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Slapend geld
We zouden een spaarrekening openen voor
mijn lieve kleine kleindochter, voor later. En omdat oude banken hun kantoren sluiten, en nieuwe er geen meer hebben, moest dat op internet gebeuren.
Het bleek nog een heel gedoe te zijn. Mijn dochter moest het werk
doen, want als opa mag ik geen spaarrekening openen voor mijn kleinkind. Dat zou een ’verdachte transactie’ zijn; we leven nu eenmaal in
een land van wantrouwen.
Er dienden lange formulieren ingevuld, er moesten paspoorten gescand en gemaild worden. De bank vroeg zelfs kopieën van bankafschriften, papieren die zij zelf allang niet meer verstrekken. Na dat alles
moest nog een cent worden overgemaakt, ’ter identificatie’. Maar toen
kon ik eindelijk mijn eerste bijdrage storten, op een ’nog niet geregistreerde’ rekening.
Weken van gedoe en gezeur volgden. De bank wilde weten waar de
ID-bewijzen en de afschriften bleven, en wanneer die cent nou eens
werd overgemaakt. Als we belden, hadden we steevast veertien wachtenden voor ons, maar de stem op het bandje zei dat we ook konden
chatten op de website.
Na een maand kwam het hoge woord eruit: de aanvraag voor een
spaarrekening was geweigerd. Ik kreeg mijn geld terug.
Banken willen uw spaargeld helemaal niet hebben, las ik in de krant.
Dat moeten zij namelijk elke nacht te slapen leggen bij de Europese
Centrale Bank in Frankfurt. Dan wordt het om 7.00 uur weer teruggestort, maar ze betalen er wel een overnachtingsvergoeding voor. Geld
hebben, kost banken geld. Dat was weleens anders.
Ik verlangde opeens innig terug naar het spaarbankboekje dat je naar de bank bracht en waar een kantoorklerk dan, met een pen, inleg en rente in bijschreef.
Maar ja, das war einmal.
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Gaan we nog op kantoor werken na corona?

Een hele dag
beulen op
kantoor is ’uit’
Het nieuwe werken. Hoezo nieuw? Online marketingbedrijf Bambuu doet het al jaren zo. Niets
nieuws onder de zon. Of toch wel? „Ik denk dat er
nóg meer bureaus en werktafels uitgaan. Als je geconcentreerd wil werken, dan doe je dat beter
thuis”, zegt Sietse Kingma van Bambuu.

Ronald Massaut

r.massaut@mediahuis.nl

Aad Rietveld
a.rietveld@mediahuis.nl

Aantal nieuwe besmettingen
met corona blijft net onder 250
Zaandam/Purmerend n Het
aantal coronabesmettingen in
Zaanstreek-Waterland blijft dit
weekeinde net onder de 250
steken. Tussen vrijdagmiddag
en zondagmiddag kwamen er
in de regio 245 nieuwe gevallen
aan het licht. Het totaal wordt
daarmee opgeschroefd naar
31.741.
Dat zijn er een stuk minder dan
enkele dagen geleden, toen er
binnen een etmaal al meer dan
200 besmettingen bijkwamen.
Tussen vrijdag en zaterdag ging
het totaal met 131 gevallen omhoog en een etmaal later stopte de teller op 114.
In Zaanstad kwamen er dit
weekeinde de meeste gevallen
bij: 102, waarmee de grens van
14.000 eraan is gegaan. Inmiddels zijn in de gemeente 14.094
besmettingen geregistreerd.
Purmerend komt in 48 uur op
72 nieuwe besmettingen. Sinds

het begin van de pandemie zijn
in de marktstad 7318 inwoners
besmet geraakt met het virus.
In Edam-Volendam lijkt het
zowaar wat beter te gaan: na 24
besmettingen tussen vrijdag
en zaterdag kwamen er een etmaal later 11 gevallen bij, en het
totaal staat daarmee op 4537.
Dubbele cijfers zijn er ook voor
Wormerland: 12 besmettingen
dit weekend, en een totaal dat
uitkomt op 1416.
De overige gemeenten doen
het beter: negen nieuwe coronagevallen brengen in Waterland het totaal op 1630. In
Landsmeer kregen dit weekend
zes inwoners hun test positief
terug uit het lab, sinds de pandemie losbarstte zijn dat er
1045. Vijf nieuwe besmettingen
zorgen in Oostzaan voor een totaal van 882, en in Beemster
werden vier nieuwe gevallen
geconstateerd (totaal: 819).

Zaandam/Purmerend n De filosofie van Bambuu werkt. Het bedrijf
won meer dan eens de FD Gazellen
Award voor snelstgroeiende bedrijven. De omzet stijgt jaarlijks met
dubbele cijfers. Vorig jaar zelfs met
25 procent en ook voor dit lopende
jaar tekent zich een kwart meer
omzet af.
Bij Bambuu in Purmerend kwam
je al niet om je onder te dompelen
in de traditionele kantoorcultuur.
„We werken volgens het principe
’results only’, alleen resultaat telt.
Moet je voorstellen: kom je naar
kantoor, verheug je je erop collega’s te ontmoeten, zit iemand de
hele dag geconcentreerd te werken.
Daar word je niet blij van. En dat
willen wij juist. Het kantoor is om
te sparren, om projecten af te stemmen, om collega’s te zien en te
spreken. Het moet hier gewoon
leuk zijn.’’

Flexplek elders
Geconcentreerd werken doe je
beter thuis en dan nog zeggen we:
neem op tijd je pauzes. Er moet
evenwicht zijn tussen werk en
privé. We overwegen om medewer-

kers een persoonlijk budget te
geven. Als de werkomstandigheden
thuis minder gunstig zijn kunnen
zij dicht bij huis een flexplek elders huren.”
Als voorbeeld noemt Kingma de
keuze van zakenpartner Bas van
Putten om enkele dagen per week
dicht bij huis in pand Raak in
Schagen domicilie te kiezen. Van
de 25 medewerkers werken er
wisselend maximaal zes mensen
tegelijk op kantoor. Vergaderen en
overleg gebeurt via Teams. Beeldbellen is vast onderdeel van de
communicatie.
„Alles loopt door. We hebben in
het eerste kwartaal ook gewoon
drie nieuwe medewerkers aangenomen. Die laten we heus niet zwemmen. In twee weken leren ze alle
facetten van het bedrijf. Ook onze
specifieke cultuur. Jonge talenten
en professionals haal je binnen
door mooie opdrachten, maar ook
door het clubgevoel en hen veel
vrijheid te geven. Collega’s controleren of ze thuis wel werken, daar
beginnen we niet aan. Doe je dat
wel: dan vertrouw je ze kennelijk
niet en dan had je ze niet moeten
aannemen. Wij kijken naar het
resultaat”, vat Kingma samen.
Medewerkers van Bambuu deden
voor corona al veel activiteiten met
elkaar. Dat is nu niet anders. „We
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Thuiswerken

Sinds de eerste lockdow maart
2020 raadt het RIVM aan om
niet naar kantoor te gaan en
vanuit huis te werken.
Gebleken is dat dit voordelen
biedt. Straks wel weer veilig
terug naar kantoor, mogelijk na
de zomer, blijven medewerker
deels thuiswerken.
Sietse Kingma (links) en Bas van Putten van Bambuu in relaxte werkhouding.

hebben nog steeds onze vrijdagmiddagborrel, alleen nu online.
Met een extraatje, zoals een pubquiz of een bingo. Gewoon gekke
dingen om het leuk te houden en
voor het ’clubgevoel’.”

Ahold
Ahold/Delhaize in Zaandam - de
holding inclusief Albert Heijn,
Etos, Gall&Gall - heeft wellicht de
grootste kantoorpopulatie in de
regio. Woordvoerder Anoesjka
Aspeslagh schat dat er 1.500 tot
misschien wel 2.000 collega’s vanuit huis werken, voorzien van alle
technische middelen. Ook voor
corona kwam al niet iedereen elke

Raad voor de Journalistiek:
Noordhollands Dagblad volgt de leidraad van
de Raad voor de Journalistiek. Ga naar: rvdj.nl.

Secretariaat:
redactiesecretariaat@mediahuis.nl.

Vragen van abonnees:
Voor bezorgklachten of vragen over abonnement: mijn.noordhollandsdagblad.nl of bel
Klantenservice, 088 - 8241111.

Hoofdkantoor:
Mediahuis Nederland B.V.
Basisweg 30,
1043 AP Amsterdam
088 - 8249111.
Redactiechef:
Kelly van Hal
Regiokantoren:
Vermiljoenweg 21, 1503 MN Zaandam
Tel. 0299-314700, redactie.waterland@nhd.nl
Tel. 075-6813513, redactie.zaan@nhd.nl
Online:
Website nhd.nl Twitter @nhdagblad
facebook.com/noordhollandsdagblad

Advertentie opgeven:
samenwerken@mediahuis.nl
Familieberichten: 088 - 8240135 of
familieberichtenopinternet.nl.
Rechtenvoorbehoud:
Alle rechten t.a.v. deze uitgave worden
uitdrukkelijk voorbehouden en berusten bij
Mediahuis Nederland B.V. Op het gebruik van
deze uitgave is het bepaalde in de algemene
gebruiksvoorwaarden van Mediahuis Nederland van toepassing: mediahuis.nl/gebruiksvoorwaarden.
©Mediahuis Nederland B.V., 2020

dag naar het hoofdkantoor. Medewerkers hadden ook geen vast
bureau meer. Desondanks was het
bedrijf al eerder uit de vierkante
meters geknapt. In het belendende
kantoorgebouw De Icoon huurt
AH drie etages om iedereen onderdak te brengen.
Aspeslagh zegt dat een projectteam de nieuw ontstane situatie
bekijkt en met plannen komt voor
na corona. Zeker is dat er op het
hoofdkantoor nog meer hybride
gewerkt gaat worden; deels thuis,
deels op kantoor. Hoe dat er in de
praktijk uit gaat zien? „Dat zullen
we eerst aan de eigen medewerkers
communiceren.” Of de grootgrutter de drie (dure) etages buiten de
eigen kantoormuren straks nog
nodig heeft? „Dat moeten we bekijken. Dat is ook onderdeel van de
opdracht aan het projectteam.”
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Ik denk dat er
nóg meer
bureaus en
werktafels
uitgaan

Eric Zwart in de nu nog kantoortuin van Rabobank Waterland.

FOTO ELLA TILGENKAMP

De gemeente Zaanstad heeft naar
eigen inschatting ’tegen de 1.000
medewerkers’ die nu vanuit huis
werken. Woordvoerder Sebastiaan
Hoek voorziet dat hybride werken
’de nieuwe standaard’ wordt. „Ergens tussen 1,5 en 3,5, misschien
twee om drie dagen”, verwacht
Hoek. Ook hier een projectteam
dat de terugkeer voorbereidt en
invulling geeft aan het nieuwe
werken. „We hebben gemerkt dat
je sommige werkzaamheden, zoals
schrijven van beleidsnota’s en dergelijke, in principe veel beter thuis
kunt doen. Dat moet je in de nieuwe situatie ook vooral blijven
doen.”
De kracht van individueel overleg is voor Zaanstad in het voorbije
coronajaar onomstotelijk aangetoond. „Een gemeentelijke organisatie kent veel afdelingen die met
elkaar samenwerken. Neem een
bouwplan. Daar zijn zoveel ver-

FOTO WIM EGAS

schillende afdelingen bij betrokken
en iedereen moet daar z’n zegje
over doen. Je doet dit met elkaar.
Zo’n proces loopt veel beter via
persoonlijk contact. Daarvoor kun
je elkaar straks weer treffen op het
stadhuis of elders. Zet mensen bij
elkaar en het werkt; beter en sneller.”
Of daarvoor de inrichting moet
worden aangepast? „We kennen in
het Stadskantoor al een systeem
van meer open ruimten om elkaar
buiten de sfeer van de klassieke
vergaderruimte te spreken. Wat
meer informeel. We kijken of het
gewenst is om deze mogelijkheden
verder uit te breiden en hoe. De
behoefte aan onderling contact is
merkbaar gegroeid. Daar kijkt de
projectgroep ook naar.”

Evean

Gemeente Zaanstad

colofon Noordhollands Dagblad
Hoofdredacteur:
Corine de Vries, Jan ’t Hart (adjunct) en
GerBen van ’t Hek (adjunct)
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We krijgen
straks het beste
van twee
werelden

Voor werken vanuit de kantoororganisatie van zorgverlener Evean
betekenen de coronabeperkingen
een kleine aardverschuiving. „We
hadden weinig tot geen ervaring
met online vergaderen en gedeeld
thuiswerken, op locatie en op kantoor. Er werken nu tweehonderd
mensen bij toerbeurt coronaveilig
één dag op kantoor, vijfhonderd
medewerkers gedeeld thuis en op
locatie”, zegt woordvoerder Roos
Bell.
Op het hoofdkantoor van Evean
in Purmerend was al een begin
gemaakt met meer open plekken,
maar is verder nog ’klassiek’ ingericht. ,,Op veel zorglocaties hebben
we al wel speciale ontmoetingsplekken waar collega’s kunnen
afspreken en werken.’’
„We leren veel van werken in
coronatijd, ook dat thuiswerken
niet voor iedereen een wenselijke
situatie is. Vergaderen gaat prima
met Teams. Collega’s missen wel
het persoonlijke contact. Doordat

je elkaar niet meer ziet bij het
koffieapparaat mis je informele
momenten om even af te stemmen.
Alle ervaringen - ook wat werken
in de thuissituatie betreft - nemen
we mee in een zogenoemd thuiswerkbeleid, want die weg ligt wel
open. Actueel zitten we in de fase
van afwegen.’’

Rabobank
De Rabobank Waterland was al
eerder de weg ingeslagen naar
digitale bank. Thuiswerken betreft
nu vierhonderd mensen in Purmerend, Hoorn, Alkmaar en op Texel.
Directeur Eric Zwart van de Rabobank Waterland schat dat 80 procent nu in een ’videopool’ zit, 20
procent naar een van de kantoren
komt of op locatie werkt; bij de
klant. ,,Voorheen was dat omgekeerd. Wanneer wij terug kunnen
naar kantoor zal dit het beste van
twee werelden zijn. Misschien 40
procent werken op kantoor, 60
procent vanuit huis of op locatie’’,
denkt Zwart.
,,Ik denk dat corona het proces
naar verdergaand online bankieren
heeft versneld. Ook de klant wil
veel meer zelf van achter de pc
kunnen doen. Zelf omarmen wij de
gedachte dat we met het nieuwe
werken een enorme CO2-reductie
realiseren. Niet meer voor elk gesprek de auto in.’’
Ook het kantoor van de Rabobank in Purmerend kent nog deels
zogenoemde ’kantoortuinen’. Die
zijn niet van vandaag op morgen
verleden tijd, maar ze hebben hun
langste tijd gehad. We hebben al
zogenoemde ’break out rooms’ en
concentratieplekken. Maar de sfeer
en de inrichting zullen huiselijker
worden, het sociale aspect van
werken op kantoor belangrijker.
Zoals bijvoorbeeld de vrijdagmiddagborrel.’’

