- werken in Amsterdam -

Stedelijk groen alS werkplek

Amsterdam is booming. Mensen willen hier wonen en werken, jongeren blijven na hun studie
vaker hangen, Europese hoofdkantoren vestigen zich hier, de hoeveelheid startups en
burgerinitiatieven is moeilijk bij te houden en co-working locaties floreren. De stad is letterlijk de
werkplek geworden, het groen niet uitgezonderd. Stadsparken moeten intensiever gebruikt
worden voor dit doeleinde.
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Een toenemend aantal mensen heeft andere
behoeften en specifieke ideeën over de betekenis
van ‘werk’ in het leven. Deze groep hecht waarde
aan zelfstandigheid, inspiratie en flexibiliteit. Ze
zijn actief in hun leefomgeving en ‘maken de
stad’. Meer dan ooit is het credo anno 2016: je
werkplek is daar waar er een draadloze internetverbinding is. Het is heel normaal om neer te
strijken in een van de vele co-working gebouwen:
klap je laptop open te midden van startups, zelfstandige ondernemers en creatieven. Ook grote
organisaties huren hier plekken voor hun werk050 - inAmsterdam - tekst Ioana Biris - beeld Eddy Bosland & Shutterstock

1_Het Rembrandtpark dat
vanaf volgend jaar
een facelift krijgt.
2 & 3_The
Green Living Lab
aan de Gustav
Mahlerlaan op de
Zuidas.

nemers. Veel mensen kiezen ook gewoon het café
om de hoek om bij een kop goede koffie plannen
te bespreken en voorstellen te pitchen.
In het Nieuwe Werken staan bereikbaarheid,
gezondheid en vitaliteit centraal. Met andere
woorden: bewegen en werken in het stedelijke
groen zijn een ‘must’ voor stedelingen. Sterker
nog, wetenschappelijke onderzoeken hebben
aangetoond dat een groene omgeving bij mensen
creativiteit stimuleert, de concentratie verbetert
en rustgevend is. Bewegen is noodzakelijk voor je
gezondheid en sluit naadloos aan bij het aan-

dachtsgebied ‘well-being’ voor medewerkers, dat
door het (inter)nationale bedrijfsleven massaal
wordt omarmd. Bijvoorbeeld: bij Accenture in
de VS krijgen medewerkers die meer dan 10.000
stappen per dag zetten een incentive en Nike
stimuleert wereldwijd sporten tijdens werkuren,
bij het hoofdkantoor van bol.com in Utrecht kun
je ’s middags tijdens de lunch buiten lunchen,
vergaderen of sporten. In Nederland omarmen
bedrijven ‘gezond’, ‘groen’ en ‘coworking’ om als
modern en gezond bekend te staan. Het kabinet
is gestart met een nieuwe subsidieregeling vanuit
het Europees Sociaal Fonds (ESF) om werknemers gezond en vitaal aan het werk te houden
(en het gaat om forse bedragen).
De gemeente Amsterdam blijft niet achter
en investeert in het welzijn van haar burgers:
er worden miljoenen euro’s geinvesteerd in het
opknappen van stadsparken; het bestaande groen
in en om de stad wordt beter benut met sport- en
horecavoorzieningen. Er zijn meer verbindingsroutes tussen de groene aders van de stad. Onder
meer het Vondelpark, de Sloterplas en Rembrandtpark krijgen een facelift. Tussen Sloterdijk
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en Spaarnwoude neemt het Brettenpad je mee in
het groen aan de rand van de stad. Daarnaast investeert de gemeente in het vergroenen van de Zuidas,
de Westas, de Sportas, de IJ-oevers en Noord. Stuk
voor stuk locaties die midden in een spannende
ontwikkelingsfase zitten. Sporten en bewegen wordt
als een stedelijke levensstijl benaderd: de stad is het
speelveld van bewoners en werkenden omdat daar
simpelweg grote behoefte aan is.
Kijk eens naar tweets op hashtags #futureofwork, #wellbeeing, #coworking, #remoteworking, #workinnature, #biophilicdesign en #health.
Social media staat bol van initiatieven die laten
zien dat werk anders moet worden ingericht: aangenamer, gezonder en waar mogelijk middenin
het groen. Steeds meer mensen ontdekken dat
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je ook kunt werken in een stadspark, onder de
bomen prima kunt vergaderen, aan de waterkant
business plannen kunt bespreken, en rapporten
kunt schrijven op een terras met een vrij, onbelemmerd uitzicht. En als je je hoofd wilt leegmaken, kun je kiezen om een stevige wandeling te
maken of een rondje te rennen.
Dat is de stad als werkplek en ‘urban green’
als werklocatie. The Washington Post vroeg zich
kortgeleden het volgende af over dit fenomeen:
“Are outdoor offices the next revolution?”. Ook
Nederlandse media berichten steeds vaker over
vernieuwende experimenten met werklocaties in
de buitenlucht zoals de TREExOFFICE in Hoxton Square in Londen. In Nederland hebben we
de Kantoor Karavaan (de komende maanden te
vinden in de Tuinen van West in Amsterdam) of
The Green Living Lab (aan de Gustav Mahlerlaan op de Zuidas).
Het past bij de energie van Amsterdam
om landelijk en internationaal het voortouw te
nemen door tijdelijke en flexibele werklocaties in
het groen van de stad te faciliteren. Ik doe mijn
ogen dicht en zie het voor me: duurzaam ontworpen pop-up werkplekken in het Amsterdamse
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Sloterpark waar je kunt brainstormen en vergaderen. Na het werk ren je een rondje Sloterplas of
huur je een kano bij het watersportcentrum. Het
wordt tijd voor een groene werk-oase midden op
het voormalige Marineterrein Amsterdam waar
bijvoorbeeld ambtenaren van stadsdeel Centrum
een dag per week hun laptops kunnnen open
slaan, en tijdens de werklunch in contact komen
met veelbelovende startups. Ik zie de plaatsing
van aantrekkelijke ontwerpen zoals het ‘Wikkelhouse’ aan de IJoevers, waar medewerkers van
bedrijven overleg voeren met uitzicht op het water en de wind in hun haren. In 2017 zal Amsterdam klaar zijn om werklocaties in de opgeknapte
stadsparken aan te bieden, die beter zijn ingericht
op intensief gebruik. Beleidsmakers, bestuurders
en managers: gun je mensen de ervaring van
werken buiten de ‘betonnen kantoortorens’ in
stedelijk groen. Het is onvergetelijk, verlaagt het
ziekteverzuim, vergroot de productiviteit en leidt
zeker tot nieuwe initiatieven. ■

Ioana Biris is mede-initiatiefnemer van Nature Desks.
Nature Desks verbindt
stedelijke natuur met werk
door de beste ontwerpen die
coworking en vergaderen
mogelijk maken te activeren.
#workinurbangreen

www.naturedesks.com
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