een plek op de werkplek verdienen.
Denk hierbij aan “een gekookt eitje en een halve grapefruit (MIJN ontbijt)”,
“zelf koken”, “op sloffen/sokken lopen” en “de planten water geven”. Een
bekende uitspraak van Placemaking guru Fred Kent is “ a sign of a great
space is when people take their shoes off”. Op sokken lopen is dus niet
zomaar een ‘gesture’ maar wordt gezien als graadmeter voor succes.
Enerzijds vereist het mogelijk maken van deze ‘gestures’ een ruimtelijke
interventie (een keukenblok op elke verdieping?), anderzijds kan een
bepaald soort sociale ‘aanmoediging’ genoeg zijn om gedragscodes in
werking te stellen. Suggesties als “wasmachine en droger” en “douches”
gaan over het in de werkplek integreren van huiselijke functies.
Stedelijke functies
Suggesties als “day care”, “kapper” , “massage”, “dance floor” , “yoga
studio” en “cinema” wijzen op de wens om stedelijke functies in Bright New
House onder te brengen.

Hoewel de programmering van het gebouw misschien geen mogelijkheid
biedt om zulke functies permanent te vestigen, is het te overwegen om
deze incidenteel te organiseren. (Een presentatieruimte kan overigens ook
‘s avonds transformeren tot bioscoop) Dergelijke services - als onderdeel
van het lidmaatschap - kunnen bovendien reden vormen voor clubleden
om ook voor niet-werk redenen tijd in Bright New House door te brengen.
Londen’s Shoreditch House (zie precedenten) laat de werking van zulke
complementaire services voor clubleden goed zien.
Huiselijke objecten
Ook objecten die men met ‘thuis’ associeert waren ruim vertegenwoordigd,
zoals “bed”, “bank”, “eettafel”, “bloemen” en “planten, “kussens en plaids”,
“boeken”, “magazines” en “verschillende bordjes, kopjes, servies”. Bij post-its
als “de poef van mijn grootouders” en “het schilderij van mijn overgrootopa”
is de sentimentele (of nostalgische) waarde die aan objecten gehecht kan
worden expliciet gemaakt. Het van thuis meenemen van dergelijke spullen
kan een hele rechtstreekse manier zijn om je op een nieuwe plek thuis te
voelen. Bovendien creëer je een ruimte die ingericht is met persoonlijke
verhalen. De suggestie van “a cat” valt ook in overweging te nemen.
Huisdieren zijn (ook een soort objecten, ze komen toch niet als je roept)
goed ‘hechtingsmateriaal’, worden sterk geassocieerd met thuis voelen en
kunnen, naast de bekende gezichten van hosts e.d. , een continuïteit van
de omgeving vertegenwoordigen.
En de mensen dan?
Hoewel tegen het einde van de workshop geconstateerd werd dat er te
weinig over ‘mensen’ gesproken was, vertegenwoordigen veel post-its ook
deze dimensie van een werkplek waar je je thuis kunt voelen. Opmerkingen
als “someone that asks you how your day was” en “goedemorgen, heb
je goed geslapen?” vallen hier onder, maar ook termen als “friends” en
“bekende gezichten” illustreren dit goed.
Deze dimensie van thuisgevoel relateert sterk aan het opbouwen van
familiariteit. Met de plek maar vooral met de mensen met wie je de plek
associeert. Uiteraard is het opbouwen van deze familiariteit iets dat zich
natuurlijk ontvouwt. Toch kan dit proces ook gefaciliteerd worden. Enerzijds
door interactie tussen leden te stimuleren, anderzijds door middel van het
aanstellen van vast en betrokken personeel of ‘familiar faces’.
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Op een gemiddelde dag zal een wisselende groep van zo’n 100 leden
aanwezig zijn op de verschillende verdiepingen van Bright New House.
Uitdaging is dat er minstens een sfeer van ‘familiariteit’ ontstaat, die
daarmee ook de vormen van interactie (negeren, stereotyperen, ‘civil
inattention’) ontstijgt die op een gemiddelde straat of openbare ruimte
gelden. Met referentie aan het eerder genoemde continuüm, kan het
herkennen van andere clubleden al genoeg zijn voor een mate van
sociale vertrouwdheid. Dit neemt niet weg dat er ruimte en mogelijkheden
voor deze ontmoeting moeten zijn. Post-its die goede suggesties geven
over hoe dit vorm te geven zijn bijvoorbeeld “clubreis”, het vieren van
“feestdagen”, en “every month a party”. Daarnaast kun je denken
aan een gezamenlijk ontbijt en het voortzetten van het Vandejong
‘maandagmorgenritueel’.
Het is niet toevallig dat al deze suggesties een rituele kwaliteit in zich
hebben; dit zijn niet-incidentele maar geprogrammeerde momenten voor
ontmoeting die bijdragen aan een mate van continuïteit, voorspelbaarheid
en vanzelfsprekendheid, allen voorwaarden voor het thuis voelen op een
bepaalde plek.
Als in de inleiding benoemd, is het nog onduidelijk welke mate van
interactie tussen clubleden Vandejong ambieert. Het faciliteren van
ontmoeting is een basis voor samenwerking, maar ook een doel op zich.
Voor een ontwikkeling van thuisgevoel d.m.v onderlinge familiariteit tussen
leden, is een redelijk oppervlakkig interactieniveau voldoende. Voor het
aanmoedigen van samenwerking en communityvorming is het stimuleren
van ontmoeting een goed begin.
Om door te gaan op de thema’s van familiariteit, ritueel en hoe de
menselijke dimensie van Bright New House binding van clubleden kan
stimuleren, kijken we naar het effect van vast en herkenbaar personeel.
Ruimschoots erkend door Vandejong is dat het aanstellen en nadrukkelijk
aanwezig maken van hosts, een huismeester, koks, en een botanicus een
manier is waarop continuïteit gewaarborgd kan worden. Dit zijn ‘familiar
faces’ die routines en rituelen gestalte kunnen geven. Het zijn betrokken
personages die clubleden op hun gemak stellen en aan elkaar kunnen
verbinden.

WORKSHOP VERSLAG
Fix desk/temp desk
In eerdere gesprekken, maar ook tijdens de workshop kwam de kwestie van
losse en vaste werkplekken tot leven. Laten we vooropstellen dat er geen
keuze gemaakt hoeft te worden; beiden kunnen een plaats krijgen in het
gebouw en er zijn interessante combinaties te bedenken. Bovendien zijn
de thuisgevoel thema’s van personalisatie en toe-eigening niet alleen van
toepassing op het werk’station’, maar ook op het gebouw als geheel.
Tijdens de workshop gingen meer vingers omhoog toen gevraagd werd wie
voorkeur heeft voor een permanente werkplek. De beredenering verschilde;
“ik heb een groot scherm nodig”; “ik wil mijn troepjes in de buurt hebben”
“ik wil de volgende dag gewoon doorgaan met waar ik gebleven was”.
Hoewel luid geroepen wordt dat we tegenwoordig enkel stroom en
een laptop nodig hebben, blijkt dat de mogelijkheid om de werkplek te
personaliseren erg hoog gewaardeerd wordt. Naast het kunnen eigen maken
van je werkomgeving is enige mate van continuïteit en vanzelfsprekendheid
(in buren, uitzicht) is ook belangrijk voor de ontwikkeling van thuisgevoel.
Toch moet Bright New House flexibel zijn, een canvas zijn, iedereen welkom
heten. Het is natuurlijk goed mogelijk dat elke verdieping ruimte biedt aan
enkele vaste werkplekken, maar gezien het ‘walk in/walk out’ principe
van een coworking space, zal het niet mogelijk en gewenst zijn om elk lid
een vaste plek aan te bieden. Het idee van een werkplek waar je steeds
alles op moet ruimen en geen sporen achterlaat werd ietwat sceptisch en
onwennig ontvangen. Dit is reden om na te denken over een middenweg;
het creëren van hotdesks die toch mogelijkheden bieden voor toe-eigening
en personalisatie. Joanna’s suggestie van een mobiel, opvouwbaar kantoor
is interessant en de moeite waard om verder te onderzoeken.
“de gordijnen dicht doen”
was een post-it op de muur die meteen de aandacht trok. Als ‘gesture’
die symboliseert dat je je afsluit voor de buitenwereld, en bij het openen
de wereld weer binnenlaat. Het interieurconcept - ook voor de 2e
‘concentratie’ verdieping - is vooralsnog gebaseerd op een geheel open
ruimte. Tijdens de workshop bleek dat rust en stilte erg op prijs gesteld
worden en werden zorgen geuit over dat er mogelijk te veel rumoer en
onrust zal zijn. Er is gesproken over een ruimte zonder bereik, een expliciete
‘stilteruimte’ valt ook te overwegen (zie precedent Betahaus).

Toch zullen ook de open ruimtes geen disruptieve, visueel onrustige
omgevingen moeten worden. ‘Open plan’ offices worden dan ook steeds
minder populair. Ontwerpoplossingen die de suggestie van een muur creëren
kunnen ruimtes transparant en open houden, maar toch mogelijkheden
geven voor geborgenheid en terugtrekken.
Samenwerking
“Hoe gaan we elkaar vinden als we verspreid over het gebouw zitten?”
was een uitspraak in het gesprek over hoe het team van Vandejong zich
ruimtelijk en sociaal zal verhouden tot andere clubleden. Enerzijds heerst er
een angst dat de groepsbinding verdwijnt, anderzijds dat de groepsbinding
een uitsluitend effect zal hebben. Dit zal zich gaan uitkristalliseren in de loop
der tijd, maar is ook afhankelijk van de mate/soort van interactie die in Bright
New House geambieerd wordt. Als de wens bestaat om een community
te vormen, waarbij leden veel samenwerken en zelfs tot familieleden
verworden, zal iemand hier een trekkersrol in moeten aannemen. In het
kader van hoe samenwerking - binnen Vandejong of onderling - ruimtelijk
gefaciliteerd kan worden, werden projectruimtes gesuggereerd. Ruimtes
waar je met enige permanentie samenwerkt aan een specifiek project,
maar je toch niet afsluit van de rest van de verdieping, zijn goed toegepast
op de Westminster locatie van The Hub in Londen (zie precedenten).
Spelenderwijs
Een filosofie die sterk voet aan de grond begint te krijgen is het idee dat
het element ‘spel’ op de werkvloer cruciaal is voor tevreden, creatieve en
productieve werknemers. Met glijbanen en ballenbakken spant Google
de kroon, maar een speels interieur kan minder geld- en ruimterovend zijn.
Suggesties als “trampoline op het dak”, “sport facility”, “basketbal net” en
“ping pong tafel” illustreren dat ook in Bright New House behoefte is om
naast te werken, ook te kunnen ontspannen.
Uit bovenstaande analyse blijkt dat de collectie post-its deels thuisgevoelgerelateerd is, maar dat ook veel suggesties verwijzen naar meer algemene
ideeën over een prettige werkplek. In de adviezen en strategieën zal de
eerste groep strategieën iets benadrukt worden, maar wordt de tweede
zeker niet achterwege gelaten. Eerst volgen nog enkele internationale
precedenten.
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Zonder af te doen aan de innovativiteit van Bright New House, is het de moeite waard om lering te trekken uit enkele internationale precedenten:

The HUB Westminster - Londen

transparante projectruimtes
host-strategie
incubatorfunctie (workshops en cursussen)

Shoreditch House - Londen

integreren stedelijke functies, o.a. sportschool, wellness, restaurants, hotel
ping pong → werktafels (temporele dimensie)
groot maar vast personeelsbestand
personeel kent namen
buiten werk bezocht - “social” space

BETAHAUS - Berlijn

silent room
betabreakfast - wekelijks gezamenlijk ontbijt in openbaar toegankelijk
café
in dit openbare deel zitten veel niet-leden te werken
incubatorfunctie (workshops en cursussen)
fix desks & flex desks
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In de loop van het workshopverslag zijn al enkele adviezen en voorstellen
benoemd. Hier worden deze kort herhaald en aangevuld. Strategieën
zijn opgedeeld in drie categorieën: “routine en ritueel”, “toe-eigening en
personalisatie” en “overig”.
STRATEGIE: ROUTINE EN RITUEEL
feestdagen vieren
Het is relatief gemakkelijk om bestaande tradities als feest- en verjaardagen
te integreren in Bright New House. Organisatie kan liggen in de handen
van bijvoorbeeld een host, maar het is aan te raden om ook hier een toeeigeningsproces in mee te laten spelen en clubleden zelf aan te moedigen
om mee te organiseren. De post-it suggestie van de verjaardagskalender is
sterk, en hieraan kan juist een rituele kwaliteit toegevoegd worden (steeds
op dezelfde manier vieren). De suggestie van de clubreis, bijvoorbeeld bij
een 1, 2, 3 jarig bestaan van Bright New House, is ook interessant om mee
te nemen.
gezamenlijk ontbijten/lunchen/dineren
Het organiseren van een wekelijks of maandelijks gezamenlijk ontbijt/
lunch/diner voegt een ritueel toe aan de dagelijkse gang van zaken, maar
biedt daarnaast mogelijkheden voor ontmoeting en de ontwikkeling van
onderlinge familiariteit.
maandagmorgenritueel
Een bestaand Vandejong-ritueel waarbij lopende projecten doorbesproken
worden. Het is onrealistisch om dit ritueel in een groep van 100+ man
te organiseren, maar er zijn constructies te bedenken waarbij je sit-ins
organiseert. Nogmaals, als de ambitie bestaat om samenwerking te
stimuleren is het van groot belang dat er mogelijkheden gecreëerd worden
waarbij clubleden geïnformeerd worden over elkaars werkzaamheden. Bij
voorkeur is dit een sociale activiteit, maar er kan ook een fysieke of virtuele
ruimte voor ingericht worden.
vast personeel
Het aanstellen van vast personeel, bij voorkeur mensen die zich langere
tijd aan Bright New House kunnen committeren, vertegenwoordigt de

Deze mensen (of dieren!) fungeren als ‘gezicht’ van Bright New House en
als constante in een steeds veranderende samenstelling van gebruikers in
het pand. Bij voorkeur kent dit personeel de voornamen van de leden, zijn
ze betrokken en personifiëren ze post-its suggesties als “someone that asks
you how your day was”. Voor het onderling verbinden van clubleden is een
echt goede host nodig; oplettend, nieuwsgierig, met een groot inlevings- en
creatief vermogen om kruisverbanden te zien en kruisbestuiving in gang te
zetten.
rite de passage voor nieuwe leden (combinatiestrategie)
Naar ik begrijp zal er een ballotagecommissie komen. Een mogelijkheid is
om in het selectiegesprek niet zozeer het thema ‘thuisgevoel’ te noemen,
maar om te benadrukken dat jullie graag willen dat het nieuwe clublid
zich op zijn gemak voelt en zich de ruimte eigen kan maken, door spullen
van thuis mee te nemen of anderszins bij te dragen aan de inrichting en
programmering (organisatie workshop o.i.d.) van Bright New House. Naast
het mogelijk maken van personalisatie van de ruimte en/of werkstation,
kan het ontvangen van de sleutel en een voorstelrondje met het personeel
gezamenlijk een goede ‘rite de passage’ vormen voor nieuwe leden.
STRATEGIE: TOE-EIGENING EN PERSONALISATIE
personalisatie werkplek
Het plaatsen van uitsluitend hotdesks is niet aan te raden;
onder
workshopdeelnemers bestond een goed-beargumenteerde scepsis,
het kunnen personaliseren van het werkstation blijkt belangrijk om
prettig en productief te werken, en toe-eigening is een fundamentele
thuisgevoelstrategie. Het gaat dus om het zoeken naar een middenweg
tussen hotdesks en permanente werkstations. Voor het ontwikkelen van
een dergelijke module, ofwel in mobiel formaat, ofwel in de vorm van een
‘responsief’ bureau met framedelen die je kunt uitklappen en invullen, zie
ik mogelijkheden voor een samenwerking met ontwerpstudio KNOL, ook
verantwoordelijk voor de inrichting van het flexwerkplek experiment Out
of Office. Dit kan vervolgens als interieursuggestie aan Müller en Van Tol
meegegeven worden.

ADVIEZEN EN STRATEGIEËN
personalisatie ruimte
Ambitie is om een ruimte te creëren die persoonlijke verhalen vertelt. Door het
aan het interieur toevoegen van eigen spullen (meubels, kunst, foto’s, mokken,
etc.) wordt de sentimentele waarde die aan objecten gehecht kunnen
worden overgedragen naar Bright New House. Het is zelfs een mogelijkheid
om een afhankelijkheid te creëren, waarbij bepaalde elementen door
de interieurarchitect aangeleverd worden, maar de rest van de inrichting
ingevuld wordt door leden. Hiermee doe je aanspraak op het eigendoms- en
verantwoordelijkheidgevoel van clubleden, met als resultaat dat zij zich aan
de plek gaan binden.
tijdelijke projecten
In Joanna’s presentatie werd Bright New House gepresenteerd als “een
canvas die steeds op een nieuwe manier kan ingevuld worden met tijdelijke
projecten”. Een wisselende groep mensen bouwt letterlijk mee aan Bright
New House. Ook dit is een uitgelezen kans om clubleden eigenaar te maken.
STRATEGIE: OVERIG
suggestieve afscheidingen
In reactie op de zorgen over rumoer en onrust die geuit werden tijdens de
workshop, zou ik voor willen stellen om - naast de programmatische oplossing
- een creatieve ontwerpoplossing te zoeken voor een balans tussen open
– en geslotenheid. Hoewel een transparante en open ruimte erg belangrijk
is voor o.a. uitwisseling en blootstelling aan natuurlijk licht, moet er ook
geconcentreerd gewerkt kunnen worden. Door middel van de suggestie
van muren en flexibele afscheidingen kunnen de gebruikers van Bright New
House ietwat behoed worden van de drukte om hen heen. De “gordijnen
dicht doen” metafoor komt op deze manier terug in het interieur, geeft een
mate van geborgenheid maar toch overzicht, en biedt de mogelijkheid om
privacy te geven én te nemen. De afscheidingen zijn responsief en kunnen
aanpassen aan hoe het gebruik van de ruimte in de loop van de dag en
avond transformeert. Ook hiervoor zou Studio KNOL ontwerpsuggesties kunnen
doen, gezien hun ervaring met het ontwerp van werk- en studieruimtes. Dit
uiteraard in synergie met de aangestelde interieurarchitecten.

ADVIEZEN EN STRATEGIEËN
integratie stedelijke functies
Afhankelijk van de ruimtelijke / programmatische mogelijkheden kunnen
niet-werk gerelateerde functies incidenteel of permanent geïntegreerd
worden in Bright New House. Denk hierbij aan workshopsuggesties als “day
care”, “yoga studio”, “kapper” en “cinema”. Een dergelijke diversificatie
van programma geeft leden nog meer redenen om bindingen aan te
gaan met Bright New House. Daarbij brengt het leven in het gebouw van ’s
ochtends vroeg tot ’s avond laat. Tot slot biedt het clubleden een bepaald
serviceniveau, wat leden aantrekt of aanhoudt. Deze strategie biedt kansen
om te integreren in het lokale stedelijke netwerk, door samenwerkingen aan
te gaan met lokale ondernemers die deze functies kunnen organiseren.
Clubleden zelf kunnen overigens ook de mogelijkheid krijgen om dit soort
complementaire services aan te bieden.
integratie huiselijke functies / ‘gestures’
Deze strategie draait om het faciliteren van gedrag dat met thuis
geassocieerd wordt. In Bright New House moeten leden - tot op zekere
hoogte - ruimte krijgen voor ‘doen alsof je thuis bent’. Met huiselijke ‘gestures’
als zelf thee zetten en koken (maar ook zelf afruimen) worden gewoontes
ontwikkeld, een gevoel van controle, eigendom en verantwoordelijkheid
gestimuleerd, en gedragscodes in werking gesteld. Het gaat om het zelf
doen. ‘Gestures’ als op sokken en sloffen lopen lijken weinig betekenisvol,
maar zijn gedragingen die belangrijke cues afgeven. Implementatie van
deze strategie kan zowel fysiek als sociaal zijn. Zo is het installeren van
keukenblokken of koffiecorners een mogelijkheid, maar clubleden kunnen
ook vrijgelaten worden om de centrale keuken te gebruiken. Daarnaast
is een sociale ‘aanmoediging’ nodig om zulke ‘gestures’ over te hevelen
naar de werkplek.
integratie incubatorfuncties
Afhankelijk van de ambities, kunnen ruimtes in Bright New House incidenteel
geprogrammeerd worden met workshops, cursussen, in-house pitches etc.
Naast een incubatorfunctie is dit een manier om clubleden te informeren
over elkaars werkzaamheden, en kan het een voedingsbodem voor
samenwerking zijn.

deelbank
Bright New House is een hele geschikte case om te experimenteren met
een deelbank, die het gevoel van een eigen kleine economie oproept en
waar goederen of expertise uitgewisseld kunnen worden. Clubleden gaan
een functionele binding met elkaar aan, gebaseerd op wederkerigheid en
onderling vertrouwen.

HOE KAN HET WERKEN?
Ergens een thuis van maken, op je gemak zijn en je prettig voelen ontstaat niet zomaar.
Niet thuis en zeker niet op werk. Met hoeveel plezier mensen ook naar hun werk kunnen
gaan, vaak is de werkomgeving niet meer dan een werkomgeving. Het ene kantoor is
zonder twijfel fijner dan het andere, afhankelijk van de ambities en vooruitstrevendheid
van initiatiefnemers, oprichters of eigenaren. Ook de bereidheid van medewerkers om
te investeren in hun werkplek is niet altijd gegarandeerd. En dan is het nog maar net het
gebouw dat er geschikt voor is om langzaam te transformeren van een plek om te werken
naar een plek waar je je op je gemak voelt, je graag aan bindt en mee identificeert.
Juist door deze complexiteit is het niet gegarandeerd dat Bright New House ook echt een
plek wordt waar clubleden zich thuis voelen. Het is een gevoel dat zich langzaam zal gaan
verspreiden. Beginnend met een enkeling die zijn schoenen uitschopt of een schilderij van
thuis aan de muur hangt. Gevolgd door een ander die een cursus organiseert, gevolgd
door een volgende die anderee clubleden na het weekend verwelkomt.
Ik denk da dit proces in het begin niet zonder hulp kan. Iemand moet zich opwerpen
om de eerste stap te nemen, anderen uit te nodigen en soms uit te dagen om mee te
doen, er zelf wat van te maken, een eigen plekje toe te eigenen. Iemand moet zich
verantwoordelijk maken om ieders individuele binding met Bright New House op een
hoger plan te tillen. Een medewerker of een aantal medewerkers kunnen deze rol op zich
nemen. Met veel plezier kan ook ik deze rol op me nemen door voor een vooraf vast te
stellen periode de aanjager te zijn achter het individuele en collectieve gevoel van‘(t)huis’
in Bright New House. Met het doel om zowel een fysieke als sociale uiting te geven aan o.a.
bovenstaande conclusies en adviezen.
Met veel plezier heb ik de workshop gedaan en dit stuk geschreven. Met net zoveel plezier
ga ik in gesprek om het concept van (t)huis in Bright New House samen verder uit te werken.
.
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BIJLAGE ALLE POST-ITS GEGROEPEERD
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AGGREGATED RESPONSES TO: “WHAT MAKES YOU FEEL AT HOME ? / WHAT WOULD MAKE YOU FEEL AT HOME AT YOUR WORK SPACE?”

OBJECTS

Aan de eettafel

Wine

Boeken

Keukentafel

Tea

Boeken

Volle keukenkastjes

Newspapers

Boeken(kast)

Verschillende bordjes/kopjes/servies

Magazines

Kunstboeken

Flowers

Kaarsen

Planten

Yoga mat

Kalender op de wc met de
verjaardagen van alle clubleden

Bloemen

Bed

Cactus

Bank

Een schilderij van mijn overgrootopa,
een poef van mijn grootouders,
schelpen en stenen, herinneringen

Planten

Sofa

Kussens/plaids

Planten

Sand bag

Schapenvel en hoogpolig tapijt
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GESTURES

The ability to move around

Grote trui aan doen

Great conversation

De planten water geven

Huispak

Drink / Get drunk

Dansen in de woonkamer

Football tournaments

Zingen

Op blote voeten lopen

Clubreis

Dansen

Hangen

One party every month

Ideeën onder de douche

Staren

Een gekookt eitje en een halve
grapefruit (MIJN ontbijt)

“feest” dagen

Do nothing
Op je sloffen lopen
Pyjama aan, schoenen uit, op sokken

Zelf koken

Thuis = waar de meeste regels gelden
(uitleg = waar je gewoontes opbouwt)

Someone that asks you how your day
was

Knikken als je elkaar tegenkomt
(herkennen – erkennen)

Gordijnen dicht doen
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AMENITIES

(Ambient) Music

Verse jus

Pingpong tafel

Wasmachine + droger

Music

Muntthee

Pingpong tafel

Kampvuur

Music

Knutsel hoek

Cinema

Vuur

Verschillende muziek in
verschillende ruimtes

Plek zonder telefoon/wifi

Film festival

Workshops

Woonkeuken

Movie nights

Dating service

Dirty design department
(silkscreen, inks, binding
tools etc)

Films

Speelplaats/vrijplaats/
ruimte voor ideeën

A guy with a guitar
Someone with a piano
Muziek (die IK leuk vind)
Sound system
Coffee bar (muffins)
Lekker eten
Lekker eten
Gebak
Nice food
Thee met koekjes of warme
chocomel

Dance floor
Yoga studio
Voetbalterrein
Moestuin
Tuin
Sport facility
Baskebal net
Trampoline (op het dak)

Movies
Sauna
Massage
Shower
Douches
Showers
Shower
Shower
Wasmachine

Daycare in the building
Day care
After midnight sessions
Great Gatsby parties
Feestjes
One party every month
“feest” dagen
Exhibitions
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PEOPLE

Ik voel me het meest thuis aan de
eettafel omringd door mijn broer,
ouders en man
A guy with a guitar

Drink/get drunk

Place open at night for night people

“goedemorgen” “heb je goed
geslapen?”

One party every month

Fijne mensen, ruimte om jezelf te zijn

Kalender op de wc met de
verjaardagen van alle clubleden

Someone that asks you how your day
was

Knikken als je elkaar tegenkomt
(herkennen – erkennen)

Great conversation

Nice neighbors

Friends
Vrienden
Bekende gezichten
No people
Nice people

ANIMALS

Harige beesten
House cat
Huisdieren
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ATMOSPHERE

Rust

Geur van eten

Veel licht

Opladen

Stilte

Aangename
luchtvochtigheid

Licht

Jezelf zijn

Daglicht

Privé

Philips hue light

Geur

Sun

Peace

Veilig

Humor

Opgeruimd, clean

Binnen & buiten

Room for rotzooi

Friends

Onbereikbaar zijn

Taakverdeling

Solitude

Tradities, regels en rituelen

Even niks

Herinneringen

Privacy

Green

Stilte
Rust
Afstand kunnen nemen van
drukte / focussen
Stilte mogelijkheden
(ruimtes)
Wel/niet belzones, ruimtes
zonder “getetter”
Rust
Stilte

Warmte, fijne temperatuur
Charme
(verbal) fights and
discussions
Laugh and love
Gelijkgestemdheid
Flexibiliteit
Samenwerking

Stilte

Fijne mensen, ruimte om
jezelf te zijn

Quiet!

Ruimte

Vanzelfsprekendheid

Beauty

Ruimte

Frisse lucht

Vrijheid, eigen baas

Ruimte

Licht

“goedemorgen” “heb je
goed geslapen?”

Geur van brood

Licht

Freedom

Werk IS NIET thuis
Home is where the heart is
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