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À Een bubbe[ over je hooÍd en je hoort niets meer van je cottega's. Maar of dat zo gezettig is, is nog maar de vraag. Foro cHRrsrAN porrGrESSER

Wlewilwerken ln een boL?
Je hebt geen last meer van de herrie van collega's
Werken op kantoor werkt niet. Althans, niet in een
open ruimte. Meer dan 30 procent van de concentra-
tie gaat vertoren door gete[efoneer van collega's,
traktaties en geleuter bij het koffie-apparaat. Maar
zónder col[ega's kunnen we ook niet.ls een plastic
'bubbe['over je hoofd de oplossing?
VICTOR SCHILDKAMP

Terug naar de oeroude situatie
van eigen kantoortjes is dus niet zo
gek, weet Compernolle. Maar hij
wijst ook op een modernere oplos-
sing: de Bubble Office. Het Franse
architectenbureau Christian Pott-
giesser ontwikkelde ze voor een be-
drijf in Parijs. Doorzichtige kunst-
stof bollen die over de eigen werk-
plekworden neergezet om de werk-
nemer grotendeels af te sluiten voor
de kakofonie van geluid van al die
andere''werkeilanden'.

Of het wat is? Op de denk-werk-

Onze ogen kunnen
we nog sluiten,
maar onze oren
niet
-Theo Compernotte

vloer van het Rotterdamse bedrijf
Sea Ttucks herkent men absoluut
het gemak \Maarmee collega's voor
afleiding zorgen. Maar kom niet aan
de Hollandse gezelligheid op de
werkvloer, met die plasticbollen. ,,Ik
zou er panisch in worden," zegt

Carla van Benten van Sea Ttucks b
het zien van de foto.

Allerlei wagen en opmerkinge
borrelen op bij de werknemers va
Sea Tfucks. 'Hoe warm wordt het i:

dat ding?"Het is toch niet gezellip
'Het lijkt me benauwd'. 'Ik zou waar
schijnlijk dat ding steeds vergete
en bij het opstaan keihard m'
hoofd stoteni

0psluiten
Maar er zijn ook mogelijke voordr
len. ,,Ik wil hem wel als ik hem ka
in- en uitklappen, dat is wel handi
als je gaat bellen," zegÍ, Lavr
Labusch. En al willen de meest
werknemers hem weliswaar ze)

niet boven hun hoofd, wij gemakke
lijk wijzen ze een lawaaiige colleg
aan die ze er wél in zouden willer
opsluiten.

Alles bd elkaar denkt Dik Bijl, des

kundig op het gebied van effectie
werken, dat zo'n plastic bol over elk
werkplek níet werkt.

,,Als we ons willen laten storeÍ
gebeurt dat toch wel via mail of te
lefoon. Z'n koepel helpt niks. W
moeten het zoeken in afspraken var

werknemers onderling en gebrui
van isolerende materialen. Den
aan geluid absorberende micrc
foons. Maar zo'n glazen koepel, ner
belachelijk."

ROTTERDAM I Architecten zijn er
dol op: open werkvloeren, met
overal bureaus en moderne glazen
warden die nog niethet zachtste ge-

luidje tegenhouden. Hip en super-
inspirerend, want je ziet je collega's
zolekker in de workflow.

Nou, vergeet het maar, weet de
Vlaamse neuropsychiater Theo
Compernolle, die bijna 1250 hoger
opgeleide werknemers en managers
in vooral België en Nederland on-
derwoeg. ,,Het grootste probleem is
geluid," zegt Compernolle. ,,Onze
ogen kunnen \Me nog sluiten, onze
oren niet. Door al die afleiding van
collega's zijn we 30 procent minder
productief."

Voorbijlopende collega's, koffle-
breaks, verjaardagstaart, geklets op
de achtergrond, maar vooral: telefo-
nerende collega's. Elke 12 minuten
worden de 'breinwerkers' - zoals
Compernolle mensen noemt die

vooral hun hersens moeten laten
kraken - gestoord. En dat terwijl het
menselijk brein een kwartier nodig
heeft om goed geconcentreerd op
stoom te komen. ,,Maar geluidsiso-
lerende werkplekken zijn duur,"
weet Compernolle. ,,,{lleen: de winst
die je boekt met open kantoorvloe-
ren, ben je echt een paar jaar later
alweer l«vijt als door al dat geluid
werknemers minder produceren."

Gezoek
Het moet haast wel op elk kantoor
herkenbaar zijn: het gezoek naar
éen ho§e om even in stilte te kun-
nen werken of bellen. ,,Je moet het
juist omdraai en. Zorg dat breinwer-
kers in een eigen ruimte hun werk
kunnen doen," zegt Compernolle.
,,Pas als ze daar íit gaan, moeten ze

automatisch in contact komen met
collega's. De huidige situatie precies
omdraaien dus."


