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Artistieke invulling versoepelt overgang naar HNW-kantoor

THEMA: HET NIEUWE WERKEN

VAN WEERSTAND 
NAAR ENTHOUSIASME

Sinds mei 2013 zijn het 
Amsterdamse Openbaar 
Ministerie en het Gerechtshof 
gevestigd in een markant 
nieuwbouwpand aan het 
IJdock in Amsterdam.
Om de introductie van het 
flexwerkconcept soepel 
te laten verlopen, werden 
diverse creatieve en artistieke 
middelen ingezet. Facto 
Magazine in gesprek met 
projectleider huisvesting 
Rik Olijve en Marie Mart 
Roijackers, artistiek 
coördinator huisvesting.

DOOR GERARD DESSING

D e verhuizing in mei 2013 naar het splinter-

nieuwe Paleis van Justitie aan het IJDock in 

Amsterdam, was voor de circa 700 medewer-

kers van het Gerechtshof en Openbaar Mi-

nisterie een grote vooruitgang. Decennialang 

was het personeel werkzaam op meerdere 

vestigingen in de hoofdstad. Echter, om redenen van efficiency en kostenbe-

sparing was het gewenst deze werkplekken in één kantoorpand te concentre-

ren. Een pand dat bovendien zou voldoen aan alle eisen van de moderne tijd. 

Architectenbureau Claus en Kaan ontwierp het nieuwe Paleis van Justitie, dat 

eind 2012 werd opgeleverd.

FLEXCONCEPT
Hoewel in de eerste plannen voor gebouw 3 sprake was van een traditionele 

kantoorindeling, met gangen en veel kamers, ontstond in 2010 het besef dat 

een flexconcept veel efficiënter zou zijn. Immers, dan zouden meer medewer-

kers in het pand gehuisvest kunnen worden. Om de beschikbare vierkante 

meters beter te benutten, werd besloten – naast de drie al aangewezen panden 

– nog twee andere panden in Den Haag en Utrecht af te stoten en de aldaar 

werkzame ambtenaren over te plaatsen naar Amsterdam.

Rik Olijve, projectleider huisvesting van het Openbaar Ministerie, was nauw 

bij de overgang naar de nieuwe huisvesting betrokken. Naast de nodige uitda-

gingen op het gebied van kantoor inrichting en -indeling, kwam hij voor een 

andere vraag te staan: hoe krijg je mensen zover dat ze hun vertrouwde, sfeer-

volle werkomgeving vaarwel zeggen en vol enthousiasme in een splinternieuw 

kantoorgebouw aan de slag gaan, met als werkconcept Het Nieuwe Werken? 

WEERSTAND 
Olijve: ‘Het OM als geheel heeft de koers uitgezet om in een flexibel werkplek-

concept te gaan werken, dus werd dit ook van toepassing op de onderdelen die 

in het nieuwe pand terecht zouden komen. Maar 

gaandeweg merkten we in bepaalde onderdelen 

van de organisatie toch een vorm van weerstand. 

Men was gewend in kamers te werken, met kas-

ten en papieren dossiers onder handbereik. Als je 

dan zegt: ‘We gaan naar een nieuw pand, met een 

open werkomgeving, zonder vaste werkplekken, 

en alles wordt digitaal’, kun je je voorstellen dat 

mensen niet direct staan te juichen.” 

EXTRA’S 
Het was duidelijk: er moest iets extra’s gebeuren 

om de overgang soepel te laten verlopen. Maar 

wat? Op dat moment kwam Olijve in contact met 

Marie Mart Roijackers, voormalig kunstgeschie-

denis- en kunstacademiestudent, en parttime 

werkzaam op de administratie van het OM-res-

sortsparket aan de Prinsengracht.

Roijackers was op verzoek begonnen om mede-

werkers van de Prinsengracht op een creatieve 

manier warm te krijgen voor de nieuwe werk-

omgeving. In diverse sessies liet ze hen het 

Werkplekspel spelen (een HNW-ganzenbordspel, 

ontworpen door het CfPB), en met zelfbedachte 

‘Koffers van de Ziel’ legde ze een tastbaar verband 

tussen het ‘oude’ en het ‘nieuwe’.

COMMUNICATIE
Haar creatieve en kunstzinnige aanpak vielen op, 

met als gevolg dat Roijackers ook betrokken werd 

bij het op een artistieke manier begeleiden van de 

overgang op centraal niveau.

Projectleider huisvesting Rik Olijve van het OM: “De tools die Marie Mart 

bedacht, waren een waardevolle aanvulling op de standaardberichten in de 

communicatie.”

Kunstenares Marie Mart Roijackers: “Voor mij 

was het duidelijk: de communicatie moest 

dynamischer, verrassender en warmer.”

Het in 2013 in gebruik genomen Paleis van Justitie aan het IJdock in Amsterdam
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Roijackers ging de uitdaging graag aan. “Er werd 

door het OM regelmatig gecommuniceerd over de 

toekomstige veranderingen in de werkomgeving. 

Maar dat waren vooral de gebruikelijke e-mails, 

waardoor het echte effect uitbleef. Voor mij was 

het duidelijk: de communicatie moest dynami-

scher, verrassender en warmer, waardoor mede-

werkers de verandering positiever en enthousias-

ter tegemoet zouden treden.”

Op basis van gesprekken met enkele directeuren 

stelde ze een projectplan en budget op. Na 

goedkeuring ging ze aan de slag met als hoofdop-

dracht ‘het enthousiasmeren van de werknemers’. 

Ze ontwikkelde daarvoor een aantal concrete 

tools.

TOEKOMSTKAMER  
Een van die tools was de Toekomstkamer, een 

kamer in de oude panden die ze, in samenspraak 

met de binnenhuisarchitect, geheel inrichtte con-

form de nieuwbouw, compleet met projecties van 

het nieuwe uitzicht, voorbeelden van het nieuwe 

meubilair en de vloerbedekking, een speciale vi-

deo, een hoorspel en omgevingsgeluiden die later 

op de werkplek aanwezig zouden zijn.

“Mensen konden zich in die kamer als het ware in 

de toekomst wanen. Men vond dat prettig, Men 

kon vragen stellen en voelde zich gehoord, dat 

was een belangrijke stap”, zegt Roijackers.  

WERKPLEKPASPOORT 
Eenmaal in de kamer werden medewerkers uitge-

nodigd op de nieuwe bureaustoel plaats te nemen 

en deze in te stellen, uiteraard met inachtneming 

van de geldende arbo-regels. 

De instellingen werden in een persoonlijk Werk-

plekpaspoort genoteerd, een handzaam boekje 

met uitleg over onder meer de nieuwe werkom-

geving, de functie van diverse werkplekken, de 

thuiswerkplek, over werken in de trein en de 

omgang met vertrouwelijke informatie enzovoort. 

Het paspoort werd, voorzien van een foto van 

de persoon, voor de ‘reis’ naar het nieuwe pand 

uitgereikt.

STILLEVENS 
Een andere uitdaging was mensen meer voor te 

bereiden op de overgang van papier naar digi-

taal. Roijackers maakte foto’s van de attributen 

die na de digitalisering zouden verdwijnen, zoals 

een nietmachine, een liniaal, een ordner en een 

paperclip. 

In een fotobewerking voegde ze schimmels aan 

de attributen toe, om aan te geven dat zaken als 

nietmachines in de toekomst echt verleden tijd 

zouden zijn. De foto’s werden in groot formaat op 

meerdere plaatsen in het oude pand opgehangen. 

Roijackers: “Het heeft iets surrealistisch, maar je 

laat ermee zien dat zaken echt gaan veranderen.”  

VIDEOCLIP
Andere tools om medewerkers meer binding met 

het nieuwe pand te laten krijgen, waren een ge- 

bruikershandleiding voor het pand, een bouw-

plaat van het pand en een speciaal opgenomen 

videoclip met een bekende danser uit het tv-pro-

gramma ‘So you think you can dance’. 

Roijackers over die clip: ‘Het leek me enthousias- 

merend als medewerkers zouden zien dat hun toe-

komstige werkplek als setting zou kunnen dienen 

voor een flitsende danceclip. Het was tegelijk een 

knipoog naar flexwerk. Dat is eigenlijk ook een 

soort stoelendans met mensen die steeds bewe-

gen, die spullen in lockers doen of er weer uitha-

len, die hun stoel instellen enzovoort.’  De video, 

die op intranet werd geplaatst, werd ook getoond 

tijdens de officiële housewarming.

KUNST
Roijackers speelde verder een rol bij het verdelen 

van de in de oude panden aanwezige kunst. “Het 

Paleis van Justitie is een prachtig pand, 

vormgegeven op basis van een esthetische 

visie. Dan moet je er ook voor zorgen dat 

in de in het pand aanwezige kunst een hel-

dere lijn zit, anders wordt het een ratjetoe.”

Voor beide gebouwen hebben het ge-

rechtshof en het OM daarnaast, volgens 

een regeling die overheidsdiensten ver-

plicht bij de grotere nieuwbouwprojecten 

een deel van deze bouwsom aan kunst te 

besteden, vijf kunstwerken laten ont-

werpen, van een bijzondere glasplaat tot 

enkele wandtapijten.   

TOEGEVOEGDE WAARDE
Terugkijkend op de overgang is Olijve 

tevreden: “We hebben met de werkplek-

bezetting een mooie slag gemaakt van 1,1 

naar 0,9. Dat kan eventueel nog verder 

naar beneden in de toekomst, een factor 

0,7 is denkbaar. De artistieke invulling van 

Marie Mart was beslist van toegevoegde 

waarde. De tools die zij bedacht waren een 

waardevolle aanvulling op de standaard-

berichten in de communicatie. Natuurlijk 

zijn er altijd mensen die geen waarde 

hechten aan dat creatieve, maar de over-

grote meerderheid heeft het als positief 

ervaren.” <<

KERNGEGEVENS 
Organisatie : Openbaar Ministerie 
Project  : nieuwbouw Paleis van Justitie, IJdock, gebouw 3 
Plaats  : Amsterdam 
Werkplekken : ca. 285 voor ca. 315 fte (werkplekfactor 0,9) 
BVO  :  gebouw 3 (OM) en 5 (Paleis van justitie, gerechtshof 

Amsterdam) 34.000 m2 

‘MEDEWERKERS STONDEN NIET 
DIRECT TE JUICHEN’

Het Werkplekpaspoort, een handzaam boekje met 

uitleg over onder meer de nieuwe werkomgeving, 

de functie van diverse werkplekken, de thuiswerk- 

plek, over werken in de trein en de omgang met 

vertrouwelijke informatie. 

‘Er moest 
iets extra’s 
gebeuren om 
de overgang 
soepel te la-
ten verlopen’

Om aan te geven dat 

door de digitalisering 

kantoorartikelen zoals 

nietmachine, liniaal, 

ordner of paperclip, 

zouden verdwijnen, 

werden posters 

gemaakt waarop - na 

een fotobewerking 

– schimmels aan 

de artikelen waren 

toegevoegd.

‘Andere uit-
daging was 
mensen 
voorbereiden 
op de over-
gang van 
papier naar 
digitaal’


