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Met ruim zevenduizend medewerkers 
en vestigingen op alle continenten behoort 
Norton Rose Fulbright tot ’s werelds grootste 
advocatenkantoren. Op de vraag: ‘Hoe 
wil je na de pandemie terugkeren?’, koos 
het grootste deel van het personeel: vijftig 
procent thuis, vijftig procent op kantoor. Die 
trend lijkt onomkeerbaar. 

Dat vereist aanpassingen. Zowel van 
ondernemingen en hun personeel als 
van vastgoedpartijen. Het kantoor is 
niet langer uitsluitend een plek om te 
werken, maar ook ontmoetingsruimte 

Wereldwijd hebben mensen de voordelen van 
thuiswerken ontdekt. Dat het een blijvende plek 
krijgt in ‘het nieuwe werken’, staat voor het 
internationale advocatenkantoor Norton Rose 
Fulbright vast, na een grootschalig onderzoek onder 
de medewerkers van alle 53 vestigingen. ‘Het wordt 
nooit meer zoals het was’, zeggen Daphne Broerse 
en Sam Jonkeren.   

voor brainstormsessies, onderling overleg 
en klantcontact. Daphne Broerse - mede 
verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering 
bij de Nederlandse vestiging met honderd 
medewerkers - en haar collega Sam 
Jonkeren over de kansen en uitdagingen 
van het nieuwe werken. ‘We moeten met 
elkaar een andere balans vinden; dáár 
draait het om.’

Hoe ervaren jullie het thuiswerken?
Jonkeren: ‘In het begin beviel het heel 

goed. Ik was positief verrast door mijn eigen 

Balans vinden 
in het nieuwe 
werken

Daphne Broerse
managing partner Amsterdam
Sam Jonkeren
advocaat en OR-voorzitter

efficiëntie. Thuis is het rustig en werk ik 
heel geconcentreerd en effectief. Ik kan 
mij daardoor meer vrijheden permitteren: 
tussendoor even boodschappen doen 
of sporten. Intussen vind ik het nu wel 
eentonig. Ik mis de sociale contacten, het 
lunchen met collega’s…’

Broerse: ‘De beginperiode was heftig, 
omdat ikzelf behoorlijk ziek was van corona. 
Ook de combinatie met thuisonderwijs 
was een uitdaging. Maar buiten dat geniet 
ik enorm van thuiswerken! Overleg via 
Zoom vind ik heel prettig. Het inkijkje in 

iemands thuissituatie maakt het anders, 
persoonlijker. Natuurlijk mis ik ook collega’s. 
Mijn beste ideeën ontstaan vaak bij het 
koffieapparaat. Informele gesprekken 
stimuleren de creativiteit die je als trusted 
business advisor nodig hebt.’

Waren jullie er als kantoor klaar voor?
Broerse: ‘Twee jaar geleden ging ik 

één dag per week thuiswerken. Heerlijk, 
ik gunde het iedereen! We ontwikkelden 
er beleid voor, zodat alle medewerkers die 
mogelijkheid kregen. Tot mijn verbazing 

was er nauwelijks belangstelling voor. 
Mensen vonden het teveel gedoe. Maar 
nu het moet, ervaart iedereen toch de 
voordelen.’

Jonkeren: ‘Onze digitale systemen 
konden thuiswerken goed aan. Iedereen 
beschikte al over een laptop van kantoor en 
kon dus veilig werken.’

Wat zien jullie als een blijvend voordeel?
Broerse: ‘De afgenomen reisbewegingen. 

Via Zoom vergaderen is zoveel efficiënter. 
Het scheelt tijd en vermindert files.’ 
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Welke mogelijkheden 

ziet u om met ideeën, 

concepten, visies, 

investeringen of andere 

initiatieven bij te 

dragen tot een gezond 

Werkklimaat in steden:

meer investeringen in 

duurzaamheid is essentieel 

voor een gezond werkklimaat. 

en daarnaast het creëren van 

meer ruimte voor ontspanning 

en samenzijn op de werkvloer

Wat Worden de trends als 

het gaat om Werken in de 

post-covid tijd:

flexibiliteit (waarbij de locatie 

waar je werkt ook flexibel 

is), focus op productiviteit 

(doordat er een keuze bestaat 

voor thuis werken of op 

kantoor kan meer productiviteit 

worden bereikt), work-life 

balance (als een trend pre-

covid, maar met de kennis van 

nu over thuiswerken, maar ook 

de behoefte aan persoonlijk 

contact met collega’s nog 

belangrijker geworden) 

hoe ziet de Werkende stad 

van de toekomst eruit, 

volgens u:

groen en steeds veranderend 

om in te kunnen spelen op 

behoeftes 

Welke rol spelen gebouW 

en locatie in de nieuWe 

WerkWereld:

gebouw en locatie blijven van 

belang als “gezicht” van een 

bedrijf. ook is het gebouw 

belangrijk om het community 

gevoel te kunnen creëren

Wordt het kantoor 

belangrijker dan ooit:

het wordt niet belangrijker dan 

ooit, maar krijgt een andere 

belangrijke functie, een plek 

van creativiteit en ontmoeting

Wat is het grote 

voorbeeld, de 

benchmarkt als het gaat 

om het ideale kantoor/

Werklocatie:

het kantoor van innocent in 

londen, een plek waar hard 

wordt gewerkt, maar waar 

“purpose” en plezier in het 

werk voorop staan

Welke technologieën 

en innovaties gaan in 

kantoren het verschil 

maken:

smart working, flexibiliteit 

in kantoor huur qua indeling 

ruimtes en huurperiodes

Wat is de grootste opgave 

voor de bestaande 

kantoorruimte:

verduurzaming

Welk bedrijf heeft 

het meest innovatieve 

kantoor:

innocent

Wat zijn je top drie 

kantorenprojecten in 

nederland en noem 1 top 

locatie in het buitenland:

de zuidas

de rembrandttoren

de kop van zuid in rotterdam 

internationaal

kantoor norton rose fulbright 

in more, london, south bank 

river thames 

Waar ben je graag als 

je even tijd voor jezelf 

nodig hebt: 

op het strand met mijn twee 

jongens 

passie voor:

de advocatuur

grootste inspiratie: 

madeleine albright

dit raakt mij persoonlijk: 

onrecht tegen mensen die niet 

voor zichzelf kunnen opkomen

topserie netflix: 

the Queen’s gambit

favoriet vervoersmiddel: 

de auto

ultieme ontspanning: 

eten met vrienden (als het 

weer mag)

beste sportprestatie: 

de halve marathon van 

amsterdam in 2 uur 

guilty pleasure: 

slechte films kijken op een 

regenachtige zondagmiddag

beste advies: 

Wat Worden de trends als 

het gaat om Werken in de 

post-covid tijd:

meer thuiswerken dan voor 

covid, kantoor wordt meer een 

sociale omgeving dan daarvoor, 

men krijgt meer vrijheid om 

bijvoorbeeld langer naar het 

buitenland te gaan, maar 

vanuit het buitenland wel te 

blijven werken en men zal meer 

vrijheid krijgen om de dag zelf 

in te vullen

hoe ziet de Werkende stad 

van de toekomst eruit, 

volgens u:

ik denk dat kantoren veel 

groener worden en dat kantoor 

veel meer een plaats wordt 

waar het sociale deel van het 

werk plaatsvindt, terwijl het 

deel van het werk waar men 

geconcentreerd voor moet 

zijn veel meer thuis plaats zal 

vinden. dit zal op kantoor ook 

mogelijk blijven, maar zal niet 

meer de leidende factor zijn in 

het ontwerp van kantoor 

Welke rol spelen gebouW 

en locatie in de nieuWe 

WerkWereld:

Qua locatie verandert er denk 

ik weinig. kantoor moet nog 

steeds goed bereikbaar zijn 

en in een omgeving met veel 

faciliteiten liggen

Wordt het kantoor 

belangrijker dan ooit:

nee, kantoor wordt minder 

belangrijk

Wat is het grote 

voorbeeld, de 

benchmarkt als het gaat 

om het ideale kantoor/

Werklocatie:

heb ik niet echt, maar het 

moet ruimtelijk, licht, groen en 

modern zijn

Welke technologieën 

en innovaties gaan in 

kantoren het verschil 

maken: 

de mogelijkheden om 

aanwezigheid bij evenementen 

en vergaderingen zowel fysiek 

als digitaal te faciliteren 

en de mogelijkheden voor 

werknemers om zich te 

ontspannen tijdens de werkdag

Wat is de grootste opgave 

voor de bestaande 

kantoorruimte: 

de grootste opgave is denk 

ik durven het “klassieke” 

kantoorgebouw aan te passen 

aan de nieuwe situatie

Welk bedrijf heeft 

het meest innovatieve 

kantoor: 

apple

Wat zijn je top drie 

kantorenprojecten in 

nederland en noem 1 top 

locatie in het buitenland: 

apple in het buitenland. the 

valley in nederland vind ik 

indrukwekkend, net als het 

kantoor van de triodos bank 

in zeist

Waar ben je graag als 

je even tijd voor jezelf 

nodig hebt: 

op het balkon met muziek op

passie voor: 

muziek (met name 

elektronische muziek en 

nederlandse hip-hop) en 

kleding

grootste inspiratie: 

heb ik niet echt, maar wellicht 

hannah arendt

dit raakt mij persoonlijk: 

onlogische redenaties en 

aardige bezorgers

topserie netflix: 

niet op netflix, maar the Wire 

is mijn lievelingsserie

favoriet vervoersmiddel: 

auto (veelzijdig), maar in de 

stad de fiets 

ultieme ontspanning: 

naar een festival 

beste sportprestatie: 

hopelijk wordt dat de 

bokswedstrijd waar ik eind dit 

jaar aan ga meedoen

guilty pleasure: 

vodka spa rood

beste advies: 

goed nadenken, maar dan 

gewoon doen

Waaruit bestaat een 

perfecte dag voor jou: 

uitslapen, uitgebreide brunch, 

even ontspannen in m’n eentje, 

wandeling door de stad, borrel, 

goed diner en dan uit

voor Wat in het leven ben 

je het meest dankbaar: 

mijn vriendin 

is er iets Waarvan je al 

heel droomt: 

een reis door namibië en zuid-

afrika, die helaas door covid 

niet door kon gaan

als je morgen zou kunnen 

Wakker Worden met een 

goede eigenschap of 

talent erbij, Wat zou dat 

zijn: 

dan zou ik graag muziek 

kunnen maken

Wat maakt de stad slim: 

de mensen

post covid-19, Waar kijk 

je het meest naar uit: 

de kroeg, festivals en vakantie 

Een kantoor is ook de plek waar jong 
talent zich kan ontwikkelen met hulp van 
ervaren collega’s. Dat ontbreekt thuis.
Jonkeren: ‘Daar ligt zeker een uitdaging. 

Op kantoor stel je makkelijk vragen aan je 
kamergenoot. Dat mis ik soms wel. Bij het 
opleiden van jonge mensen moeten we daar 
aandacht voor hebben. Maar het verschil met 
vroeger wordt ook weer niet zó groot. We 
gaan meer thuiswerken, maar blijven ook 
naar kantoor gaan.’

Staat afstandswerken de 
vertrouwelijkheid in de advocatuur niet 
in de weg?
Broerse: ‘Onze bedrijfsvoering is 

gebaseerd op veiligheid. We maken een 
zorgvuldige afweging op welke manier 
we vertrouwelijke informatie veilig en 
verantwoord kunnen delen. Als het gaat 
om een vertrouwensrelatie opbouwen 
dan voel ik mij niet geremd in een digitale 
ontmoeting, maar je kunt niet alles via Zoom 
bespreken.’

Jonkeren: ‘Non-verbale signalen vang je via 
Zoom minder makkelijk op. Mensen spreken 
zich daardoor vaak veel duidelijker uit.’

Welke effecten verwachten jullie bij de 
ontwikkeling van kantoorvastgoed?
Jonkeren: ‘Kantoren blijven plekken om 

geconcentreerd te werken, maar krijgen 
ook een sociale functie. Er komen grotere 
ontmoetingsruimten en minder bureaus. Ik 
hecht aan mijn eigen plek, maar zal bereid 
moeten zijn die te delen met anderen. Van 
iedereen wordt meer flexibiliteit verwacht.’

Broerse: ‘Ook op het gebied van 
huurcontracten is meer flexibiliteit nodig. 

‘ Ik hoop dat we de positieve 
neveneffecten van deze 
vreselijke pandemie zullen 
behouden’

geef nooit op

Waaruit bestaat een 

perfecte dag voor jou: 

zon, rust en tijd voor een 

uitgebreid ontbijt

voor Wat in het leven ben 

je het meest dankbaar: 

mijn kinderen

is er iets Waarvan je al 

heel droomt: 

mijn vrienden en familie voor 

een lang weekend meenemen 

naar toscane, samen eten en 

praten tot in de late uurtjes

als je morgen zou kunnen 

Wakker Worden met een 

goede eigenschap of 

talent erbij, Wat zou dat 

zijn:

kunnen zingen

Wat maakt de stad slim: 

techniek

post covid-19, Waar kijk 

je het meest naar uit: 

onbezorgd mensen kunnen 

ontmoeten

Nu staan die vaak voor tien jaar vast, maar 
dat is niet meer reëel. Er ontstaan al plug-
and-play locaties waar ondernemingen 
tijdelijk ruimte kunnen huren. Je moet 
sneller kunnen schakelen bij een wisselende 
vraag naar werkruimte.’

Hoe zorg je als werkgever goed voor je 
personeel op afstand?
Broerse: ‘Regelmatig contact zoeken 

en het saamhorigheidsgevoel blijven 
stimuleren. Via Zoom heb ik zakelijk 
overleg, maar ik informeer ook altijd hoe het 
privé gaat.’

Jonkeren: ‘Deze tijd veroorzaakt veel 
mentale druk. Het leven is echt anders dan 
vroeger. De manieren om te ontspannen zijn 
ernstig beperkt. Je kunt niet zoveel en als je 
werk dan ook grotendeels thuis plaatsvindt… 
We hebben dit als Ondernemingsraad 
aangekaart met als resultaat mental 
health days: extra vrije dagen voor wie wat 
langer moet opladen. Dat kost je dus geen 
vakantiedagen.’

Broerse: ‘We gaan pragmatisch met de 
vragen van deze tijd om. De beperkingen 
zijn nadelen die losstaan van het 
thuiswerken. De zorg rond de gezondheid 
van jezelf en dierbaren geeft echt stress. Een 
dagje langer ‘de luiken dicht’ helpt om met 
nieuwe energie aan de slag te gaan.’

Wat hopen jullie voor de toekomst?
Broerse: ‘Dat we de positieve 

neveneffecten van deze vreselijke pandemie 
zullen behouden: efficiënter werken, een 
betere verhouding tussen werk en privé en 
effectiever met tijd omgaan. Dat geeft meer 
balans in het leven.’

‘ Ik was positief 
verrast door mijn 
eigen efficiëntie’

Daphne Broerse Sam Jonkeren


