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Samenvatting 

Om in het onderzoek een methode te kunnen ontwikkelen waarin tot een planning van een kantoorinrich

ting wordt gekomen is gekeken naar de aspecten die van invloed zijn op de kantoorinrichting. In het 

onderzoek heeft hierin een afbakening plaatsgevonden waardoor de kantoorinricbting wordt bepaald door 

bet te huisvesten primaire proces en tot uitdrukking komt in de efficientie van de kantoorinrichting. 

Op dit moment is de invloed van een innovatief kantoorinricbtingsconcept op de output van de kantooror

ganisatie nog onbekend waardoor het begrip efficientie van de kantoorinrichting niet is te kwantificeren. 

Als gevolg hiervan is in het onderzoek de nadruk komen te liggen op de intensivering van het ruimtege

bruik. Hierdoor kunnen de andere aspecten van de kantoorinrichting negatief warden beinvloed en is 

afgezien van het streven naar efficientieverboging. 

Het onderzoek bestaat uit drie deelprojecten die gedeeltelijk parallel tot uitvoering zijn gebracht. Het gaat 

hierbij om een literatuurstudie en een case-study die iteratief bij hebben gedragen aan het ontwikkelen van 

een voor facilitaire organisaties bruikbare methode, voor de planning van een kantoorinrichting voor een 

functionele groep of afdeling. Hierbij is uitgegaan van een standaard fasering van een bouwkundig project, 

welke bestaat uit een initiatief-, een definitie-, een ontwerp-, een voorbereiding uitvoerings-, een 

uitvoerings- en een gebruiksfase. 

Op basis van bevindingen uit de literatuurstudie is de ontwerpfase is opgesplitst in drie stappen, te weten 

een analyse van de kantoororganisatie en de te huisvesten functionele groep, een matching op conceptueel 

niveau en het daadwerkelijke ontwerpproces. Daarnaast zijn aandacbtspunten opgesteld waarin bet belang 

van bet commitment van de directie van de kantoororganisatie voor bet tot uitvoering brengen van een 

project en de beperktheid van de in de literatuur beschreven matchmethoden door het buiten beschouwing 

laten van het kantoorgebouw naar voren komen. Tot slot moet in de gebruiksfase aandacht warden besteed 

aan onderzoek met betrekking tot de toepassing van innovatieve kantoorinrichtingsconcepten in de 

praktijk. 

Op basis van de uit de literatuurstudie voortgekomen eerste opzet van de methode is een case-study tot 

uitvoering gebracht waarin een functionele groep van ABP/USZO en bet Facilitair Bedrijf in een herhuis

vestingsproject zijn bestudeerd. Hieruit is naar voren gekomen dat bet project in de initiatieffase na een 

globale analyse op een aantal noodzakelijk randvoorwaarden moet warden getoets, vormgegeven in een 

haalbaarheidsstudie. Een van de randvoorwaarden is bet commitment van de directie van de kantoororga

nisatie. Daarnaast is de beperktheid van de standaard kantoorinricbtingsconcepten bevestigd en moet als 

gevolg daarvan het globaal passende concept worden gezien als beeldvormend element voor het ontwerp

proces. De daadwerkelijke invulling van het gebouw moet worden ontwikkeld op basis van de in de te 

huisvesten groep uit te voeren werkprocessen. Hierdoor wordt de analyse in de ontwerpfase van het 

project uitgebreid met een analyse van werkprocessen en wordt een stap toegevoegd waarin matching op 

werkproces niveau plaatsvindt. 



Voorwoord 

Het voor u liggende onderzoeksrapport is geschreven in het kader van een afstudeeronderzoek, uitgevoerd 

hij de differentiatie Vastgoedheheer, hehorende tot de vakgroep Architectuur, Urbanistiek en Beheer van 

de faciliteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Binnen de differentiatie is gekozen 

voor bet afstudeerkader facility management, welke wordt ondersteund door de hijzondere leerstoel 

facility management. 

Ile heh voor de afstudeerrichting gekozen na een orientatie door middel van bet afronden van verschillende 

projecten, het lezen van literatuur en bet hrengen van hezoeken aan praktijkvoorbeelden van innovatieve 

kantoorinrichtingen in Nederland. Hierhij hen ik gehoeid geraakt door het enorme enthousiasme wat 

mensen uitstralen en de integratie en vertakking van houwkunde met andere vakgehieden zoals 

hedrijfskunde, sociologie, psychologie en binnenhuisarchitectuur. 

In bet afstudeeronderzoek waarin ik onderzoek heh gedaan naar de toepassing van innovatieve en 

dynamiscbe kantoorinrichtingen in kantoororganisaties is een afstudeerstage opgenomen bij bet Facilitair 

Bedrijf ABP/USZO te Heerlen. Ile heh hierdoor met veel plezier aan het onderzoek gewerkt waarin ik 

naast het zelfstandig uitvoeren van onderzoek geleerd heh van de praktijkervaringen welke ik heh 

opgedaan tijdens deze stageperiode. 

Ik wil hierhij Paul Donners, Joop van Duren en Ralph Hennes hedanken voor het hegeleiden van mijn 

afstudeerstage hij het Facilitair Bedrijf ABP/USZO te Heerlen. Daamaast wil ik Erik Veldhoen hedanken 

voor het van commentaar voorzien van bet tot uitvoering gehrachte pilotproject 'Werkpleksharing 
ABP/USZO' en de praktijkervaring die hij daarhij heeft overgedragen. 

Tot slot wil ik mijn hegeleiders, de heren Herman Tempelmans Plat, Dries van Wagenherg, Willem Keeris 

en Jimme Keizer van de Technische Universiteit Eindhoven hedanken voor de prettige samenwerking, bet 

advies en de steun die zij me de afgelopen maanden hehhen gegeven. 

Heerlen, novemher 1996 

Mendy Meeuwsen 
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lnleiding 

In navolging van het buitenland wordt in Nederland het begrip 'facility management' gebruikt als aandui

ding van een nieuwe, mede op de huidige automatiseringstechnieken gebaseerde managementtechniek. De 

wijze van professioneel en integraal plannen, realiseren en beheersen, van onder andere de huisvesting en 

de daarbij behorende diensten, ter ondersteuning van het primaire proces, staat tegenover de traditioneel 

gefragmenteerde aanpak. Facility management is een professionele aanpak die naast organisatie- en 

managementaspecten, als produktiviteit en efficientie, ook gebruikersaspecten (sociale aspecten) als 

kwaliteit, comfort en veiligheid dient te bevatten. 

Op dit moment vinden er in Nederland grote veranderingen plaats binnen kantoororganisaties. De snelheid 

waarmee ondernemingen tegenwoordig veranderen is fenomenaal. Bedrijven in industrieen die vroeger als 

zeer stabiel werden gezien, zijn tegenwoordig continu in beweging. Deze veranderingen zijn op gang 

gebracht door een teruglopende economie en toenemende concurrentie van alle delen van de wereld. 

Daarnaast warden de ontwikkelingen mogelijk gemaakt en versterkt door de ontwikkelingen op het gebied 

van informatie- en communicatietechnologie. 

Niet alleen de organisatie verandert, maar ook de manier van werken binnen de organisatie. Onder invloed 

van Business Proces Redesign is kantoorarbeid in de loop der tijd verschoven van routinematig naar 

projectmatig werken. Dit vraagt om meer, betere en snellere communicatie binnen de organisatie. Hiervoor 

is meer tijd vrij gekomen, doordat de routinematige taken die men vroeger uitvoerde in minder tijd kunnen 

warden uitgevoerd door gebruik van informatie- en communicatietechnologie. 

Als gevolg daarvan vinden er binnen het facility management op het gebied van kantoorhuisvesting 

eveneens grote ontwikkelingen plaats, om de veranderende organisaties op een adequate manier te kunnen 

blijven huisvesten en ondersteunen bij het tot uitvoering brengen van het primaire proces. Naast de 

genoemde ontwikkelingen in het vakgebied worden ook kantoororganisaties zich er langzaam van bewust 

dat de huisvesting die op dit moment ter beschikking staat meer efficient kan en moet worden gebruikt. De 

exploitatie van de vaste werkplek wordt immers steeds duurder, terwijl de behoefte aan zo'n werkplek 

voor het uitvoeren van werk vermindert. 

Als gevolg van de veranderingen op het gebied van organisatie en technologie is het nodig om in kantoor

inrichting van deze tijd flexibel met tijd, ruimte en geld om te springen. De huidige kantoorinrichtingscon

cepten voldoen niet altijd meer. Het cellenkantoor, de kantoortuin en de groepsruimtekantoor zullen in veel 

gevallen vervangen gaan warden door nieuwe kantoorinrichtingsconcepten die we) de benodigde flexibili

teit bezitten, om de dynamische organisatie te kunnen huisvesten. In deze nieuwe kantoorinrichtingscon

cepten is het mogelijk werkpleksharing, wisselwerkplekken en activiteit gerelateerde werkplekken toe te 

passen. 

,, 



ln/eidin 

Ook het Facilitair Bedrijf ABP/USZO is zich bewust van deze ontwikkelingen en heeft het pilotproject 

'Werkpleksharing ABP/USZO' opgestart waarin is gestreefd naar het terugbrengen van de apparaatskos

ten van de kantoororganisatie. Hierin is een samenwerkingsverband aangegaan met de Technische 

Universiteit Eindhoven en is een afstudeerplaats beschikbaar gesteld in het kader van een afstudeeronder

zoek naar de inrichting van dynamische kantoren. 

Het rapport dat voor u ligt bevat een beschrijving van <lat onderzoek. In bet eerste hoofdstuk wordt het 

project gedefinieerd door het weergeven van een probleem- en doelstelling, alsmede de wijze waarop het 

project tot uitvoering is gebracht. De inhoud van hoofdstuk twee is gebaseerd op de gelezen literatuur. 

Hierin wordt aandacht besteed aan de bijdrage van de literatuurstudie aan de in het onderzoek ontwikkelde 

methode. In hoofdstuk drie van het rapport komt de tijdens het onderzoek uitgevoerde case-study, bij het 

Facilitair Bedrijf ABP/USZO te Heerlen, aan de orde. Deze case-study heeft geleid tot aanpassing van de 

eerste opzet van de methode en heeft de definitieve structuur van de methode bepaald. In het vierde 

hoofstuk wordt, door gebruik te maken van de bevindingen uit de literatuurstudie en de case-study, de 

globale inhoud van de methode beschreven door het weergeven van de verschillende stappen uit het 

definitieve stappenplan. In het vijfde en laatste hoofdstuk worden conclusies getrokken over het tot 

uitvoering gebrachte afstudeeronderzoek en worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. 
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1.1 Inleiding 

Hoofdstuk 1 

Projectdefinitie 

In de beginfase van het onderzoek is een projectdefinitie opgesteld, waarin de inhoud van het project 

wordt beschreven, door het probleem en het doel van het onderzoek te formuleren. Alsmede de wijze 

waarop het project tot uitvoering is gebracht. 

1.2 Probleemstelling 
Door de eis van bet topmanagement van kantoororganisaties om de facilitaire lasten met een bepaald 

percentage te verlagen, was de aandacht vooral gericht op kostenbewust dienstverlenen met marktconfor

miteit als een van de uitgangspunten. Op dit moment vindt hierin een kentering plaats. Hoewel kostenbe

wust dienstverlenen nog altijd in de belangstelling staat, ontstaat het besef <lat het terugdringen van de 

kosten niet gerealiseerd kan warden door simpelweg bezuinigen. Naast facilitaire kosten krijgen de 

beleving van de werknemers, de efficientie van de faciliteiten en de invloed van veranderingen op de 

output van de kantoororganisatie meer aandacht. Topmanagement eist facilitaire vernieuwing. 

Daarbij ontstaat de behoefte aan een methode om op een simpele manier een nieuw te ontwerpen kantoor

inrichting, die inspeelt op beschreven veranderingen, vorm te kunnen geven. Deze methode zal voor 

facilitaire organisaties van kantoororganisaties toepasbaar moeten zijn en de aandacht richten op het 

planningsproces van bet nieuw te ontwerpen kantoorinrichtingsconcept. Op basis van deze ontwikkelingen 

is, voor het afstudeeronderzoek, de volgende probleemstelling geformuleerd: 

Welk planningstraject moet een organisatie volgen om, op basis van een analyse van organisatie en 

werkprocessen, te komen tot een ontwerp van een efficii!ntere kantoorinrichting? 

Deze probleemstelling is onder te verdelen in de volgende deelvragen: 

• Wat wordt bedoeld met een efficii!ntere kantoorinrichting? 

• Welke stappen moeten in het planningstraject door/open warden? 

• Op welke wijze kunnen kantoororganisaties het beste worden geanalyseerd? 

• Welke partijen spelen een rol in het planningsproces om te komen tot een efficii!ntere kantoorin

richting? 

• Wat zijn de randvoorwaarden en condities, die nodig zijn voor een succesvolle implementatie van 

een nieuwe kantoorinrichting? 

3 



Hoofdstuk 1 

1.3 Doelstelling 
Een van de bezigheden van facilitaire organisaties van kantoororganisaties is bet verzorgen van de 

buisvesting voor de organisatie. Tot voor kort bebben zij zicb slecbts bezig gebouden met de toewijzing 

van ruimte op basis van salarisscbaal of hierarchie vertaald in aantallen vierkante meters (vastgelegd in 

een ruimtenormering) en het daarbij beborende planningsproces. Op dit moment vindt, op grond van 

ontwikkelingen in de technologie en veranderingen in de kantoororganisatie, een verschuiving van de 

activiteiten van de facilitaire organisatie plaats. V oordat ruimte toegekend wordt, vindt een analyse van uit 

te voeren werkprocessen plaats, op basis waarvan de voor bet werkproces benodigde faciliteiten worden 

vastgesteld. W anneer de huidige inrichting van het kantoor daar niet op aansluit, moet de facilitaire 

organisatie zich toe gaan leggen op de aanpassing van die kantoorinrichting. Hierdoor wordt het mogelijk 

om de efficientie van de kantoorinrichting te vergroten. 

Mede door de onbekendheid met dit fenomeen is de doelstelling van het afstudeeronderzoek geformuleerd, 

om facilitaire organisaties nu en in de toekomst te ondersteunen. Dit levert de volgende algemene doelstel

ling voor het afstudeeronderzoek op: 

Het ontwikkelen van de structuur en globale inhoud van een methode voor de planning van een 

kantoorinrichting, teneinde de efficii!ntie positief te bernvloeden. 

Naar aanleiding van de beschreven ontwikkeling in het ruimtegebruik van kantoororganisaties is door bet 

Facilitair Bedrijf ABP/USZO het pilotproject 'Werkpleksharing ABP/USZO' opgestart. Tijdens het 

pilotproject is voor een pilotgroep een altematieve, efficientere kantoorinrichting ontwikkeld en uitgewerkt 

tot aan de implementatiefase. 

In het afstudeeronderzoek is een stageperiode bij het Facilitair Bedrijf ABP/USZO opgenomen waarin het 

pilotproject 'Werkpleksharing ABP/USZO' is geobserveerd en de gevolgde werkwijze op basis van 

literatuur en theorie van commentaar is voorzien. Het gevolgde proces wordt gezien als leerproces voor 

het ontwikkelen van de genoemde methode. Hierdoor is het mogelijk een tweede doelstelling aan het 

onderzoek te koppelen, te weten: 

De te ontwikkelen structuur en globale inhoud van de methode, specifiek toepasbaar maken voor 

ABPIUSZO. 

1.4 Projectaanpak 
Op basis van de projectdefinitie is een onderzoeksmodel vastgesteld dat de, tijdens bet onderzoek, 

gevolgde werkwijze beschrijft. Hierin is het afstudeeronderzoek vonngegeven in drie deelprojecten. 

Het eerste deelproject bestaat uit een literatuurstudie. De daarvoor gelezen literatuur is opgenomen in de 

literatuurlijst van dit onderzoeksrapport. Er is geprobeerd zo veel mogelijk recente boeken en artikelen op 

te nemen, om recente ontwikkelingen in het onderzoek te kunnen verwerken. Om praktijkervaringen te 
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Projectdefinitie 

kunnen verwerken is er gesproken met deskundigen (gespreksverslagen zijn opgenomen in bijlage M), die 

bezig zijn met soortgelijke projecten en zijn bezoeken gebracht aan enkele praktijkprojecten in Nederland. 

Het literatuuronderzoek heeft als basis gefungeerd voor de twee nader te omschrijven deelprojecten, 

waarin gebruik is gemaakt van een eerste opzet van de te ontwikkelen methode, opgesteld op basis van 

bevindingen uit het literatuuronderzoek. 

Het tweede deelproject bestaat uit een case-study waarin het facilitaire bedrijf ABP/USZO en het pilotpro

ject 'Werkpleksharing ABP/USZO' als te bestuderen systemen zijn benoemd. Het pilotproject heeft 

plaats gevonden in een iteratieve vonn door tijdens het traject op verschillende punten een externe 

adviseur, Erik Veldhoen van Veldhoen Facility Consultants bv, te vragen het project van commentaar te 

voorzien. De daaruit voortkomende adviezen zijn in navolgende fasen van het project verwerkt. 

Door in het pilotproject een participerende/observerende rol in het project in te nemen, werd het mogelijk 

om het gevolgde traject binnen het pilotproject 'Werkpleksharing ABP/USZO' vast te leggen in een 

logboek. Hierin is het besluitvormingstraject van het pilotproject verwerkt door te participeren in de voor 

het pilotproject gevoerde besprekingen. Bestudering van de case levert een bijstelling van de eerste opzet 

van de methode en daannee de definitieve structuur van de gevraagde methode. 

Het derde deelproject loopt tussen de twee reeds beschreven deelprojecten door. Met behulp van deze twee 

deelprojecten is, door middel van een proces van waarneming, evaluatie en communicatie, parallel een 

methode ontwikkeld om een ontwerp- en ontwikkelingsproces van een dynamisch kantoorinrichtingscon

cept vorm te geven, vast te stellen en te evalueren. De ontwikkelde methode is het innovatieve aspect van 

het afstudeeronderzoek. Wellicht is het mogelijk door middel van deze methode een bijdrage te leveren aan 

de ontwikkelingen op het vakgebied van innovatieve kantoorinrichtingen. 

Evaluatie van het onderzoek heeft plaatsgevonden door het evalueren van het in het onderzoek gevolgde 

traject, alsmede de ontwikkelde methode welke is verkregen uit een interactie tussen de literatuurstudie en 

de bestudeerde case. 

Schematisch weergegeven levert het onderzoeksmodel het volgende beeld op: 

5 



Hoofdstuk 1 

literatuuronderzoek 

1 
kantoorinrichtingsconcepten, 

1 projectmanagement, Business Process eerste opzet 
methode 

1 Redes_!9n, deskundi en, ,eraktijkvoorbeelden 

,, 

--- -- --- --- --- --- --- -1- --- --- -,- ---
lsamenstelle vaststellen pilotgroep, analyse I on~rpen lay-out en uitwerken ontwerp tot aan I bijSlelllng 1 
1 projectgroep pilotgroep en pilotomgeving mrl~hting voor I Im lementatle I eerste opzet I 
I pllotgroep I P I methode 1 

pilotproject 'werkpleksharing ABP/USZO' 

verloop van het 
afstudeerproJect in de tljd 

Afbeelding 1: Onderzoeksmodel 

) 

participerend/ 
observerend 

De drie deelprojecten verlopen gedeeltelijk parallel en zijn met elkaar vervlochten. Het is daardoor niet 

mogelijk het proces chronologisch te beschrijven, waardoor de deelprojecten terug te vinden zijn in aparte 

hoofdstukken van dit onderzoeksrapport. 
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2.1 Inleiding 

Hoofdstuk 2 

Literatuurstudie 

Er is in de literatuurstudie gestreefd recente boeken en tijdschriftartikelen te verwerken om te voorkomen 

dat de literatuur achterhaald zou zijn. Daamaast is gekozen om ervaringen uit de praktijk vast te leggen, 

omdat deze bevindingen in het algemeen recenter en meer toegespitst zijn op de problemen die zich in de 

praktijk voor kunnen doen bij de uitvoering van een project. Hiertoe zijn gesprekken gevoerd met deskun

digen, die op dit moment met projecten op het gebied van innovatieve kantoorinrichting bezig zijn. Korte 

verslagen van deze gesprekken zijn opgenomen in bijlage M van dit onderzoeksrapport. Tot slot is de 
daaruit verkregen kennis aangevuld door bezoeken te brengen aan enkele pilotprojecten in Nederland, te 

weten de Rijksgebouwendienst te Haarlem, Nationale Nederlanden/lNG te Rotterdam, AT&T te Nieuwe

gein en Interpolis te Tilburg, en adviesbureaus op het gebied van gebouwmanagement, te weten: Desenco 

te Zoetermeer en Veldhoen Facility Consultancy te Maastricht. 

In de beschrijving van de literatuurstudie is na een uiteenzetting over de efficientie van de kantoorinrich

ting aandacht besteed aan een eerste opzet voor de in het onderzoek vast te stellen methode. Hiervoor is de 

fase-indeling van een standaard bouwkundig project gevolgd, welke als vertrekpunt heeft gefungeerd voor 

het te ontwikkelen stappenplan. 

Fasen 

lnitiatieffase 

Definitiefase 

Ontwerpfase I 
Voorbereiding 

uitvoeringsfase 

Uitvoeringsfase 

I Gebruiksfase I 
Afbeelding 2: Fasering project 

2.2 Efficientie van kantoorinrichting 
De inrichting van een kantoor biedt ondersteuning aan het primaire proces van de kantoororganisatie. Om 
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deze ondersteuning optimaal te laten zijn moet de kantoorinrichting worden afgestemd op het primaire 

proces van de kantoororganisatie. Daarnaast komen vanuit de organisatie eisen en wensen naar voren met 

betrekking tot de kantoorinrichting, gebaseerd op het binnen de kantoororganisatie gehanteerde organisa

tieconcept. Hierin gaan onder andere de organisatiestructuur en de organisatiecultuur van de kantoororga

nisatie schuil. Tevens dient rekening te worden gehouden met de beleving van de werknemers en de 

comrnerciele- en kostenaspecten die binnen de kantoororganisatie worden gehanteerd en getolereerd. Het 

is niet mogelijk om zowel met de beleving, de organisatorische als financiele aspecten rekening te houden 

zonder dat daarbij het optirnaal aansluiten van de kantoorinrichting op het prirnaire proces in het gedrang 

komt. Er zullen concessies moeten worden gedaan. 

Naast de eisen en wensen die vanuit de organisatie kenbaar worden gemaakt moet bij de ontwikkeling van 

een kantoorinrichting rekening worden gehouden met de bouwkundige beperkingen van het kantoorge

bouw. Dit betekent dater compromissen gesloten moeten worden tussen de eisen en mogelijkheden met 

betrekking tot de kantoorinrichting. 

De uitkomst van dit proces, de kantoorinrichting, kan worden beoordeeld op basis van een aantal aspecten. 

Te weten de output van de kantoororganisatie, de efficientie van de kantoorinricbting en de facilitaire kos

ten. Bovenstaande tekst levert het volgende algemene model met betrekking tot de inrichting van kantoren. 

commercieel en 
kostenaspect 

Afbeelding 3: Algemeen model 'inrichting van dynamische kantoren' 

output van de 
kantoororganisatie 

In verband met de slechte meetbaarheid, op korte termijn, van de verschillende aspecten die van invloed 

zijn op de kantoorinrichting vindt een afbakening plaats zodat in het onderzoek de kantoorinricbting wordt 

bepaald door bet te huisvesten primaire proces en tot uitdrukking komt in de efficientie van de kantoorin

richting. 

Na afbakening van de aspecten die van invloed zijn op de kantoorinrichting, is bet noodzakelijk aandacht 

te besteden aan het begrip efficientie om bij herontwerp van de kantoorinricbting te kunnen streven naar 

een efficientere kantoorinrichting. Het begrip efficientie van kantoorinricbting is complex, veelomvattend 

en is op te delen in een aantal deelbegrippen. Het gaat hier om de ruimtelijke efficientie, de communicatie

ve efficientie en efficientie met betrekking tot flexibiliteit. Dit is weergegeven in het volgende schema: 
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flexibiliteit 

Afbeelding 4: Efficientie van kantoorinrichting 

Ook hier is het door onbekendheid met en moeilijke meetbaarheid van de verschillende aspecten niet 

mogelijk om alle deelaspecten van de efficientie van de kantoorinrichting in het afstudeeronderzoek aan de 

orde te laten komen. Als gevolg hiervan heeft afbakening van het begrip plaatsgevonden en is in het 

afstudeeronderzoek de nadruk komen te liggen op de efficientie van het ruimtegebruik. 

Verhoging van de efficientie van het ruimtegebruik in de kantoorinrichting zal het gevolg zijn van de 

verbetering van ten aanzien van verschillende variabelen. Het gaat daarbij onder andere om de volgende 

variabelen: 

• terugdringen aantal vierkante meters kantooroppervlak; 

• verhogen bezettingsgraad van de werkplek; 

• beperken van loopafstanden; 

• terugbrengen wachttijden; 

• aanpassing lay-out kantoorinrichting; 

• verlagen energieverbruik (waaronder onderhoud en schoonmaak). 

Het is onmogelijk om een verbetering van efficientie te realiseren door een positieve bijdrage van alle 

variabelen na te streven, omdat sommige variabelen een onderling negatief verband onderhouden. 

Daamaast moet er worden gezocht naar een optimale mix tussen ruimtelijke efficientie en ondersteuning 

van de werkprocessen. 

Slechts enkele van de variabelen die samenhangen met de verandering van de efficientie van het ruimtege

bruik, bij de invoering van een nieuw kantoorinrichtingsconcept zijn te vertalen in meetbare grootheden. 

Zo zijn voor efficientie van het ruimtegebruik het aantal vierkante meters kantooroppervlak en de bezet

tingsgraad van de werkplek op korte termijn te meten, door het vergelijken van cijfermateriaal van voor en 

na de invoering van het nieuwe kantoorinrichtingsconcept. De invloed van de andere beschreven variabe

len is slechts op lange termijn meetbaar en niet bruikbaar voor het afstudeeronderzoek. 

Consequenties van de invoering van een nieuw kantoorinrichtingsconcept zijn, in kwantitatieve termen, 

zeer moeilijk meetbaar. Een verklaring hiervoor is dat de invoering van het nieuwe concept veranderingen 

met zich mee brengt, waaraan de medewerkers moeten wennen. Metingen op korte termijn zouden altijd 

een daling van de efficientie laten zien. W anneer medewerkers gewend zijn aan de veranderingen, wat wel 

een j aar kan duren, kwmen metingen uitgevoerd worden die bruikbare gegevens voor het onderzoek 

opleveren. 
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Zo is het meetbare deel van de efficientie van de kantoorinrichting binnen het tijdsbestek van het afstudee

ronderzoek zeer beperkt en teruggebracht tot een deel van de efficientie van het ruimtegebruik van de 

kantoorinrichting. Dit betekent dat er is gekeken naar het terugbrengen van de vierkante meters kantoorop

pervlak en het verhogen van de bezettingsgraad van de werkplek met het gevaar de andere aspecten van de 

kantoorinrichting negatief te beinvloeden. Hierdoor wordt afgezien van maximalisatie van de efficientie 

van de kantoorinrichting. Toch is het voor de ontwikkelingen in het vakgebied waardevol hierover meer te 

weten. Er moet echter wel opgemerkt worden dat de kosten die sarnenhangen met de doorgevoerde 

afbakening niet maatgevend zijn voor de invoering van een nieuwe kantoorinrichtingsconcept. 

Zo komt uit onderzoek van TNO naar voren dat wanneer de kwaliteit van de fysieke werkomgeving wordt 

verbeter, of als verbeterd wordt ervaren het verzuirn afneemt en het aantal klachten over de werkplek 

daalt. Indirect stijgt daardoor het presteren en daarmee de produktiviteit. Hoewel het ook hier moeilijk is 

deze stelling kwantitatief te onderbouwen is er inmiddels voldoende bewijsmateriaal voorhanden om 

aannemelijk te maken dat de aandacht voor de fysieke werkomgeving een rendabele investering is. 

Internationale onderzoeken duiden irnmers op prestatie-beinvloeding door de kwaliteit van de fysieke 

werkomgeving van 5 tot 15%. Wordt uitgegaan van gemiddelde kosten per kantoorwerkers van f70.000,

(salaris f 50.000,- en faciliteiten f 20.000,-), dan is bij 10% produktiviteitsverlies het bedrag f 7.000,- per 

kantoorwerker. Deze uitkomsten onderstrepen het belang van onderzoek naar innovatieve kantoorinrich

tingen. 

Tot slot kan de kantoorinrichting worden opgevat als de output van het prirnaire proces van de facilitaire 

organisatie en als de input van het prirnaire proces van de kantoororganisatie. Het is echter onrnogelijk om 

in het voor het afstudeeronderzoek beschikbare tijdsbestek aandacht te besteden aan beide prirnaire pro

cessen. Hierdoor is in een vroeg stadium besloten het onderzoek te richten op de relatie tussen de in de 

kantoorinrichting aanwezige faciliteiten en het prirnaire proces van de kantoororganisatie. Grafisch levert 

dit het volgende beeld op: 

medewerkers 

materiaal 

middelen 

normen 

output 

onderzoeks
gebled .. . . •· 
·········· 

medewerkers 

Afbeelding 5: Afbakening onderzoeksgebied 

2.3 Initiatieffase 
Op dit moment vinden er in Nederland, als gevolg van veranderingen op het gebied van organisatie en 
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technologie, grote veranderingen plaats op het gebied van kantoorinrichting. Het nodig om in kantoorin

richting van deze tijd flexibel met tijd, ruimte en geld om te springen om de veranderende organisaties op 

een adequate manier te kunnen blijven ondersteunen en huisvesten. De huidige kantoorinrichtingsconcep

ten voldoen niet altijd aan deze flexibiliteit en zullen in veel gevallen vervangen gaan worden door nieuwe 

kantoorinrichtingsconcepten die wel de benodigde flexibiliteit bezitten. Huisvesting ondersteunt het 

primaire proces van de organisatie en is daarmee te beschouwen als een van de randvoorwaarden van dat 

primaire proces. 

Uit de literatuur en praktijkvoorbeelden komt naar voren dat herhuisvestingsprojecten met nieuwe 

kantoorinrichtingsconcepten worden opgestart om het primaire proces zo efficient mogelijk te laten 

verlopen tegen een minimum aan secundaire kosten. In de praktijk komt daar vaak een huisvestingspro

bleem bij, dat mogelijk opgelost kan worden met een nieuwe kantoorinrichting. Voorbeelden daarvan zijn 

een sterk groeiende organisatie, de noodzaak om meer mensen op dezelfde vierkante meters te huisvesten 

en geheel afwijkend, de milieuproblematiek. De kostenbesparing die een dergelijk project met zich mee 

kan brengen wordt over het algemeen gezien als gunstige bijkomstigheid, maar wordt niet gezien als 
oorzaak. 

2.4 Definitiefase 
De in de literatuurstudie bestudeerde projecten met betrekking tot het ontwerpen van een nieuw kantoorin

richtingsconcept worden alien in projectvorm tot uitvoering gebracht. Dit komt mede door het innovatieve 

karakter van de opdracht. Door in de opstartfase van een project een planning te maken en als gevolg 

daarvan te weten welke fasen doorlopen moeten worden, kunnen problemen in een later stadium van het 

project mogelijk voorkomen worden. 

Een projectmatige aanpak combineert elementen van routinematige en improviserende werkwijzen en 

voegt daar het doelgericht of planmatig werken aan toe. Projectmatig werken biedt in het algemeen het 

voordeel van een meer doelgerichte of effectieve aanpak. Het ligt voor de hand indien: 

• het gewenste resultaat weliswaar niet volstrekt nieuw is, maar wel veel nieuwe elementen of aspecten 
omvat; 

• mensen uit verschillende disciplines of vakgebieden dat resultaat samen moeten bereiken; 

• men eenmalig een maximale prestatie moet leveren; 

• men over beperkte middelen beschikt om dat resultaat te bereiken. 

De planmatige ontwikkeling van een project wordt altijd gekenmerkt door drie stadia: een denkstadium, 

een doestadium en een afbouwstadium. Elk stadium is even belangrijk voor het succes van een project. 

Binnen het projectmanagement zijn drie sleutelbegrippen te onderkennen: faseren, beheersen en beslissen. 

Onder faseren wordt verstaan het in logische stappen verdelen van alle projectactiviteiten die noodzakelijk 

zijn om het gewenste projectresultaat te bereiken. Beheersen omvat alle sturende en regelende activiteiten 

die erop gericht zijn de activiteiten in fasen planmatig te doen verlopen. Bij beslissen tenslotte gaat het er 

om dat vanaf de start van het project tot aan het einde ervan bepaalde gespecificeerde beslissingen op de 
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juiste plaats in het projecttraject plaatsvinden. Beslissen heeft dan ook een brugfunctie ten opzichte van 

faseren en beheersen. Het beheersaspect is onder te verdelen in het beheersen van tijd, geld, kwaliteit, 

informatie en organisatie. Er kan worden gesteld dat de faseovergangen belangrijke integratiemomenten in 

het projectverloop zijn, zogenaamde beslispunten of mijlpalen. De materiele kant van deze beslispunten 

vormen de beslisdocumenten. Elk beslisdocument fungeert als toetssteen voor de volgende fasen [Wijnen, 

1984]. 

Naast aandacht voor projectmatig werken is de sarnenstelling van de groep die het project tot uitvoering 

moet gaan brengen van groot belang. De juiste sarnenstelling van de projectgroep en goede onderlinge 

communicatie dragen bij aan het slagen van het project. Naast onderlinge communicatie is de communica

tie met de organisatie van levensbelang. De verbondenheid van het project en de organisatie is af te lezen 

uit de afstemming van het beleid van beide organisaties. Het beleid drukt uit wat een organisatie of een 

project werkelijk wil, of beter gezegd: wat mensen in organisaties werkelijk willen. Volgens deze opvat

ting kan beleid beschreven worden als een bundeling van wilsimpulsen. Een beleid dat zo tot stand is 

gekomen dat het in de organisatie onderschreven wordt, drukt uit wat men in een organisatie wil bereiken, 

hoe men wil werken of wat men maatschappelijk wil betekenen [Wijnen , 1984]. 

Naast commitment van het management van de organisatie is de betrokkenheid van de medewerkers die in 

de nieuwe situatie moeten gaan werken een van de randvoorwaarden van het project. De medewerkers 

dienen van elke stap op de hoogte gebracht te worden en er bij betrokken te worden. Een voorbeeld van 

bet betrekken van de medewerkers is het oprichten van een gebruikersgroep. 

2.5 Ontwerpfase 
In een ontwerptraject volgen een aantal analyse- en ontwerpstappen elkaar op om tot een produkt te 

komen. In de literatuur wordt de ontwerpfase van een project, om te komen tot de toepassing van een 

nieuw kantoorinrichtingsconcept, beschreven door de weergave van een aantal in de praktijk gehanteerde 

methoden. Op basis van de voor de methoden benodigde informatie zal een analyse van de organisatie 

plaats moeten vinden om te komen tot een voor de te huisvesten groep passend kantoorinrichtingsconcept. 

Uit de literatuur is een aantal standaard kantoorinrichtingsconcepten naar voren gekomen welke inspeelt 

op het adequaat huisvesten van de veranderende organisatie. De genoemde aspecten van de ontwerpfase 

worden in deze paragraaf uitgewerkt. 

2.5.1 Bestaande methoden 

De eerste ontwikkelingen op het gebied van kantoorinrichtingsconcepten in Nederland vonden plaats in de 

beginjaren negentig, door kennis te nemen van projecten in Scandinavie. In de daarop volgendejaren zijn 

in Nederland enkele pilots ontwikkeld en tot uitvoering gebracht. De wijze van uitvoeren van deze 

projecten lijkt na bestudering volkomen willekeurig. Daarnaast maakt men, ondanks de complexiteit van 

de projecten, relatief weinig gebruik van de beperkte bevindingen van reeds uitgevoerd projecten. 

In de literatuur worden in recente artikelen methoden beschreven die in een matchproces een kantoorin-
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richtingsconcept aan een nieuw te huisvesten groep van een kantoororganisatie toekennen. Hierin vallen 

twee methoden op. Als eerste de methode 'Van Wagenberg' [Van Wagenberg, Wilmes, 1995], die op 

basis van een analyse van de te huisvesten groep een altematief kantoorinrichtingsconcept aan de groep 

toekent. Aspecten waarop gelet wordt in het matchproces zijn de aanwezigheid van de werknemers en het 

onderlingen contact tussen de werknemers. Daarnaast staat een methode beschreven in 'Van squeezing the 

footprint naar optimale vormgeving kantoorwerkplek' [Schoonhoven, 1995], die een kantoororganisatie 

karakteriseert en op basis van de werkprocessen en het totale werkproces van werknemers probeert te 

komen tot een passende invulling van de bouwkundige omgeving van de te huisvesten groep. 

Uit deze twee methoden is de ontwikkeling van het vakgebied af te lezen. De methoden om groepen 

werknemers en de verschillende kantoorinrichtingsconcepten te matchen verschuiven langzaam van 

globaal per groep, naar specifiek op uit te voeren werkprocessen door de verschillende individuen die 

samen de groep vormen. 

Er is niet aan te ontkomen dat de kantoororganisatie gehuisvest is of wordt in een kantoorgebouw. Deze 

komt in de beschreven methoden niet aan bod, terwijl het kantoorgebouw wel moet worden opgevat als 

een van de meest starre randvoorwaarden van een herhuisvestingsproject. 

2.5.2 Analyse 

Om daadwerkelijk tot invoering van een nieuw kantoorinrichtingsconcept over te kunnen gaan moet de 

omgeving waarin deze toegepast zal gaan worden bekend zijn. Zo zal een analyse plaats moeten vinden 

met betrekking tot de te huisvesten organisatie waarbij aandacht wordt geschonken aan de verschillende 

deelaspecten die van invloed zijn op de kantoorinrichting (zie afbeelding 3). Het gaat daarbij om het te 

huisvesten primaire proces, de kantoororganisatie en het kantoorgebouw. Daarnaast moet worden gelet op 

de efficientie van het ruimtegebruik om te kunnen komen tot een efficientere kantoorinrichting (afbeelding 

4). 

De organisatie dient geanalyseerd te worden van grof naar fijn. Na analyse van de organisatie moet het 

beleid van de organisatie bekend zijn, evenals het doel en de uitstraling die de organisatie nastreeft. 

W anneer dit globale beeld van de organisatie is gevormd door gesprekken met het management, leidingge

venden en gebruik is gemaakt van reeds vastgelegde informatie kan over worden gegaan naar het groeps

niveau van de te (her)huisvesten organisatie. Op groepsniveau zal gekeken worden naar het soort werk dat 

de medewerkers uitvoeren, evenals naar de grootte van de groep en de samenstelling daarvan. Deze 

informatie wordt in de praktijk verkregen door het invullen van eenvoudige vragenlijsten door de mede

werkers en gesprekken met de leidinggevenden van desbetreffende groep. Hierin wordt eveneens aandacht 

besteed aan het individu. 

2.5.3 Kantoorinrichtingsconcepten 

Als gevolg van de ontwikkelingen in de kantoororganisatie en de kantoorinrichting, die zijn mogelijk 

gemaakt door technologische ontwikkelingen, zijn een aantal kantoorinrichtingsconcepten ontwikkeld. In 
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deze concepten wordt aandacht besteed aan communicatie, concentratie en flex.ibiliteit met betrekking tot 

de te huisvesten werkprocessen van de kantoororganisatie. In deze paragraaf zijn korte omschrijvingen 

van verschillende kantoorinrichtingsconcepten opgenomen, waarin onderscheid is gemaakt tussen concep

ten gehuisvest in het hoofdkantoor van de kantoororganisatie en concepten die gebaseerd zijn op het 

telewerkprincipe. Een meer gestructureerde en grafische weergave is opgenomen in bijlage A. 

Het meest traditionele kantoorconcept, gehuisvest in het hoofdkantoor van de kantoororganisatie, is het 

cellenkantoor. Het bestaat uit een gang met aan beide zijden van die gang kamers. De meeste werknemers 

bezitten een eigen kamer. Sommigen delen de kamer met een of meer andere medewerker(s). Op de 

kamers is vaak een bespreekmogelijkheid aanwezig. Het gevolg hiervan is dat men snel in hokjes gaat 

denken en zich terugtrekt op de kamer. De ruimte wordt toegekend op grond van de geldende ruimtenor

men gebaseerd op de hierarchie die geldt binnen de organisatie. 

Daamaast kennen we de kantoortuin, bestaande uit een grote ruimte waar schijnbaar willekeurig bureaus 

staan opgesteld. Ook dit inrichtingsconcept voldoet niet meer volledig aan de eisen van vandaag, ondanks 

dat de communicatie er gemakkelijk kan plaatsvinden. Men bevindt zich namelijk met zijn alien in een 

grote ruimte en heeft direct contact met andere werknemers. Dit heeft daarnaast als voordeel dat er veel 

sociale controle plaatsvindt. Een nadeel is geluidsoverlast van de andere werknemers en gebrek aan 

privacy, al is dit afhankelijk van de vormgeving van de kantoortuin. De voordelen van de kantoortuin 

wegen in het algemeen niet op tegen de nadelen, waardoor het concept vandaag de dag niet meer als 

zodanig voldoet. 

Het sociaal- of groepsruimtekantoor is een aangepaste vonn van de kantoortuin. Het gaat hierbij om 

kleinere ruimtes en kleinere groepen werknemers, waardoor de grootste nadelen (geluidsoverlast en gebrek 

aan privacy) van de kantoortuin voor een groot deel weggenomen worden en de positieve (communicatie

structuur en sociale controle) grotendeels behouden blijven. 

Het kamerkantoor is een afgeleide van het cellenkantoor waarbij zich in de kamers in de regel drie of vier 

werkplekken bevinden. Zo ontstaat er meer onderling contact en kan men gemakkelijker communiceren, 

waardoor dit negatieve aspect van het cellenkantoor enigszins wordt opgeheven. De communicatiemoge

lijkheden blijven echter beperkt. 

Een nieuw inrichtingsconcept is het kloosterkantoor. Het concept bestaat uit een kantoortuin met daarom 

been de 'cellen' die voor geconcentreerd werk, persoonlijk overleg en voor intensieve werkgroepen 

(max.imaal 4 a 5 personen) kunnen worden gebruikt. Deze cellen zijn beschikbaar voor de hele groep. De 

voordelen zijn: snelle communicatie, leiding werkzaam direct bij de vloer, sterke groepsidentiteit. Nadelen 

zijn: veel storingen onder het werk en minder mogelijkheden om de werkomgeving naar eigen wensen in te 

richten. Overlast van telefoons en pratende collega's kan worden opgelost door gebruik te maken van de 

stiltewerkplekken, welke eerder zijn aangeduid als cellen. 
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Een ander nieuw inrichtingsconcept gehuisvest in het (hoofd)kantoor van de organisatie is het combikan

toor. Dit concept wordt ook wel aangeduid als coconkantoor, waarin de begrippen communicatie en 

concentratie verweven zijn. Het combikantoor is het spiegelbeeld van het kloosterkantoor. Hier situeert 

men kleine cellen tegen de gevel. De werkplek in deze cellen gehuisvest is minimaal en er zitten nooit meer 

dan twee personen in een eel. Een werkplek bestaat uit een ruim bureau, enige opbergruimte voor het 

werkarchief en aan het bureau een mogelijkheid om een collega te ontvangen voor een gesprek. De wand 

van de kamer naar het inpandige middengebied is transparant. Door een dieper kantoor te bouwen, 

ontstaat de mogelijkheid om in het middengebied gemeenschappelijke voorzieningen te plaatsen (docu

mentatie, overlegtafels, archiefkasten, tijdelijke werkplekken voor bezoekers, koffiecorner en een zitje). Zo 

ontstaan er plaatsen waar men elkaar kan ontmoeten, kan overleggen en (creatieve) ideeen kan uitwisselen. 

Tot slot wordt er in de literatuur gesproken over het groepskantoor. Dit inrichtingsprincipe, dat in de 

Angelsaksische literatuur wordt aangeduid als het shared office, wordt gekenmerkt door openheid, 

flexibiliteit en enkele ondersteunende faciliteiten, zoals een reserveringssysteem en vergaderruimte. Dit is 

niet zo zeer een inrichtingsconcept als wel een principe dat toegepast kan worden in de beschreven 

concepten, namelijk werkpleksharing. Werkpleksharing wordt ook wel aangeduid met flexibele werkplek 

of wisselwerkplek. Hierin is het mogelijk dat: 

• een werkplek wordt gedeeld door meerdere personen; 

• een groep mensen een aantal identieke werkplekken deelt; niemand heeft een vaste werkplek; 

• een groep mensen een aantal verschillende 'activiteit gerelateerde' werkplekken deelt; niemand heeft 

een vaste werkplek, men gebruikt de werkplek die de beste condities biedt voor de activiteit die men op 

een bepaald moment verricht. 

Naast de reeds beschreven 'conservatieve' concepten gehuisvest in het hoofdkantoor van de kantoororga

nisatie, kent men het principe telewerken. Telewerken is het loskoppelen van tijd en plaats, doordat er op 

afstand van bet hoofdkantoor van de werkgever gewerkt wordt met behulp van telematica. Tijd duidt bier 

op het feit <lat werknemers steeds meer op tijden kunnen gaan werken, die ze zelf het beste uitkomt. Plaats 

duidt erop dat een deel van de werkzaamheden op andere locaties dan in het traditionele kantoorgebouw 

word en uitgevoerd, op de zogenaamde telewerklocaties. V oor succesvolle implementatie van telewerken 

moet een groot deel van de werkprocessen uit individuele werkzaamheden bestaan. Bij telewerkende 

organisaties is de buisvesting niet meer bet kantoorgebouw met zijn gebouwgebonden installaties, maar 

bestaat de huisvesting uit een verzameling van werkplekken op verschillende fysieke locaties, die met 

elkaar in verbinding staan met behulp van telematica. Dit alles is mogelijk omdat de telewerker niet 

af gerekend wordt op zijn of haar aanwezigheid, maar op het werk dat wordt afgeleverd. Daarnaast vraagt 

het telewerken wel om betere training in alternatieve managementtechnieken en werkstijlen. V oor alle 

concepten op basis van het telewerkprincipe geldt dat deze toepasbaar zal zijn voor een deel van de 

organisatie. Daarnaast blijft het (hoofd)kantoor van de organisatie als home-base dienen. 

Onder de telewerkers zijn vier typen te onderscheiden. Deze vier typen zijn: 

• de routinematige telewerker: de telewerker die op vaste dagen telewerkt; 
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• de flexibele telewerker: een aantal dagen per week werkt hij of zij niet op kantoor, maar bepaalt zelf 

welke dagen dat zijn aan de hand van hoe het in de week bet beste uitkomt; 

• de mobiele telewerker: is altijd onderweg naar klanten en/of collega's. Tussen de bezoeken door voert 

hij op andere locaties dan op het hoofdkantoor zijn werkzaamheden uit; 

• de incidentele telewerker: deze werkt een of twee keer per maand een dag thuis om ongestoord een 

rapport of iets dergelijks af te maken. 

Ook voor telewerkende kantoororganisaties zijn standaard kantoorinrichtingsconcepten ontwikkeld. Zo 

wordt onder een business-centre en een hotelkantoor wordt praktisch hetzelfde verstaan. Het gaat hierbij 

om een verzameling van kleine, volledig met faciliteiten en diensten uitgeruste kantoorunits op een Al

locatie. Business-centres zijn niet vergelijkbaar met bedrijfsverzamelgebouwen, die een heel ander pakket 

van faciliteiten aanbieden, dat meestal ook van een hoger niveau is. Er wordt bij een business-centre een 

duidelijk systeem gehanteerd van tijdgebruik, kostendeling en doorberekening. Hierdoor ontstaat een 

maandfaktuur waarop de huurder alle kosten van zijn secundaire proces verzameld ziet. Het gaat dus om 

een kantoorgebouw waarvan de eigenaar individuele werkplekken en vergaderruimten verhuurt in combi

natie met secretariele ondersteuning voor een korte tijdsperiode, zoals bijvoorbeeld een uur of een dagdeel. 

Dit kantoorconcept is interessant voor kleine huurder, op dit moment een sterk groeiende groep. Het 

business-centre en bet hotelkantoor zijn dan ook erg in opkomst. 

Het buurtkantoor is een kantoorgebouw in de buurt van de woning van de telewerker, waarvan de 

eigenaar-verhuurder werkplekken, de daarbij behorende faciliteiten en diensten verhuurt voor langere 

tijdsperiodes aan verschillende organisaties. 

Een satellietkantoor biedt dezelfde mogelijkheden voor de telewerker als het buurtkantoor, alleen werken 

er werknemers van een organisatie. Binnen organisaties die zo groot zijn dat ze een aantal vestigingen 

hebben, ontstaan in alle vestigingen van die organisatie wisselwerkplekken voor telewerkers van die 

organisatie. Deze satellietwerkplekken zullen gebruikt worden door de mobiele telewerkers. 

Daamaast kent men het thuis(tele)werken. In deze situatie werkt een medewerker een of meerdere dagen 

vanuit de eigen woning. Een veel gehoorde kritiek op deze vorm van telewerken is dat het 'sociale desinte

gratie' tot gevolg zou hebben. Dit is echter afhankelijk van de tijd dat de werknemer thuis werkt. Deze 

'sociale desintegratie ' kan evengoed plaatsvinden in de andere concepten waarin telewerken wordt 

toegepast en de medewerker minder contact met andere werknemers heeft. 

Tot slot is er het virtueel office-concept. Dit is een kantoorconcept dat niet meer gebonden is aan een 

locatie, een gebouw en aan vastgezette tijden. Het virtuele office kan vertaald worden naar bet bouwen van 

een kantoor op communicatieniveau, waarbij het kantoor in fysieke termen achterwege gelaten kan 

worden. (Informatie)technologische ontwikkelingen vormen een belangrijke impuls voor het virtuele 

office-concept. 
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2.5.4 Ontwerpen 
Er dient opgemerkt te worden dat de kantoorinrichtingsconcepten tot op heden veelal op kleine delen, 

functionele groepen, van de organisatie toegepast zijn. Uit pilotprojecten blijkt dat groepen van 25 tot 35 

personen het best te gebruiken zijn als testsituatie voor de nieuwe kantoorinrichtingen. De medewerkers 

zijn bij een groep van beperkte omvang immers makkelijker te betrekken bij het ontwikkelingsproces, de 

proef blijft overzichtelijk en problemen zijn te overzien. Het gaat bij een pilotproject, wat de projecten tot 

op dit moment zijn, immers om het leerproces. W anneer door de pilotprojecten op kleine schaal meer over 

de toepassing van nieuwe kantoorinrichtingsconcepten te weten is gekomen en metingen op lange termijn 

zijn uitgevoerd, is het mogelijk om zonder al te veel problemen de concepten in te voeren bij grotere 

groepen of zelfs hele kantoororganisaties. 

In het ontwerpproces zijn verschillende fasen te onderscheiden waarin het ontwerp zich langzaam ontwik

kelt. Het ontwerpproces is een interactie tussen analyse- en ontwerpstappen die elkaar onderling afwisse

len. W anneer wordt begonnen met het ontwerpproces zijn de eisen en wensen van de klant verwoord in een 

programma van eisen. Deze gegevens moeten voldoende zijn om de onderlinge relaties tussen groepen en 

de benodigde aantallen vierkante meters door middel van vlekken grafisch weer te geven. Hieruit komt het 

zogenaamde vlekkenplan voort. 

Het vlekkenplan kan vervolgens worden uitgewerkt door een invulling te geven aan de vlekken met de 

voor de groep of afdeling benodigde faciliteiten. De faciliteiten worden samengesteld op grond van de 

heersende organisatiecultuur en -structuur en het soort werk dat uitgevoerd moet worden. De invulling 

gebeurt in samenspraak met de medewerkers, die in het altematieve kantoorinrichtingsconcept gehuisvest 

worden. Zo wordt de acceptatie vergroot en invoering van het ontwikkelde concept vergemakkelijkt. Deze 

stap in het ontwerpproces levert een schetsontwerp op. Wanneer dit ontwerp geaccepteerd is door de 

verschillende partijen kan over worden gegaan tot uitwerking van het schetsontwerp tot een definitief 

ontwerp en bijbehorend bestek. Met deze gegevens kan met de voorbereiding van de uitvoering worden 

begonnen. Dit ontwerpproces staat uitvoerig beschreven in SBR 258 [1992/1993]. 

De ontwerpen die gebaseerd zijn op de nieuwe kantoorinrichtingsconcepten dienen zoals ieder kantoorge

bouw te voldoen aan de voorgeschreven wet- en regelgeving. Deze zijn tot op heden slechts toegespitst op 

de werkplek in het algemeen en nog niet aangepast aan de nieuwe kantoorinrichtingsconcepten, het delen 

van werkplekken en de daarmee veranderende manier van werken. 

2.6 Voorbereiding uitvoeringsfase 
De invoering van een nieuw inrichtingsconcept brengt veel veranderingen voor de kantoororganisatie met 

zich mee. Het kan daardoor op vele fronten zowel besparingen als risico's opleveren. Het invoeren van een 

nieuw kantoorinrichtingsconcept moet echter worden gezien als een management hulpmiddel ter verbete

ring van zowel het gebruik van vierkante meters kantooroppervlak als van de arbeidsproduktiviteit en 

arbeidssatisfactie van de medewerkers, en niet als doel op zich. 
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W anneer in het nieuwe systeem medewerkers geen eigen werkplek meer krijgen heeft dit grote gevolgen 

voor de inrichting van het kantoor. Het is voor de werknemer niet langer mogelijk om van de werkplek een 

thuis te maken. Het enige persoonlijke van de werknemers is de rolcontainer of flexikoffer, waarin de 

persoonlijke spullen van de werknemer worden opgeborgen. Het bureau dient schoon en opgeruimd 

achtergelaten te worden, zodat een andere werknemer daar kan werken. Daarnaast moet de werkplek 

uniform van apparatuur zijn voorzien. Oat houdt in dat een medewerker moet kunnen inloggen op telefoon 

en pc en de benodigde configuraties tot zijn beschikking moet krijgen. Een andere mogelijkheid is de 

persoonsgebonden mobiele apparatuur (mobiele telefoon en laptop). Op basis van de cultuur van de 

organisatie en te plegen investeringen zal tussen de verschillende mogelijkheden een keuze gemaakt 

moeten worden. Tevens client het archief aangepast te worden aan de nieuwe situatie. Persoonlijke 

archieven worden vervangen door een dynamisch en centraal opgesteld archief. Het persoonlijke archief 

zal tot een minimum beperkt worden. 

Een andere belangrijke bijkomstigheid is dat de medewerker een plaats moet kunnen vinden in het nieuwe 

concept en bereikbaar moet zijn. Deze eis wordt in de praktijkvoorbeelden op verschillende manieren 

opgelost. Bij de Rijksgebouwendienst in Haarlem heeft het secretariaat er een baliefunctie bij gekregen. 

Via een intekenlijst zijn de medewerkers te traceren. Bij Nationale Nederlanden/ING is op het computer

netwerk een persoonsregistratiesysteem voorhanden. Op basis van de telefoonnummers is het mogelijk de 

medewerkers te achterhalen. Binnen Interpolis in Tilburg kunnen medewerkers op centraal opgestelde 

computers informatie over de verblijfplaats van medewerkers, inclusief telefoonnummers, verkrijgen, 

zodat de medewerker door middel van een mobiele telefoon en een routing op een plattegrond in het 

gebouw te traceren is. Bij AT&T daarentegen bestaat een dergelijk systeem niet. Het daar gegeven 

argument geldt eigenlijk voor alle pilotprojecten. De groep is zodanig klein, dat het zich zelf wel regelt. 

Het delen van de werkplekken gebeurt in het algemeen horizontaal, zodat men op dezelfde verdieping 

blijft. De bereikbaarheid van de medewerkers blijft op deze manier een te overzien probleem. Wanneer een 

concept in grotere vorm doorgevoerd gaat worden doet het genoemde probleem zich wel voor en client er 

een oplossing voor gevonden te worden. 

2. 7 Uitvoeringsfase 
De uitvoeringsfase van een project met toepassing van nieuwe kantoorinrichtingsconcepten wordt in de 

literatuur niet vermeld. Een verklaring daarvoor kan zijn dat er van uitgegaan kan worden dat de facilitaire 

organisatie die een dergelijk project tot uitvoering brengt over voldoende kennis en praktijkervaring 

beschikt om het project uit te voeren, zodat beschrijving van deze fase overbodig is. 

2.8 Gebruiksfase 
Facility management is een managementtechniek, die zich richt op het professioneel en integraal plannen, 

realiseren en beheersen van onder andere huisvesting. Dit betekent dat het project nog niet afgelopen is na 

de oplevering van het gerealiseerde ontwerp. 

In de nazorg- of gebruiksfase van het project moet de organisatie worden ondersteund in het gebruik en 
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onderhoud van de nieuwe kantoorinrichting. Daarnaast dienen metingen te worden verricht ten aanzien 

van het gebruik van de kantoorinrichting en de efficientie van de kantoorinrichting. En moet aandacht 

worden besteed aan de invloed van invoering van nieuwe kantoorinrichtingsconcepten op de de beleving 

van de werknemers, de output van de kantoororganisatie en de facilitaire kosten. Tot op heden zijn er uit 

de pilotprojecten in Nederland gegevens beschikbaar met betrekking tot de uitwerking van projecten op 

korte termijn (1 jaar). Op lange termijn ontbreken deze nog, zodat iedere gelegenheid aangegrepen moet 

worden om de kennis op dat gebied te vergroten. Nieuw hoeft immers niet altijd beter te zijn. 

2.9 Conclusie 
Uit bestudering van de literatuur is gebleken dat de kantoorinrichting wordt bepaald door het primaire 

proces, de beleving van de werknemers en organisatorische en financiele norrnen vanuit de organisatie, 

aan banden gelegd door de bouwkundige beperkingen van het kantoorgebouw. De beoordeling van de 

ontwikkelde kantoorinrichting komt tot uitdrukking in de output van de kantoororganisatie, de efficientie 

en de facilitaire kosten. 

Voor het onderzoek heeft hierin afbakening plaatsgevonden zodat de inrichting van het kantoor wordt 

bepaald door het primaire proces van de te huisvesten kantoororganisatie en tot uitdrukking komt in de 

efficientie van de kantoorinrichting. Slechte meetbaarheid van verschillende aspecten heeft ertoe geleid dat 

de efficientie van de kantoorinrichting is teruggebracht tot het verminderen van het aantal vierkante meters 

kantooroppervlak en het verhogen van de bezettingsgraad. Hierdoor wordt afgezien van maximalisatie van 

de efficientie van de kantoorinrichting met het gevaar de output van het primaire proces negatief te 

bei:nvloeden. 

Uit de verwerkte literatuur blijkt dat er zich de laatste jaren grote ontwikkelingen op het gebied van 

kantoorinrichting hebben voorgedaan. De tendens die hierin af te lezen is dat er steeds meer aandacht voor 

de medewerker is, die in de nieuwe kantoorinrichting moet gaan werken. Zo zal steeds meer aandacht 

worden besteed aan integratie van techniek, gebouw, organisatie en werkprocessen om te komen tot een 

passende kantoorinrichting voor de kantoororganisatie. 

Uit de complexiteit van de projecten en de onbekendheid met de nieuwe kantoorinrichtingsconcepten blijkt 

dat het nodig is om het project op te splitsen in stappen. Zo kunnen de verschillende fasen, waar nodig, in 

kleinere stappen worden opgesplitst. Daarnaast komt uit de literatuur met betrekking tot projectrnanage

ment naar voren dat een innovatief project als het ontwikkelen van een nieuw kantoorinrichtingsconcept 

het best in projectvorrn tot uitvoering kan worden gebracht. 

In de definitiefase van het project dient de samenstelling van de projectgroep te worden bepaald. In de 

literuur wordt hierover gezegd dat de groep van wisselende samenstelling kan zijn, afhankelijk van de fase 

van het project en onder alle condities als een groep moet functioneren. Het is de taak van de projectleider 

om dit te realiseren, de !eden op de hoogte te houden van de stand van zaken en ze te motiveren. 
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In de literatuur wordt beschreven dat ontwerpen een wisselwerking is tussen analyse- en ontwerpstappen. 

Voordat daadwerkelijk met het ontwerpen kan worden begonnen is het nodig de benodigde informatie 

vanuit de organisatie te verzamelen. In de literatuur wordt deze analyse niet besproken, maar is de nadruk 

komen te liggen op de matching van de te huisvesten organisatie en kantoorinrichtingsconcepten. In de 

bestudeerde praktijkvoorbeelden blijken het verzamelen van reeds vastgelegde informatie, het invullen van 

checklisten en voeren van gesprekken met de verschillende partijen de meest toegepaste methoden te zijn. 

Aan de analyse van het gebouw wordt in de literatuur nagenoeg geen aandacht geschonken. 

Na de analyse kan matching plaatsvinden met de verschillende kantoorinrichtingsconcepten, door gebruik

te maken van een van de in de literatuur beschreven methoden. Zo wijst de methode 'Van Wagenberg' op 

eenvoudige manier een passend concept voor de te huisvesten groep aan. Wat echter opvalt aan de in de ■ 

literatuur beschreven methoden is dat het gebouw waarin het concept tot uitvoering moet worden gebracht 

niet aan de orde komt. Op basis van de matchmethoden is het dus mogelijk dat er voor de te huisvesten 

groep een concept naar voren komt dat niet uitvoerbaar zal zijn in het voor handen zijn de gebouw. 

Naast de analyse van de projectomgeving en het matchproces met de verschillende kantoorinrichtingscon

cepten is het van groot belang om de verschillende partijen, zoals de facilitaire organisatie, de moederor

ganisatie en de te huisvesten groep bij het project betrokken worden. Communicatie is tijdens het gehele 

proces van groot belang en neemt een steeds grotere rol het nieuwe kantoorinrichtingsconcept in. Zo blijkt 

een project zelfs niet te kunnen slagen zonder het commitment van de directie en het management van de 

kantoororganisatie. 

Tot slot blijkt uit de literatuur en praktijkcases dat, nadat het project tot uitvoering is gebracht, het beheer

en facility managementtraject nog niet is volbracht. Het is immers van groot belang om de gebruiksfase 

van een dergelijk project te begeleiden, vast te leggen en te beschrijven. Dit in verband met de nog zeer 

beperkte gegevens over en de onbekendheid met herhuisvestingsprojecten, waarin innovatieve kantoorin

richtingen zijn toegepast. 

Wanneer de bevindingen uit de literatuur worden verwerkt in een model, vormgegeven in een stappenplan, 

levert dit de volgende eerste opzet voor de in het onderzoek te ontwikkelen methode: 
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Fasen Stappen Partijen Resultaat 

lnitiatieffase 1 Probleem- 0 Beschrt)vlng van het op te 
formulering F .O . lessen probleem 

0 

Definitiefase 2 Projectdefinitie F.O. Beschrljvlng project G 
P.G. 

Ontwerpfase 3 Analyse P .G . Programme van elsen G 

4 Matching op P .G . Kantoorlnrtchtlngsconcept concept niveau G 

5 
P.G. 

Schetsontwerp, Ontwerpen F .O. 
G deflnltlef ontwerp 

Voorbereiding 6 Uitwerking P .G . Tekenlngen, 

uitvoeringsfase ontwerp F .O . stuklljsten. 
beatek 

7 P .G . 
Uitvoerlngsfase lmplementatie F .O . Kantoorlnrlchtlng 

G 

Gebruiksfase B Metingen en P .G . Bevlndlngen, 
nazorg F.O. berekenlngen 

Verklartng afkortlngen: 
O • Organlsatle 
F .O . • Facllltalre Organlsatle 
P .G. • Projectgroep 
G • te hulsvesten groep 

Afbeelding 6: Eerste opzet methode 
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Case-study 'Werkpleksharing ABP/USZO' 

3.1 Inleiding 
Op basis van de eerste opzet, gebaseerd op het literatuuronderzoek, is een stappenplan tot uitvoering 

gebracht in het pilotproject 'Werkpleksharing ABP/USZO'. Dit pilotproject en het Facilitair Bedrijf van -

ABP/USZO zijn bestudeerd en beschreven in een logboek waarin aandacht is besteed aan de besluitvor

ming tijdens het traject. In dit hoofdstuk is een beschrijving van het stappenplan opgenomen. Voor de 

beeldvorming volgt een vereenvoudigde versie van eerste opzet van de methode: 

Fasen 

I nltlatleffase 

Deffnltlefase 

Ontwerpfase 

Voorbereldlng 
uitvoeringsfase 

I Ultvoeringsfase 

I Gebruiksfase 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Stappen 

Probleem-
formulering 

Project deft nit le 

Analyse 

Matching op 
concept nlveau 

Ontwerpen 

Ultwerkfng 
ontwerp 

lmplementatle 

Metlngen en 
nazorg 

Afbeelding 7: Vereenvoudiging eerste opzet methode 

3.2 Probleemformulering 
Aanleidingen tot het opstarten van het pilotproject zijn het aanpassen van de kantoorinrichting op de uit te 

voeren werkprocessen en de 12% bezuiniging die het Facilitair Bedrijf ABP/USZO in 1 jaar moet realise

ren, in opdracht van de directie. Met traditionele technieken is dit zeer moeilijk te realiseren wanneer men 

daarnaast ook klantvriendelijk te werk wil gaan. Daardoor is in samenwerking met de Technische Univer

siteit Eindhoven een onderzoek opgezet waarin is gekeken naar de mogelijkheden van toepassing van 

nieuwe kantoorinrichtingsconcepten in het hoofdcomplex van ABP/USZO te Heerlen. Daarbij is de wens 
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kenbaar gemaakt dat de resultaten van bet onderzoek zodanig moeten worden vastgelegd dat deze in de 

toekomst gebruikt kunnen worden. 

Na toekenning van bet afstudeeronderzoek is door bet Facilitair Bedrijf ABP/USZO een projectgroep 

samengesteld waarin enkele medewerkers van het Facilitair Bedrijf ABP/USZO en de afstudeerder zijn 

opgenomen. In verschillende fasen van bet project is de projectgroep aangevuld met deskundigen vanuit de 

facilitaire organisatie op bet gebied van telecommunicatie, datacommunicatie, meubilair en arbo-wetge

ving. Daarnaast is Erik Veldhoen van Veldhoen Facility Consultants bv gevraagd om op basis van 

praktijkervaring het gevolgde traject van commentaar te voorzien. 

3.3 Projectdefinitie 
Bij bet opstarten van het pilotproject 'Werkpleksharing ABP/USZO' is een projectdefinitie opgesteld. Ze 
wordt gebruikt in bet vervolgtraject om eenduidig bet project te kunnen uitvoeren. Hierin is de doelstelling 

van het pilotproject als volgt geformuleerd: 

Het ontwikkelen en implementeren van een concept voor lay-out en inrichting, waarmee ABPIUSZO op 

hetzelfde aantal vierkante meters meer medewerkers kan huisvesten, op een wijze die inspirerendlmoti

verend werkt en gebaseerd is op werkprocessen. 

Om het project op de looptijd te kunnen bewaken is een planning opgesteld. De planning is opgesteld als 

richtlijn en is derhalve niet dwingend, wanneer dit de kwaliteit van bet project in gevaar brengt. Het 

project is opgestart in week 7 (februari) en zou doorlopen tot en met week 41 (oktober), van hetjaar 1996. 

De implementatie van het nieuwe kantoorinrichtingsconcept zou volgens planning plaatsvinden in de 

weken 23 tot en met 25 Guni). 

Om daadwerkelijk met bet project te kunnen starten was bet noodzakelijk een groep te zoeken die als pilot 

zou kunnen en willen fungeren. Bij het zoeken naar een pilotgroep zijn een aantal criteria uit de literatuur 

en praktijk afgeleid en gebruikt om tot een bruikbare pilotgroep te komen. De criteria zijn de volgende: 

• functionele groep. Een groep die een afgebakende omgeving heeft, een duidelijk omschreven doel en 

taak; 

• een groepsgrootte van 20 tot 30 medewerkers, mogelijk iets groter. Dit om problemen die zich kunnen 

voordoen bij de pilot te kunnen overzien; 

• de groep moet representatief zijn voor de totale organisatie; 

• de groep moet verschillende werksoorten bevatten; 

• de groep moet bereid zijn mee te werken, al dan niet aangewezen door directe leidinggevende. 

Het zoeken naar een pilotgroep binnen ABP/USZO leverde enige problemen op. Door gebruik te maken 

van het FM-platform (FM-workshop) en gesprekken met de directie van Resultaat Verantwoordelijke 

Eenheid (RVE) Pensioenen is toegezegd mee te werken aan het pilotproject. Met de bovengenoemde 

criteria zijn de Directeur Ondersteuning Pensioenen en de Facility Manager op zoek gegaan naar een 
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pilotgroep. De voorkeur ging uit naar een produktie-eenheid, die een goede afspiegeling van Pensioenen 

zou kunnen zijn. De verschillende eenheden reageerden echter niet enthousiast op de vraag mee te werken 

aan het project. De laatste jaren hebben zich binnen Pensioenen veel ontwikkelingen en veranderingen 

voorgedaan. Dit heeft er toe geleidt dat ze bij Pensioenen blij zijn, wanneer ze het werk normaal uit 

kunnen voeren. Als reactie daarop is op basis van i-pasgegevens, waaruit een indicatie van de bezettings

graad is afgeleid, geprobeerd verschillende groepen van het belang van de proef te overtuigen. De direc

teur RVE Pensioenen vond deze gegevens echter niet voldoende om de groepen te kunnen overtuigen. Als 

gevolg hiervan is de groep Algemene Zaken Pensioenen (AZ), eind februari 1996, door de facility mana

ger tevens hoofd AZ Pensioenen, aangewezen als pilotgroep. 

3.4 Analyse 
De volgende stap uit het opgestelde stappenplan is de analyse van de pilotomgeving. Bestaande uit 

organisatorische aspecten en het primaire proces van de organisatie en de te huisvesten medewerkers. 

Daamaast is de bouwkundige omgeving, waarin het project tot uitvoering gebracht zal gaan worden, 

geanalyseerd. 

3.4.1 Pilotgroep 

Om de organisatorisch omgeving van het pilotproject te schetsen is gebruik gemaakt van reeds vastgeleg

de informatie en gesprekken met directe leidinggevenden van AZ Pensioenen. Op basis van deze gegevens 

is een schets van de organisatie en het uit te voeren primaire proces vastgelegd. 

De afdeling Algemene ZakenPensioenen is belast met het ontvangen, openen, registreren en distribueren 

van alle post welke bestemd is voor het Pensioenbedrijf. Deze afdeling bestaat uit 2 functionele groepen 

die nagenoeg dezelfde werkzaamheden verrichten. Ze vullen elkaar aan en zijn als zodanig als 1 functione

le groep te beschouwen. De groep die zorgdraagt voor de postverwerking bestaat op dit moment uit 23 

personen, inclusief twee teamleiders. Het gaat daarbij om 13 fulltime medewerkers, 7 parttime medewer

kers en 3 fulltime uitzendkrachten. De daadwerkelijke gebruikte budgettaire ruimte omvat 24 full-time 

arbeidsplaatsen (fta's). De aanwezige extra ruimte wordt aangesproken wanneer op drukke momenten de 

bezetting onvoldoende is, door het aantrekken van uitzendkrachten. De ondersteuning van Algemene 

Zaken Pensioenen, bestaat uit vier medewerkers. Zij zijn belast met het facility management en een 

huismeesterfunctie voor RVE Pensioenen. Ze plannen de beschikbare ruimte en onderhandelen met het 

Facilitaire Bedrijf. 

Om de pilotgroep aan een nadere analyse te kunnen onderwerpen is gebruik gemaakt van een checklist. 

Deze is opgesteld op basis van een checklist die gebruikt is bij een project voor ASP A uitgevoerd door 

Andreas van Wagenberg bv. De checklist is opgenomen in bijlage B van dit onderzoeksrapport. Er is 

gekozen voor een checklist waar de medewerkers met ja of nee op de verschillende vragen kunnen ant

woorden, omdat mensen vaak moeite hebben met het maken van keuzes wanneer er te veel keuzemogelijk

heden worden gegeven. De checklist is ingevuld door de werknemer in het bijzijn van een van de leden van 

de projectgroep. Dit om persoonlijke begeleiding aan de werknemers te geven en motivering van de 
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antwoorden en aanvullende informatie vast te kunnen leggen. Tevens wordt hierdoor de betrokkenheid van 

de werknemers bij het project vergroot. 

Slechts 17 van de 27 personen zijn geinterviewd met behulp van een checklist. Dit komt doordat de 3 

uitzendkrachten, 3 werknemers Ondersteuning AZ, Hoofd AZ en zieken in eerste instantie buiten beschou

wing van de pilot zijn gelaten. Zij zouden geen extra toegevoegde waarde geven aan de beeldvorming over 

de pilotgroep en haar werkzaamheden. Tijdens het traject is echter duidelijk geworden dat er zo veel 

mogelijk verschillende werkprocessen in de pilotgroep vertegenwoordigd moeten zijn, om bruikbaar en 

representatief te zijn. Op basis van deze argumenten zijn de medewerkers, die eerste buiten beschouwing 

van de pilot zouden vallen, toch in het project opgenomen. Zij warden ondanks deze wijziging niet meer 

geinterviewd. Voor het vervolgtraject van het project is uitgegaan van de totale groep, inclusief Onder

steuning en Hoofd AZ. 

Om een beeld van de cultuur en structuur van de groep te krijgen hebben aanvullende interviews met de 

teamleiders en Hoofd AZ plaatsgevonden. Zij warden daarnaast op de hoogte gehouden van het verloop 

van het pilotproject. 

Uit bovenstaande analyse van de pilotgroep is naar voren gekomen dat de groep bestaat uit medewerkers 

met een lage scholingsgraad, waarvan de meesten in het verleden met overtolligheid werden bedreigd. Tot 

I januari 1998 is de overtolligheid opgeheven. Ondanks dat blijft het toch meespelen bij bepaalde beslis

singen die door en over de groep genomen warden. Men voelt zich snel bedreigd en aangevallen. De sfeer 

op de werkvloer lijkt ontspannen en vriendelijk. Uit gesprekken met medewerkers en een recente risicoin

ventarisatie komt naar voren dat de groep tevreden is over de werkomgeving en de organisatie van de 

groep, maar het werk niet uitdagend of interessant vindt. De totale omvang van de groep zal in de toe

komst eerder af- dan toenemen. De twee teams zullen dan samengevoegd worden en onder leiding van een 

teamleider komen te staan. 

Aile medewerkers werken met een beeldscherm, om informatie te raadplegen en gegevens in te voeren. 

Overige hulpmiddelen zoals kopieerapparaat, fax, printer, scanner en papiervernietiger zijn centraal op de 

afdeling aanwezig. De beschikbare (archiet)kasten zijn maar voor een klein gedeelte in gebruik, doordat de 

medewerkers nagenoeg niet archiveren. De archiefwerkzaamheden beperken zich in de meeste gevallen tot 

het gebruik van een ladenblok. Iedere medewerker heeft in het huidige inrichtingsconcept een vaste 

werkplek. Toch bestaat de behoefte om even ergens anders te zitten. Deze vorm van delen van werkplek

ken is niet ruimte besparend, maar geeft wel aan dat het onderling wisselen van werkplekken op een 

simpele manier zou kunnen verlopen. Het driewekelijkse werkoverleg en het sporadisch overleggen op de 

werkplek zijn de formele overlegvormen. 

Tijdens het doorlopen van het onderzoekstraject is gebleken dat het nodig is om metingen uit te voeren 

met betrekking tot de huidige situatie (nulmetingen) op basis waarvan aan het einde van het traject 

conclusies kunnen worden getrokken over de nieuwe kantoorinrichting. Voor het pilotproject is een multi 
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moment opname van aanwezigheid op de werkplek uitgevoerd. Hiertoe is een week lang ieder half het 

aantal aanwezige werknemers op de werkvloer geteld. Uitkomsten van deze metingen zijn opgenomen in 

bijlage C. Voor de nulmetingen van de beleving van de werknemers is gebruik gemaakt van een recente 

risicoinventarisatie, welke binnen het Facilitair Bedrijf ABP/USZO voorhanden was. 

3.4.2 Bouwkundige omgeving 
Naast de analyse van de pilotgroep op groeps- en individueel niveau, is het van belang de randvoor

waarden opgelegd door het gebouw te definieren aan de hand van een analyse van het gebouw waarin de 

groep gehuisvest moet worden. Deze analyse heeft voor het pilotproject plaats gevonden op basis van 

aandachtspunten die naar voren zijn gekomen uit de Real Estate Norm (REN)-norm. 

De pilotgroep AZ Pensioenen was tot mei 1996 in zijn geheel gehuisvest op de eerste verdieping van 

Grootkantoor 2 (GK2). Bij een verhuizing in mei is het post verwerkende deel verhuisd naar de tweede 

verdieping en is de ondersteunende groep op de eerste verdieping 'achtergebleven'. Uit de analyse zijn de 

volgende gegevens over de verdiepingen van GK2 naar voren gekomen (zie bijlage E: plattegrond huidige 

situatie): 

• diepte gebouw: 46,5 meter; 

• lengte gebouw: 60,8 meter (maximale lengte in te richten als kantoor); 

• vrije hoogte verdieping: 2,76 meter; 

• verhoogde vloer: 0,35 meter; 

• strarnienrnaat: 1,80 meter; 

• herindeelbaarheid verdieping: 1,80 x 1,80 meter; 

• afmetingen ramen: 1,80 x 2,76 meter; 

• binnenwanden: verplaatsbare systeemwanden tussen vloer en plafond, geluidsisolatie 40 dB; 

• uitgangspunt inteme warmtebelasting: 180 werkplekken per verdieping 

- per persoon : 75 W 

- per computer : 200W 

- verlichting cellenkantoor : 14 W/m2 

- verlichting groepskantoor : 14,5 W/m2 

- computer-, printer en serviceruirnten : 250 W/m2 

• verlichting: algemene verlichtingssterkte met een verlichtingssterkte van 300 lux. 

Het gebouw GK2 is in 1995 opgeleverd, na de operatie 'herhuisvesting grootkantoren' en zoals mocht 

worden aangenomen, voldoet GK2 aan de eisen en wensen die door de arbo-wetgeving worden gesteld. 

Mogelijk kan invoering van een nieuwe kantoorinrichtingsconcept moeilijkheden opleveren door de grote 

afmetingen van het gebouw en de daarmee samenhangende beperkte inval van daglicht. Daamaast zal bij 

ontwerp en uitwerking van een concept aandacht uit moeten gaan naar communicatiefaciliteiten en data

en informatietechnologie. Er is uniformiteit vereist voor invoering van het delen van werkplekken. Daarin 

is voor de pilotgroep wel, maar voor heel GK2 op dit moment nog niet in voorzien. 
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3.5 Matching op conceptueel niveau 
Na analyse van de pilotgroep en haar omgeving was het mogelijk om op conceptueel niveau een match uit 

te voeren. Hiervoor is in het pilotproject 'Werkpleksharing ABP/USZO' gebruik gemaakt van een van de 

in de literatuur beschreven methoden. Er is gekozen voor de methode 'Van Wagenberg', waarvan een 

beschrijving is opgenomen in paragraaf 4. 7 van dit rapport. 

De pilotgroep voert werk uit waarbij de medewerkers veel op de werkplek aanwezig zijn en contact met 

elkaar nodig hebben om het eenvoudige werk interessant te houden. De ondersteunende groep heeft meer 

behoefte aan een ruimte waar ze geconcentreerd kan werken. Op basis van deze korte omschrijving wijst 

de gehanteerde methode het kloosterkantoor aan als passend kantoorinrichtingsconcept. Dit concept heeft 

als onderlegger voor het ontworpen plan gefungeerd. Daarin is de groep postverwerking in de open ruimte 

van het concept gehuisvest en heeft de ondersteunende groep plaats gekregen in de cellen die in het 

concept zijn opgenomen. 

3.6 Matching op werkproces niveau 
Zoals uit de ontwikkelingen in het vakgebied is af te lezen, is het niet langer voldoende om een kantoorin

richtingsconcept aan een groep toe te wijzen. Er moet een stap in de methode worden opgenomen waarin 

aan verschillende werkprocessen basistypen werkplekken worden toegekend, die het mogelijk maken tot 

een invulling van het kantoorinrichtingsconcept te komen. Op dit punt vindt bijstelling van de eerste opzet 

van de methode plaats. Het was mogelijk de stap in het stappenplan van het pilotproject 'Werkpleksharing 

ABP/USZO' op te nemen doordat de verschillende deelprojecten van bet afstudeeronderzoek gedeeltelijk 

parallel tot uitvoering zijn gebracht. 

In de stap, van de in de afstudeeronderzoek vastgestelde methode, worden taakprocessen (specifieke 

werkprocessen) gedefinieerd op basis van drie dimensies (concentratie, communicatie en individualiteit). 

Aan deze taakprocessen warden faciliteiten gekoppeld die de taakprocessen optimaal ondersteunen. V oor 

een uitgebreide beschrijving van de stap van de vastgestelde methode wordt verwezen naar paragraaf 4.8 

van dit onderzoeksrapport. W anneer voor de verschillende werkprocessen van de pilotgroep deze stap 

wordt doorlopen levert dat de volgende beschrijving van de benodigde ondersteuning voor de verschillen

de functies op: 

• medewerkers postverwerking: 

taakproces C: monotone administratieve werkzaamheden, aan beeldscherm, 

faciliteiten: routinewerkplek, sociohoek. 

• teamleiders: 

taakproces B: geven van leiding 

faciliteiten: stilte werkplek, vergaderruimte en sociohoek. 

taakproces C: monotone administratieve werkzaamheden aan beeldscherm, 

faciliteiten: routinewerkplek, sociohoek. 

• ondersteuning AZ: 

taakproces H: werkzaamheden uitgevoerd door deskundigen, werkend in teamverband, 
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faciliteiten: teamwerkplek. 

• hoofdAZ: 

taakproces D: afwisselende, deskundige/innovatieve werkzaamheden, individueel uitgevoerd, 

faciliteiten: functiespecifieke werkplek. 

taakproces B: geven van leiding, 

faciliteiten: stilte werkplek, vergaderruimte, sociohoek. 

Op basis van de piekbelasting van de uitgevoerde multi moment opname van aanwezigheid, is voor AZ 

Pensioenen een passende combinatie van verschillende faciliteiten opgesteld. Zo zullen in de open ruimte 

van bet kloosterconcept 16 routine werkplekken worden gesitueerd en 5 concentratie werkplekken 

gehuisvest in cellen langs de gevel. Tevens zullen in de open ruimte een zithoek, twee tafels met stoelen, 

lage archiefkasten en parkeerplaatsen voor de rol-boys worden opgenomen. De algemene benodigde 

faciliteiten zullen op de verdieping terug te vinden zijn. 

Uit toepassing van de in de stap beschreven matching blijkt dat deze aangevuld moet worden met een 

ruimtenormering die aangepast is aan de nieuwe manier van ruimtegebruik, gekoppeld aan de verschillen

de soorten faciliteiten. Deze is opgenomen in paragraaf 4.8.4 en bijlage K. 

Na uitvoering van beschreven stappen is een definitief programma van eisen (PvE) opgesteld. Het PvE 

beschrijft de organisatie, de processen en de benodigde werkomgeving op een zodanig wijze dat een 

exteme adviseur met de beschikbare gegevens aan de slag zou kunnen en een passend ontwerp op tafel 

zou kunnen leggen. Dit PvE is opgenomen in bijlage D. 

3. 7 Ontwerpen 
Tijdens bet traject is vastgesteld dat bet ontwikkelde concept zo maximaal mogelijk tot uitvoering moet 

worden gebracht en rekening moet worden gehouden met de op dit moment aanwezige installaties, om 

aanpassing ervan zo veel mogelijk te voorkomen. Door de eis bet concept zo ver mogelijk door te voeren 

komt de eis rekening te houden met de installaties in bet gedrang. Op basis van het algemene model uit 

hoofdstuk 2 (afbeelding 3) is besloten in eerste instantie een ontwerp uit te werken, waarin maxirnale 

aandacht wordt besteed aan het aanpassen van het nieuwe concept aan de uit te voeren werkprocessen en 

daarmee aan bet maxirnaal invoeren van bet concept. Zo is besloten de verdieping volledig vrij te maken, 

om niet gebonden te zijn aan aspecten van de huidige inrichting (met uitzondering van de patch-panel 

ruimte). 

Het toepassen van het kloosterkantoorconcept op een verdieping van GK2 is onmogelijk op de manier 

zoals deze wordt beschreven in de literatuur. De enorme afmetingen van de verdiepingsvloer (ruirn 40 bij 

60 meter) vragen om een creatieve oplossing voor bet inpassen van de concepten, waarbij rekening wordt 

gehouden met de mate van doordringing van daglicht op de verdieping. Er is gekozen om de algemene 

faciliteiten en faciliteiten voor korte gebruiksduur te situeren in bet minder goed met daglicht verlichte 

middengebied. Daarnaast wordt de huidige pauzehoek omgetumd tot een plek waar informeel met elkaar 
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kan worden gecommuniceerd en daamaast gewerkt kan worden. De zogenaamde club. Daartoe zijn bet 

rokers en niet-rokers gedeelte samengevoegd tot een ruimte waar niet gerookt mag worden. Dit rookver

bod wordt in bet gebele concept doorgevoerd, om mogelijke ongemakken bij bet delen van werkplekken 

tot een minimum te reduceren. 

Met deze beschrijving is een vlekkenplan opgesteld waarin de globale indeling en de benodigde ruimte 

voor de te buisvesten groep grafiscb zijn weergegeven (opgenomen in bijlage E). Voor de pilotgroep wordt 

een ruimte gereserveerd in een van de stroken aan de raarnzijden van bet gebouw, grenzend aan bet 

algemene middengebied (zie bijlage E, vlekkenplan 1). Het gebied beslaat een strook tussen de buiteng

evel en bet middengebied. Op deze manier worden de verschillende groepen naast elkaar gebuisvest en 

krijgt iedere groep te maken met goed en minder goed door daglicbt verlicbte werkplekken (bijlage E, 

vlekkenplan 1: orientatie groep/team). 

Voor AZ Pensioenen betekent dit dat een kleine vergaderruimte en de ruimte waar de post wordt uitge

splitst grenzend aan de algemene middengebied moeten worden gesitueerd, omdat deze voor kortere 

tijdsperioden zullen worden gebruikt. De concentratiecellen zullen aan de raamzijde van de tot bun 

bescbikking staande ruimte worden gesitueerd, omdat men bier voor langere tijd geconcentreerd moet 

kunnen werken. De tussenliggende ruimte zal worden ingevuld met de routine werkplekken, communica

tievoorzieningen en archief. Een alternatief vlekkenplan gaat uit van celleneilanden (bijlage E, vlekkenplan 

2). Hierdoor kan bet daglicbt verder bet gebouw binnendringen en kan de binnenruimte beter worden 

gebruikt. 

Bij de invulling van bet algemene middengebied moet worden gedacbt aan vergaderruimten voor grotere 

groepen, docurnentatie, een zithoekje, een 'buiskamer' waar besprekingen met een informeler karakter 

kunnen plaatsvinden en kopieer- en printfaciliteiten. 

Nadat de vlekkenplannen zijn uitgewerkt tot scbetsontwerpen is nagedacbt over de beeldverwacbting van 

bet ontwerp. Zo is in bet ontwerp gestreefd naar een transparant karakter. De wanden zullen uitgevoerd 

worden als glaswanden, die op plaatsen waar privacy en concentratie is vereist worden voorzien van 

melkglas. De kasten bebben een maximale boogte van 1,30 meter. Hierdoor ontstaat, wanneer de mede

werker staat, zicbt over de afdeling en wordt zittend privacy gegarandeerd. Daarnaast is er gebruik 

gemaakt van natuurlijke materialen, zoals bout, staal en glas, welke worden aangevuld met kleuraccenten 

in de communicatieruimten en bet algemene middengebied. 

Het buidige meubilair (Brink) past door baar vormgeving niet in bet nieuw ontwikkelde concept, zodat 

voor een nieuwe meubellijn is gekozen. Er is, na analyse van verschillende nieuwe meubellijnen, gekozen 

voor een natuurlijke vorm, waarbij in bet blad een uitsparing is verwerkt (ASPA/Assenburg). Hierdoor 

lijkt bet alsof de werknemer in een cockpit zit en heeft hij alle benodigdheden binnen handbereik. Daar

naast is bet door de nieuwe vorm mogelijk om verschillende werkvlakken te creeren. Compact en multi

functioneel (bijlage H: produktspecificaties). 
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Verder moeten er, naast een nieuwe inrichting, aanpassingen worden verricht aan de data- en telecomrnu

nicatievoorzieningen. Als gevolg van het niet meer bezitten van een eigen werkplek moet de werknemer 

per telefoon bereikbaar blijven. Er is in het ontwerp gekozen voor mobiele telefoons, met een bereik 

binnen het gebouw. Deze kunnen met enkele aanpassingen op de huidige centrale worden toegepast. 

I evens moet de werknemer op iedere computer in kunnen loggen. Hierin zijn voor het pilotproject geen 

problemen te voorzien. Ook stelt het nieuwe concept eisen aan zaken die tot voor kort niet in het kantoor 

voor handen waren, zeals de parkeerplaats voor de rolboys en modeme en smaakvol uitziende meubels om 

de sociale comrnunicatiehoekjes aan te kleden. Hiervoor is uitgeweken naar 'standaard' designmeubels. 

De inrichtingsvoorstellen, bestaande uit de beschrijving en plattegronden, zijn voorgelegd aan belangheb

benden van het pilotproject. Naar aanleiding van deze besprekingen is de keuze gevallen op inrichtings

voorstel I en zijn enige aanpassingen doorgevoerd. Hiema is het ontwerp uitgewerkt in CAD en is een 

isometrie uitgewerkt, voor de ruimtelijke beeldvorming (bijlage E). 

Bij het ontwerp moeten echter enkele kanttekeningen worden gemaakt. Zo is bij het ontwerpen slechts 

rekening gehouden met de nieuwe ideeen over het inrichten van kantoren en bijbehorende kantoorinrich

tingsconcepten en is er weinig rekening gehouden met de aanwezige installaties, die bij uitvoering van het 

ontwerp om aanpassing vragen. Het gaat hierbij vooral om de werktuigbouwkundige installatie. De 

regelvlakken van de oude en nieuwe kantoorinrichting komen niet overeen en vragen op een herindeling 

van de werktuigbouwkundige installatie. Hierbij kunnen materialen uit de huidige installatie worden 

hergebruikt om de kosten enigszins te drukken. 

Binnen de projectgroep bestond de visie dat het wellicht mogelijk zou zijn om met kleine kunstgrepen, 

zeals het niet doortrekken van de wanden tot aan het plafond, grote aanpassingen te vermijden. Bereke

ningen met betrekking tot de akoestische gevolgen van het niet doortrekken van de wanden tot aan het 

plafond (zie bijlage F) tonen aan dat dit niet mogelijk is. Zij laten zien dat het doortrekken van de wanden 

een geluidsisolatie van 48 dB met zicb meebrengt, terwijl bij het openlaten van de bovenste 30 centimeter 

nog maar een geluidsisolatie van 10 dB kan worden gerealiseerd. Deze IO dB is te weinig om een concen

tratiewerkplek te kunnen realiseren in de in het concept aanwezige cellen. Op basis hiervan is besloten het 

concept zo optimaal mogelijk in te voeren en de werktuigbouwkundige installatie aan te passen. 

Op basis van bet uitgewerkte ontwerp is een scbatting gemaakt ten aanzien van de investeringen die 

moeten worden gedaan voor bet tot uitvoering brengen van het ontwerp. De daarvoor opgestelde lijst van 

produkten en diensten die moeten worden aangeschaft is opgenomen in bijlage I. Hieruit wordt duidelijk 

dat bij de invoering van het concept voor AZ Pensioenen rekening moet worden gehouden met een 

investering van ruim 350.000,-. Bijbehorende produktspecificaties zijn opgenomen in bijlage H. 

3.8 Implementatie 
Door het ontbreken van commitment van de directie van ABP/USZO en daarmee de financiele veiligstel

ling van het project is besloten om af te zien van organisatiebreed doorstarten van het project en het 
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pilotproject voort te zetten om te komen tot een inrichtingsvoorstel tot aan de implementatie van het 

ontwerp. Op basis van deze uitkomst van het pilotproject is het onmogelijk de implementatiefase van het 

pilotproject van commentaar te voorzien en nader te beschrijven. 

3.9 Gebruiksfase 
Om iets te kunnen zeggen over de gebruiksfase van het nieuwe kantoorinrichtingsconcept van het pilot

project 'Werkpleksharing ABP/USZO' is gekeken naar het ruimtegebruik in het ontwikkelde concept. Het 

ruimtegebruik is op te splitsen in het gebruik van het aantal vierkante meters kantooroppervlak en de 

bezettingsgraad van de werkplek. 

In de uitgevoerde berekeningen is onderscheid gemaakt in het ruimtegebruik per werkplek en per fta, om 

het veranderende ruimtegebruik weer te kunnen gegeven. In de toekomst zal namelijk afgestapt worden 

van de persoonlijke werkplek en zullen werkplekken worden gedeeld met meerdere medewerkers. Hier-do

or wordt het ruimtegebruik per werkplek van minder belang en krijgt het ruimtegebruik per fta meer 

aandacht. In de berekeningen is gerekend met bruto vloeroppervlakken (b.v.o.). Omdat niet alle gegevens 

in b.v.o. beschikbaar waren zijn deze omgerekend met behulp van NEN 2580. Hiervoor is gebruik 

gemaakt van onderstaande afbeelding. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Bruto oppervlakte (100%) 

Bron: Twijstra Gudde; ABP AV Toetsing Facilitaire Dienstverlening,jan 1996. 
Afbeelding 8: Oppervlak kantoor 

Op basis van afbeelding 8 zijn de volgende standaard rekenregels opgesteld, waarmee de voor het afstu

deeronderzoek benodigde berekeningen tot uitvoering zijn gebracht. 
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vierkante meters kantooroppervlakte + vierkante meters aanvullende ruimten = nuttige vierkante meters (66%) 

aantal vierkante meters nuttige kantooroppervtak X 1: = bruto vierkante meters (100%) 

aantal vierkante meters bruto kantooroppervtak 

aantal werkplekken 

aantal vierkante meters bruto kantooroppervtak 

aantal fta 

Formule 1: berekening ruimtegebruik 

= gem. b.v.o. per werkplek 

= gem. b.v.o. per fta 

Uitgewerkte berekeningen met betrekking tot het ruimtegebruik in de case-study zijn opgenomen in bijlage 

G van dit onderzoeksrapport. Voor ABP/USZO is gerekend met gegevens van de eigendomspanden, daar 

het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de inrichting van het hoofdcomplex in Heerlen. W anneer de 

gegevens voortkomend uit de berekeningen uitgezet worden in een tabel waarin tevens de marktconforme 

waarden worden opgenomen levert dit het volgende beeld op. 

Gem. b.v.o. ABPI Algemene Zaken Pensioenen Marktconform Ontwerp 

uszo 
maart 1996 mei 1996 min. gem. max. 

Per werkplek 34,5 24,5 22,6 20,0 27,0 30,0 23,5 

Per fta 39,5 33,7 27;3 - - - 20,6 

Tabet 1: Ruimtegebruik 

We kunnen hieruit concluderen dat het ruimtegebruik per werkplek door de invoering van het nieuwe 

concept niet significant verandert. In bet nieuwe concept kunnen er 173 werkplekken op een verdieping 

worden gesitueerd. Dit getal wijkt niet veel af van de maximaal 180 werkplekken die in de huidige situatie 

op een verdieping kunnen worden gebuisvest. 

In bet nieuwe concept wordt echter anders met ruimte omgegaan, zodat de ruimte per werkplek geen goede 

indicatie meer is. In het nieuwe concept wordt werkpleksharing ingevoerd, waardoor de werknemer niet 

langer aan een werkplek gebonden is en de werkplek kan kiezen die bij het soort werk past dat hij op dat 

moment moet uitvoeren. Kijkend naar het ruimtegebruik per fta levert de invoering van het nieuwe concept 

een positief beeld op. De ruimte is afgenomen van 27,3 tot 20,6 bruto vierkante meter per fta, wat 

overeenkomt met een ruimtebesparing van 25%. Door invoering van het nieuwe kantoorinrichtingsconcept 

kunnen, in plaats van de maximaal 180 medewerkers, er minimaal 225 medewerkers op een verdieping 

werken. 

Het aantal werkplekken in het nieuw ontwikkelde concept is afgeleid van een multi moment opname van 

aanwezigheid van de werknemers, uitgevoerd in juni 1996 (bijlage C). Op basis van deze multi moment 

opname is tevens de huidige en toekomstige bezettingsgraad van de werkplekken berekend voor de groep 
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Algemene Zaken Pensioenen, pilotgroep voor het afstudeeronderzoek. Over de bezettingsgraad in het 

algemeen bij ABP/USZO is een indicatie gegeven op basis van het aanwezige geautomatiseerde registra

tiesysteem. Hieruit blijkt dat binnen het ABP/USZO een gemiddelde bezettingsgraad van tussen de 50 en 

60% wordt gehaald. Deze waarden komen overeen met de bevindingen in Nederland. Weergegeven in 

tabelvorm levert dat het volgende beeld op: 

bezettingsgraad(0/o) ABP/USZO AZ Pensioenen Marlctconform Ontwerp 

(juni 1996) [Veldhoen, 1995] 

gemiddeld, over de dag 50/60 50 56 69 
Tabel 2: Bezettingsgraad 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de bezettingsgraad van AZ Pensioenen, een zeer niet-ambulante groep, 

slechts 50% bedraagt. Bij invoering van het nieuwe kantoorinrichtingsconcept zal deze warden verhoogd 

tot gemiddeld 69%. Zelfs dan wordt een 80% bezettingsgraad, welke over het algemeen wordt nage

streefd, niet gehaald. Een verklaring hiervoor is dat de huidige waarden en nonnen met betrekking tot het 

combineren van deeltijdwerkers, het verlengen van de kantooropenstelling en verkorting van de werktijden 

zijn gehandhaafd. Doorvoering van nieuwe ideeen over de genoemde aspecten vraagt om een organisatie

verandering, waar ABP/USZO op dit moment nog niet aan toe is. 

Concluderend kan worden gezegd dat toepassing van de methode bij zal kunnen dragen aan kostenreductie 

door het terugdringen van het benodigde aantal vierkante meters. Het bedrijf zal door toepassing van de 

methode gekeken naar de marktconformiteit, beter scoren en tegen lagere secundaire kosten kunnen 

produceren. De bezettingsgraad van de kantoorwerkplek is door toepassing van de nieuwe ideeen over 

kantoorinrichting toegenomen. Mogelijk kan deze in de toekomst verder verhoogd worden door het maken 

van afspraken tussen de werknemers onderling en het nemen van besluiten binnen de organisatie. Op dit 

moment is het echter nog niet duidelijk wat voor invloed de nieuwe kantoorinrichting zal hebben op de 

output van de organisatie, zodat de uitkomsten niet als maatgevend voor de invoering van een innovatief 

kantoorinrichtingsconcept kunnen warden beschouwd. 

3.10 Conclusie 
Om conclusies te kunnen trekken over het in het pilotproject afgelegde traject, is het project van commen

taar voorzien en vastgelegd in een logboek. Op basis van de bevindingen uit de case zijn aanpassingen 

gedaan aan de eerste opzet van het stappenplan van de te ontwikkelen methode. 

Bij het opstarten van het pilotproject was de bezuiniging en daarmee sarnenhangende kostenbesparing een 

van de belangrijkste uitgangspunten. Naarmate echter het project vorderde en de leden van de projectgroep 

de consequenties van de invoering van het project onder ogen gingen zien, veranderde de strekking van het 

project. Zo ontstond eveneens het besef dat het Facilitair Bedrijf een dergelijk project niet langer alleen 

zou kunnen trekken. Naast geld zijn directiebesluiten nodig om veranderingen daadwerkelijk door te 

kunnen voeren. De pilot zou daarom ondersteund moeten worden door de directie van ABP/USZO. Om de 
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directie van ABP/USZO te kunnen overtuigen van het belang van het project hebben gesprekken met de 

directie plaatsgevonden. Het project heeft uiteindelijk geen doorgang kunnen vinden in verband met een te 

grote verstoring van de primaire processen in de verzelfstandigingoperatie waarin de organisatie zich op 

dit moment bevindt. Als gevolg hiervan is het pilotproject tot een investering in de toekomst geformu

leerd. 

Uit deze bevindingen is geconcludeerd <lat na de initiatieffase een globale analyse van de organisatie moet 

plaatsvinden op basis waarvan een toetsing kan warden uitgevoerd op aanwezigheid van een aantal 

noodzakelijk voorwaarden, a.a. commitment van de directie en financiele veiligstelling. Deze haalbaar

heidsstudie, waaruit naar voren komt of het voor de organisatie realistisch is het project voort te zetten, 

moet in het stappenplan van de methode warden opgenomen om problemen zeals die zich in het pilotpro

ject voor hebben gedaan in een vroeg stadium op te kunnen sporen. 

In de definitiefase van bet project is een projectgroep samengesteld op basis van de kennis van de project

leider van die projectgroep. Op papier leek de samenstelling van een zodanig karakter dat bet als team bet 

onderzoek zou kunnen gaan uitvoeren. In de praktijk bleek al snel dat de onbekendheid met bet project en 

de onervarenheid met projecten in bet algemeen van sommige leden ertoe bij heeft gedragen dat de 

projectgroep niet als groep heeft gefunctioneerd. De communicatie tussen de verschillende leden was 

onvoldoende, waardoor de projectgroep functioneerde als een groepje individuen. De leden hebben 

daamaast weinig eigen initiatief getoond. Wat betekent dat de afstudeerder/onderzoeker tijdens het gehele 

traject voorstellen aan de projectgroep heeft gedaan, die na overleg met de projectgroep in bet project zijn 

opgenomen en uitgewerkt. Daamaast bleek het door de onbekendheid met een dergelijk herinrichtingspro

ject dat bet moeilijk was om, gebruik makend van de summiere beschrijvingen van de eerste opzet van de 

methode, een goede planning op te zetten en deze te beheersen. Als gevolg hiervan is bet project volledig 

op het gevoel uitgevoerd. 

De tot op heden beschreven, en oak hier gebruikte, matchingmethoden leggen de nadruk op de concepten 

en laten bet gebouw waarin de groep gehuisvest is volledig buiten beschouwing. In de praktijk zijn deze 

echter onlosmakelijk met elkaar verbonden, wat erop wijst dat de matchingmethode op conceptueel niveau 

aangepast zou moeten te warden. Dit is mogelijk door de matching uit te breiden met een matching op 

werkprocesniveau en het passende kantoorinrichtingsconcept als beeldvormend element te gebruiken. De 

extra stap, matching op werkproces niveau, is in de case-study tot uitvoering gebracht. Deze is opgenomen 

in een aparte stap in bet stappenplan en afgesloten met bet opstellen van een definitief programma van 

e1sen. 

In de ontwerpstap van het stappenplan moet de vrijgekomen informatie verwerkt warden tot een vlek

kenplan en schetsontwerp. Dit dient de gebeuren in samenwerking met de te huisvesten groep. Op deze 

manier kunnen zij aangeven wat de ideale situatie voor hen zou zijn en wordt de acceptatie vanuit de 

organisatie vergroot. De uitwerking van het ontwerp kan dan uitgevoerd warden op basis van beschikbare 

kennis van bouwkundige projecten bij de facilitaire organisaties. Dit geldt eveneens voor de implementatie 
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van het nieuwe kantoorinrichtingsconcept. Al dient hier meer rekening gehouden te worden met mensen 

die in het concept komen te werken, dan men nu gewend is. 

Op basis van deze bevindingen heeft aanpassing van de eerste opzet van het stappenplan voor de methode 

plaatsgevonden, wat het volgende definitieve stappenplan voor de methode oplevert: 

nitlatleffase 

analyM 
I 
1 haalbaar .. 
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Afbeelding 9: Definitief stappenplan methode 
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Een beschrijving van de verschillende onderdelen van de stappen uit het stappenplan 1s opgenomen m 

hoofdstuk 4 van dit onderzoeksrapport. 
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Beschrijving stappen uit vastgestelde methode 

4.1 Inleiding 
In dit hoofstuk van het onderzoeksrapport zullen de stappen van de in het vorige hoofdstuk vastgestelde 

stappenplan worden beschreven, om te komen tot een globale inhoud van de ontwikkelde methode. Iedere 

stap zal worden beschreven door het weergeven van de uitgangspunten, handelingen die uitgevoerd dienen 

te worden en het eindprodukt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende vereenvoudigde weergave 

van afbeelding 9. 
Afbeelding 10: Vereenvoudigde weergave definitief stappenplan methode 

4.2 Probleemformulering 
In de literatuur en praktijk wordt gesproken over redenen waarom met een project, om te komen tot een 

efficienter kantoorinrichtingsconcept, wordt aangevangen. V oor het project moet zo ook het initiatief 

worden vastgelegd. Uit het vooronderzoek blijkt dat de aanleiding altijd het primaire bedrijfsproces is. Er 

wordt gestreefd het primaire bedrijfsproces zo efficient mogelijk te laten verlopen tegen een minimum aan 

secundaire kosten. Hierbij wordt de werkomgeving aangepast aan de uit te voeren werkprocessen. 

Vertaald in een meer praktische omschrijving betekent dit dat vanuit de organisatie een probleem naar 

37 



Hoofdstuk4 

boven komt dat mogelijk opgelost kan worden door een andere, beter op het primaire proces aansluitende 

kantoorinrichting. W anneer zich binnen een kantoororganisatie deze ontwikkelingen voordoen en kenbaar 

worden gemaakt aan de facilitaire organisatie is het nodig deze vast te leggen, zodat hier later op terug kan 

worden gekeken. Daartoe moet het huisvestingsprobleem dat zich mogelijk binnen de organisatie manifes

teert worden beschreven. Dit moet kort, bondig en eenduidig gebeuren om in vervolgstappen terug te 

kunnen kijken naar het vertrekpunt van het project. 

4.3 Analyse 
In de eerste analysestap van het project dient informatie te worden verworven op basis waarvan kan 

worden beoordeeld of het rendabel is het project voort te zetten of dat als nog besloten moet worden het 

project in dit vroege stadium af te blazen, om verspilling van tijd en geld te voorkomen. Hiervoor is het 

nodig binnen de organisatie een redelijke kennis van stand van zaken op het vakgebied van herinrichtings

projecten en nieuwe kantoorinrichtingsconcepten te hebben. Met name over de impact die een dergelijk 

project op de organisatie kan hebben, welke investeringen gedaan moeten worden en wat het rendement 

van het project kan zijn. W anneer deze kennis niet intern voor handen is kan dit worden opgelost door 

exteme deskundigen aan te trekken. 

Daamaast moet in de analyse informatie over de te huisvesten organisatie en groep/team worden verkre

gen door gesprekken met leidinggevenden en de opdrachtgever. Het gaat daarbij vooral om de organisatie

structuur en cultuur met de bijbehorende ontwikkelingen op de korte en lange termijn. Tevens dient 

onderscheid gemaakt te worden tussen projecten die door de organisatie en projecten die door de facilitaire 

organisatie van een kantoororganisatie op worden gezet. Dat laatste kan veel meer weerstand opleveren 

dan het eerste. Een facilitaire organisatie kan immers een dergelijk project niet trekken zonder de steun 

van het management en zal daarom het management van de kantoororganisatie moeten overtuigen van bet 

belang van bet project. 

Tot slot dient in deze stap een uitspraak te worden gedaan over bet gebouw waarin de organisatie gebuis

vest is of zal worden. In deze fase van het project wordt een globale studie uitgevoerd, waaruit naar voren 

komt of het gebouw en de organisatie bij elkaar passen. Om dit te kunnen doen moet de kantoororganisa

tie worden gekarakteriseerd, zodat bet rnogelijk wordt het gebouw en de organisatie te matchen. 

Voor de karakterisering van de organisatie is gebruik gernaakt van de resultaten van een studie naar de rol 

van rationele en irrationele factoren bij de keuze van kantoorgebouwen, zoals die is uitgevoerd door 

Zadelboff Makelaars in samenwerking met Rijksgebouwendienst, ABP en Stichting Bouwresearcb. 

Hieruit blijkt dat er negen categorieen te onderscheiden zijn, de zogenaamde keuzecriteria, die van invloed 

zijn op de keuze van een kantoorpand. Op grond van deze negen categorieen is bet mogelijk om groep van 

gebruikers te onderscheiden met eenzelfde voorkeur ten aanzien van kantoorpanden. In grote lijnen laten 

zich vijf groepen van kantoorgebruikers onderscheiden [Joosten, 1995]: 
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Ambulanten 

Bereikbaarheid per auto is voor 'ambulanten' de belangrijkste reden voor vestiging. Een centrale ligging 

ten opzichte van relaties in de nabijheid van een snelweg is daarom belangrijk. Ambulanten verlenen 

diensten overwegend buiten de deur en het kantoor wordt daarbij slechts een uitvalsbasis. Aan de repre

sentativiteit van het kantoorgebouw hechten zij minder waarde. Het gaat hierbij om bedrijven in de 

zakelijke dienstverlening en het bank- en verzekeringswezen met overwegend minder dan twintig werkne

mers en een relatienetwerk dat zich over heel Nederland uitstrekt. 

Classicisten 

Deze groep ziet zichzelf het lief st gehuisvest in een historische en statige omgeving en kiest dus voor een 

traditioneel pand. In de praktijk zal het bier veelal gaan om binnenstedelijke lokaties. De geringe bereik

baarheid en het tekort aan parkeergelegenheid neemt men daarbij voor lief. In de 'classicisten' vallen 

juristen, notarissen, accountants en makelaars. Ook een aantal overheidsinstanties waarvoor een dergelijke 

uitstraling belangrijk is (bijvoorbeeld ambassades) behoort tot deze groep. 

Modalisten 

Modalisten hebben geen explicieten voorkeuren. Zij willen een doorsnee gebouw, met standaard facilitei

ten. Bij de keuze van een kantoorpand wordt wel gelet op de bereikbaarheid per auto, waarbij tevens 

parkeergelegenheid van belang is. Het pand en de locatie hoeven geen representatieve functie te hebben en 

de nabijheid van openbaar vervoer is evenmin een noodzakelijke voorwaarde. Dit komt ook in de huurprijs 

tot uitdrukking: die moet zo laag mogelijk zijn. In deze groep vallen overwegend bedrijven waarvoor de 

kemactiviteit niet kantoorhoudend is, zoals industrie, handel en transport. In deze sectoren is representati

viteit ondergeschikt aan bereikbaarheid. 

Stationairen 

Dit zijn organisaties die een sterke voorkeur hebben voor lokaties nabij knooppunten van openbaar 

vervoer. Zij willen het woon- en werkverkeer zoveel mogelijk beperken en zien het forensenverkeer per 

trein dan wel per bus daarbij als middel. Verder wordt er relatief grote waarde gehecht aan goede werkom

standigheden: er moet een prettig werkklimaat heersen. Ook wordt er goed gekeken naar de flexibiliteit 

van het pand en de toegankelijkheid van de entree. Meer representatieve aspecten zoals imago en herken

baarheid spelen voor de 'stationairen' slechts een geringe rol. Tot deze groep kunnen vooral non-profit 

organisaties en overheidsinstellingen gerekend worden. 

Visualisten 

Deze groep hecht veel belang aan aspecten die samenhangen met de gekozen vormgeving. Van het 

kantoorpand moet een duidelijke attentiewaarde uitgaan. Het gebouw moet daarom van veraf te zien zijn 

en de naam van het bedrijf moet groot op of tegen de voorgevel vermeld kunnen worden. De bereikbaar

heid moet goed geregeld zijn. Men is bereid om hiervoor een relatief hoge huur te betalen. Visualisten 

worden vooral aangetroffen onder commerciele organisaties (zakelijke dienstverlening, bank- en verzeke

ringswezen) en onder bedrijven in de bouwnijverheid. De uitstraling van het kantoorgebouw waarin zij 
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zich willen vestigen moet overeenstemmen met het eigen produkt of de eigen diensten. 

V oor de karakteristieke kantoororganisatie is tijdens een T7 project [ Joosten, 1995] een vraagprofiel 

ontwikkeld door gebruik te maken van de REN-norm. Aan de hand van een verkorte REN-norm kan voor 

bet gebouw een aanbodprofiel worden opgesteld zodat de benodigde matching kan plaatsvinden (bijlage 

J). Wanneer blijkt dat de organisatie en het gebouw absoluut niet met elkaar matchen zal over moeten 

worden gegaan tot aantrekking van een ander kantoorpand of zelfs tot nieuwbouw. Waar deze grens ligt 

moet de organisatie c.q. opdrachtgever zelfbepalen. 

De uitkomsten van deze analysestap moeten worden vastgelegd in een globaal programma van eisen, of 

wel het programma van wensen van de organisatie en opdrachtgever. 

4.4 Haalbaarheidsstudie 
In de haalbaarheidsstudie van het project moet besloten worden of het project voortgezet zal gaan worden 

of dat het verstandiger is het project in dit stadium af te blazen. De keuze dient gemaakt te worden op 

basis van de in de voorgaande analysestap verkregen informatie en de te toetsen punten waaraan moet zijn 

voldaan voordat het project voortgang kan vinden. Het gaat hierbij om: 

• commitment van bet management en de directie van de organisatie; 

• budget om het project tot uitvoering te brengen. Hierbij dient naast de investeringen rekening gehouden 

te worden met de kosten van het te doorlopen proces in de vorm van arbeidskosten, onderzoekskosten, 

e.d.; 

• er moet een zekere mate van vrijheid zijn om het project tot uitvoering te brengen. Oat houdt in dat er 

niet te veel beperkende randvoorwaarden opgelegd moeten worden bij het uitvoeren van bet project; 

• de cultuur van de organisatie moet veranderingen toestaan; 

• het moet mogelijk zijn uniforme data- en telecommunicatie faciliteiten in te voeren; 

• uitkomst match gebouw/organisatie. 

Daamaast moet de initiatiefnemer van het project zich realiseren wat de uitwerking van het project zal zijn 

en welke complex en onbekend proces hiervoor zal moeten worden doorlopen. Hiervoor kan gebruik 

worden gemaakt van het verslag van dit afstudeeronderzoek, welke een totaalbeeld geeft van een herhuis

vestingsproject, met toepassing van innovatieve kantoorinrichtingsconcepten. 

Op basis van bet advies dat een facilitaire organisatie geeft naar aanleiding van de haalbaarheidsstudie 

moet de opdrachtgever een besluit nemen. Daarbij moet worden gelet op de terugverdientijd binnen 

afschrijvingstermijn en dat de ruimte die vrijkomt functioneel moet zijn te gebruiken of afte stoten zonder 

dat het imago van de organisatie daarbij wordt geschaad. 

4.5 Projectdefinitie 
W anneer besloten is met het project door te gaan dient een projectplan opgesteld te worden. In het 

projectplan dienen de volgende punten beschreven te worden: 
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Naam van bet project 

Het project moet binnen de organisatie bekend staan onder een naam, zodat misverstanden voorkomen 

kunnen worden en bet project binnen de organisatie gaat !even. 

Samenstelling van de projectgroep 

Op basis van de in het pilotproject opgedane ervaringen wordt aangeraden om op een weloverwogen wijze 

de projectgroep samen te stellen. Degene die opdracbt geeft tot uitvoering van bet project kan daarin 

bijdragen. Dat wil zeggen dat hij of zij zitting neemt of nauw betrokken wordt bij de projectgroep. 

In de regel zal een berinricbtingsproject uitgevoerd worden door de facilitaire organisatie van de kantoor

organisatie. Het hoofd van de afdeling huisvesting of de directeur van de facilitaire organisatie dient een 

projectgroep samen te stellen op basis van kennis over de werknemers die mogelijk in de projectgroep 

zitting kunnen nemen. De !eden moeten kennis hebben van bet onderwerp of bereid zijn en de gelegenheid 

krijgen zich die eigen te maken. Daarnaast dienen de verschillende !eden voldoende tijd en commitment 

voor het project ter beschikking te hebben. De projectgroep moet een hechte groep vormen en ook als 

zodanig gaan functioneren. De projectleider moet bier alert op zijn. 

Afhankelijk van de grootte van het project, de wijze van uitvoering (pilot of organisatiebreed) en bet 

belang moet de grootte van de projectgroep vastgesteld worden. Dit kan gebeuren op grond van de 

ervaringen van de facilitaire organisatie. De groep wisselt van samenstelling afhankelijk van de fase 

waarin bet project zich bevindt. De basis bestaat uit de projectleider die het project moet trekken, onder

steund door een projectsecretaris en enkele !eden uit de facilitaire organisatie. De basis kan aangevuld 

worden met deskundigen op deelgebieden uit de eigen organisatie. Daarnaast moet de groep wellicht, bij 

onvoldoende kennis, versterkt worden met een of twee exteme deskundigen. De projectgroep moet terug 

kunnen vallen op de facilitaire organisatie voor de uitwerking van het ontwerp en andere routinematige 

werkzaamheden. 

Doelstelling van bet project 

Er moet een doel en eindpunt voor het project worden vastgesteld. Op basis daarvan kunnen op beslismo

menten keuzes worden gemaakt en weet de projectgroep waar ze aan werkt en wat het einddoel zal zijn. 

Bij bet opstellen van de doelstelling kan gebruik worden gemaakt van de probleemformulering van bet 

project. 

Tijdsplanning van het project 

Aan bet stappenplan dient een tijdsplanning gekoppeld te worden. Dit om de looptijd van het project te 

kunnen beheersen. Dit betekent onder andere dat er voldoende tijd voor de voorbereiding van het project 

vrij gemaakt moet worden, om de latere fasen soepel te laten verlopen. Er moet rekening mee worden 

gebouden dat de uitvoering van een totaalproject meer tijd kost dan de optelsom van de afzonderlijke 

stappen zou doen vermoeden. Er moet immers veel gecommuniceerd worden met de te buisvesten groep en 

organisatie. Het kost veel tijd om de benodigde verandering in bet denkproces over de inricbting van 

kantoorgebouwen te bewerkstelligen. Zo moet voor bet traject tot aan de implementatie rekening gehouden 
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worden met een tijdsduur van 6 tot 9 maanden. Deze tijdsplanning is opgesteld op basis een richtlijn die is 

opgenomen in de handleiding van de methode (bijlage L). Deze is gebaseerd op literatuur en eerder 

uitgevoerde projecten, zodat de planning in de praktijk haalbaar zal zijn. 

Omvang van het project 

Om ervaring op te doen wordt in een organisatie vaak gestart met een pilotproject op kleine schaal. Uit de 

in de pilot naar voren gekomen bevindingen wordt een ontwerp/concept ontwikkeld dat toepasbaar zal zijn 

voor de totale organisatie. Dit concept kan in fasen in de organisatie ingevoerd worden. Daarnaast wordt 

bij een verhuizing of nieuwbouw regelmatig het concept in een keer voor de hele organisatie ingevoerd. 

Op een project op te kunnen starten is het nodig te weten welke omvang en impact het project zal gaan 

hebben en welk belang eraan gehecht wordt. 

Financieel en procedureel organisatorische planning 

Om tijdens het planningsproces niet voor grote verrassingen te komen te staan en het project tot uitvoering 

te kunnen brengen is het nodig een financiele planning op te stellen op basis waarvan een budget vrijge

maakt kan worden. De grootte van dit budget hangt samen met de omvang van het project. Wanneer dit 

alles is gebeurd is het eveneens noodzakelijk de financien te beheersen. In bijlage I van het rapport zijn 

kentallen opgenomen, gebruikt voor het pilotproject, die mogelijk bij herhaling van het proces kunnen 

worden geraadpleegd. 

Naast de financiele veiligstelling van het project is het nodig hetzelfde te doen voor de procedureel 

organisatorische aangelegenheden. Zoals al eerder is opgemerkt heeft het project grote gevolgen voor de 

manier van werken en de totale organisatie. Deze veranderingen dienen vastgelegd te worden zodat in 

latere stadia van invoering van het project deze veranderingen niet nog eens tot discussie zullen leiden. 

4.6 Specifieke analyse 
In de analyse van de organisatie, de te huisvesten groep en de bouwkundige omgeving van die groep dient 

gebruik gemaakt te worden van gesprekken met het management van grof naar fijn. Daarnaast kan gebruik 

gemaakt worden van interviews en observaties van de te huisvesten groep, gebruik makend van analyse

technieken met betrekking tot de uit te voeren werkprocessen. In deze fase zullen tevens nulmetingen 

uitgevoerd moeten worden om aan het einde van het project een uitspraak te kunnen doen over de uitkomst 

van het project en voor de toekomst van het project te leren. Het gaat hierbij om het ruimtegebruik en de 

beleving van de werknemers. 

4.6.1 Analyse van de organisatie 

Als eerste zal gekeken worden naar de kantoororganisatie, omdat deze de omgeving van het project 

afbakend. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de informatie die reeds is vastgelegd in de eerste 

analysestap van het project (paragraaf 4.3). 
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4.6.2 Analyse van werkprocessen 
Daar in de methode een stap is opgenomen waarin werkprocessen aan de orde komen is voor het ontwik

kelen van de methode literatuur bestudeerd met betrekking tot sociotechniek en gehanteerde analysetech

nieken binnen de sociotechniek. Naast het beschrijven van werkprocessen wordt hier ingegaan op de 

kwaliteit van het werk en de uitwerking daarvan op het voorkomen van stress in de werkomgeving. 

W anneer de kwaliteit van de werkprocessen niet voldoende blijkt te zijn, kan deze aan herontwerp worden 

blootgesteld zodat verbetering van de gehanteerde werkprocessen plaats vindt. De verbeterde werkproces

sen kunnen bijdragen aan het gemotiveerd werken van de werknemers. Het gaat echter te ver om dit in het 

afstudeeronderzoek op te nemen zodat bet onderzoek beperkt wordt tot het beschrijven van de werk

processen op basis van de bestudeerde analysetechnieken [WEBA, 1989]. 

Voordat een vereenvoudigde, toegepaste versie van de WEBA (Welzijn Bij de Arbeid)-methodiek wordt 

uitgevoerd moet gekeken worden of de informatie die nodig is voor het beschrijven van de werkprocessen 

niet reeds binnen de organisatie is vastgelegd. De werkprocessen werden in het verleden vaak vastgelegd 

in microstructuren en workflowdiagrammen. Er wordt hier over het verleden gesproken om dat binnen de 

veranderende organisatie deze documenten snel verouderen en vastlegging in deze vorm steeds vaker 

achterwege wordt gelaten. 

De informatie die nodig is voor het kunnen beschrijven van de werkprocessen is afgeleid van de eerder 

genoemde WEBA-methodiek. Hierin wordt beschreven dat een functie in het algemeen bestaat uit een 

aantal verschillende taken die op hun beurt weer uit een aantal verschillende handelingen bestaan. 

Functie 

Verschillende taken 

Verschillende handelingen 

Albeelding 11: Onderverdeling functie in taken en handelingen 

Hier sluit de methodiek aan op de sociotechniek waar bij het bestuderen van het arbeidsproces een 

onderscheid wordt gemaakt tussen procestaken met een verschillende functie voor of bijdrage aan het 

produktieproces: voorbereidende, uitvoerende, ondersteunende en organiserende functies. Een dergelijke 

indeling kan men ook toepassen bij het analyseren van functiessamenstelling. Een functie kan dus theore

tisch gesproken bestaan uit voorbereidende, uitvoerende, ondersteunende en organiserende taken: 

organlseren 

voorberelden resultaat 

ondersteunen 

Albeelding 12: Taken 
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Deze indeling is sluitend en kan in principe op alle soorten functies toegepast worden. 

Zo moet in deze analysestap van de ontwikkelde methode worden geanalyseerd uit welke afzonderlijke 

taken een functie is samengesteld. Men gaat bij het in kaart brengen van de functiesamenstelling als volgt 

tewerk: 

• eerst wordt vastgesteld wat de uitvoerende taken zijn. 

• vervolgens wordt nagegaan welke voorbereidende en ondersteunende taken hierbij horen. 

• tot slot worden de organiserende taken geinventariseerd. 

Eerst moeten de uitvoerende taken vastgesteld worden, omdat zij mede bepalen wat voorbereidende en 

ondersteunende taken zijn. V oor de bepaling van de uitvoerende taken kan het beste de functiebenaming 

(of de hoofdactiviteit) als uitgangspunt worden genomen. Daarnaast zijn er zes aspecten die tesamen een 

arbeidstaak bepalen. Het gaat daarbij om: 

Normen (produktieopdracht/werkinstructies) 

• WAT: de produktspecificaties, die aangeven hoe de output (het eindprodukt) eruit moet zien. 

• HOE: de processpecificaties, die aangeven hoe men het produkt moet maken. 

• HOEVEEL: de produktienormen, die vertellen hoeveel men moet doen ofin welke tijd. 

Materiaal 
Datgene wat bewerkt, verwerkt of behandeld moet werden (respectievelijk materiaal, informatie of 

mensen). 

Faciliteiten 
De kantoorinrichting die ondersteuning geeft aan het werkproces. Denk hier aan werkruimte, geluid, 

verlichting, klimaat, stoffen etc. 

Gereedschappen 
De gereedschappen en de machines, de software of informatie ( denk aan operatorarbeid of administratief 

werk) of mensen (denk aan leidinggevend werk). Het gaat om hulpmiddelen bij het 'transformeren van de 

input in output'. 

Opera ties ( arbeidshandelingen) 

De handelingen die binnen een functie verricht moeten worden, om bet uitgangsmateriaal te bewerken, 

verwerken of behandelen tot het eindprodukt. 

Resultaat 
Informatie over uitkomst van bet werkproces. 

De diverse onderdelen van een arbeidstaak verhouden zich als volgt: 
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materiaal 

normen 

operaties 

t 
faciliteiten, 

gereedschappen 

Atbeelding 13: Onderdelen van een arbeidstaak 

resultaat 

De voorbereidende taken zijn taken die uitgevoerd moeten worden voordat men met bet eigenlijke werk 

( de uitvoering) kan beginnen. Ondersteunende taken zijn taken die ervoor moeten zorgen dat een uitvoe

rende taak ongestoord voortgang kan vinden. Organiserende taken hebben betrekking op samenwerking of 

overleg met anderen; de contacten gaan verder dan het niveau van de individuelen werkplek. De organise

rende taken kunnen drie vormen hebben: 

• functionele contacten: als er iets geregeld moet worden, neemt men contact op met de anderen; 

• werkoverleg: men komt periodiek bij elkaar om problemen te bespreken; 

• taakgroep: planning en verdeling van het werk door een groep collega's. 

Nu bekend is welke informatie nodig is om de werkprocessen van de te huisvesten groep te kunnen 

beschrijven is bet mogelijk om de te buisvesten groep te analyseren. Door bet observeren van de groep en 

bet bouden van interviews, met bebulp van beschreven aandachtspunten gericht op de te verkrijgen 

informatie kan deze analyse worden uitgevoerd. 

4.6.3 Analyse van bet gebouw 

Een analyse van het gebouw worden uitgevoerd door gebruik te maken van de REN-norm. De REN zal 

niet gebruikt worden op de manier waarvoor deze ontwikkeld is, omdat dit een beperking van de informa

tie oplegt door de karakterisering van de informatie. Hierdoor is de REN-norm omgebouwd tot toetsings

norm. Door gebruik te maken van de verschillende aspecten van de REN-norm is het niet waarschijnlijk 

dat belangrijke aspecten van het gebouw over het hoofd worden gezien. Deze lijst is uitgewerkt in de 

bandleiding behorende bij de methode (bijlage L). Daarnaast moet binnen de organisatie reeds vastgelegde 

informatie worden verzameld. Het gaat hierbij om plattegronden (op schaal) en installatietekeningen. 

4.6.4 Nulmetingen 

Uit de voorgaande stappen zijn veel gegevens over de te huisvesten groep of organisatie bekend. Wat nog 

ontbreekt zijn de aantallen van de verschillende soorten werkplekken. Ten eerste hangen deze natuurlijk af 

van de grootte van de te huisvesten groep of organisatie. Daarnaast hangen deze af van het aantal deeltij

dwerkers en de mate waarin het rnogelijk is banen te delen. 

Om te voorkomen dat er voor de werknerners geen plek is wanneer zij op het werk kornen is bet nodig bet 

aantal werkplekken af te sternrnen op de piekbelasting van de aanwezigheid van de groep. Orn deze 

piekbelasting vast te stellen is het nodig een multi moment opname te rnaken van de aanwezigheid van de 
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werknemers en daannee de bezettingsgraad van de werkplek. Een multi moment opname is slechts 

bruikbaar wanneer de metingen frequent genoeg en een bepaalde tijd lang uitgevoerd worden. Uit gesprek

ken met deskundigen blijkt dat wanneer ieder half uur gemeten wordt en dit drie weken lang, er steeds 

hetzelfde beeld uit voort komt. Dit betekent dat een week lang meten een voldoende afspiegeling van de 

aanwezigheid van de groep geeft. 

Daarnaast moet in deze fase van het project aandacht worden besteed aan de verschillende aspecten die op 

lange termijn van belang zijn voor het beoordelen en evalueren van het ontwerp. Dit betekent dat de 

bezettingsgraad van de werkplek en het aantal vierkante meters kantooroppervlak moeten worden vastge

legd, alsmede het tot uitvoering brengen van een belevingsonderzoek. 

De in de analysestap verlcregen informatie en inzichten dienen te worden vastgelegd in een basis program

ma van e1sen. 

4. 7 Matching op conceptueel niveau 
In deze stap wordt op zeer eenvoudige wijze een van de nieuwe standaard kantoorinrichtingsconcepten aan 

de functionele groep gekoppeld. Dit concept is globaal passend voor de functionele groep waarvoor het 

concept ontwikkeld dient te worden. 

In de stap wordt een keuze gemaakt uit de in de literatuur beschreven kantoorinrichtingsconcepten. Er is 

gekozen voor de meest eenvoudige methode die op basis van de mate van onderling contact en aanwezig

heid op de werkvloer een passend concept aan de groep toekent [Van Wagenberg, 1995]. Waarbij gebruik 

wordt gemaakt van het volgende schema: 

V eel contact bij 

het werk 

Alleen 

werken 

A B 

C D 

Permanent Pennanent 

aanwezig afwezig 

Waarbij de verschillende letters staan voor: 

A. Kloosterkantoor met vaste en wisselwerkplekken; 

B. Groepskantoor met wisselwerkplekken; 

C. Combikantoor met vaste werkplekken; 

D. Kantoorhotel/thuiswerkplek. 

Uit de toepassing van de methode in de case-study en toepassing van de verschillende kantoorinrichtings

concepten in bestaande gebouwen blijkt dat de beschreven kantoorinrichtingsconcepten vaak niet op de 

manier zoals zij zijn beschreven in een reeds bestaand kantoorgebouw zijn te passen. Dit komt omdat in 
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de methode het gebouw volledig buiten beschouwing wordt gelaten, terwijl het een van de meest starre 

randvoorwaarden van het project is. Op grond van deze constatering is in de voor het afstudeeronderzoek 

ontwikkelde methode er voor gekozen om het concept dat uit de match naar voren is gekomen als beeld

vormende element en onderlegger voor het ontwerp te gebruiken en wat ingevuld zal worden op basis van 

de voor het werkproces benodigde faciliteiten. 

4.8 Matching op werkproces niveau 
In deze stap van de methode wordt het werkproces van de te huisvesten groep gematcht aan uit te voeren 

werkprocessen teneinde te komen tot een invulling van het kantoorinrichtingsconcept. Hiertoe worden 

specifieke werkprocessen geformuleerd, waaraan met behulp van een eenvoudig stroomschema ondersteu

nende faciliteiten worden toegekend. 

4.8.1 Taken in kantoororganisaties 

Zoals bij de analyse van werkprocessen reeds is vermeld bestaat een functie uit verschillende taken. Er kan 

onderscheid worden gemaakt tussen procestaken met een verschillende functie voor of bijdrage aan het 

produktieproces: voorbereidende, uitvoerende, ondersteunende en organiserende taken [WEBA, 1989]. 

Vertaald naar de kantoororganisatie zijn binnen een kantoororganisatie de volgende taken te onderschei

den, welke in de beschrijving van de verschillende specifieke werkprocessen toegepast zullen gaan 

worden: 

• voorbereidende taken: - beleidsbepalend; 

• uitvoerende taken: - routinematig, handarbeid, kortcyclisch; 

- deskundig, hoofdarbeid, niet-kortcyclisch: 

- functie specifiek; 

- innovatief; 

• ondersteunende taken: - administratief; 

- secretarieel; 

- archiverend; 

- controle; 

- inwerken, begeleiden en opleiden; 

• organiserende taken: - leidinggevend, besluitvormend. 

Daarnaast kan bij de beschrijving van de werkprocessen gebruik worden gernaakt van de verschillende 

soorten werkgroepen die zich binnen de organisatorische eenheden van een kantoororganisatie onderschei

den, afhankelijk van de taakafhankelijkheid van de werknemers binnen deze werkgroepen [Brill, 1985]. Er 

zijn onafhankelijke, opeenvolgende en team werkgroepen te onderscheiden. 

Onafhankelijke werkgroep 

De onafuankelijke werkgroep bestaat uit werknemers die elk een complete taak hebben waar zij zelfstan

dig aan kunnen werken. De taken kunnen parallel worden uitgevoerd. ledere werknemer in deze groep is 

gelijk en het maakt dan ook niet uit aan wie een bepaalde opdracht wordt gegeven. De werkgroep kan een 
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redelijk groot aantal werknemers bevatten, omdat er weinig coordinatie vereist is. Interactie tussen de 

werknemers is niet noodzakelijk om de taak goed af te kunnen ronden, maar wordt wel gebruikt om 

bepaalde vaardigheden te onderhouden en om nieuwe problemen samen op te lossen. De cohesie binnen de 

groep is meer sociaal dan functioneel. Deze werkgroep vraagt om weinig flexibiliteit van de omgeving, 

omdat alle werkplekken identiek zijn. 

Opeenvolgende werkgroep 

De opeenvolgende werkgroep wordt gevormd door werknemers die in verschillende werkcategorieen 

werken. ledere werknemer doet een klein deel van een groter geheel, dat in een vastgestelde volgorde moet 

worden uitgevoerd. De werkgroep is middelgroot. De omgeving moet enige flexibiliteit hebben om in te 

kunnen spelen als er bepaalde taakelementen veranderen. Bij problemen wordt de hulp van de leidingge

vende, de afdelingschef, ingeroepen. De werkgroepcohesie heeft meer een sociaal clan een functioneel doel. 

Team werkgroep 

De team werkgroep bevat werknemers uit verschillende werkcategorieen die samen en tegelijk aan een 

grote opdracht werken. Iedere werknemer brengt zijn eigen kennis en vaardigheden in en deelt deze met de 

groep. De werkstroom is complex en gevarieerd. Voor deze manier van werken is een grote mate van 

interactie vereist, zowel tijdens het ontwerpen als tijdens de verdere uitwerking hiervan. Problemen die 

ontstaan worden binnen de groep opgelost, gebruikmakend van de mix van capaciteiten van de werkne

mers. De cohesie van deze werkgroep is zowel functioneel als sociaal. De omgeving waarbinnen deze 

groep werkt moet flexibel zijn. De produktiviteit van de werknemers stijgt wanneer zij regelmatig geplan

de ontmoetingen hebben met mensen van binnen en buiten de werkgroep. 

4.8.2 ( Gedrags )variabelen 

Het ondersteunen van het primaire proces staat m de methode, om te komen tot een passende 

kantoorinrichting, centraal. Om deze adequate ondersteuning te kunnen bewerkstelligen vraagt ieder 

werkproces, met de bijbehorende specifieke kenmerken, om aangepaste faciliteiten. Het is echter onmoge

lijk om voor ieder werkproces eisen op te stellen ten aanzien van de kantoorinrichting. Daartoe zullen een 

aantal basistypen werkprocessen worden gedefmieerd, waarin alle werkprocessen onder te brengen zijn. In 

het vervolgtraject van het rapport zullen de basistypen werkprocessen aangeduid worden met de term 

'taakprocessen'. Dit om verwarring met bestaande, in de kantoororganisatie gehanteerde werkprocessen, 

te voorkomen. 

Na definitie van de taakprocessen, zullen korte omschrijvingen van de taakprocessen aan de orde komen. 

Hierin zal gebruik worden gemaakt van nader te defmieren variabelen. Het gaat daarbij om de volgende 

variabelen [Huizer, 1996]: 

Communicatie 

De mate waarin communicatie nodig is bij het uitvoeren van het werk. Het gaat hierbij om zowel formele 

als informele communicatie. 
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Concentratie 

De mate waarin concentratie vereist is om het werk naar behoren uit te kunnen voeren. 

Functie specifiek 

De mate waarin specifieke kennis nodig is om het werk uit te kunnen voeren. Het gaat hierbij veelal om 

hoofdarbeid, niet-kortcyclische arbeid ofwel intellectueel werk. Hier in is onderscheid te maken in deskun

dige en innovatieve werkprocessen. 

Deskundig: werk uitvoeren door mensen met specifieke kennis. De werkzaamheden vragen om het nemen 

van belangrijke beslissingen, maar zijn niet iedere keer nieuw. Bestaande ideeen worden uitgewerkt. 

Innovatief: De activiteiten zijn iedere keer weer nieuw. Het werk is innoverend en creatief. Er worden 

nieuwe ideeen gekoppeld aan bestaande ideeen. 

Routine 

Routine werk bestaat uit activiteiten die telkens weer terug keren en een algemeen karakter hebben. De 
handelingen zijn over het algemeen handmatig en mogelijk kort-cyclisch. 

Groepsmatig 

Het werk wordt met een groep uitgevoerd. Samen wordt er voor het eindprodukt gezorgd. De groep is zelf 

verantwoordelijk voor het eindresultaat. 

lndividueel 

Het werk kan geheel zelfstandig uitgevoerd worden. Er is beperkte functionele afhankelijkheid van 

anderen. Men is persoonlijk verantwoordelijk voor het eindresultaat. 

Enkele werkplek 

De mate waarin men aanwezig is op de eigen werkplek. Daadwerkelijk achter het eigen bureau aan het 

werk. De aard van het werk vereist een werkplek. Sharen is niet mogelijk. Men bezit een persoonlijk 

archief en informatietechnologie. 

Meerdere werkplekken 

De mate waarin men aanwezig is op de eigen werkplek. Daadwerkelijk achter het eigen bureau aan het 

werk. De aard van het werk maakt het noodzakelijk om verschillende soorten werkplekken te creeren. 

Sharen is mogelijk. 

Om inzicht te krijgen in de onderlinge relaties van de verschillende variabelen, zijn deze in de volgende 

tabel tegen elkaar uitgezet. De tabel is gebaseerd op een tabel uit de tussenrapportage van Karen Huizer 

[maart 1996]. Er is echter een verandering aangebracht in de relatie tussen de variabelen cornmunicatie en 

routine. Deze stond in de tabel uit de literatuur aangeduid met een onderling negatief verband. Uit andere 

bronnen [o.a. Veldhoen, 1995; Santen, C. Van, 1995] blijkt dat cornmunicatie een steeds belangrijkere rol 

in de kantoororganisatie inneemt, ongeacht het soort werk dat wordt uitgevoerd. Op basis van deze 
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gegevens kan er geen negatieve beoordeling toegekend worden aan de genoemde variabelen. Ook bij 

routinematige arbeid zal communicatie een belangrijke rol innemen. Dit leidt tot een positief verband. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: cone. 

communicatie 

concentratie 

specifiek + + 

routine + 

groepsmatig + 0 

individueel 0 + 

enkelewp. 0 + 

meerwp. + 0 

Bron: Huizer, tussenverslag 19%. 

- = geen samenhang 

0 = neutraal 

+ = enige samenhang 

Tabet 3: Onderling verband variabelen 

4.8.3 Definitie taakprocessen 

specifiek 

+ 

+ 

+ 

0 

+ 

+ 

routine groepsmatig individueel enkele wp meerwp 

+ + 0 0 + 

0 + + 0 

+ 0 + + 

+ 0 + + 

+ }::_:::::::::::;::::;; :~: 0 + 

0 L .... : .................. ~ .............. t. + 0 

+ 0 + 

+ + 0 

In de literatuur en praktijk zijn drie dimensies te onderscbeiden. Zij worden aangeduid als van groot 

belang voor de omschrijvingen van de werkprocessen in een kantoororganisatie en de daarmee samen

bangende inricbting van bet kantoor. Hierdoor wordt een link gelegd tussen de verschillende werk- en 

taakprocessen en de kantoorinricbtingsconcepten. Het gaat daarbij om de volgende dimensies: 

• mate van concentratie tijdens bet werkproces, 

• mate van communicatie tijdens het werkproces, 

• individueeV groepsmatig werken. 

Dezelfde drie dimensies vallen in bovenstaande tabel op door een negatief onderling verband. Een negatief 

verband houdt in dat een taakproces kan worden gekarakteriseerd door slechts een van de variabelen. Een 

voorbeeld hiervan is dat een taakproces of routinematig is of juist concentratie vereist. Uitzondering 

hierop is vormt de communicatie. Zoals al eerder vermeld is communicatie voor alle taakprocessen van 

belang. De mate van dit belang varieert, waardoor de variabele toch te gebruiken is als dimensie. Op basis 

van deze bevindingen zijn de drie dimensies gedefinieerd. 

Bovenstaande uiteenzetting levert een driedimensionaal plaatje op waaruit acht taakprocessen naar voren 

komen. 
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toenemende mate van 
communica iA 

algemeen 
(routine) 

A 

C 

Afbeelding 14: Taakprocessen 

8 

D 

groepsmatl 

toenemende mate van 
,--------,r--co""'-'-,mmunicatle 

E 

G 

algemeen 
(routine) 

F 

H 

functle speciflek 
(concentratle) 

lndlvidueel 

functle speclflek 
(concentratle) 

Op basis van bovenstaand schema zijn de volgende taakprocessen te definieren: 

A. ondersteunend secretarieel 

B. geven van leiding 

C. monotone administratieve werkzaamheden, aan beeldscherm 

D. afwisselende, deskundige/innovatieve werkzaamheden, individueel uitgevoerd, 

E. werkoverleg, 

F. vergaderen, opleiden, 

G. routinematige werkzaamheden, uitgevoerd in groepsverband, 

H. werkzaamheden uitgevoerd door deskundigen, werkend in groepsverband. 

Om duidelijk te maken wat onder de verschillende taakprocessen wordt verstaan zijn de volgende om

schrijvingen opgesteld: 

A. Ondersteunend secretarieel 

Er wordt veelal individueel routinematig werk uitgevoerd. De werknemers zijn veel op de eigen werkplek 

aanwezig. Het werk is zelfstandig uit te voeren en client ter ondersteuning van de afdeling. Naast bet 

verwerken van gegevens is bet maken van afspraken, voor de medewerkers op de afdeling een taak van de 

ondersteunend secretariele medewerker. De medewerker dient als vraagbaak voor de afdeling en moet ook 

als zodanig te bereiken zijn. Dit vraagt om goede comrnunicatiefaciliteiten. 

De medewerkers van de afdeling zijn afhankelijk van bet werk dat uitgevoerd wordt door de administratief 

ondersteunende medewerker. De administratief ondersteunende medewerker voert ondersteunende taken 

uit om andere medewerkers te ontlasten en hen meer tijd te geven om deskundig werk te verrichten. Dit 

maakt dat bet werkproces ingedeeld kan worden in de afhankelijke, opeenvolgende werkgroep. Het werk 

wordt voor een groat deel uitgevoerd met behulp van een computer/terminal, aangesloten op het Local 

Area Network (LAN). Daarnaast wordt veel gebruik gemaakt van de telefoon. 
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B. Geven van leiding 
Er worden individueel voorbereidende en organiserende taken tot uitvoering gebracht. V oor het geven van 

leiding is men weinig op de eigen werkplek aanwezig. Meestal vindt communicatie plaats, op of rond de 

werkvloer of in de vorm van vergaderen. De werkplek van een leidinggevende is direct op of naast de 

werkvloer gesitueerd. Voor het geven van leiding is concentratie vereist en is veel communiceren noodza

kelijk. Het taakproces kan ingedeeld warden in de onafhankelijke werkgroep. 

C. Monotone administratieve werkzaamheden, aan beeldscherm 

De hand- en routinernatige handelingen warden veelal individueel in een uitvoerende taak uitgevoerd, door 

gebruik te maken van een computer, aangesloten op het LAN en van een telefoon. Afhankelijk van het uit 

te voeren proces (specifiek voor de afdeling) is het mogelijk dit basistype werkproces te omschrijven als 

onafhankelijk of opeenvolgend. Het is namelijk mogelijk om de taken, uit te voeren door middel van 

taakverbreding en taakverrijking, tot een afgeronde taak te definieren. Vroeger waren deze medewerkers 

veelal meer van elkaar afhankelijk. Dit veroorzaakt opstoppingen in het werkproces. Door toepassing van 

informatietechnologie is dit minder geworden. Het werk wat uitgevoerd wordt is hand- en routinematig. 

Dit maakt het mogelijk om meerdere medewerkers in een ruimte te huisvesten. 

D. Afwisselende, deskundige/innovatieve werkzaamheden, individueel uitgevoerd 

Er wordt individueel aan een complexe opdracht gewerkt (uitvoerende taak). Daar een complexe opdracht 

tot uitvoering moet worden gebracht bestaat het werk uit hoofdarbeid, welke concentratie vereist. Een 

groot gedeelte van de werktijd wordt besteed aan het analyseren, evalueren en/of produceren van rappor

ten. De werkzaamheden die dit met zich meebrengen zijn lezen, schrijven, rekenen en denken. Het werk is 

zelfstandig en daardoor is de werknemer niet afhankelijk van collega·s. Zij vormen een onafhankelijke 

werkgroep. De werknemers zijn veel op de eigen werkplek aanwezig en willen daar in stilte kunnen 

werken (concentreren). Wanneer zij behoefte hebben om over bepaalde zaken te overleggen, dan zoeken 

zij een collega op om dit te doen. De werknemers in dit type werkproces maken veel gebruik van compu

ters met complexe systemen. V oor de communicatie maken zij gebruik van e-mail en telefoon. 

Naast deze plaatsgebonden deskundige werknemers bestaat er een groep die meer mobiel is en veel van 

hun werkzaamheden buitenshuis uitvoeren. Zij hebben wanneer ze op het kantoor aanwezig zijn behoefte 

aan overleg met collega·s en besteden daarnaast tijd aan het voorbereiden of uitwerken. Aangezien dit 

werk complex is, is het noodzakelijk dat zij zich goed kunnen concentreren op de werkplek. Door de vele 

afwezigheid van de werkplek is behoefte aan persoonsgebonden aparatuur en communicatievoorzieningen, 

zoals laptops en mobiele telefoons. Ook medewerkers die bezig zijn met innovatieve werkzaamheden 

vallen onder individueel deskundige medewerkers met het verschil dat zij met collega's communiceren om 

inspiratie op te doen en zo de creativiteit binnen de afdeling te bevorderen. De werkgroep bestaat uit 

mensen met verschillende disciplines. Hierdoor zullen de medewerkers minder op de werkvloer aanwezig 

zijn en meer behoefte hebben aan persoonsgebonden voorzieningen om te kunnen communiceren. 
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E. Werkoverleg 

Het werkoverleg is een ondersteunende taak, binnen een afdeling, en vindt eens in de twee tot vier weken 

plaats. Het werkoverleg is te plaatsen onder fonnele communicatie, waartoe alle medewerkers van de 

afdeling zijn uitgenodigd. Bij een werkoverleg zijn er in de regel 15 tot 20 personen aanwezig, afhankelijk 

van de grootte van de afdeling. Het werkoverleg is onder te brengen in een team werkgroep. Werkoverleg 

dient ertoe medewerkers op de hoogte te bouden over de stand van zaken binnen de organisatie, afdeling 

en lopende c.q. toekomstige projecten. Daamaast kunnen medewerkers tijdens het werkoverleg kenbaar 

maken wat ze van de situatie vinden en andere punten naar voren brengen, die discussie behoeven. 

F. Vergaderen, opleiden 

Vergaderen 

Vergaderen is een van de ondersteunende taken van bet werkproces en dient ter uitwisseling van infonna

tie op de fonnele manier. Over het algemeen vinden vergaderingen plaats in groepjes van 4 tot 15 perso

nen. Deze mensen kunnen binnen het bedrijf werkzaam zijn, maar mogelijk ook extern. Een vergadering is 

een vonn van een team werkgroep, met een snel veranderende samenstelling. Vergaderen vindt plaats in 

groepsvonn. Men vergadert meer naarmate men meer verantwoordelijkheden draagt en deskundigheid 

vereist is voor de uit te voeren werkzaamheden. Routinematige werknemers zullen, op basis van deze 

criteria, niet zo vaak deelnemen aan vergaderingen. 

Opleiden 

Opleiden van werknemers vindt overal in de organisatie plaats. Het client ter vergroting van de kennis van 

de werknemers en daarmee van bet bedrijf. Opleiden vindt plaats in groepsverband om naast degene die de 

opleiding verzorgt ook van elkaar te kunnen leren. Dit gebeurt onder andere door fonneel en informeel met 

elkaar te communiceren. 

G. Routinematige werkzaamheden, uitgevoerd in groepsverband 

Er wordt in groepsverband een uitvoerende taak zowel hand- als routinematig tot uitvoering gebracbt. De 

medewerkers zijn vaak op de eigen werkplek aanwezig en zijn als groep afhankelijk van elkaar. Ze moeten 

bijvoorbeeld bet werk krijgen van een collega en als zij er zelf mee klaar zijn, gaat bet werk naar een 

volgende collega; een opeenvolgende werkgroep. Bij bet tot uitvoering brengen van de handelingen wordt 

gebruik gemaakt van faciliteiten op bet gebied van data- en telecommunicatie. Veel routinematige werk

zaamheden worden geautomatiseerd waardoor de medewerkers een meer beeldscbenn controlerende taak 

krijgen. Door de steeds verdergaande automatisering worden de programma's/systemen die daarvoor 

gebruikt worden steeds complexer. Dit heeft als gevolg dat de kantoororganisatie van een meer produktie

omgeving naar een kantooromgeving verandert. 

H. Werkzaamheden uitgevoerd door deskundigen, werkend in groepsverband 

Om deze groep te omschrijven kan er uitgegaan worden van de omschrijving van ' de deskundi

ge/innovatieve werknemer, individueel uitgevoerd'. Ook bier wordt door een groep aan een complexe 
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opdracht gewerkt. De zogenaamde team werkgroep. 

Het verschil zit grotendeels in de samenstelling van de groep en de manier waarop het werk wordt uitge

voerd. In plaats van alle medewerkers in een kleine ruimte te huisvesten om concentratie te bevorderen kan 

er voor gekozen worden om het team, als groep, in een ruimte te huisvesten. Zo wordt de communicatie 

bevorderd en kan deze zeer direct plaatsvinden. Dit biedt vooral voordelen voor de innovatieve werkne

mers. Immers, medewerkers die bezig zijn met innovatieve werkzaamheden zijn deskundige medewerkers. 

Het grootste verschil is <lat zij meer met collega · s communiceren om inspiratie op te doen en de creativiteit 

te bevorderen. De werkgroep bestaat uit mensen met verschillende disciplines. Innovatieve medewerkers 

zijn minder op de werkvloer aanwezig en hebben meer behoefte hebben aan persoonsgebonden voorzie

ningen (data- en telecommunicatie). 

4.8.4 Faciliteiten 

Op basis van de drie dimensies (communicatie, concentratie en individualiteit) zijn een aantal standaard 

faciliteiten gedefinieerd, die ondersteuning bieden aan de verschillende taakprocessen. Het gaat daarbij om 

de volgende faciliteiten: 

Stilte werkplek 

Ruimte voor een of maximaal twee werkplekken, waar men zich af kan sluiten van de rest van de werk

vloer. Er kan voor gekozen worden om in deze ruimte zelfs geen telefoon te plaatsen om volledige 

concentratie te kunnen garanderen. De ruimte is klein en voorzien van de standaard voorzieningen voor 

een werkplek en de benodigde apparatuur. De afscheiding met de omgeving dient geluiddicht te zijn. Ze is 
echter van glas om toch contact met de 'buitenwereld' te houden. Wanneer echter de mate van concentratie 

niet zo hoog is, verdient het de voorkeur om de deur open te laten. Dit bevordert contact met de andere 

werknemers. 

Routine werkplek 

De routine werkplek is een standaard werkplek voorzien van computer en telefoon. Ze bevindt zich vaak 

in een ruimte met meerdere werkplekken, omdat een lage graad van concentratie vereist is en het werk 

vaak zeer eentonig is. Zo kunnen werknemers de sleur ontlopen door sociaal contact met werknemers in de 

directe nabijheid. 

Vergaderruimte 

Formele communicatie vindt plaats in groepsverband. De groepen varieren echter zodanig in grootte dater 

voor de verschillende groepen verschillende voorzieningen moeten warden getroffen. 

Persoonlijk overleg: Formeel overleg tussen twee personen vindt vaak, indien mogelijk, plaats op de 

werkplek zelf. Hiertoe is een verlengd bureau of aangepaste vorm van het bureau met enkele stoelen 

voldoende. De werkplek moet echter wel afsluitbaar zijn, zodat de benodigde privacy kan worden gegaran

deerd. 
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Vergaderen: Formeel overleg met 4 tot 15 mensen vindt plaats is verschillende vergaderruimten, afhank

elijk van de groepsgrootte. De ruimte is afsluitbaar en transparant. Wanneer nodig kan die transparantie 

teniet gedaan worden door het sluiten van lamellen of luxaflex. De vergaderruimte is voorzien van een of 

meerdere tafels en voldoende stoelen. Daarnaast is er vaak in een aparte voorziening voor de spreker 

voorzien. 

Werkoverleg: Werkoverleg vindt plaats in groepen van 15 tot 20 personen, afhankelijk van de grootte 

van de afdeling. Het overleg wordt vaak geleid door een manager of afdelingschef. V oor het werkoverleg 

wordt gebruikt gemaakt van vergaderruimten die voldoen als accommodatie voor een zodanig grote groep. 

Als voorzienigen in vergaderruimten zijn aanwezig: overheadprojector, whiteboard en flipovers. 

Opleiden: Voor het opleiden van medewerkers kan gebruik worden gemaakt van de aanwezig vergader

ruimten, voorzien van extra aparatuur. Hierbij moet dan gedacht worden aan o.a. video, diaprojector. 

W anneer het om grote groepen gaat, zullen de aanwezige vergaderruimten niet voldoen en moet uitgewe

ken worden naar een opleidings- of zalencentrum. 

Sociohoek 

Sociale communicatie vindt plaats op plaatsen waar men elkaar kan ontmoeten zonder dat anderen daar 

last van hebben. Deze plaatsen kunnen vormgegeven worden als een zithoekje met luie banken, een tafel 

met een paar stoelen of een leestafel met vakliteratuur. Mensen komen elkaar nu al tegen bij het halen van 

een kopje koffie ofhet kopieren van enkele documenten. Wellicht kunnen de ruimten voor sociale comrnu

nicatie in het kantoorinrichtingsconcept gesitueerd worden bij een pantry, kopieerfaciliteiten of in de 

algemene ruimte van de verdieping. 

De soorten faciliteiten die reeds beschreven staan bieden ondersteuning aan een enkel taakproces. Een 

functie c.q. werkproces bestaat echter vaak uit een samenvoeging van verschillen taakprocessen. Dit 

betekent dat voor de ondersteuning van functies en werkprocessen een combinatie van verschillende 

soorten basistypen faciliteiten nodig zal zijn. De uiteindelijk samenstelling van die basistypen faciliteiten 

dient te worden gebaseerd op het uit te voeren werkproces (combinatie van taakprocessen). Er zijn echter 

enkele combinaties van taakprocessen die in de kantoororganisatie veelvuldig voorkomen. Met behulp van 

de navolgende ornschrijvingen zijn de complexere basistypen faciliteiten, nodig voor een adequate 

ondersteuning van die taakprocessen, gedefinieerd. Het gaat daarbij om de: 

Functie specifieke werkplek 

De functie specifieke werkplek is een werkplek voorzien van meer dan standaard voorzieningen Hierbij 

valt te denken aan stilte werkplekken, voorzien van apparatuur die nodig is voor de specifieke taak die 

uitgevoerd dient te worden. Naast deze werkplekken is het voor een deskundige en innovatieve medewer

ker van groot belang om informatie en creatieve ideeen uit te wisselen met collega's. Dit vraagt om naast 

de stilte werkplek, een ruimte waar men kan overleggen, lezen en informatie uitwisselen. Dus de benodig-
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de ruimte om te communiceren: vergaderruimte en sociohoek. 

De uitvoering van het geheel dient transparant en open te zijn. Medewerkers moeten zich niet op kunnen 

sluiten voor andere medewerkers. Om dit te bewerkstelligen kan veel gebruik van glas gemaakt worden. 

W anneer men afleiding door voorbijgangers wil voorkomen, dient men de scheidingswanden met het 

'openbare gebied' te voorzien van een niet transparant deel tot een hoogte van ongeveer 1,30 meter. 

Scheidingswanden tussen de verschillende stilte werkplekken dienen wel grotendeels gesloten te zijn om 

geluidsoverlast en afleiding door andere werknemers te voorkomen. 

Team werkplek 
De teamwerkplek is een ruimte voorzien van verschillende soorten werkplekken afhankelijk van de 

samenstelling van het team. Dit betekent een samenstelling van stilte werkplekken, routine werkplekken 

en faciliteiten voor de verschillende soorten communicatie die nodig zijn om als team goed te kunnen 

functioneren. De afscheidingen tussen de verschillende ruimten dient transparant te zijn, om elkaar als 

team te kunnen blijven zien. De afscheidingen die de ruimte van de rest van het bedrijf scheidt dient 

afgesloten te zijn, maar niet volledig ondoorzichtig. Ook voor de rest van het bedrijf is het belangrijk 

contact te houden met de team. Het team moet echter niet de indruk krijgen in de gaten gehouden te 

worden. Hiertoe dienen de scheidingswanden tot op een hoogte van 1,30 meter niet transparant te zijn. 

Medewerkers die aan een bureau zitten, zien voorbijgangers niet. Dit bevordert de concentratie en voor

komt afleiding door voorbijgangers. 

Na definiering van de nieuwe manier van kantoorinrichting op basis van werkprocessen, met daarmee 

samenhangende taakprocessen en faciliteiten zijn de traditionele meubellijnen door hun huidige vorm en 

het daarmee samenhangende ruimtegebruik niet meer toepasbaar. Naast het aanpassen van de faciliteiten 

op het uit te voeren werkproces wordt ook de meubellijn aangepast aan de uit te voeren handelingen. 

Ontwikkelingen die daarin plaatsvinden zijn: 

• een natuurlijke en 'zachte' bladvorm; 

• uitsparing in het blad (cockpit), zodat meerder werkvlakken kunnen worden gecreeerd en alles binnen 

handbereik aanwezig is; 

• aangepaste bladmaten van 1,60 x 1,40, met een minimale diepte van 0,50 meter; 

• al dan niet in hoogte verstelbaarheid van het werkblad; 

• verstelbare bureaustoel, aangevuld met voetenbankje; 

• een rolboy of flexikoffer voor de persoonlijke eigendommen van de werknemers; 

• kasten met een hoogte van maximaal 1,30 meter voor openheid op de verdieping. 

Daamaast wordt in de nieuwe kantoorinrichtingsconcepten de ruimte niet langer toegekend aan een 

persoon op basis van hierarchie en functionaliteit, maar aan een faciliteit of werkplek. Als gevolg hiervan 

voldoet de huidige ruimtenormering niet !anger en zal bij een nieuwe ruimtenormering, die in de methode 

wordt toegepast, worden uitgegaan van de beschreven faciliteiten en veranderingen in meubellijnen 

(bijlage K). 
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Faciliteit Omschrijving Aantalm1 

Stilte werkplek een persoons kamer 6 

twee persoons kamer 9 tot 10,5 

Routine werkplek 4 

Vergaderruimte opde kamer 7 

4 a 5 personen 7,5 

10 a 15 personen 15 

tot 25 personen 25 

Sociohoek leestafel 5 

tafeltje met stoelen 1,5 

zithoekje 4 

Algemeen rolboy 0,25 

kast I 

Tabel 4: rubntenonnering 

De faciliteiten kunnen samengesteld worden op grond van deze basiseenheden van faciliteiten. 

4.8.5 Stroomschema om te komen tot een combinatie van taakprocessen en basistypen facilitei 

ten 

In onderstaand schema wordt door middel van bet toepassen van de vragen op bet te beoordelen werkpro

ces, het werkproces ondergebracht in een van de typen taakprocessen waarna op basis van boven beschre

ven taakprocessen en faciliteiten, passende faciliteiten aan de taakprocessen worden toegekend. Het 

schema is te doorlopen na de analyse van de werkprocessen van de te huisvesten groep, beschreven in 
paragraaf 4.6.2. 
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groepsmatig 
werken 

ja 

concentratie 
vereist 

ja 

concentratie 
vereist 

ja 

vergaderruimte 

A. Ondersteunend secretarieel; 

B. Geven van leiding; 

veel 
communicatie 

ja 

vergaderrulmte 

teamwerkplek 

routinewerkplek 
sociohoek 

stiltewerkplek 
wrgaderruimte 

sociohoek 

routinewerkplek 
sociohoek 

wrgaderruimte 

C. Monotone administratieve werkzaamheden, aan beeldscherm; 

routinewerkplek 
sociohoek 

D. Afwisselende, deskundige/innovatieve werkzaamheden, individueel uitgevoerd; 

E. Werkoverleg; 

F. Vergaderen, opleiden; 

G. Routinematige werkzaamheden, uitgevoerd in groepsverband; 

H. Werkzaamheden uitgevoerd door deskundigen, werkend in groepsverband. 

Abeelding 15: Stroomschema relaties taakprocessen en basistypen werkplekken 

De vertaling van de gegevens die door uitvoering van voorgaande stappen is verkregen, moet vorm 

gegeven worden in het PvE. In het PvE dienen de volgende thema's aan de orde te komen: 

• analyse van proces en gebruiker; 

• sociale eisen en wensen; 

• ruimtelijke eisen en wensen; 

• service eisen en wensen; 

• inteme voorwaarden: organisatorische context; 

• exteme voorwaarden: maatschappelijke context. 

4.9 Ontwerpen 
In de ontwerpfase van het project moeten de werknemers worden betrokken die, na uitvoering, in het 
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concept gaan werken. Hiertoe client door de projectgroep een workshop te worden georganiseerd waarin in 

groepen de ideeen van de groep aan het papier worden toevertrouwd. Om de infonnatie voor de project

groep bruikbaar te maken moeten aan het einde van de workshop de gemaakte schetsen en vlekkenplannen 

worden verzameld. De schetsen en de infonnatie uit voorgaande stappen van het project moeten met 

elkaar vervlochten worden in een definitief ontwerp. Het definitieve ontwerp moet na uitwerking terugge

koppeld worden naar de opdrachtgever van het project en de werknemers die in het concept gehuisvest 

gaan worden. Op basis van commentaar dat uit deze presentaties naar voren komt, kunnen nog aanpas

singen worden doorgevoerd. 

Nu alle betrokkenen weten wat het nieuwe concept in zal houden kunnen trainingen op worden gezet om 

de medewerkers met de nieuwe situatie vertrouwd te maken. Zo moet in de training aandacht worden 

besteed aan het terugbrengen van het archief (wat reeds gerealiseerd moet zijn op het moment van in 

gebruik name), het gebruik van nieuwe telecommunicatie en infonnatietechnologie en de rolboy of 

flexikoffer. 

4.10 Uitwerken ontwerp 
Het uiteindelijke ontwerp zal uitgewerkt moeten worden tot een definitief ontwerp met tekeningen, 

stuklijsten en produktomschrijvingen, wat door de facilitaire organisatie zelf tot uitvoering kan worden 

gebracht. Hiervoor dienen onder andere onderhandelingen met het management, de groep, en aannemer 

over de uitvoering van het project plaats te vinden. 

Het is niet zinvol om deze stap uitgebreid uit te gaan werken omdat elke facilitaire organisatie een eigen 

werkwijze heeft ontwikkeld die gebruikt kan worden bij het uitvoeren van bouwkundige projecten. Door in 

deze stap een mogelijk andere werkwijze voor te schrijven wordt het weinige routinematige van dit project 

de projectgroep en de facilitaire organisatie ontnomen. Wei client in de bestaande werkwijze van de 

facilitaire organisatie de extra communicatie opgenomen te worden die een project nodig heeft met 

betrekking tot de invoering van een innovatief kantoorinrichtingsconcept. 

4.11 Implementatie 
De daadwerkelijke uitvoering van het project dient door de aannemer en de facilitaire organisatie te 

worden gerealiseerd. Deze stap is een stap van beheersen en controleren. Ook deze stap wordt niet nader 

uitgewerkt, omdat een facilitaire organisatie hier voldoende vanaf dient te weten om het zonder een 

beschrijving, die mogelijk tegen de nonnaliter gehanteerde werkwijze ingaat, af te kunnen. Ook in deze 

fase mag de te huisvesten groep niet in een infonnatiestilte terecht komen. Dit betekent dat de groep 

getraind kan worden in de nieuwe manier van werken die samenhangt met het nieuwe kantoorinrichtings

concept en het delen van werkplekken, genoemd in paragraaf 4.9. 

4.12 Gebruiksfase 
Na implementatie van het nieuwe concept is het proces nog niet afgerond. De nieuwe kantoorinrichting 
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vraagt om een nieuwe manier van omgaan met ruimte, zodat een aantal regels moeten worden opgesteld 

ten aanzien van het gebruik en beheer van de nieuwe kantooromgeving: clean-desk, niet roken, schoon

maak, registratie en gebruik van de faciliteiten. 

Daamaast dient een plan opgesteld te worden voor de in de toekomst uit te voeren metingen. Na eenjaar, 

zo blijkt uit de praktijk, is men gewend aan de nieuwe situatie en kan men metingen uitvoeren. Dit moet 

gebeuren het project op minder geslaagde punten te verbeteren Daamaast moeten er gegevens bekend 

worden over de output van de kantoororganisatie, de efficientie van de kantoorinrichting, de kosten van 

het totale project en de beleving van de medewerkers. Wanneer uit metingen blijkt dat de kantoorinrichting 

niet (langer) voldoet aan de eisen die de te huisvesten organisatie en werkprocessen stellen, zal opnieuw 

initiatief moeten worden genomen om het herontwerpproces te doorlopen en tot een kantoorinrichting te 

komen die voldoet. Door deze terugkoppeling is de cyclus van facility management volbracht en zal er 

altijd worden gestreefd naar een optimale huisvesting van de dynamisch kantoororganisatie. 

4.13 Conclusie 
De in het hoofdstuk gegeven beschrijvingen van de methode zijn nodig voor het begrip van de inhoud van 

de verschillende stappen, maar zijn in deze vorm moeilijk bruikbaar voor facilitaire organisaties. Om te 

komen tot een bruikbaar instrument voor facilitaire organisaties is bet hoofdstuk aangepast waarbij uitleg 

en argumentatie zijn weggelaten. Op deze manier wordt de methode omgezet tot een handleiding welke is 

opgenomen in de bijlage L. 
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5.1 Inleiding 

Hoofdstuk 5 
Conclusies en aanbevelingen 

In dit afsluitende boofdstuk worden conclusies met betrekking tot het in bet onderzoek gevolgde proces, 

alsmede de in bet onderzoek ontwikkelde methode gegeven. Daarnaast worden in paragraaf 5.3 aanbeve

lingen voor vervolgonderzoek gedaan. 

5.2 Conclusies 
In de literatuurstudie is aandacbt besteed aan de in de probleemstelling geintroduceerde efficientere 

kantoorinricbting. Op basis hiervan kan onderstaande conclusie worden getrokken over de efficientie van 

kantoorinricbting. 

• Op dit moment is de invloed van de nieuwe kantoorinrichtingsconcepten op de output van de kantoor

organisatie nog onbekend, waardoor het begrip efficientie van de kantoorinrichting niet te kwantifice

ren is en in bet onderzoek de nadruk is komen te liggen op bet terugbrengen van het aantal vierkante 

meters kantooroppervlak. Hierdoor kunnen de andere aspecten van de kantoorinrichting negatief 

worden beinvloed en is afgezien van het streven naar efficientieverbetering; 

Door iteratief gebruik te maken van literatuur en een case-study bij het ontwikkelen van de gevraagde 

methode kunnen de volgende conclusies worden getrokken met betrekking tot bet door de facilitaire 

organisatie te volgen proces, bij bet plannen van een kantoorinricbting. 

• Het project ten beboeve van de inrichting van dynamische kantoren moet worden gedekt door de 

organisatie. Het project moet hierop worden getoetst in baalbaarbeidsanalyse welke is opgenomen in de 

initiatieffase van de methode, na bet bestuderen van de case. Door in een vroeg stadium bet project te 

toetsen op noodzakelijk randvoorwaarden kan veel tijd, geld en teleurstelling worden bespaard; 

• De standaard kantoorinricbtingsconcepten zijn te beperkt om te komen tot een passende kantoorinrich

ting, daar zij geen rekening bouden met het gebouw waarin het concept tot uitvoering moet worden 

gebracbt. Zij kunnen slecbts als beeldvormend element in de methode worden toegepast; 

• Het is nodig een extra stap aan de in de literatuur beschreven methode toe te voegen, waarin op basis 

van in de organisatie uit te voeren werkprocessen, tot een passende invulling van het globaal passende 

kantoorinrichtingsconcept kan worden gekomen; de matching op werkproces niveau. 
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Hoofdstuk 5 

5.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Door de afbakeningen die in het afstudeeronderzoek zijn gehanteerd blijft een aantal aspecten onbelicht en 

vragen deze om vervolgonderzoek. Het gaat hierbij om: 

• Integraal onderzoek en metingen verrichten ten aanzien van de efficientie van de kantoorinrichting; 

• Onderzoek doen naar de invloed van de innovatieve kantoorinrichtingen op de beleving van de 

werknemers, de facilitaire kosten en de output van de kantoororganisatie om te komen tot een integraal 

proces. 

Daamaast is in de probleemstelling van het onderzoek beschreven dat er behoefte bestaat aan een 

algemeen toepasbare methode voor facilitaire organisaties die ondersteuning biedt bij het ontwikkelen van 

een kantoorinrichting, teneinde de efficientie van de kantoorinrichting positief te beinvloeden. Deze is in 

het afstudeeronderzoek ontwikkeld op basis van een case-study bij ABP/USZO. Met betrekking tot 

vervolgonderzoek kan hier het volgende over worden geconcludeerd. 

• Het in het afstudeeronderzoek en case-study gevolgde traject moet worden herhaald bij vergelijkbare 

kantoororganisaties, om de in het onderzoek ontwikkelde methode te testen op algemene toepasbaar

heid. 
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Bijlage A 

Kantoorinrichtingsconcepten 

In deze bijlage van het onderzoeksrapport zijn omschrijvingen van verschillende kantoorinrichtingscon

cepten opgenomen. Hierin is onderscheid gemaakt tussen concepten gehuisvest in het hoofdkantoor van de 

kantoororganisatie en concepten die zijn gebaseerd op het telewerkprincipe. 

In de concepten gehuisvest in het hoofdkantoor van de kantoororganisatie zijn zowel traditionele als 

innovatieve kantoorinrichtingsconcepten terug te vinden. 

Traditionele concepten in hoof dkantoor van de kantoororganisatie 

Cellenkantoor 

• Het meest traditionele kantoorinrichtingsconcept. Het bestaat uit een gang met aan beide zijden van de 

gang kamers; 

• Werknemers bezitten in het algemeen een eigen kamer. Sommigen delen kamer met een ofmeer andere 

werknemer(s); 

• Vaak bespreekmogelijkheid op eigen kamer aanwezig; 

• Slechte onderlinge communicatie door terugtrekken op de eigen kamer; 

• Standaard voorzieningen gebonden aan kamer. 

• Ruimte toegekend op basis van hierarchie die geldt binnen de organisatie; 

• Traditioneel gebruik van communicatie- en informatietechnologie. 

C 

Albeelding Al: Cellenkantoor 

Kantoortuin 

• Grote ruimte met schijnbaar willekeurig opgestelde bureaus; 
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BijlageA 

• Goede communicatie, door direct contact met medewerkers op de werkvloer; 

• Veel sociale controle; 

• Geluidsoverlast van andere medewerkers en gebrek aan privacy (afhankelijk van de inrichting); 

• Toekenning ruirnte op basis van hierarchie geldend binnen de kantoororganisatie; 

• Traditioneel gebruik communicatie- en informatietechnologie. 

Afbeelding A2: Kantoortuin 

Groepsruimtekantoor 

HE
n nn ::> 
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• Sociaal- of groepsruirntekantoor is een aangepaste vorm van de kantoortuin; 

• Medewerkers in kleinere groepen gehuisvest waardoor geluidsoverlast en gebrek aan privacy worden 

beperkt; 

• Goede communicatiestructuur; 

• Traditioneel gebruik van communicatie- en informatietechnologie. 
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Afbeelding A3: Groepsruimtekantoor 
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Kantoorinrichtingsconcepten 

Kamerkantoor 

• Afgeleide van een cellenkantoor; 

• Bestaat uit cellen met in de regel drie of vier werkplekken per ruimte; 

• Verbeterd onderling contact en communicatiemogelijkheden (blijven echter beperkt); 

• Traditioneel gebruik van communicatie- en informatietechnologie. 

CD'lJ 
C. "J 
C :J 

u 

Afbeelding A4: Kamerkantoor 

lnnovatieve kantoorinrichtingsconcepten in hoof dkantoor van de kantoororganisatie 

Kloosterkantoor 

• Verwijst naar het idee van het klooster. Het concept bestaat uit een kantoortuin met daaromheen 

'cellen' die voor geconcentreerd werk, persoonlijk overleg en voor intensieve werkgroepen (maximaal 

4 a 5 personen) kunnen worden gebruikt. Deze cellen zijn beschikbaar voor de hele groep; 

• Voordelen: snelle communicatie, leiding werkzaam direct bij de werkvloer, sterke groepsidentiteit; 

• N adelen: storingen onder het werk en minder mogelijkheden om de werkomgeving naar eigen wensen 

in te richten; 

• Overlast van telefoons en pratende collega's kan worden opgelost door gebruik te maken van de 

stiltewerkplekken, eerder aangeduid als cellen; 

• Innovatief door mogelijk toepassen van wissel- en activiteitgerelateerde werkplekken; 

• Toekenning ruimte op basis van uit te voeren werkprocessen/primair proces; 

• Gebruik van modeme technologie door persoonsgebonden communicatie- en informatietechnologie. 
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Albeelding A5: Kloosterkantoor 

Combikantoor 

• Ook wel aangeduid met coconkantoor, afgeleid van de begrippen communicatie en concentratie; 

• Werkplekken zijn gesitueerd in transparante cellen tegen de gevel. Hierin zijn maximaal twee werk

plekken gesitueerd; 

• De werkplek beslaat een minimaal oppervlak, en bestaat uit een ruim bureau, enige opbergruimte voor 

het werkarchief en aan het bureau een mogelijkheid om een collega te ontvangen; 

• Door het minimale oppervlak per werkplek en mogelijkeen grotere diepte van het kantoorgebouw, 

ontstaat de mogelijkheid om in het middengebied gemeenschappelijke voorzieningen te plaatsen; 

• Innovatief ruimtegebruik door wissel- en activiteit gerelateerde werkplekken; 

• ruimte wordt toegekend op basis van benodigde ruimte voor de uit te voeren werkprocessen; 

• Goede communicatiestructuur; 

• Toepassing van moderne apparatuur door persoonsgebonden communicatie- en informatietechnologie. 

~~1~c~ltl~~ 
~ B; ~ I ~~o 

Albeelding A6: Combikantoor 
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Kantoorinrichtingsconcepten 

Naast de reeds beschreven 'conservatieve' concepten kent men het principe telewerken. Telewerken is het 

loskoppelen van tijd en plaats, doordat er op afstand van de hoofdzetel van de werkgever gewerkt kan 

warden met behulp van telematica. Tijd duidt bier op het feit dat werknemers steeds meer op tijden 

kunnen gaan werken, die ze zelf het beste uitkomt. Plaats duidt erop dat een deel van de werkzaamheden 

op andere locaties dan in het traditionele kantoorgebouw worden uitgevoerd, op de zogenaamde telewerk

locaties. Voor succesvolle implementatie van telewerken rnoet een groot dee! van de werkprocessen uit 

individuele werkzaamheden bestaan. Daarnaast geldt voor alle concepten op basis van telewerken dat het 

toepasbaar zal zijn voor een deel van de organisatie en blijft het (hoofd)kantoor van de organisatie als 

home-base dienen. 

Op basis van telewerken 

Hotelkantoor/Business-centre 

• Onder een business-centre en een hotelkantoor wordt praktisch hetzelfde verstaan. Het gaat hierbij om 

een verzameling van kleine, volledig met faciliteiten en diensten uitgeruste kantoorunits. Ze zijn niet te 

vergelijken met bedrijfsverzamelgebouwen, die een heel antler pakket van faciliteiten aanbieden, die 

meestal van een hoger niveau is; 

• Het gaat dus om een kantoorgebouw waarvan de eigenaar individuele werkplekken en vergaderruimten 

verhuurt in combinatie met secretariele ondersteuning voor een korte tijdsperiode; 

• Er wordt een duidelijk systeem gehanteerd van tijdgebruik, kostendeling en doorberekening. Hierdoor 

omstaat een factuur waarop de huurder met maand alle kosten van zijn secundaire proces verzameld 

ziet; 

• Dit kantoorconcept is interessant voor de kleine huurder en op dit moment dan ook erg in opkomst; 

• Er wordt ruimte toegekend op basis van in de ruimte uit te voeren werkprocessen; 

• Toepassing van modeme, persoonsgebonden communicatie- en informatietechnologie. 

Lc~c9:ct[i Q [c~c~ 
G :~; l n I u I ::~ 0 

Afbeelding A 7: Hotelkantoor 
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Buurtkantoor 

• Het buurtkantoor is een kantoorgebouw in de buurt van de woning van de telewerker, waarvan de 

eigenaar-verhuurder werkplekken, de daarbij behorende faciliteiten en diensten verhuurt voor langere 

tijdsperiodes aan verschillende organisaties. 

Satellietkantoor 

• Een satellietkantoor biedt dezelfde mogelijkheden voor de telewerker als het buurtkantoor. Alleen 

werken er werknemers van een organisatie. 

• Binnen organisatie die zo groot zijn dat ze een aantal vestigingen hebben, onstaan in alle vestigingen 

van die organisatie wisselwerkplekken voor telewerkers van die organisatie. 

Thuis(tele)werken 

• In deze situatie werkt een medewerker voor een of meerder dagen vanuit de eigen woning. 

Virtueel office 

• Dit is een kantoorconcept dat niet meer gebonden is aan een locatie, aan een gebouw en is niet meer 

gebonden aan vastgezette tijden. 

• Het virtuele office kan vertaald worden naar het bouwen van een kantoor op communicatieniveau, 

waarbij het kantoor in fysieke termen achterwege gelaten kan worden. 

• (Inforrnatie )technologische ontwikkelingen vormen een belangrijke impuls voor het virtuele offices

concept. 
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Bijlage B 
Vragenlijst case-study 

Maart 1996, pilot werkpleksharing ABP/USZO 
checklist, werknemers pilotgroep 

Naam 

Afdeling 

Functie 

V h kl" b ragen c ec 1st d . n/< f .. d eantwoor en met Ja e o nee, tenz11 an ers aangegeven. 

persoonlijke gegevens 

rechtshandig 

linkshandig 

lichaamslengte, minder dan 160 cm. 

lichaamslengte, tussen 160 en 185 cm. 

lichaamslengte, meer dan 185 cm. 

fulltime 

parttime 0-16 uur 

parttime 1 7 -24 uur 

parttime 25-32 uur 

vaste werkplek 

geen vaste werkplek 

aanwezigheid op de werkplek (in%) 

activiteiten analyse 

routine arbeid 

geconcentreerde arbeid 

beeldschermwerk 

archiveren 

informeel overleg 

formeel overleg 

andere werkzaamheden 
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hulpmiddelen op de werkplek 

fax 

printer 

schri jfmachine 

beeldscherm 

aansluiting op netwerk 

telefoon 

overigen 

automatisering 

gebruikt u een beeldscherm 

minder dan twee uur per dag 

een halve dag 

continu, de hele dag 

raadplegen en incidenteel invoeren 

raadplegen/invoeren 

werkt u met een printer 

archivering 

archiveren op werkplek 
(persoonsgebonden) 

centraal op afdeling 

decentraal op afdeling 

centraal in bedrijf 

bureaulade 

ladenblok (3 laden) 

hangmappenlade 

kastplank 

hele kast 

meer dan een kast 

anders 
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Vragenli;st case-study 

delen werkplek 

wisselt u van werkplek 

gaat dit wisselen gemakkelijk 

beleving werkplek 

tevreden met de huidige werkplek 

afmeting bureau 

hoogte bureau 

kwaliteit bureau 

kwaliteit bureaustoel 

opbergruimte werkplek 

bekabeling werkplek 

locatie werkplek 

hulpmiddelen op de werkplek 

anders 

vergaderen op werkplek 

bespreking op werkplek 

vertrouwelijk 

met 1 persoon 

met 2 of 3 personen 

met meerdere personen 

minder dan I keer per week 

gemiddeld I keer per week 

meerdere keren per week 

minder dan een uur per bespreking 

een tot twee uur per bespreking 

meer dan twee uur per bespreking 

bezit u een eigen karner 
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vergaderen elders 

bespreking bespreekkamer 

met I persoon 

met 2 of 3 personen 

met meerdere personen 

minder dan I keer per week 

gemiddeld I keer per week 

meerdere keren per week 

minder dan een uur per bespreking 

een tot twee uur per bespreking 

meer dan twee uur per bespreking 

validiteit 

aangepaste werkplek nodig 

bureau 

stoel 

kasten 

verlichting 

accessoires 

apparatuur 

medisch specialist 

verzekerings-geneeskundigen 

bedrijfsarts 

anders 

geen overleg gevoerd 

OPMERKINGEN: 
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Maart 1996, pilot werkpleksharing 
checklist, manager pilotgroep 

T oevoegen aan c ec 1st, wer erners p1 otgroep , h kl" kn 

algemeen 

welke groep 

waar maakt deze deel van uit 

hoeveel mensen 

waar gehuisvest 

hoe gehuisvest 

klachten m.b.t. binnenmilieu 

secretariaat aanwezig 

hulpmiddelen op af deling 

kopieerapparatuur 

schrijfmachine 

telex 

fax 

printer 

papiervernietiger 

beeldscherm 

telefoon 

overigen 

OPMERKINGEN: 

Vragen/ijst case-study 
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Verzamelformulier, gegevens checklist: 

Werknemer 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

AFDELING/FUNCTIE % 

rechtshandig 

linkshandig 

minder dan 160 cm. 

tussen 160 en 185 cm. 

meer dan 185 cm. 

fulltime 

parttime 0-16 uur 

parttime 17-24 uur (0,53 fta) 

parttime 25-32 uur (0,7 fta) 

vaste werkplek 

geen vaste werkplek 

routine arbeid 

geconcentreerde arbeid 

beeldscherrnwerk 

archiveren 

inforrneel overleg 

forrneel overleg 

andere werkzaamheden 

fax 

printer 

schrijfmachine 

beeldscherrn 

aansluiting op netwerk 

telefoon 

overigen 
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Vragen/ijst case-study 

2 l l l l l l l l l l 9 8 7 6 5 4 3 2 l 
0 9 8 7 6 5 4 3 2 l 0 

AFDELING/FUNCTIE % 

gebruikt u een beeldscherm 

minder dan twee uur per dag 

een halve dag 

continu, de hele dag 

raadplegen en incidenteel invoeren 

raadplegen/invoeren 

werkt u met printer 

archiveren op werkplek (persoons-
gebonden) 

centraal op afdeling 

decentraal op afdeling 

centraal in bedrijf 

bureaulade 

ladenblok (3 laden) 

hangmappenlade 

kastplank 

halve kast 

hele kast 

meer dan een kast 

anders 

wisselt u van werkplek 

gaat dit wisselen eenvoudig 

tevreden met de huidige werkplek 

afmeting bureau 

hoogte bureau 

kwaliteit bureau 

kwaliteit bureaustoel 
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Bi'la eB 

2 I I I 1 I I I 1 I I 9 8 7 6 s 4 3 2 1 
0 9 8 7 6 s 4 3 2 I 0 

AFDELINGIFUNCTIE % 

opbergruimte werkplek 

bekabeling werkplek 

locatie werkplek 

hulpmiddelen op werkplek 

anders 

besprekingen op werkplek 

vertrouwelijk 

met I persoon 

met 2 of3 personen 

met meerdere personen 

minder dan I keer per week 

gemiddeld I keer per week 

meerdere keren per week 

minder dan een uur 

een tot twee uur 

meer dan twee uur 

eigen kamer 

besprekingen bespreekkamer 

met I persoon 

met 2 of3 personen 

met meerdere personen 

minder dan 1 keer per week 

gemiddeld I keer per week 

meerdere keren per week 

minder dan een uur 

een tot twee uur 
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Vragenli;st case-study 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

AFDELING/RJNCTIE % 

meer dan twee uur 

aangepaste werkplek nodig 

bureau 

stoel 

kasten 

verlichting 

accessoires 

apparatuur 

medische specialist 

verzekerings-geneeskundigen 

bedrijfsarts 

anders 

geen overleg gevoerd 

TYPE WERKPLEK 

OPMERKINGEN: 
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Bijla e B 

M ana 11er h kl toevoe~en aan c ec kn ist wer emer 

2 I I I I I I I I I 1 9 8 7 6 5 4 3 2 I 
0 9 8 7 6 5 4 3 2 I 0 

AFDELING/FUNCTIE % 

welkegroep 

waar maakt deze deel van uit 

hoeveel mensen 

waar gehuisvest 

hoe gehuisvest 

klachten m.b.t. binnenmilieu 

secretariaat aanwezig 

kopieerapparatuur 

schrijfmachine 

telex 

fax 

printer 

papiervemietiger 

beeldschenn 

telefoon 

overigen 

OPMERKINGEN: 
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Bijlage C 

Multi moment opname: aanwezigheid pilotgroep 

multi momentopname, aanwezigheid pilotgroep 
maan_Q§g~juni 1996: __________________ ~---------- ____ __________ _ _______ _ 
lrulmte fr1GK2l --01 .36] - - --- 01 .37f 02. 15 I 02.15_1- _______ oi .34 lj- I 
lgebru1kers ___ ]lhoofd -AZ -- jondersteuri,ng-AZ ·· rteamfe1der l~oes~~:::~~io~J ~oes~~:::~~i~~]LJ 
[tHdstTp--meHn-~TIC _________ ------ ---------------------------- -- --- ~~-~--- --- - - -· -- --llfofaan 

9.Cfo __________ ----- --1 ----------------1 --------T- 12 ---·-2-- 17 
---·---------·--- - .. --- --- - -- - - ·--- -- -- - ------., - -- - - - -------·-·-· ---· ---------------- - -··-- --- - -·--· ---

9. 30 1 1 1 13 1 17 
--- ----------·---- ---- ---- ---------- --------- --- ----- ----1------ --·--

0. 00 1 2 1 11 2 17 
- .. -- - .. ---

0.30 1 2 1 17 2 23 
·- --- -·- ---- ·-- - --- -

1 . 00 0 1 1 17 0 19 
1. 30 1 2 1 18 0 22 

---·· --- - . -- - -· --- -- --

2.00 1 2 0 17 0 20 
• I -- -- -----

2. 30 1 2 1 4 1 9 
------------ --- -------------- -- - ---------- --

3.00 1 1 1 15 0 18 
-· ---------- ---····- ·- --·--- ------ -- ·--- - ·-- -- -- . ---- -- ·-----· ---- -------

3.30 0 1 1 11 0 13 
·----------- ·-----~---·-·---· ·- ------ -· ----- - ·-·--··· ---··---- ----·-- - ----- ·-

4. 00 0 1 1 13 0 15 -4.30-- -- - -- o - -- --- 1 --- -----1------- 13 -- ---6 ----15 
---···--·----·-··-- -- ··- ··--····--·-- ---·---- -- ---·---- -·· 

5.00 0 2 1 12 0 15 
-------·--·--·----- --------- ---- ---- ----· ------ .. ---·- -- -----··r----

5.30 0 2 0 12 2 16 
------------···· ---· - ---- - ··- -··-··· --·· ----- -------- -

6.00 0 2 1 9 0 12 
-------------·-· ------- --- -- --· --- -----·---· --···-------·--- ·-- ---- ------- - . - --
6.30 ~~ 0 1 0 3 1 5 

IPf~~be~~tlng~~r - - - -Tl _ -:--~-- _:? r---- - --1]~-~-~- ________ J§__l_ ____ ~_ -- - - 2J[ ~-~11 

25 ... ---- - ·--- - --

C 20 
Q) 
C 

~ 15 
'-
Q) 
a. 
ro 10 -C 
cu 
cu 5 

0 
tijd 

C 
251 C 20 

r 1 11111 n 111111, 
tijd 

aanwezigheid v_m_ 
tijd 

aanwezigheid n.m 
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Bijlage C 

multi momentopname, aanwezigheid pilotgroep 
dinsdag-1.Juni 1996: ________________ ____ _ ___________________________________________ _ 
1~~'rl!te:,~~G~2··1[ ~91.36 J _ - _ - :_pr31r ·_~- :~~-~-: -rs_T ~ . _· -. 02~1 s r --_ -. __ -01.34_1[· ----·· ]--· 

l
gebruikers ]/hoofd AZ [ondersteuning AZ jteamleider lmedewerker_ ]rnedewerker_ J 
. _. l . postverwerkingJQ_ostverwerk1ng _ ltifdstlp ·m-etfrig]f~~--=~~==~~-c-,~~-----'-'·--==~7". -=- ----------- ----- -- - --]lfofaaTI 
:5§~ocr ---------- - ·· --- 1 ---- -2 --- --- 1 1i - · - - -- - f -- · 17 
J9.30 -------1 1 ·1· ----------------14 ____________ --2 ----19 
1 o~oo ----- --- -f ------- -----------I ------- ·---·-1 ----- - ---- -1 f -- ---- ----- - --2 ----1Y-

·--·- ------- -·------ ---- -- - ---

M0.30 1 2 1 16 3 23 1Too·-------- -----------1------------- -- -r-----------1 ---- -------- 15 2 20 
1T36 ___ ------ -- - - ·- -1 - ----------- 2 --· - ----- -· 1 18 ... -- o . 22 
12. 00 . . . 1 - -- - 2 1 14 0 18 
fi30 ______ --------·a------- --------------6 ________ f __________ - ---5- ------ - ·1 ·--·-·1 
13:cro ________ -------·-·-1··---- ----- 1 ·---------- 1 ------ ·a··--·- - --- -a ----11 
f3jo _______________ 1 _____ -2-----------r--------- ··13 ____________ o 17 
-------·- -·-----. -- -----··· --- -------··· -··-- ----- --- - - ------------------ ·-·- ~------------ --- -•-- --·- --- ··-·····- --···-------- ----- ---------

14. 00 1 2 1 13 0 17 
M 4. 30 . . 1 - . -. 1 1 - 1 i . . 0 15 
15.oo - - 1 . - 1 1 - - -if- - - - -- □ --fT 
15. 30 1 -- . 0 - -. 1 6 4 . 1·2 
16.00 0 - ·1 - - 1 ------- 9- - - -0-·--·11 
15.3·0·- --- -- -- -- - -- --o ---- - --- --- · 1 . -····· 1 - - 4- - 2 -----iI 
r~~~~~~~~!i0_g__J- · ------17_-- _ - -- -----·------- 2_r- -_- __ 1 r _ -- --- - 1 ~_[~_--_--- ----· -- ·3 lf - -23] 

---------·---··-·---·--·--··--··-· 

[ aanwezigheid,. 04/06/96] 
25 ----- -··· -·------- -- ....... ---- - --·- ----··- - -

C 20 
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5l 15 
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1111 
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ro 
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tijd 

c 25 - C 20 
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tijd 
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tijd 

aanwezigheid n.m. 



Multi moment opname 

multi momentopname, aanwezigheid pilotgroep 
woensda 5 ·uni 1996: _________ ------··-- ___ ------------------· ___________ _ 

,~~~k~f~,1~&0~%~6·1onde~te~ni~~\¥jt~~m12i~~,5 J;
0
e
5
~~:~~:in: E~~:~:~1in~JI __ _ 

[filastip-meUngl ---- - -- -- - ---- -- -- --- - - - -- ---- -- --=-=-------~~~- - -- - [totaar 1 g~oo______ ---------r ---- ------- T 1 -· f4 - o · 11 
---10------- ----------- ---------- ------------ ·- ---·------ ·---·· ·-----· - - ---·--- - ---------

9. 30 1 1 1 16 1 20 
----·--------- ------~--~-· -·-·------- - --··-·-- ----·---·-· -- ··-·--· ------ ---- -- ---·-·------

0. 00 1 2 1 9 1 14 
----- ----------- ----·-· ---- -- -------·- ···---- ______ ,, __ ·---,--

0.30 1 2 1 17 0 21 
-----·------------··---- ·-- ----- - ---------- -------- - -------------· ------ - -- --·-- --
1 . 00 0 1 1 1 0 0 12 

----- - -·-----·-··- ---------- --- -------------~- -- - ------- --- ----------- -··----- - --·---·-------. - - . --- ---- ---·-····-

1 . 30 1 2 1 1 5 0 19 
---- -·-------------·-------- ----·---·--------- ---------- -- --------- ---·- --- -- -- - - - - -----

2. 00 0 0 1 12 0 1 3 ------ ----------- ... --- . -- ··- ·-·. 

2. 30 1 1 1 8 0 11 
----·-------·---- ------------------- -------------·-------------·---- -----· -- ---

3.00 1 1 1 6 0 9 
----······---- --- ----·------ -- -------------- . ··--. ·--------- --- - --- --- -- ----- - ···-----·-·- ------·-- - -· 

I ~:~g - -- -----} -- --J - - -{ ~~ g ~: 
i ~-}9 __________ _______ 1_ ~=~~~-=-:~=~~~ =5 --- _ __1 -_ -:-~ ----~~-~-~-}~ - - _Q ____ 1__3 
· 5.00 1 2 1 6 1 11 
--------------· ·------··- -------------·-·· -------·--·----·-- ------···----- ------- -------- - -- --- --------------·----·------- ·-------·--- ---· -·- -- --------~ 

I ~=-~Q----~- __________ Q __ _____ __ __ _ __ __ X __ ___ _ __ 1 ___ __ ___ _ _ _ -~- __________ __ j ____ ! 2 
6.00 0 1 1 11 0 13 ,-6.30 _______ --- -- - o 1 1 1 1 - 4 

1l8i~kbelasti~g JI . --~~----~-1] - ··- - - - - -- -?L- - -- -_ 1 r -- --=--17] _ -- - ---- --~JL _?_U 
----· ··---- ----------- ----------------------·--·-----·--------. ------·-

25 ----- ----- -- -- ---------- -· ----- -- ---- --- --- ------- - ---· 

20 -
C 
<I) 
C 
g 15 -.... 
<I) 
a. 

~ 10 -
C 
ro 
ro 

5 

0 - I 
tijd 

I

. c 25 - - - C 20 -

r i 1111111 rJ111111 
tijd 

aanwezigheid v. 

tijd 

aanwezigheid n.m. 



Bijlage C 

multi momentopname, aanwezigheid pilotgroep 
donderdag._fuuni 1996: ---·--····-·-- ---··--··- -··-··--·--·--- -····-·- ······--·--------- ··---·---- -··--··-·-· 
wu,~t~Trl.~J<2Jc=-·-~1_.~r~·--~~·-. - : qi-.~ j ___ J1?;1~L _ .•. . -_ 02.J.~L-~,-~-~--92~2~.~L-. ·-· 

r

gebruikers 11hoofd AZ londersteuning AZ teamleider medewerker_ Jmedewerker_ J 

. . ·------~---~postverwerkrng postverwerkrng . ltffctsH!:>.meHnglC- ·---- •--- - ·---· - ---·- ---- ····· · ·- ·· -- - - ·· -- ---- -·- · - - ·1l!Qtaan 
§:oo·--······-- - -·-·-··1 · ·-·--- - --1 · 1 14 - o ·· 11 

-------------------- --·------·--- --------- - ·---------------·-···-- ---- ----- ---··- ---- - --- ----- --- -·- ·-· -------

_9.~9----·-·--·- -- --~-1- _ -- ---·-- _J _. 1 14 _1 .1~ 
0. 00 1 1 1 1 0 0 13 

---- -- -- - --------- ----- . - --

0. 30 1 1 1 16 0 19 
---~-------------- - .. --------- - -· ---·--· ·- ---

1 . 00 1 1 0 16 0 18 
- - ·------------- - - -·--·-- -------------------

1. 30 0 1 1 16 0 18 
-··· -- --------------- -- ---- ···-··- --- ---- - -- - - --- - -

2.00 1 0 1 12 0 14 
---- ---·---· ·- ----- - ·- --- - - - - --- -- -- --- -- - - - -

2.30 0 0 1 2 0 3 
. ----------~--- -- ----- --- -- --·------···- -- -- ------ -- ····- --- - - - -·- --- -- ---

3.00 1 1 1 7 0 10 ··:3:"30------·---- . - - 1 ---·- -- - 6 -- --- - 1 13 ·5 15 
------------ ----·-------- ---- ----------·-· --------------------------- -- -- -----· ----------------- -· ---

4. 00 0 1 1 12 0 ·14 
-------------~------··--- ·--·--·- -·-------------- -··--··-·-·-··---------· --- ----- . -· ------- -- ------- ---·-

4.30 0 1 1 9 0 11 
------------------- ---------··---- --~--------- ----·- -· ------ -----· ------ -- ----- --~-- - ---- ------- --------·-· --- -

5.00 1 0 1 9 0 11 
--·----------------- ···- -···--·-- -------- ---- - ----- -------------· - ----··-·---------- - --------- ---------- --

5. 30 1 0 1 11 0 13 
--- ------------· ----- ----- - ---- ---- --- -·- ----------- - ------- ... --- -- - -· -- --· - -------·- - ·- .. .. - --- ----- - --- ---- -- - ·- -··--- - -· -·· --· --- --------

6. 00 1 0 1 10 0 12 
---------------- ·- - ···-·---·-- ··------- ----------- - --·-- ----

6. 30 0 0 1 3 1 5 
lpiekbelas~ing J __ . _____ 1 L · -_- _ · _____ -____ -. ·11__- ··-·-------:- jJ_··· -~ .. 1_~_[_-·-=-· ... -TlL .. ·1gJ 

--------------

25 -- ---

20 
C 
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&] 15 .... 
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2 10 -
C 
co 
(1J 
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0 11 I 
tijd 

C 25 C 25 
<I) <I) 

n 1111111 n 1111111 
tijd 

aanwezigheid v. 
tijd 

aanwezigheid n. m. 



Multi moment opname 

multi momentopname, aanwezigheid pilotgroep 

vr]dagijuni 1996: ---------------------·-----·---··-- -·-··---------------·-·--· ___ _ 
[rufrnte 1n GK.2 \[ ____ oi:36 r·· --- . ·- of.37J_ __ :- 02~1s[.- ·--- - -02. is!.·~ . . 02.26 I[ .. 
/gebruii<ers -- j hootd-Az ondersteun1ng· Az· jieam!e1d~~};

0
e
5
~~;:~~~ngJ;

0
e
5
~~;:;~~i!Jg] 

urrastlp .. mefingl[ ___ ---- - -- --- - --- - - - --- - - - - - - - --- Jlf9faai] 
-§.oo·----·- -- ------- ·1 - ----- 1 f 12 o ---ls 
--9~30-· -------- - --·-- ---1 - --- - --- ----· - -1 1 13 1 -r, 
·-·-- ·-- -------- . - --·----

0. 00 1 1 1 12 0 15 
-- --· -·· - -- -- - -

0. 30 1 1 1 16 0 19 
---- - - - - -· 

1. 00 0 2 0 13 0 15 
--~-- -----·-- - ------- ---- - -- - -

1 . 30 0 2 1 11 0 14 
-;U56 - - - -- -- - -- o 1 1 1 o ci 12 

- - - ---- --· ··-- --------- ---- -- -- - --

2.30 0 0 1 7 0 8 
------------------- - ·------------- - -- ---···--- ·--·- ·------- . -· -- - -· ·------- -- ·-- - ·-· .. ----- --- -

3.00 1 1 1 8 0 11 
-----·---------- ----------------··- ---- ------------- ------- -- ---·--------- --------- --·-··-·-···-----

3.30 1 1 1 11 0 14 ---- ------------ ---- --------------------- --- ----------------------.-----·---·-· ------·---- --·- --· ---------· ----· -- --------------- - -------

4.00 1 1 1 12 0 15 
--------------- .. -------- --·-------·------- --·----- ---------------------·---- --··--- ---- ---- ·---- ·--· -- -- .. ----- ---·--------------- ---- --------~--

4.30 1 0 1 4 0 6 
--·-·----------- -·-·------ ~---·-----· - -·---·----- -- ----------·------- -··- ----- -·------- - - - -- - -·-- -· -·- ... ·-- --- --·---------··· -------------- ·- -- --------

5. 00 1 1 1 8 1 12 
---·----··---··-·---.. - --------··----- -- ·- --------·-------------·-·--·--···---- - -··- --------·- -·-- ------- -·· -- ---·--·--···----- ··---· -----·----

5.30 1 1 0 8 2 12 ··goo ____________ -------o···----···-----·-··----·-o ---------1- -------- 3 · · 2 g 
···-·-·--·--··---······--·-- --·--·-··----------- ---------··-·· ·-·- --· ·-· - ---·--

6.30 0 1 1 1.~ ____ 1 4 
[p,~kb~iastln~i--11--_- ----·Tr __ ~~-~-~· -- - ?I_-_ ~:--~-- ·11 . - -~ ~ 16J-~ -... ·~ - --- =21-_J~] 

20 -
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5 I 11 0 

tijd 

C 251 c 25 
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n 1111111 r I ll1ll1n 
tijd tijd 



Bda eC 

piekbelasting multi momentopname pilotgroep 
week 23 1996 
·--· --- ==--:...::·-----------------·-----·---·-·---------------------- ----·----- ----------------- ---- -----·- - - ---- - -·-- --- - ------------- -- -------- ---- ----

t~~1ho~J1~1 ondersteunin~1A¥j1eam1~~;,];o:~~~~~~i~:l¥a:~~=!~ngil1otaal . ··1 
maandag --- _- ~-- -: -t ____ -_ - -- ~- - --- ---T -·- -- - 1? -- - - : --~ ==~:-~-----~~3 
dinsdag __ __ __ J _ -~ _ 1 _ 1 ~ _ _ _ _ ______ ~ _ __ _ _ ~~ 
woensdag _____ 1 __ _ ___ _ __ 2 1 ______ 1 ~ _ _ _ _ ______ 4 _________ ___ ?1 
donderdag 1 1 1 1? 1 ___ 1~-
vrijQ§.9 ~- 1 2 _________ _1 ___________ _1§ ---,--c--- -,-----,2 -c---c-·---c-c·J9 

I piekbelasting aanwezigheid A I 
25 

C 20 
(I) 
C 

g 15 
'-
(I) 
Q_ 

ro 10 
c 
ro 
ro 5 

0 
dagen van de week 

25i 

C 20 
(I) 
C 

g 15 
'-
(I) 
Q. 

ro 10 
c 
ro 
ro 5 

lv.m. / n.m. f 

dagen: v.m., n.m. 

• 



Multi moment opname 

Berekening bezettingsgraad op basis van multi moment opname 

Voor de berekening van de bezettingsgraad, op basis van tijdens het onderzoek uitgevoerde multi moment 

opname, is gebruik gemaakt van onderstaande formules: 

gem. bezettingsgraad = gem. aantal personen op werkplek x 100% 
aantal werkplekken 

aantal getelde personen op werkplek, over 1 dag 
gem. aantal personen op werkplek = aantal metingen per dag 

dag aantal getelde aantal me- gem aantal personen op aantal gemiddelde 

personen tingen werkplek werkplekken bezettingsgraad 

maandag 244 15 16,3 29 56,1 % 

dinsdag 238 15 15,9 29 54,7% 

woensdag 209 15 13,9 29 48,0% 

donderdag 208 15 13,9 29 47,8% 

vrijdag 187 15 12,5 29 42,9% 

Tabel Cl: bezettingsgraad AZ Pensioenen, juni 1996. 

Dit betekent dat de gemiddelde bezettingsgraad, gezien over de hele week, een waarde oplevert van (56,1 

+ 54,7 + 48,0 + 47,8 + 42,9): 5 = 49,9 %. 

Dit is een gunstig beeld omdat de medewerkers die op meetmomenten in de serviceruimte aanwezig waren 

in de berekening zijn meegenomen als aanwezig op de werkplek. W anneer deze medewerkers niet in de 

berekening worden opgenomen daalt de gemiddelde bezettingsgraad tot 47,9 %. 

In het ontwerp wordt het aantal werkplekken teruggebracht tot 21 wat betekent <lat de bezettingsgraad, 

uitgaande van de gegevens uit de multi moment opname zal toenemen. Dit is weergegeven in onderstaande 

tabel. 
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Br/age C 

dag gem. aantal personen op aantal gemiddelde bezet-

werkplek werkplekken tingsgraad 

maandag 16,3 21 77,5% 

dinsdag 15,9 21 75,5% 

woensdag 13,9 21 66,3% 

donderdag 13,9 21 66,0% 

vrijdag 12,5 21 59,3% 
Tabel C2: bezettingsgraad AZ Pensioenen, ontwerp. 

Berekening van de gemiddelde bezettingsgraad, over de week gezien, levert een uitkomst van 

(77,5 + 75,5 + 66,3 + 66,0 + 59,3) : 5 = 68,9 %. 
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Bijlage D 

Programma van eisen pilotproject 
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Programma van eisen pilotproject 

1. Algemene informatie 

Het programma van eisen dat voor u ligt is geschreven ten behoeve van herinrichting van Algemene Zaken 

Pensioenen, gehuisvest in Grootkantoor 2 van het hoofdcomplex ABP/USZO te Heerlen, met behulp van 

nieuwe kantoorinrichtingsconcepten en de daarbij behorende nieuwe manier van werken en denken. 

2. Oorzaak huisvestingsvraag 

Door privatisering van het ABP, per 1 januari 1996, tot Stichting ABP en oprichting van de Stichting 

USZO (ten gevolge van het sarnenvoegen van ABP/SZ, UO, DUO, GUO, DSZM) groeide de noodzaak 

om een concurrerend produkt op de markt te brengen, door middel van reductie van de kosten van de 

primaire produkten. Dit zal mogelijk gemaakt worden door het realiseren van een primaire besparing op 

huisvesting en het efficienter inrichten van werkprocessen. 

Ten eerste kan dit door het terugbrengen van het aantal benodigde vierkante meters. Benchmark onder

zoek heeft uitgewezen dat er meer medewerkers in het hoofdcomplex te huisvesten zijn, waardoor de 

dependances in het centrum van Heerlen afgestoten kunnen worden. 

Ten tweede kan met behulp van de nieuwe visie op de kantoorwerkplek gekomen worden tot een verbete

ring van de werkomgeving, door aanpassing van de werkomgeving op de werkprocessen. Dit zal leiden tot 

een efficientere kantoorinrichting. Daamaast zal gestreefd worden naar verhoging van effectiviteit en 

beleving van de werkplek en daarmee tot verhoging van de output. Deze laatste aspecten zijn moeilijk te 

definieren en niet op korte termijn meetbaar. 

Om hiernaar onderzoek te kunnen doen is het project werkpleksharing opgestart door het Facilitair Bedrijf 

ABP/USZO afdeling huisvesting, om mogelijk te komen tot een verbeterd inrichtingsconcept voor de 

pilotgroep. 

3. De organisatie 

Om de organisatorische omgeving van de pilotgroep te schetsen volgt een omschrijving van de organisa

tie, van grof naar fijn, toegespitst op de pilotgroep. 

3.1 ABP/USZO 

3.1.1 Taken en doel van de organisatie 

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds was tot 1 januari 1996 het pensioenfonds voor arnbtenaren. Met 

ingang van l januari 1996 is het ABP geprivatiseerd en gesplitst in ABP en USZO. Sindsdien is het een 

regulier pensioenfonds. Het draagt daartoe nu de naarn Stichting ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioen

fonds) en Stichting USZO (Uitkering Sociale Zekerheid Overheid). 

Bijna een miljoen deelnemers (actieven, VUT-gerechtigden en wachtgelders) zijn bij de stichtingen 

aangesloten voor hun pensioenvoorziening. Daamaast ontvangen circa 450.000 mensen maandelijks een 

27 



Bi'la eD 

pensioen van het ABP. Zij allen rekenen erop dat hun geld verantwoord wordt belegd, zodat de uitbetaling 

van de pensioenen gegarandeerd is. Het handelen van ABP/USZO is dan ook allereerst gericht op het 

veilig stellen van de opgebouwde rechten van de verzekerden. Daarbij houdt het ABP/USZO rekening met 

zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

ABP/USZO heeft zich al geruime tijd op deze nieuwe koers voorbereid, zodat zij met vertrouwen op de 

markten van pensioenverzekeraars, vermogensbeheerders en verzekeraars kunnen blijven opereren. ABP/ 

USZO heeft gekozen voor een nieuwe structuur, waarin de verschillende onderdelen in nauwe samenwer

king functioneren. 

Het ligt in de bedoeling deze nieuwe structuur te ondersteunen door middel van een plattere organisatie

structuur (kortere informatielijnen en het creeren van een open structuur). En een meer klantgerichte 

manier van werken. 

3.1.2 Organisatiestructuur en aantal werknemers 
Organogram ABP/USZO per 1 januari I 996: 

Bestruur stlchtlng ABP 

Dlrectleraad ABP 

Bedrfjven 

Allfantlestaf e1 
Facllltafr Bedrf f 

Raad van toezlcht stlchtlng 
uszo 

Dlrectfe USZO 

Corporate sta 

Werkmaatschappljen 

Bij Stichting ABP werken circa 2.400 medewerkers (2090 fta's). Het merendeel hiervan is gevestigd in 

het hoofdcomplex in Heerlen. 

Het concern bestaat uit vijf bedrijven en een Concernstaf. Deze wordt geleid door de Directieraad. Er is 

een Ondememingsraad voor het ABP. 

Bij de USZO werken circa 1.700 medewerkers (1636 fta's). Een gedeelte hiervan (circa 450) is gevestigd 

in het hoof dcomplex te Heerlen. De rest werkt gespreid over heel Nederland in Districtskantoren (21) en 

Verwerkingscentra. Dit brengt het totaal op 28 landelijke kantoren. 

Ook USZO heeft een eigen Raad van Toezicht, Directie en Ondememingsraad. 

3.1.3 Verwachte toekomstige omvang van de organisatie 
N aar het zich op dit moment laat inschatten zal de totale organisatie niet veel van omvang veranderen. De 

ene RVE zal bijvoorbeeld groeien, terwijl een ander RVE enigszins zal inkrimpen. Om een gedetailleerd 
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beeld te krijgen is het noodzakelijk voor alle RVE's de toekomstige omvang te schatten en een totaalbeeld 

samen te stellen. Dit is dit moment niet van belang voor het programma van eisen en het project werk

pleksharing en zal derhalve achterwege gelaten warden. 

3.1.4 Beschrijving van de huidige huisvestingssituatie 

Circa 2.850 medewerkers zijn gehuisvest in het hoofdcomplex te Heerlen. Het hoofdcomplex te Heerlen 

bestaat uit 3 gebouwen, te weten Hoogbouw, Grootkantoor I en Grootkantoor 2, die door middel van 

ondergrondse gangen met elkaar zijn verbonden. De beveiliging bij toegang tot de gebouwen is voorzien 

van toegangscontrole en personenaanwezigheidsregistratie. Bezoekers worden te woord gestaan in de 

centrale hal van de Hoogbouw door een permanent bemande receptie. 

3.2 Bedrijfseenheid Pensioenen 

3.2.1 Taken en doelen van de organisatie 

Voor de continuiteit van het ABP moet alles gedaan warden om bestaande en potentiele opdrachtgevers 

(meer) te binden aan ABP-Pensioenen door een substantiele verbetering van de service tegen lagere 

(marktconforme) kosten. 

Strategische doelstellingen zijn: 

• Door middel van vooruitdenken, flexibiliteit, helderheid een inzichtelijk partnership met sectoren 

bewerkstelligen. 

• Maximaal faciliteren van werkgevers bij aanlevering ( onbezorgd) en serviceverlening aan werknemers 

(toegerust). 

• Verzekerden laten weten dat ABP-Pensioenen steeds aan de toekomst werkt via een service-verlening 

die wordt gekenmerkt door: pro-activiteit, begrijpelijkheid, gerichtheid en stiptheid. 

3.2.2 Bedrijfsproces van de organisatie 
De voomaamste processen binnen Bedrijfseenheid Pensioenen uitgevoerd zijn: 

• Vaststellen van door de organen opgegeven bijdrage-grondslagen. 

• Vaststellen diensttijd werknemer op grond van indiensttreding c.q. ontslag of ten gevolge van tussen

tijdse diensttijdonderzoeken. 

• Het innen van door de organen/werkgevers verschuldigde premies. 

• Vaststellen pensioenaanspraak van deelgerechtigden aan de hand van opgebouwde diensttijd en 

middelsom. 

• Vaststellen van voor pensioen ingekochte diensttijd. 

• Het tijdig en volledig beschikbaar stellen van elementaire gegevens met betrekking tot dienstverhou-

dingen van deelgerechtigden. 

• Vaststellen contante waarde van opgebouwde pensioenrechten. 

• Toekennen pensioen/uitkering, rekening houdend met wettelijke bepalingen en aanwezige gegevens. 

• V aststellen netto pensioen/uitkering aan de hand van bruto-bedrag. 

• Betalen van gestelde netto pensioen/uitkering op door betrokkenen opgegeven betaalwijze alsmede af-
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dracht van inhoudingen aan derden. 

3.2.3 Organisatiestructuur 

Directie Pensioenen 

RVE 
Onderwijs 

Personeels
zaken 

Secretariaat 

Actuariaat 

Finance en Control 

RVE 
Decentrale 
Overheid 

Juridisch 
Fiscale Zaken 

Statistisch 
Zaken 

3.3 AZ Pensioenen, pilotgroep 

RVE 
Rijk 

3.3.1 Taken en doelen van de organisatie 

Flnanciele 
Zaken 

Markt en Positie 
Onderzoek 

Sociale Zaken 

RYE 
Rechterlljk Macht, 
Polltle & Oefensle 
Seml-overhelds 

lnstellngen 

Algemene 
Zaken 

RVE 
Ondersteuning 

lnformatie
management 

Algemene Zaken Pensioenen is belast met het ontvangen, openen, registreren en distribueren van alle post 

welke bestemd is voor het Pensioenbedrijf. 

De afdeling bestaat uit 2 functionele groepen die garant staan voor de verwerking van de post. Ze vullen 

elkaar waar nodig aan en zijn als zodanig als I functionele groep te beschouwen. Deze groep wordt 

ondersteund door de groep ondersteuning AZ, bestaande uit 4 personen. 

3.3.2 Bedrijfsproces van de organisatie 
Het bedrijfsproces van de pilotgroep, AZ Pensioenen, is weergegeven in het volgende schema: 
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postkamer ophalen post 

nee 

registreren 
angetekend 

registreren 
beleidspost 

post tden & registr 
1------+< IVA-post 

pensioenaanvraa 
OP 

pensioen 
anvragen NP 

pensioen 
anvragen OP 

~---- overlijdensberichi------, iden over-
lijdensberichten 

3.3.3 Organisatiestructuur 

Hoofd 
Algemene Zaken 
(Facility Manager) 

I 
I I I 

Teamleider Teamleider Documentair 

AZ-Postverwerkin~ AZ-Postverwerkin1 lnformatie 
Voorziening 

I I 
Medewerkers Medewerkers 

AZ-Postverwerkin1 AZ-Postverwerkin1 

3.3.4 Organisatiecultuur 
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I 
Medewerkers 

Algemene Zaken 
(AV-coordinatoren 

De groep bestaat uit medewerkers met een lage scholingsgraad, waarvan de meesten in het verleden met 

overtolligheid werden bedreigd. Tot I januari 1998 is deze overtolligheid opgeheven. Maar het blijft mee

spelen bij bepaalde beslissingen, die door en over de groep genomen worden. Men voelt zich eerder 

bedreigt en aangevallen. Hier dient bij het invoeren van maatregelen, als die bij het project werkpleksha

ring komen kijken, rekening mee gehouden te worden in de wijze waarop bepaalde beslissingen mee 

gedeeld worden. 

Ondanks dit alles lijkt de sfeer op de werkvloer ontspannen en vriendelijk. Uitgesprekken met medewer-
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kers en een recente risicoinventarisatie (RVE Ondersteuning Pensioenen) komt naar voren dat de groep 

over het algemeen tevreden is over de werkomgeving en organisatie van de groep. 

3.3.5 Aantal medewerkers 

Pilotgroep AZ Pensioenen bestaat op dit moment uit 27 medewerkers, waaronder 3 uitzendkrachten. De 

gegevens van de pilotgroep zijn als volgt in tabelvorm weer te geven: 

Functie 

Hoofd algemene Zaken 

Medewerker Algemene 

Zaken/faciliteiten 

Teamleider 

Medewerker postzaken 

Totaal 

aantal fta 

1 

3 

2 

18 

24 

aantal 

personen 

1 

3 

2 

21 

27 

3.3.6 Verwachte toekomstige omvang van de organisatie 

Bijzonderheden 

11 fulltime medewerkers, 

7 parttime medewerkers, 

3 fulltime uitzendkrachten 

Op dit moment bestaat de pilotgroep uit 27 medewerkers. Bij deze omvang wordt een aantal fta's niet 

ingevuld om zo budget op te sparen. Dit budget zal in drukke tijden gebruikt worden om extra uitzend

krachten aan te trekken, en zo de overflow aan werk weg te werken. Dit betekent dat er in het nieuwe 

concept een redelijke mate van flexibiliteit ingebouwd moet worden, om deze uitbreiding van de pilot

groep op te vangen. 

De totale omvang van de pilotgroep zal in de toekomst naar het zich op dit moment laat inschatten niet 

toenemen, maar juist eerder afnemen. Dit pilotgroep bestaat nu uit twee teams, maar zal in de toekomst tot 

een team worden samengevoegd. Deze groep zal dan ook geleid gaan worden door een teamleider. 

3.3. 7 Beschrijving van de huidige huisvestingssituatie 

Pilotgroep AZ Pensioenen is met ingang van mei 1996 gehuisvest in Grootkantoor 2 op de tweede 

verdieping. De ondersteuning van de groep is echter nog op de eerste verdieping van GK2 gehuisvest. 
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1. 2. 

De afmetingen van een verdieping van GK 2 zijn 65 bij 45 meter. 

4. Ruimtelijke eisen 

4.1 Locatie en gebouw 
De locatie en het gebouw waarin de pilotgroep gehuisvest is, Grootkantoor 2 van het hoofdcomplex ABP/ 

USZO te Heerlen, worden als randvoorwaarden van het project aangenomen. 

Ook algemene voorzieningen zoals restauratieve- en parkeervoorzieningen worden als randvoorwaarden 

van het project aangenomen. 

4.2 Pilotomgeving 

4.2.1 Functioneel ruimtelijke behoefte kantoorruimten 

De ruimtebehoefte van de pilotgroep en haar gebruikers worden gebaseerd op de ruimtenormen, gebaseerd 

op de verschillende soorten werkplekken. 

Op grond van het bestaande ruimtenormeringssysteem van het ABP/USZO en de ARBO-wet is een 

'nieuwe' ruimtenormeringssystematiek vastgesteld. Deze kent ruimte toe aan werkplekken, gebaseerd op 

werkprocessen die uitgevoerd worden in de kantoororganisatie. Definities van werkprocessen, werkplek

ken en de ruimtenorm zijn opgesteld voor het pilotproject 'Werkpleksharing ABP/USZO'. 

De medewerkers postverwerking voeren over het algemeen routinematig werk uit, terwijl de medewerkers 

ondersteuning AZ/faciliteiten in groepsverband en individueel specifieke werkzaamheden uitvoeren. 

Hoofd AZ geeft leiding en voert deskundige en innovatieve werkzaamheden uit. 

Op basis van de beschrijvingen in kunnen hieraan de volgende werkplekken gekoppeld worden. 

De aantallen van de werkplekken zijn afgeleid van de multi moment opname van aanwezigheid van de 

pilotgroep, uitgevoerd tijdens het pilotproject. 

Dit betekent voorAlgemene Zaken Pensioenen in tabelvorm het volgende: 
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Functie 

Hoofd Algemene 

Zaken 

Aard van de werkplek 

stilte werkplek 

Netto-omvang 

(m2
) per werkplek 

6 

Medewerker Alge- 3 werkplekken: 2 functiespecifieke en I 14 & 6 

mene Zaken stilte werkplek, gekoppeld 

Teamleider 2 werkplekken: 1 stilte werkplek en I routi- 6 & 4,5 

ne werkplek gesitueerd in de groep 

Medewerker Post

verwerking 

Totaal 

15 routinewerkplekken 15 * 4,5 

4.2.2 Functioneel ruirntelijke behoefte ondersteunende ruimten 

Voor pilotgroep AZ Pensioenen zijn de volgende ondersteunende ruimten nodig: 

Ruimte Functie Aantal m2 Opmerkingen 

Vergaderruimte, tot werkoverleg 28 

20 personen 

Totaal omvang 

(mZ) 

6 

20 

l0,5 

67,5 

104 

vergaderruimte, 4 voor overleg hoofd AZ 8 direct voor hoofd AZ beschikbaar 

personen en medewerkers onder-

steuning 

sociohoek informeel overleg 10 

serviceruimte kopieren IO 

postverwerking AZ uitsplitsen post Pensioe- 16 op werkvloer situeren 

nen 

parkeerplaats rol- opbergen van rol-boys IO noodzakelijk wanneer werkpleksharing 

boys die niet in gebruik zijn wordt toegepast 

archivering 1 kast per vaste werk- 5 

plek 
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4.2.3 Totaal ruimtebudget 

functionele ruimtelijk behoefte aantal m2 

kantoorruimten 104 

ondersteunende ruimten 87 

totaal 191 

verkeersruimte ( 10%) 20 

indelingsverlies (3%) 6 

totaal 217 

5. Kwalitatieve eisen 

5.1 Relaties tussen functies 

Pilotgroep AZ Pensioenen bestaat uit een groep mensen die de verwerking van de post voor RVE Pensioe

nen verwerkt en een groep van 4 mensen die deze medewerkers ondersteunt. Ze is op te vatten als een 

functioneel cluster binnen RVE Ondersteuning Pensioenen (gehuisvest op 5,5 verdieping van GK.2, 

volgens huisvestingplan maart 1996). 

Doordat ze de post voor de hele R.V.E. Pensioenen verwerkt dient de groep zo gehuisvest te worden dat de 

postkamer en andere teams en groepen van Pensioenen makkelijk bereikbaar zijn zonder daarbij anderen 

overlast te bezorgen. 

5.2 Bereikbaarheid, toegankelijkheid 

GK.2 is met ondergrondse gangen verbonden met de andere twee gebouwen, die samen het hoofdcomplex 

in Heerlen vormen. Daamaast is het gebouw toegankelijk op de begane grond door middel van een 

tourniquet, voorzien van toegangscontrole en personenaanwezigheidsregistratie. 

De verschillende verdiepingen van GK.2 zijn bereikbaar met liften, trappen aan beiden kopse zijden van 

het gebouw en roltrappen. Hiermee dient rekening gehouden te worden met looproutes en bereikbaarheid 

van groepen in de te ontwerpen inrichting. 

Daarnaast moet de bereikbaarheid van technische voorzieningen ten behoeve van onderhoud en reiniging 

optimaal zijn in verband met het gebouwbeheer en daarmee samenhangende kosten. 

5.3 Veiligheid 

De gebruiksbelastingen van AZ stellen geen specifieke eisen aan de verschillende gebouwen en ruimten. 

Het gebouw en haar ruimten moeten voldoen aan de wettelijk voorgeschreven eisen ten aanzien van de 

brandveiligheid en vluchtwegen. Er dient aandacht besteed te worden aan de luchtcondities en schadelijke 

stoffen, met name in de serviceruimten waar de kopieerapparatuur staat opgesteld. 
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5.4 Gewenste kwalitatieve eigenschappen van de ruimten 

De kwalitatieve eigenschappen van het nieuwe kantoorinrichtingsconcept dienen te voldoen aan de door de 

ARBO gestelde wet- en regelgeving. In deze paragraaf wordt aandacht besteed de specifieke eisen die 

gesteld worden door toepassing van een nieuw kantoorinrichtingsconcept in GK2. 

Temperatuureisen 

Door de toepassing van het vele glas is GK2 voorzien in een kunstmatig afscherming tegen te zon. Het 

gebouw bezit buitenzonwering en zonwering aan de binnenzijde van de gevel, door de werknemer zelf te 

bedienen. 

In een grote ruirnte is het niet noodzakelijk de temperatuur individueel te kunnen regelen. In kamers is 

deze individuele regelbaarheid wel noodzakelijk en op dit moment ook mogelijk. 

Licht en uitzicht 

In een grote ruirnte is het niet noodzakelijk om de zontoetreding en verlichting individueel regelbaar te 

maken. In een- of tweepersoonskamers is dit echter wel noodzakelijk. In een nieuw concept zal gebruik 

gemaakt kunnen gaan worden van indirecte verlichting en individueel regelbare verlichting, in de vorm van 

een bureaulamp. Er dient ten alle tijden voldaan te worden aan een voldoende hoog gemiddeld verlich

tingsniveau op de werkvloer. 

Bij indeling van de ruimte dient rekening gehouden te worden met de volgende afgeleide richtlijn ten 

aanzien van de kantoorinrichting van verschillende zones in het kantoorgebouw. 

Geluid 

• Dieptezone A: nul tot zes meter van de buitengevel of atriumge

vel. Geschikt voor kamerkantoor ofkantoortuin. 

Dieptezone B: zes tot twaalf meter van de buitengevel of atrium

gevel. Geschikt voor kantoortuin, besloten ruimten, ruimten die 

geen vaste werkplek zijn en voor ondersteunende functies, zoals 

kopieren, faxen en koffiecomers. 

Dieptezone C: meer dan twaalf meter van de buitengevel of 

atriumgevel. Geschikt voor ondersteunende functies of bijzonde

re functies, zoals computerruimten en dealing floors. 

In het nieuwe kantoorinrichtingsconcept dient rekening gehouden te worden met de verschillende soorten 

van communicatie en de geluidsbelasting die deze opleveren. Daarnaast stellen de verschillende soorten 

werk die de werknemers moeten uitvoeren specifieke eisen aan het geluidsniveau dat op de werkvloer mag 

heersen, voor voldoende uitvoering van de werkprocessen. Samenvoeging van deze 2 eisen leidt tot 

toepassing van activiteit gerelateerde werkplekken. 
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Extra aandacht 

Er dient extra aandacht besteed te worden aan de boven beschreven punten in de ondersteunende ruimten. 

Dit in verband met de apparatuur, die daar staat opgesteld. Zij geven vaak extra warmte, geluid en 

mogelijk schadelijke stoff en af. 

5.5 Onderhoud 

Het is de bedoeling om onderhoudsbewust te ontwerpen en te implementeren, kijkend naar reinigingson

derhoud, technisch onderhoud en vervanging. (Onderhoudsvriendelijk en voor geplande technische en 

economische levensduur). 

Hiertoe is het van groot belang dat er een soort van gebruiksaanwijzing wordt opgesteld. Zowel voor de 

werknemers als de onderhoudsmedewerkers. 

6. Bijzondere technische eisen 

De werkprocessen die uitgevoerd worden door Algemene Zaken Pensioenen stellen geen bijzondere 

technische eisen. Door invoering van een nieuw kantoorinrichtingsconcept en de daarbij behorende 

nieuwe manier van werken worden de volgende eisen gesteld: 

6.1 Bouwkundige eisen 

• Wanneer er cellen opgenomen worden in het nieuwe inrichtingsconcept, zal dit consequenties hebben 

voor de werktuigbouwkundige installatie. Deze moet dan immers per ruimte regelbaar zijn. Dit geldt 

echter alleen, wanneer de wanden van de cellen doorgetrokken worden tot aan het verlaagde plafond. 

• Bij toepassing van een nieuw concept zullen bureaus op andere plaatsen komen te staan. Dit vraagt 

enige aanpassing aan de elektriciteitsvoorziening (flexibel door verhoogde vloer). 

• Mogelijk zal het lichtplan aangepast moeten worden om aan de minimale verlichtingssterkte te vol

doen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van indirecte verlichting en bureaulampen, die individueel 

te bedienen zijn. 

• Door intensiever ruimtegebruik moet er rekening gehouden worden dat op bet gebeid van de bouwfysi-

ca aanpassingen gedaan moeten worden om te blijven voldoen aan de door de ARBO gestelde eisen. 

• Extra aandacht voor beheer en onderhoud door intensief ruimtegebruik. 

N aast de eisen gesteld door het nieuw uit te voeren concept, zullen er ook eisen gesteld gaan worden door 

het fenomeen sharen van werkplekken. Dit is onder andere van invloed op de inforrnatietechnologie en 

telecommunicatie. 

6.2 Informatietechnologie 

Doordat medewerkers niet steeds op dezelfde werkplek werken moet het mogelijk zijn dat de werknemer 

met behulp van een wachtwoord (persoonlijke code) inlogt op een willekeurige computer en de software 

tot zijn/haar beschikking krijgt waarvoor ze de bevoegdheid hebben. Deze mogelijkheid is toepasbaar voor 

medewerkers die op het hoofdcomplex werken. Dit vraagt om gebruik van uniforrne hardware, software en 
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een netwerk. 

Medewerkers die vaak op andere plaatsen werken, dan het hoofdkantoor van de organisatie, dienen 

uitgerust te warden van een lap-top computer zodat ze altijd en overal kunnen werken. In het hoofdcom

plex moeten voor deze werknemers aansluitingen en/of doc-stations aanwezig zijn, zodat ze daar ook 

gebruik kunnen maken van de lap-tops. 

6.3 Telecommunicatie 

Door dezelfde reden als bij IT, is het nodig dat de medewerker mobiel wordt. Dit houdt in dat de medewer

ker steeds bereikbaar moet kunnen zijn per telefoon. Dit kan op verschillende manieren: 

I. Mobiele telefoons. Toepasbaar voor werknemers die veel van hun werkplek zijn; 

2. Met behulp van een PIN-code inloggen op de telefoon en zo de telefoongesprekken naar je toe halen. 

Toepasbaar voor werknemers die veel op de werkplek aanwezig zijn, maar geen vaste werkplek hebben; 

3. Een groepsnummer introduceren, zodat de groep waarin de werknemer werkt altijd bereikbaar is. 

Toepasbaar voor werknemers die in groepsverband werken. 

6.4 Individuele regelbaarheid 

Kamers in het kantoorinrichtingsconcept met daarin een of twee werkplekken gesitueerd, moeten voorzien 

warden van individuele regelbaarheid ten aanzien van licht, temperatuur en mate van toelaten van andere 

werknemers (deur sluiten wanneer je niet gestoord wilt warden). 

7. Inrichtingseisen en beeldverwachting 

De vormgeving van het nieuwe concept moet openheid uitstralen en communicatie bevorderen. De 

veranderingen in de organisatiecultuur en structuur, die nodig zijn om het nieuwe concept en de daarbij 

behorende nieuwe manier van werken door te kunnen voeren, moeten gecompenseerd worden door een 

passende en innovatieve werkomgeving met een luxe uitstraling. De medewerkers wordt immers de eigen 

werkplek en verworven rechten afgenomen. Ze moeten daar wel iets voor terugkrijgen. 

8. Meubilair 

Door toepassing van werkpleksharing in nieuwe kantoorinrichtingsconcepten en ontwikkelingen in het 

vakgebied warden andere eisen gesteld aan het meubilair dat in de concepten gebruikt zal kunnen worden. 

Zo zal het meubilair niet !anger in hoogte verstelbaar hoeven zijn voor mensen met een gerniddelde lengte. 

Maar zijn een instelbare stoel en voetenbankje nog wel steeds vereist. Het is zeer waarschijnlijk dat het 

ultieme meubilair voor de kantoororganisatie binnen ABP/USZO nog niet bestaat. Het is aan te raden de 

meubellijn te ontwerpen of af te stemmen op de visie die binnen het concept gehanteerd zal worden en aan 

te passen aan de activiteit gerelateerde werkplekken. Selectie zal plaats kunnen vinden op basis van de 

volgende eisen: 
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Bureau: 

• standaard hoogte met uitzondering van extreme gevallen; 

• wegwerken van kabels; 

• werkplek in vorm en oppervlakte aanpassen aan werkprocessen die uitgevoerd worden; 

• luxe, modeme uitstraling; 

• kleurgebruik om sfeer op de werkvloer te creeren. 

Bureaustoel: 

• instelbaarheid in hoogte en diepte; 

• aanvullen met instelbaar voetenbankje. 

9. Interne voorwaarden 

9.1 Tijdstip realisatie en de verwachte gebruiksduur van de huisvesting 
De doorlooptijd van het project is gepland van februari tot en met oktober 1996. Tijdens het traject blijken 

er echter enkele hobbels in de weg aanwezig te zijn, die een verlenging van de doorlooptijd vragen. Een 

van die hobbels is de cultuuromslag die gevraagd wordt voor de andere manier van denken en werken. Bij 

het projectteam, de pilotgroep en het management. 

Daamaast is het erg belangrijk om een gedetailleerde planning te maken van het vervolgtraject van het 

project, te weten de ontwerp- en implementatiefase. Deze is gerealiseerd in een planning voor de periode 

juni/september 1996. 

De ontwikkelingen op het gebied van nieuwe kantoorinrichtingsconcepten vinden in hoog tempo plaats. 

Het is dan ook niet mogelijk om een ontwerp te maken dat voor lange tijd als adequate ondersteuning van 

het primaire proces zal kunnen dienen. Er vanuit gaande dater enkele jaren vooruit gekeken en gedacht 

kan worden is het realistisch om te ontwerpen voor een periode van 5 jaar, tot het jaar 2000. Deze periode 

is echter afhankelijk van de dynamiek van de organisatie. 

In het nieuwe concept is het noodzakelijk om grote flexibiliteit en uniformiteit in te voeren. Door nu een 

goede keuze te maken met betrekking tot de gebruikte materialen, bouwdelen en meubilair is het mogelijk 

om snel en simpel aanpassingen te maken op het concept, wanneer op basis van nieuwe ontwikkelingen 

deze nodig blijken te zijn. Zo is het mogelijk de levensduur van de kantoorinrichting te verlengen. 

9.2 Budget 
Het is nodig te investeren in het tot uitvoering brengen van de pilot werkpleksharing. De projectgroep 

krijgt hiertoe de kans door de pilot in de "meest extreme vorm" tot aan de implementatie uit te werken. Zo 

is het mogelijk maximaal van de pilot te leren, met het oog op de toekomst. 

Het nieuwe concept vraagt in eerste instantie om investeringen, maar zal op langere termijn besparingen 

opleveren. Deze worden gerealiseerd door terugdringen van het aantal benodigde vierkante meters 

kantooroppervlak voor huisvesting van de organisatie en invoering van een efficientere kantoorinrichting. 

Hiervoor moet tijdens de ontwerpfase een kostenplaatje worden opgezet, om zo kostenverantwoorde 
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beslissingen te nemen. De financiele ruimte moet echter van de directie komen. Dit vraagt om een andere 

manier van denken en bereidheid van <lat management om mee te werken aan de pilot en een gezonde 

toekomst van het totale bedrijf. 

Om het moment van opstellen van het P.V.E. voor het pilotproject 'Werkpleksharing ABP/USZO' is er 

geen budget beschikbaar voor daadwerkelijke uitvoering van de pilot. De pilot zal uitgewerkt warden tot 

aan de implementatie van het ontwerp, zodat het innovatieve dee! van het onderzoek niet verloren zal 

gaan. Het onderzoek, in de vorm van een pilotproject, wordt immers gezien als een investeringen in de 

toekomst. 

9.3 Efficientie van het ontwerp en project 

De pilot is opgezet om te komen tot een ontwerp en handleiding werkpleksharing van toepassing voor 

ABP /USZO, nu en in de nabije toekomst. Het belang van deze documenten kunnen zijn, <lat niet steeds 

opnieuw het wiel uitgevonden hoeft te worden en dat gebruikt gemaakt kan worden van het belopen pad en 

de daarbij behorende kengetallen. 

Aan het eind van het traject dient een analyse van het ontwerp uitgevoerd te warden ten aanzien van het 

maximaal haalbare en het uiteindelijk ontwerp. Er kan geleerd warden van de concessies die daarbij 

gedaan zijn. Zo is het mogelijk maximaal van het onderzoek/project te leren voor de toekomst van de 

organisatie. 
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Ontwerptekeningen pilotproject 
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~ Huidige lituatie (mei 1996), AZ. Pensioenen ABP/USZO, gehuisvest in GK2, hoofdcomplex te Heerlen. 
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Vlekkenplan 1, f1.Z. Pensioenen ABPIUSZO. gehuisvest in GK2, hoofdcomplex te Heerlen. 
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Schetsontwerp 1. AZ Pensioenen ABPIUSZO, gehuisvest in GK2. hoofdcomplex le Heerten. 
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■ Bijlage F 

Berekeningen akoestiek 

Argumentatie doortrekken van glaswanden tot aan plafond 

In literatuur over akoestiek zijn aanbevelingen terug te vinden met betrekking tot de geluidssterkte in 

kantoren. Het gaat daarbij om de volgende tabel: 

Ruimte in kantoor Aanbevolen maximale geluidssterkte 

Prive kantoor/ eenpersoonskamer 25 -35 dB 

Grote vergaderzaal 

Gemiddeld kantoor 40 -45 dB 

Ontwerp kamers 

Typekamers 55 - 60 dB 

Administratie 

Daarbij staat gegeven dat een groep van IO typisten een geluidssterkte produceren van 70 dB. In het 

kantoor van vandaag komt de functie van typiste niet meer voor. Maar op basis van deze gegevens kan 

wel aangenomen worden dat in een kantoor gemiddeld een geluidssterkte van 65 a 70 dB wordt geprodu

ceerd. 

In het nieuwe concept zijn de verschillende ruimten (concentratiewerkplekken) van elkaar afgescheiden 

door systeemwanden, welke zijn ingevuld met dubbel glas. Deze wanden hebben een isolatiewaarde van 

48 dB. Dit betekent dat in een ruimte, afgescheiden door dergelijke wanden, slechts (70 - 48 =) 22 dB van 

de 70 dB in de andere ruimte doordringt. Hiermee wordt voldaan aan het creeren van een ruimte waar 

geconcentreerd gewerkt kan worden. W anneer de wanden niet tot aan het plafond worden doorgetrokken 

om aanpassing van de klimaatinstallatie te voorkomen kan dezelfde berekening uitgevoerd worden met 

behulp van de volgende formule: 

Hierin is R vlak de geluidsisolatie van de altematieve oplossing en staat S vlak voor de oppervlakte ervan. 

Zo staat S1 voor de oppervlakte van het open gedeelte boven de wand en ~ voor de geluidsisolatie ervan. 

Hetzelfde geldt voor S2 en Ri voor het dichte gedeelte van de altematieve scheidingswand. Om tot een 
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invulling van de verschillende grootheden te komen wordt uitgegaan van een totale boogte van de verdie

ping van 2,76 meter. Waarbij in bet altematief de wand niet tot aan bet plafond wordt doorgetrokken, 

maar de laatste 30 centimeters worden opgelaten. Voor de lengte van de wand wordt uitgegaan van een 

concentratiewerkplek met een lengte van 3,0 meter en een breedte van 1,80 meter. Zodat de totale lengte, 

grenzend aan de ruimte met de grootste geluidsbelasting 4,80 meter is. Wanneer deze gegevens op een 

rijtje worden gezet en vervolgens worden ingevuld in de formule levert dit bet volgende beeld: 

S vlak 

S1 "open" 

S2 "glas" 

2,76 X 4,80 = 13,25 m2 

0,3 X 4,80 = 1,44 m2 

13,25 - 1,44 = 11,81 m2 

0dB 

48dB 

Rvlak =-l O log [ 13, 2 5 _l ( 1, 4 4. 1 + 11, 81.0,0000158) ] =-9, 6dB 

Dit betekent dat de altematieve wand slechts 9,6 dB tegenhoudt en in de concentratiewerkplek nog steeds 

60 dB doordringt. Hiermee wordt niet voldoet aan de voor de concentratiewerkplek gestelde eisen. Op 

basis van deze berekening moet besloten worden om de glaswanden door te trekken van vloer tot plafond, 

en zal de werktuigbouwkundige installatie aangepast moeten worden aan de nieuwe situatie. 
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Berekeningen ruimtegebruik pilotgroep 

Voor de berekeningen die moeten worden uitgevoerd om conclusies te kunnen trekken over bet ruimtege

bruik als gevolg van de toepassing van de nieuw ontwikkelde methode, zijn de gegevens over de situatie in 

kantoorgebouwen in Nederland verkregen uit de voor dit onderzoek gelezen literatuur en een benchmar

konderzoek 'Toetsing facilitaire dienstverlening' uitgevoerd door Twijnstra Gudde in opdracbt van bet 

Facilitair Bedrijf AV ABP/USZO. Uit dit benchmark-onderzoek komen eveneens gegevens over bet 

ruimtegebruik binnen ABP/USZO naar voren. 

In bet benchmarkonderzoek wordt onderscheid gemaakt in drie gebouwgroepen te weten eigendomspan

den, huurpanden en districtskantoren. Voor het afstudeeronderzoek is de aandacbt gericht op de eerste 

gebouwgroep, de eigendomspanden. Omdat bet onderzoek uitgevoerd wordt te behoeve van de inricbting 

van het hoofdcomplex in Heerlen, <lat eigendom van ABP/USZO is. In het benchmark-onderzoek is 

gebruik gemaakt van gegevens uit de branche, die afkomstig zijn uit de databank van Twijnstra en Gudde 

voor facilitaire kosten, FA CANA. 

In het afstudeeronderzoek zal onderscheid gemaakt moeten worden in het ruimtegebruik per werkplek en 

per fta, om het verschil aan te kunnen gegeven in bet omgaan met de beschikbare ruimte. In de toekomst 

zal namelijk afgestapt worden van de persoonlijke werkplek en zullen de werkplekken moeten worden 

gedeeld met meerdere medewerkers. Hierdoor wordt de berekening van het ruimtegebruik per werkplek 

van minder belang en krijgt bet ruimtegebruik per fta meer aandacht. 

In de berekeningen wordt gebruik gemaakt van bruto vloeroppervlak. Omdat niet alle gegevens in b.v.o. 

beschikbaar waren zijn deze berekend volgens de NEN 2580. Waarbij gebruik is gemaakt van de volgende 

afbeelding [Benchmark-onderzoek Twijnstra-Gudde, jan. 1996]. 
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0 10 20 30 40 50 60 70 

Bruto oppervlakte (100%) 

Netto oppervlakte (90%) 

Bron: Twijstra Gudde; ABP AV Toetsing Facilitaire Dienstverlening. 

Atbeelding Gl: oppervlak kantoor 
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Berekening ruimtegebruik pilotgroep 

Berekeningen ruimtegebruik pilotproject 'Werkpleksharing ABP/USZO': 

ABP/USZO: 
gebouwgroep 1, eigendomsgebouwen ABP/USZO: 

aantal werkplekken = 2.327 
aantal werknemers (fta) = 2.031 

gem. b.v.o. per werkplek = 34,5 m 2 

aantal vierkante meters b.v.o. = gem. b.v.o. per werkplek x aantal werkplekken 

= 34,5 X 2.327 = 80281,5 m 2 

b fta _ aantal vierkante meters b. v.o. = 
gem. .v.o. per - aantal fta 

80281,5 
= 

2
_
031 

= 39,5 m2 

Pilotgroep AZ Pensioenen: 
vierkante meters kantooroppervlakte + vierkante meters aanvullende ruimten = nuttige vierkante meters (66%) 

aantal nuttige vierkante meters x 
1
: = bruto vierkante meters (b.v.o.)(100%) 

aantal vierkante meters b.v.o. 

aantal werkplekken 

aantal vierkante meters b.v.o. 

aantal fta 

= gem. b.v.o. per werkplek 

= gem. b.v.o. perfta 

nuttige vierkante meters kantooroppervlak (m 2) 

bruto vierkante meters kantooroppervlak (m 2) 

gem. b.v.o. per werkplek (m 2) 

gem. b.v.o. per fta (m2) 

Ontwerp: 

Situatie maart 1996: 

534 

809 

809 33 =24,5 

809 = 33,7 
24 

aantal vierkante meters nuttig vloeroppervlak (groep AZ) = 264 m 2 

aantal werkplekken = 21 

aantal vierkante meters nuttig vloeroppervlak per werkplek = ;~ = 12,6 m2 

Situatle mei 1996: 

433 

656 

656 =226 
29 ' 

~ =27,3 

Een verdieping GK2 beslaat 2180 m . Dit betekent dat er ~~~O = 173 werkplekken kunnen worden ingericht. 

Algemene faciliteiten, zoals het middengebied en de club nemen 500 vierkante meter vloeroppervlak in. 

Dit betekent zo'n ~ = 2,9 vierkante meter extra per werkplek. 

nuttig vloeroppervlak per werkplek = 12,6 + 2,9 = 15,5 m 2 

100 
bruto vloeroppervlak per werkplek = 15,5 x 66 = 23,5 m2 

bruto vloeroppervlak = bruto vloeroppervlak per werkplek x aantal werkplekken 

= 23,5 X 21 = 493,5 m2 

bruto vloeroppervlak per fta = bruto vloeroppervlak = 20,6 m2 
aantal fta 
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Prod uktspecificaties 

Het bureau van de toeko111st 
is zoals de 1ne11S ... 

• 

1-J 

,>'"'---~ 
·'>:\. 
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" Veranderingen bli!ven continu 

aanwezig". 

Deze zin bescr,r :h ;:recies de 
werkwereld var. :eger,woordig. 

lnderdaad, bijr.2 c!IEs 1s veranderd. 

De tijd van st11s:2ance bednJven 
met vaste struc,ren. is in ops1and 

gekomen. Aan::2ss:rg, ilexibiiiteit 
en mobilite1t 21:,. voc:1aan de 

belangrijkste woorde'l. En ca; is 
geheel op zij:1 r;iaa1S veer de 

werkomgeving. 

Sommigen heb:en v,erkplEkken 

nodig, aangep2s: aan elke 

gebruiker. Ande·en croberen een 
vee!zijdige omg,,1·1ng :e creerer,, 
die door verscr,.:'encE 

medewerkers :e get:ruiken is. \Veer 
anderen probe'E:, r~;:r,:es in :e 

richten rondorr. vro~~,llecrr-.s. 

Al dczE toepc53 ---ge-- rr,:-:::c .... 
financ:Ee! toe~c:--.Kc:i_1r~ E~ ... -ccrci in 

oniw1kke!ing ::, ·•l'E:, ·:.2n: 0 e: •S 

niet alleen noc:zcck de besle 
oplossing voor ·,2nc22g :E vincec,. 

maar ook aanp=ssin~ vcn de 
innchting can c~ on:,.vi~kelir:<; vc;n 

n--.orgen te gc~c-:cE-:7'"'1. 
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Middelho9e ru9 

Op wielen, kolomondersrel mer meralen 1•ijfieens kruisroer. Zn·arr 9ee"xpoxeerd. Zirhoo9re insrellin9 mer 9as1·eer ( I 2 cm inren•al). Syncliro

mechanisme •·oor permanence ru9sreun. :lfer ef zonder armle99er. Armle99er 1·asr ef insrelbaar. Bekledin9 in stef ef leer. 

KADANS BUROSTOELEN. 
ZO VEELZIJDIG ALS UW WENSEN. 

Kadans burostoelen kunnen eenvou

dig worden afgestemd op de taken en 

funktie van de gebruiker. Ontelbare in

dividuele mogelijkheden zijn denk

baar. Zeker waar het ergonomische 

eigenschappen betreft. Zittend werk 

vraagt om stoelen die het lichaam op 

verantwoorde wijze steunen. Zo zijn 

de stoelen standaard uitgevoerd met 

het slimme synchro-mechanisme, ter

wijl ze in een hand-omdraai kunnen 

worden afgestemd op persoonlijke 

werkhoudingen. De NEN 1812 norme

ring is daarmee vanzelfsprekend. En 

veelal gaan we nog een stapje verder 

dan de Arbo-wet richtlijnen. Kadans 

burostoelen van Brink, optimaal zit

komfort voor een betaalbare prijs en 

een levertijd van maximaal 10 dagen. 

Veelzijdigheid in 
individualiteit 

Kadans burostoelen voelen zich thuis 

in iedere werkomgeving. Het ingeto

gen en tijdloze ontwerp en de vrien

delijke vormen zorgen ervoor dat ze 

werkelijk op alle manieren tegemoet 

kunnen komen aan individuele wen

sen. En net zo gemakkelijk laten ze 

zich in lijn brengen met uw bedrijfs

identiteit. Vooral dankzij de enorme 

variatie in modellen en de keuze uit 

een breed pallet (brandwerende) stof

feringen, waaronder leer. Een ander 

sprekend voorbeeld van individualiteit 

is de keuze in armleggers. Deze zijn 

leverbaar in zwart en grijs kunststof of 

in blank beuken. 

IBRINK 
Kantoormeubelen 
Het gezicht van de zaak! 

Brink Plaattechniek B.V., R.D. Bi.igelstraat 4, Postbus 24, 7950 AA Staphorst, 

Tel. 0522-469955, F,;x 0522 469789. 

20 ZWART BRISTO 21 GEEL KERAIA 25BLAUW 
ICERALA 

26GROEN 
KERALA 

27 ROOD KERALA '1 GRUS/BLAUW 
MIKADO 

,2 GROEN/BLAUW 90 ZWART LEER BEUKEN 
STRUKTUUR 

Voor informatie over de Kadans stoe

lenlijn of andere Brink kantoormeu

belen kunt u kontakt opnemen met: 

Vraag ook naar: Kadans Bezoeker

stoel & Ver9aderstoel en Kadans 

Projektstoelcn. 
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Voor de inrichting van wachtruimten, 

aula's en (bedrijfs)restaurants heeft 

Kadans een ideaal, eigentijds konsept. 

De speels vormgegeven projekt

stoelen zijn van massief beuken en 

zijn gezeteld op een stevig 4-poot- of 

slede-onderstel, welke beide verkrijg

baar zijn met of zonder koppelsy

steem. Een ander praktisch voordeel 

is dat de 4-pootstoelen eenvoudig 

stapelbaar zijn. En dankzij de keuze uit 

blank beuken of vier fraaie beitsen 

kreeert u - indien u dat wenst - een 

kleurrijk geheel. De houten kuip

stoelen zijn net als alle andere Kadans 

stoelen uit voorraad leverbaar. 

POOT- OF SLEDE-ONDERSTEL 

De speels vormgegeven stoelen zijn 

gezeteld op een stevig vier poot- of 

slede-onderstel. 

SIMPEL STAPELBAAR 

Zo snel als u Kadans projektstoelen 

plaatst, zo eenvoudig ruimt u ze oak 

weer op. Aangezien ze simpel stapel

baar zijn bespaart u veel ruimta. 

KADANS PROJEKTSTOELEN. 
NET ZO FUNKTIONEEL ALS MOOI. 

9roen nacurel beuken rood 

KOPPELSYSTEEM 

In welke formatie dan oak, Kadans 

projektstoelen laten zich snel en ge

makkelijk plaatsen. Het koppelsy

steem zorgt daarbij voor een keurig 

geheel. 

ARMLEGGERS ALS OPTIE 

Afhankelijk van uw wensen zijn 

Kadans projektstoelen verkrijgbaar 

met of zonder armlegger. Leverbaar in 

zwart en grijs kunststof of blank 

beuken. 

IBRINK 
Kantoormeubelen 
Het gezicht van de zaak! 

Brink Plaanechniek B.V., R.D. Bugelstraat 4, Postbus 24, 7950 AA Staphorst, 

T,cl 0522-46:::-955, F;ix 0522-,:59739_ 

9eel blauiv 
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Voor informatie over de Kadans stoe

lenlijn of andere Brink kantoormeu

belen kunt u kontakt opnemen met: 

Vrc,'.:~ :,>J nr1ar: Kadans Burostoelcn en 

.-:-:.<:.:,-.:. !-:'c:or::J..erstoel & Vergndcrstocl. 



Produklspecificaties 

BEZOEKERSTOEL & 
VERGADERSTOEL 

IBRINt< 
Kantoormeubelen 
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.. . stoel mer lo9e ru9. . .. sroel mer middelho9e ru9 . .. sroel met ho9e ru9 

,lier ef zonder armle99er. Zirrin9/ ru9/eunin9 uic een sruk. Ondemel •·oorzien van 9lijdoppen. Zwan geexpoxeerd. Bekledin9 in stef ef leer. 

KADANS BEZOEKERSTOEL & VERGADERSTOEL. 
ZITKOMFORT OP HOOG NIVO. 

ledereen zit goed met Kadans. Voor 

elke gelegenheid is er een eigen mo

dei. Neem de 4-poot- en sledestoelen 

voor bezoekers en aan de vergader

tafel. Binnen de twee basismodellen 

zijn ontelbare individuele mogelijk

heden denkbaar. Zoals de rugleuning 

in lage, middelhoge en hoge uitvoe

ring, de variatie in stofferingen en de 

keuze tussen een 4-poot- of slede

onderstel. Maar welk model of welke 

uitvoering u ook kiest, Kadans zorgt 

in alle gevallen voor een perfekt en 

harmonieus evenwicht tussen stoel 

en werkomgeving. Terwijl de uiter

lijke overeenkomsten van de Kadans 

familie helemaal goed zichtbaar wor

den als u in een vertrek verschillende 

modellen plaatst. 

Veelzijdigheid in 
individualiteit 

Kadans stoelen voelen zich thuis in 

iedere werkomgeving. Het ingetogen 

en tijdloze ontwerp en de vriende

lijke vormen zorgen ervoor dat ze 

werkelijk op alle manieren tegemoet 

kunnen komen aan individuele wen

sen. En net zo gemakkelijk laten ze 

zich in lijn brengen met uw bedrijfs

identiteit. Vooral dankzij de enorme 

variatie in modellen en de keuze uit 

een breed pallet (brandwerende) 

stofferingen, waaronder leer. Een an

der sprekend voorbeeld van individu

a liteit is de keuze in armleggers. 

Deze zijn leverbaar in zwart en grijs 

kunststof of in blank beuken. 

IBRINt( 
Kantoormeubelen 
Het gezicht van de zaak! 

Brink Plaattechniek 8.V., R.D. Bugelstraat 4. Postbus 2.:. 7950 AA Staphorst. 

Tel. 0522-469955, F,,>: 0522 4C97E9. 
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,2 GROENiBLAUW 90 ZWART LEER SEUKEN 
STl=UKTUUR 

Voor informatie over de Kadans stoe

lenlijn of andere Brink kantoormeu

belen kunt u kontakt opnemen met: 

Vraag ook naar: Kadans Burosto,•len 

er; /<·,0 r:anc: PrcjE:.~lstoelrn. 
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ACCESSOIRES 
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Kantoormeubelen 
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... ~~~ ..... 

120 cm breed 

0~ 
15.56.10 

Legbord 106 x 38 cm 

spoorbreedte 33 cm 

2x Folio mappen. 

2x data mappen. 

inkl. 2 dwarsgeleiders 

,g 
15.56.60 

Telescoopframe A4 mappen 

inkl. 2 dwarsgeleiders 

QUADRANT ROLDEURKASTEN 
... - •,;~.r I - .• • • • -

ACCESSOIRES 

0~ €) 
1:.56.70 0v 15.56.56 

Raadpleegplank 106 x 38 cm Blokkeerinrichting voor RDK 

0 
120 cm breed 

© 
kasthoogte 195 cm 

15.56.80 

0 A4-vakverdeling 

5 vakken 15.56.55 

0 
Blokkeerinrichting voor RDK 

~ 
120 cm breed 

15.56.85 kasthoogte 136 cm 

A3-vakverdeling 

5 vakken 

e 0 15.56.90 

Boekensteun voor 

legtc,d 

IBRINK 
Kantoormeubelen 

80 cm breed 

~5615 .~ 

legbord 66 x 3~ 

spoorbreedte 33 cm 

A4 mappen 

ink!. 2 dwarsgeleiders 

~ ~ -
15.56.75~ 
Telescooplade 

Brink Plaattechniek BV.. R.D. E ,-;::eis:,aat ~- Pos1bus 24. 7950 M Staphorst. Tel. 05225 - 9955. ·i-elefax 05225 - 9;-s9 

F:-:• - ;:~'.--·:>·'. ';~•0!~· 1r"! 0:1?? ...1690:/). Telef;:;..· c::-i? - ,1G'.~7'FCi 
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Bi"la eH 

Binnenwanden 

Korte beschrijving (C) 

lnterlinish® systeemwanden zijn demontabele en verplaatsbare binnen
wanden, bestaande ult een sandwichkonstruktie van gipskarton of hardge
perste spaanplaal met steenwol voor toepassing ats verdiepinghoge sys
teemwand. Leverbaar met deuren, kasten en kastenwanden, dubbel be
glaasde panelen, loketten en balies. 

Samenstelling (E) 
Systeemopbouw, elementopbouw Verplaatsbare, verdiepingshoge sys
teemwanden in 6 typen: 
• lnterfinishe omega: sandwichkonstruklie, bestaande ult 2 gipskarton- of 

hardgeperste spaanplaten, dik 2 x 12,5 resp. 2 x 12 mm, waartussen 
40 mm minerale wol. De platen worden op stalen stijlenbevestigd m.b.v. 
omega-profielen, welke worden voorzien van kunststof inlegstrippen. 
Bekleding: vinyl of laminaat. desgewenst textiel. 

• lnterfinishe omega VIP: sandwichkonstruktie, bestaande uit 2 x 2 gipskar
tonplaten of een hardgeperste spaanplaat en een gipskartonplaat. dik 
resp. 1 x 12,5 mm en 1 x 12 mm aan iederezijde, waartussenSO mm m~ 
nerale wol. De platen worden op stalen slijlen bevestigd d.m. v. stalen 
kramplaa~s- Bekleding: vinyl of laminaat. desgewenst textiel. 
lnterfinish delta: sandwichkonstruktie, bestaande uit 2 gipskartonplaten, 
dik 2 x 12,5 mm, waartussen 40 mm minerale wol. De platen worden op 
stalen stijlen bevestigd d.m.v. magneten. Bekleding: vinyl of laminaat, 
desgewenst textiel, fineer. 

• lnterfinishe delta VIP: sandwichkonstruktie, bestaande uit 2 x 2 gipskar
tonplaten, dik 2 x 12,5 mm aan iedere zijde, waartussen 50 mm minerale 
wol. De platen worden op stalen stijlen bevestigd d.m.v. stalen kramplaat
jes. De voegen worden voorzien van kunststof inlegstrippen. Bekleding: 
vinyl, fineer of laminaat. desgewenst textiel. 
lnterfinish® 100 SL: sandwichkonstruktie, bestaande uit twee hardge
perste spaanplaten, dik 2 x 19 mm, waartussen 60 mm minerale wol. De 
platen worden op stalen stijlen geschoven en de voegen afgewerkt met 
een kunststof inlegstrip, zodat door de terugfiggende verkenning het ef
lekt van een schaduwlijn ontstaat. Bekleding: vinyl, fineer of laminaat, 
desgewenst textiel. 

• lnterfinish11 100 SL VIP: sandwichkonstruktie bestaande uit een hardge
perste spaanplaat en een gipskartonplaat. dik resp. 1 x 19 en 1 x 9,5 mm 
aan iedere zijde, waartussen 40 mm minerale wol. De platen worden op 
stalen stijlen geschown en de voegen afgewerkt met een kunststof inleg
strip, zodat door de terugliggende wrkenning het effekt van een scha
duwlijn ontstaat. Bekleding: vinyl, fineer of laminaat, desgewenst textlel. 

Bij alle typen komt de boven- en onderaansluiting tot stand d.m.v. geprofi
leerde U-profielen, voorzien van afdichtingsmateriaal. 
Materiaal, oppervlaktebehandeling 
- Sandwichkonstruktie: 

gipskartonplaten en/of hardgeperste spaanplaten, persing 690 kg/m3 vlg. 
DIN 1880. 

- Vulling: steenwol. 
- Slaten stijten en U-profielen: sendzimir verzinkt staal FeE37. 
- Aluminium profielen: gemoffeld of in kleur geanodiseerd. 

Chicago Metallic (Nederland) B.V. 

Mechanische eigenschappen (J) 

Produktsterl<le Sterkte en stijfheid: volgens DIN 4103. 

Vuur, explosie (K) 

Brandvoortplanting Afhankelijk van uijvoering (volgens NEN 3883 klasse 
IVmlll). 
Rookontwikkeling Volgens NEN 3883 rookgetal ca. 4 tot ca. 55 afhanke
lijk van uitvoering. 
Brandwerendheld Zie tabel 1. 

Gassen, vloeis1offen, vaste stoffen (L) 
Bestandheid Afhankefijk van bekleding. 

Thermische eigenschappen (M) 

Geleiding Wanntedoorgangskoefficient (k): zie tabel 1. 

Optische eigenschappen (N) 

Kleurechtheid Afhankelijk van het bekledingsmateriaal. 

Akoestlsche eigenschappen (P) 

Luchtgeluidsisolatie (volgens ISO - 717) Zoe tabel 1. 

Toepasbaarheid, ontwerp (1) 
Bruikbaarheid, funktioneel Verplaatsbare binnenwanden voor toepas
sing als verdiepinghoge scheidingswanden in kantoren, ziekenhuizen, ta
boratoria. werkplaatsen, fabrieken en openbare gebouwen. Vele gebruiks
mogetijkheden door toepassing van bovenlichten, zijpanelen (gesloten en 
beglaasd), bovenspiegels boven de deuren en hoeken (90°,135° en varia
bel). 
Bruikbaarheid, ekonomisch Alie wandtypen zijn eenvoudig te demonte
ren en te herplaatsen. De panelen 21jn ultwisselbaar. 
Ontwerpdetalls De panelen worden afgewerkt en op maat geleverd vol
gens het ingediende ontwerp. 

Verwerklngskenmerken (V) 
Transport Door fabrikant. Verpakking: kartonnen hoekbescherrners en 
speciale panets. 
Voorbereiding Vloer vlak en waterpas maken en plafond waterpas aan
brengen. 
Verwerking De panelen van het type lnterfinish11 omega en omega VIP op 
de metalen stijlen fixeren d.m.v. de ornega-profielen, welke op de stijlen 
warden geschroefd. De panelen van het type lnterlinish® delta en delta VIP 
op de metalen stijlen fixeren d.m.v. de niet-zichtbare klemkonstruktie. Type 
lnterfinish11 100 SL en 100 SL VIP: aanrijgsysteem, doch modulair uijneem
baar. 
Afwerking De panelen afwerken met vinyl, textiel, fineer of larninaat (dit 
laatste aUeen op gipskartonplaat). 

Bediening, ondierhoud (W) 

Onderhoud Niel reinigen met alkoho~ of chloorhoudende middelen. 

Ekonomische, kornrnerclele faktoren (Y) 
aluminium tegering: AIMgSi 0,5 (50 ST). 

- Bekleding: 
zie Systeemopbouw, elementopbouw ender (E). 

Hulpstukken Geprefabriceerde elementen voor het rnaken van ronde 
hoeken en hoekstukken 90° en 135°. Bovenlichten, zijpanelen, e.a. 
Accessolres Diverse bekledingsmaterialen, vele soorten glas, enkele en 
dubbele deuren, hang- en sluitwerk, kasten. balies, loketten, boekenplan
ken. projeklievensters en spreekrozetten. Bevestigingsmogelijkheden voor 
wastafels, spiegels etc. en mogelijkheden om leidingen en bedrading in te 
bouwen. 

Prijzen Vanaf ca. f 100,- per rn2
, peildatum 1-6-1994. 

Leveringsvoorwaarden Gedeponeerd bij de griffie te Amsterdam op 22 
juni 1987, tranko werk, inklusief teken- en meetwerk, horizontaal en verti
kaal transport, alsrnede montage. 

Vorm, afmetingen, gewicht 

Vorm Rechthoekige en gebogen panelen. 
Afmetingen, gewlcht Zie label 1. 

Uiterlijk 

Oppervlaktestruktuur Afhankelijk van de gekozen afwerking. 
Kleur Naar keuze. 

(F) 

(G) 

Neveneffekten Vlak wandaanzicht. 'Shadow-line', bij type lntertinish"' 
100 SL en delta. 

Levering Door fabrikant 
Levertijd Vanaf 3-4 weken na goedkeuring tekeningen. 
Leveringsgebied Europa, Midden-Oosten. Afrika. Australie en Azie. 
Garanties 1 jaar. 
Verpakking In prijs begrepen. 
Technische service Advies. ontwerp, planning en projektbegeleiding. 

Referenties 

Adressen Votgens opgave fabnkant. 

Tabel 1 Afmetingen. gewicht. brandwerendheid. warmtedoorgangskoeffic,ent e~ luchtgeiu,dsisolalie 
:ype afmetmgen__ __ gew1cht brandwerendhe10 warmtedoorgangs- lucn1gelU1dS-

(Z) 

dikle hoogte -modutilbreedie -
mm _____ ~-~!'Q___ ____ mm 

,oett,cien1 (k) ,so:at,e (R") 
m1nu1en ____________ (Wi(m2 K))_~-- ______ _ci§ _____ _ 

1n1erl1nish~ omega 100 8.000 11 1.200 21 250 
lnter1inish~ omega VIP 100 8.000 ' 1 1.200 21 500 
lnterlinish~· oelta 100 3.000 1.200 21 250 
lnterlinish"°'delta VIP 100 3.000 1.200 500 
lntertinish'" 100 SL 100 5.000 11 1.200 21 300 
lnter1inish® 100 SL VIP 100 5.000 1.200 500 
·' uI1 een stuk met hoger dan ca. 3.500 mm 21 andere a1metingen op aanvraag 

19':I(\ 

30-60 
30-60-90 
30-90 
60-90 
30 
30-60 

0.9 
O.E 
0.9 
0,6 
0.7 
0.6 

-·--------·~------ ----~ 

46 
49 
46 
52 
45 
51 

-·-------- -----
2516.'(J~: 
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Bijlage H 

Vloerafwerkingen, vloerbedekkingen voor montagevloeren 

Korte beschrijving (C) 
Marmoleum veivaardigd van natuur1ijke grondstoffen, is gemarmerd lino
leum voor algemene toepassing, een zeer sti~vasle en daarbij dekoratieve 
vloerbedekking. Een aantal kleuren is berekend op een harmonieuze kom
binatie met diverse typen objekttapijt van Forbo-Krommenie. 

Samenstelling (E) 
Systeemopbouw, elementopbouw Marmoleum in banen of in vele stan
daardsnijmaten. 
Materlaal, fabrikagemethode Marmoleum bestaat uit geoxydeerde lijno
lie en harsen, vermengd met natuur1ijke droge stoffen, zoals houtmeel en/of 
kurk en pigmenten, gekalanderd op een juteweefsel. 

Vorm, afmetlngen, gewlcht (F) 
Vorm Banen of tegels. 
Afmetlngen Rollengte 30 ii 32 m, breedte 2 m, dikte 2,0 en 2,5 mm; een 
aantal kleuren tevens leverbaar met dikte 3,2 mm. Voor het maken van de
koratieve vloerpalronen naar eigen ontwerp wordt Marmoleum, bij een mi
nimum afname van 1 O m2, oak geleverd in vele zgn. standaardsnijmaten en 
in vrije figuraties. 
Gewicht (kg/m2

) dikte 2.0 mm: ca. 2,3; 2,5 mm: ca. 2,9; 3.2 mm: ca. 3,9. 

Uiterlijk (G) 
Oppervlaklestruktuur Vlak en gesloten. 
Kleur Dikte 2,0, 2,5 en 3.2 mm. Marmoleum Real leverbaar in resp. 36, 36 
en 12 kleuren; Marmoleum Fresco in resp. 12, 12 kleuren; Marmoleum 
Walton 2,5 mm in 12 kleuren. 
Glans Matglanzend. 

Mechanlsche eigenschappen (J) 
Produktsterkte Weerstand tegen indrukken: restindruk vlgs. DIN 51955: 
2,0 mm dik: 0,09 mm; 2.5 mm dik: 0,10; 3,2 mm dik: 0,12. 
Vervormbaarheid: buigbaarheid volgens DIN 51949: 
dikte 2,0 mm: cylinder 0 30 mm; 2,5 mm: cylinder 0 35 mm; 3,2 mm: cylin
der 0 45 mm. 
Oppervlalcte-eigenschappen Bureaurolstoel volgens DIN 54324: tenmin
ste 3.000 toeren. 

Vuur, explosie (K) 
Brandbaarheid OnMambaarheid volgens DIN 51960: klasse I, volgens 
DIN 4102: B1. 
Volgens DIN 51961: vtekken van uitgetrapl9 sigaretten/sigaren kunnen 
eenvoudig warden verwijderd door licht te schuren en opnieuw een finish 
op te brengen. Er ontstaat geen versmehing, d.w.L niet inbrandgevoelig. 
Rookontwikkeling Rookgetal R: 65. 

Gassen, vloeistoffen, vaste stoflen (L) 
Veranderingen Door opname van vocht uit de lucht en oplosmiddel uit de 
kit: neiging tot krimpen in de lengte en uitzetting in de breedte. 
Bestandheid Bestand tegen zwakke zuren, olien, vetten en oplosmidde
len zoals alkohol, aceton e.d. Niet bestand tegen langdurige inwerking van 
alkalien. 

Thermische eigenschappen 

Geleidlng Wannteweerstand volgens DIN 52612 in m2-KNJ: 
dikte 2,0 mm: ca. 0,012; 2,5 mm: ca. 0,014; 3,2 mm: ca. 0,017. 
Bestandheid Biedt weerstand aan smeulende tabakswaren. 

(M) 

Optische eigenschappen (N) 
Kleurechtheid Volgens DIN 53389: minimaal blauwschaal 6. 
lijdens de produktie ontstaat op Marmoleum de zgn. droogkamerlilm. 
waardoor he! iets geliger van kleur lijkt. Deze waas is bij lichtere kleuren het 
duidelijkst en verdwijnt na het leggen onder invloed van licht. 

Akoestische eigenschappen (P) 
Kontalctgeluidsisolatie Volgens DIN 52210. Marmoleum: verbetering ca. 
6 dB: op 2 mm Kurkment?. 14 dB. 
Geluidsabsorptie Genng. 

Elektriciteit, magne!isme, straling (Q) 
Elektriciteit Elektrische weerstand volgens DIN 51953: 109-1010 Ohm. 
Antistatische eigenschappen volgens ISO TR 6356 oplading < 2,0 kV ge
meten bij 23°C en 25% RV. in geplakte toestand. 

Toepasbaarheid, ontwerp (T) 
Bruikbaarheid, funktioneel Toepassingssektor: huishoudelijke en indus
triete vloerafwerking. 
Te verwachten verkeersintensiteit. eventueet rottena transport, etc. bepalen 
de gewenste dikte: 
ca. 2,0 mm voor middetzwaar gebruik (woningen. bejaardenkamers, zus
terkamers. hotelkamers e.d.); 2.5 mm bij zwaar verkeer (scholen, kantoren. 
ziekenhuizen. winkels e.d.) en 3.2 mm bij extra zwaar verl<eer, zoals in en
trees. maga2ijnen en warenhuizen. 
Standaard-snijmalen, standaard insets en vrije figuraties voor dekoratieve 
vloerpatronen 
Tevens toepasbaar als vloerbedekking in ru1mten, waar statische efektrici• 
teI1 ongewenst is. zoals m computerruimten. ru,mten waar een terminal, 

Forbo-Krommenie BV 

tekstverwerker of soortgelijke apparatuur is opgestelo; laboratoria met elek
lronische meet- en regelapparatuur; ruimten in ziekenhuizen, waar geen 
hattgeleidende vloer vereist is, maar waar wel elektronische meet- en regel
apparatuur aanwezig is. 
Ontwerpdetails Speciaal voor toepassing op verhoogde elemenMoeren 
leverbaar in tegels 610 x 610 mm. 

Verwerkingskenmerken (V) 
Transport Door fabrikant verpakking: roUen in versterkt papier, tegels in 
kartonnen dozen. 
Opslag In droge, -.erwarmde ruimte. 
Voorbereidlng Marmoleum laten akklimatiseren tol een minimale tempe
ratuur van 1 re. Ondervloer en kit moeten oak aan deze minimumtempera
tuur voldoen. De ondervloer dient drukvast, b~jvend droog, vlak en schoon 
le zijn. 
• Houten ondervloeren moeten vrijdragend en geed geventileerd zijn. 

Naar keuze als volgt vlak maken: 
- egaliseren en hardboard nagelen of nieten; 
- dik hardboard (5-6 mm) nagelen, resp. nieten of spaanplaat schroeven; 
- zachtboardlhardboard-konstruklie aanbrengen; 

• Steenachtige ondervloeren, mits vnjdragend en geventileerd: cementge
bonden ondervloeren mogen maximaal 3,5% vocht bevatten, anhy-driet
gebonden ondervloeren maximaal 0,5%, beide gemeten met de CM
vochtmeter. 

• Steenaditige ondervloeren, niet vrijdragend, niet voldoende geventileerd 
of met hydrofiele eigenschappen (zoals bijv. holle baksteen), vereisen 
een van de volgende dampdichte vochtisolaties: 
- 2 lagen Forbo Seal halfisolatie 625 op de afwerklaag van begane grand 

betonvloeren; 
- een polyethyleenfolie, dikte 0,3 mm met dubbel ingevouwen naden en 

opgezette kanten, aangebracht op de betonvloer ender de zand-ce
ment afwerktaag c.q. een zachtboard/hardboard-konstruktie; 

- een zgn. Temol-sandwich-isolatie van Fosroc, Velsen-Noord op de be
tonv10er ender de zand=ment afwerktaag van begane grondvloeren; 

- Forbo Seal volisolatie 607, in 2 lagen aangebracht op de afwerkvloer. 
bij matig of slecht gevenrneerde begane grand vloeren met hydrofiele 
eigenschappen, zoals bijv. holle baksteen (technische gegevens op 
aanvraag verkrijgbaar); 

- homogene gietasfalt 20-25 mm dik, op betonvloeren onder het maai-
veld. 

N.B. Vloeren met rijdend of rollend verkeer vereisen een zeer drukvaste en 
volkomen schone toplaag. lndien isoleren c.q. egaliseren noodzakelijk is, 
dan isoleren met Forbo Seal volisolatie 607. Na droging uitvlakken met Pa
veplus. 
Verwerking Banen van de rol al in ~jke richting verwerken. Per ruimte 
geen ver uiteenliggende rolnummers verwerken. Per objekt of bouwdeel 
materiaal van een produktienummer verwerken. De zgn. droogwal in het 
midden van elke rol dubbelzijdig plakken. Plakmiddelen: ForboFix Multilijm 
636/ForboFoc Marmoleum 635. lnformatie over toepassing bij zwaar rijdend 
transport door de afdeling Technische adviezen. Voor een waterdichte af
werking van banen of tegels, of voor fraaie dekoratieve effekten, lenminste 
een dag na het leggen, de naden ca. 3 mm openfrezen en !assen met Mar
moweld marmoleum-lasdraad. Voor waterdichte aansfuiting aan wanden 
en andere opstanden, zie pagina 3 en het informatieblad "Afweri<ingstech
nieken", informatie door de aldeling Technische adviezen. Standaard-snij
maten binnen 1 week verwerl<en i.v.m. mogelijke krimp of lek. 

Bediening, onderhoud (W) 

Onderhoud Afhankelijk van de mate van gebruik en verontreiniging. Na in
stallatie oppervlak reinigen met DuoClean, nadweilen met schoon water en 
de basisfilm aanbrengen die bij het te volgen verzorgingssysteem behoort. 
Dan dagelijks stofvrij houden en tussentijds naar keuze toepassen: het For
bo Duo-systeem, het Zeepfilm-systeem of het Spray-systeem. volgens na
dere aanwijzingen met middelen van Forbo-Krommenie of gelijkwaardige. 
Tenslone kan periodiek (zo nodig; maximaal 1x per jaar) de basisfilm ver
nieuwd warden. 

Ekonomische, kommerciele faktoren (Y) 

Prijzen In banen: Marmoleum Real. dikte 2,0 mm: f 37.50perm2: dikte 2.5 
mm: f 42,50 per m2: dikte 3.2 mm: f 53,- per m2

. 

Aichtprijzen per m2 gelegd in het werk. excl. B.T.W .. inclusiel materiaal, nor
maal snijver1ies, legloon en kil. 
Leveringsvoorwaarden Volgens leveringsvoorwaarden fabrikant. 
Levering Door erkende vakhandel. 
Levertijd Uit voorraad met een uitloop 3 a 4 weken; standaard-snijmal.en: 
4-8 weken. 
Leveringsgebied Gehele wereld. 
Garanties Volgens specnikaties. 
Technische service Begeleiding door technisch adviseurs en inslruk1eurs 
van Forbo-Kromr,ienie mogeh1k. 

Referenties (2) 

Adressen Op aanvraag bij Forbo-Krommenie BV. aldeling Technische Ad
viezen. 

1511/0-l? 
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Vloerbedekkingen, baanvormig, textiel 

Korte beschrijving (C) 

Hatema Contract potyamide projekttapijt in boucie-(gesloten of lussenpool) 
en moquette-kwalileiten (gesneden pool of cutpile) voor de loepassingsge
bieden wcr1<en, rolstoelgebruik en trap pen. 
De boucie-kwalileilen Option en Balance zijn alleen in baanvorm, Fresco al
leen in tegelvorm leverbaar. 
De boucie-kwatiteiten Optima. Face~ Extra en Iggy en de moquette-kwali
teiten Denset Plus. Penta Print, Avalon, , Estral, Stratos. Olympia en Ca
chet zijn ook in tegelvorm leverbaar, zowel als tegels voor verhoogde vloe
ren (1 formaat) als in de vorm van losse tegels (3 formaten). 

Samenstelling (E} 
Systeemopbouw Synthetische (polyamide) antistatische vtoerbedekking 
in baan- en tegelvorm in de volgende kwafiteiten: 
kwaliteit materiaal baanvorm t~lvorm 11 verhoogde 

las 21 vloer 3> 

Boucie: 
- Optima 
- Option 
- Trend 
- Fresco 
- Facet 
- Balance 
- Extra 
- Iggy 
Moquette: 

Aqualon 
Aqualon 
Enkastat C 
Antron Excel 
Antron 
Enkastat C 
Antron Supra 
Antron 

X 

X 

X 

X 

X 

- Dense! Plus Opal x 

X 

X 
X 

X 

- Penta Print Antron x x x 
- Avalon Antron Supra x x x 
- Estral Antron Supra X X X 

- Stratos Antron x x x 
- Olympia Enkastat de luxe x x x 
- Cachet Antron x x x 
' 1 voor levering in tegelvorm gelden levertijden en minimale hoeveelheden 
21 formaat: 480 x 480, 500 x 500 of 600 x 600 mm 31 formaat 61 ox 61 O mm 
Elementopbouw, materlaal, fabrikagemethode Voor de verschillende 
kwallteiten: 
- Pool: polyamide. 
- Drager: PP (polypropeen) bandjesweefsel of PES/PA (polyester/polyami-

de) non-woven. 
- Rug: anti-statische en brandwerende latexering met projekljute of gedes

sineerd PP-weefsel; losse tegels: PVC of bitumen. 
kwatiteit aantal noppen 3> verfwijze 

perm2 

Soucie: 
-Optima 
-Option 
-Trend 
- Fresco 
- Facet 
- Balance 
- Fortes-C 
- Extra 
- Iggy 
Moquette: 

207.800 
92.BOO 
75.000 
105.000 
88.000 
140.000 
70.000 
106.920 
178200 

stukverf 
garengeverfd 
garengeverfd 
stukverf 
stukverf 
stukverf 
garengeverfd 
stukverf 
stukverf 

- Denset Plus 117.000 stukverf 
- Penta Print 245.500 print 
- Avalon 206.000 stukverf 
- Estral 170280 stukverf 
- Stratos 148.000 stukverf 
- Olympia 118.500 garengeverfd 
- Cachet 172.000 stukverf 
31 voor he! garen- en totaalgewicht zie Gewicht ender (F) 
41 voor "eigen kleuren" zie Kleur ender (G) 

aantal kleuren 
4) 

18 
9 
12 
16 
12 
18 
10 
18 
12 

15 
10 
15 
18 
15 
10 
18 

Oppervlaktebeh~ndeling De kwallteilen Extra. Estral en Balance behan
deld met een vuilwerende finish. Optima, lgi en Trend voorzien van de door 
Hatema Contract ontwikkelde "Protec Plus" finish. 
Toebehoren Plintprofiel. overgangsprofiel en trapneusprofiel, lijm. 

Vorm, afmetingen, gewicht (F) 

Vorm Baan- en/of tegelvormig zie Systeemopbouw ender (E). 
Afmetingen, gewicht 
• Baanvorm,g 

- baanbreedte: 4.000 mm 
• Tegelvormig 

- losse tegels: 980 x 480, 500 x 500 ol 600 x 600 mm 
- voor verhoogde vloeren: 610 x 61 O mm 

Pooldikle. garen- en lotaalgewicht: 
kwalileit pooldikle dikle totaal garen totaal 

mm mm gewicht g/m2 gewicht g!m2 

Boucle: 
- Optima 3.5 5.5 530 1.650 
- Option 2.7 6.7 590 1.835 
- Trend 3.7 6.4 560 1.790 
- Fresco 4.0 7,3 680 1.895 
- Facet 4.0 7.3 860 2.110 
- Balance 3.2 7.0 750 1.950 
- Extra 3.2 7.0 680 1.950 
- Iggy 3.5 5,7 665 1.930 

Hatema Contract B.V. 

Moquette: 
- Denset Plus 5.1 
- Penta Print 4.0 
- Avalon 5.5 
- Estral 6,0 
- Stratos 5. 9 
- Olympia 6.0 
- Cachet 6,5 

Uiter1ijk 

Oppervlaktestrulctuur, kleur 

7.9 
7.0 
8.4 
9.0 
9.1 
9,0 
9,5 

770 
800 
1.000 
1.000 
1.175 
1.140 
1.320 

kleuren 

2.050 
1.990 
2.400 
2.210 
2.390 
2.320 
2.575 

(G) 

kwaliteit strukluur 
aantal "eigen kleuren" (m2

) 

Soucie: 
- Optima 
-Option 
- Trend 
- Fresco 
- Facet 
- Balance 
- Extra 
- Iggy 
Moquette: 

lussenpool; gelijkmatig 18 
lussenpool; gelijkmatig 9 
lussenpool; gefijkmalig 12 
lussenpool; refief 16 
lussenpoot; relief 12 
lussenpool; ribstrukluur 10 
lussenpool; gefijkmalig 18 
lussenpool; gefijkmatig 12 

?:450 

?:1.800 
2:450 
2450 
2:450 
?:450 
2:450 

- Denset Plus velours 15 ?: 450 
- Penta Print velours 1 O 2 1.000 
- Avalon saxony 15 ?: 500 
- Estral saxony, gedessineerd 18 ?: 450 
- Stratos saxony, gedessineerd 15 2: 450 
- Olympia frise 10 ?: 900 
- Cachet saxony, uni 18 2 450 
Vanaf 1.000 m2 zijn druklapijten leverbaar op banen van de lypen: Denset 
Plus en Cachet. 

Mechanlsche elgenschappen (J) 
Produktsterkte Alie kwaliteiten voldoen aan de statische belastingproef 
voor projekltapijt en trapbekleding. Nadere gegevens volgens opgave fabri
kant 
Oppervlakte-etgensehappen Alie kwaliteiten voldoen aan de dynami
sche belastingproef voor rolstoelgebruik. Nadere gegevens volgens opga
ve fabnl<ant 

Vuur, explosle (K) 

Brandbaarheld Niel onbrandbaar volgens NEN 6064. 
Brandvoortplanting Klasse T1 volgens NEN 1TT5 en klasse 81 volgens 
DIN4102. 

Thermische elgenschappen (M) 

Geleldlng Warmtedooriaatweerstand volgens VITNO-PC-0030/1 ·: 
kwaliteit doortaatweerstand kwaliteit doortaatweerstand 

m2-KNI m2-t<.NI 
Soucie: Moquette: 
-Optima 0,09 - Denset Plus 
-Option 0,15 - Penta Print 
-Trend 0,12 - Avalon 
- Fresco 0,13 - Estral 
- Facet 0,12 - Stratos 
- Balance 0,13 - Olympia 
- Extra 0.09 - Cachet 
- Iggy 0,09 

Optlsche eigenschappen 

Kleurechtheid Lichtechtheid vlg. DIN 54004": 
kwaliteit blauwschaal kwaliten 

minimaal 
Boucle: Moquette: 
- Optima 5-7 - Dense! Plus 
- Option 5-7 - Penta Print 
- Trend 5-7 - Avalon 
- Fresco 5-7 - Estral 
- Facet 5-7 - Stratos 
- Balance 5-7 - Olympia 
- Extra 5.7 - Cachet 
- Iggy 5-7 

Akoestische eigenschappen 

Kontaktgeluidsisolatie Volgens NEN-1S0 354: 
kwaliteit dB kwalileil 
Boucle: Moquette: 
- Optima 19 - Denset Plus 
- Option 29 - Penta Print 
- Trend 25 - Avalon 
- Fresco 25 - Estral 
- Facet 27 - Stratos 
- Balance 22 - Olympia 
- Extra 23 - Cachet 
- Iggy 23 

0,13 
0,14 
0,14 
0,14 
0,16 
0,15 
0,16 

blauwschaal 
minimaal 

5-7 
5-7 
5-7 
5-7 
5-7 
5-7 
5-7 

dB 

27 
25 
28 
28 
28 
28 
28 

(N) 

(P) 



Hatema Contract B.V. 

Elektriciteit, magnetisme, straling (0) 

Elektriciteit Alie tapijten zijn permanent ant,statisch bij normate relatieve 
vochtigheid van 25% en 23"C en voldoen aan de normen volgens IBM/ICL, 
d.w.z. doorlaatweerstand volgens NEN 6167: ~ 5-105 n en :s 2-1010 n. 
De opperv1akteweerstand is voor alle tapijten volgens NEN 6167: < 1010n. 
De persoonsoptading is voor alle tapijten < 2 kV. 

Toepasbaarheid, ontwerp (T) 
Bruikbaarheid, funktioneet Projekttapijt in baan- en tegelvorm (zie ook 
Systeemopbouw onder (E)). 
kwalijert geschikt voor 
Soucie: 
- Optima: Option intensief belopen ruimten o.a. in scholen: 

kantoren; bejaardencentra: e.d. 

- Trend; Fresco 
Balance 

- Facet: Extra; Iggy 

Moquette: 
- Denset Plus 

- Penta Print: 
Avalon: Estral; 
Stratos: Cachet 

zeer intensief belopen ruimten o.a. in kantoren; 
banken; scholen; winkels; bejaardencentra; hotels; 
restaurants: publieke ruimtes: computercentrales; 
bibliotheken; balies: e.d. 

zeer intensief belopen representatieve ruimten 
o.a. in kantoren; publieke ruimten en theaters; 
hotels: bejaardenhuizen; etc. 

intensief belopen ruimte o.a. in hotels; kantoren: 
winkels; balies: e.d. 

intensief belopen representatieve ruimten; 
kantoren; hotels; banken: schouwburgen; 
restaurants; direktiekamers: e.d. 

- Olympia zeer intensief belopen representatieve ruimten; 
kantoren; hOtels; banken: schouwburgen; 
restaurants; direktie kamers: e.d. 

Bruikbaarheid, ekonomisch Voor garantie zie Garantie onder (Y). 
Bestektekst Zie bijbehorende STABU-bestektekst 2880Al1 B. 

Verwerkingskenmerken (V) 

Voorbereiding Ondervtoer. 
Een strakke ondervloer is noodzakelijk. Deze vloer dient bovendien (blij
vend) droog, vtak, stofvrij, drukvast, zonder scheuren en deugdelijk verbon
den te zijn met de konstruktievloer. De eigenschappen van het toegepaste 
lapijt komt dan het beste tot zijn rechl 
Ondeugdelijke ondervloeren zorgen voor snellere slijtage en/of aantasting 
van de gebruikte lijmen. 

22tl0 o, 

Werken: Tapijt geschikt voor zeer 
intensief verkeer zoals in kantoor
ruimten, restaurants en winkels. 

Trappen: Tapijt geschikt voor gebruik 
op trappen, binnen het toepassings
gebied werken waarbij de voorkanten van 

de treden afgerond zijn. 

Zwenkwielen: Tapijt geschikt voor 
gebruik in ruimten waar (zit)'Tleubels 
met zwenkw,elen gebruikt worden 
(wielbreedte m,nimaal 2 cm), binnen 
het toepassingsgebied werken. 

Produktspecificaties 

Vloerbedekkingen, baanvormig, textiel 

Verwerking 
Hatema tapijt kan geplakt worden met de volgende lijmsoonen: 
- kunsthars dispersielijm 
- dispersielijm 
- geleidende lijm 
- neoprene (kontakt)lijm 
Raadpleeg zo nodig de leverancier voor de juiste lijmsoon en het juiste ver
bruik per m2

. Werk uitslurtend met een goed vertande kijstrijker. 

Bediening, onderhoud (W) 
Onderhoud Regelmatig en juisl onderhoud bevordert de levensduur van 
Halama Contract tapijt. Voor normaal onderhoud is het voldoende het tapijl 
regelmalig te zuigen met een goede borstelstofzuiger. Bij sterke vervuiling 
verdient het aanbeveling te reinigen, volgens de reinigingsvoorschriften van 
de fabrikant (zie de brochure "Onderhoud en reiniging"). 

Ekonomische, kommerciele faktoren (Y) 

Prijzen Op aanvraag bij Halama Contract projektadviseurs of bij de bin
nendienst van Hatema Contract, teleloon (046) 4593131. 
Leveringsvoorwaarden Volgens leveringsvoorwaarden fabrikant. 
Levering Uitslurtend via de erkende vloerenbedrijven, vakhandel en totaal
inrichters. 
Levertijd Urt voorraad; speciale produktie op aanvraag. 
Leveringsgebied Gehele wereld. 
Garantie Hatema Contract tapijt word! gegarandeerd voor de termijn van 7 
tot 10 jaar, afhankelijk van het type tapijl en de toepassing. Garantie wordt 
alleen verteend bij toepassing van het tapijt in het specnieke gebied waar
voor het is goedgekeurd op basis van de officiele testresultaten. De garan
tie is alleen van toepassing bij normaal gebruik. Voorwaarde is tevens. dat 
het tapijt vakkundig gelegd en korrekt onderhouden word! konform onze 
leg- en onderhoudsinstrukties. 
Voor meer informa~e betreffende onze garantiebepalingen worat verwezen 
naar het garantie-voorschrift. 
Verpakklng Kunststoffolie. 
Technische service Begeleiding door technische adviseurs van Hatema 
Contract mogeijk. 

Referenties 

Adressen Volgens opgave fabrikant. 

Antlstatlsch: Tapijt waarbij de kans op 
elektrostatische schokken minimaal is. 

Brandwerend: Tapijt dat niet bijdraagt 
tot het ontstaan van brand. 

Vloerverwarming: Tapijt geschikt voor 
ruimten waarin vloerverwarming Is 
toegepast als bijverwarming 

(Z) 
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Vtoeren, verhoogd, montagevloeren 

Korte beschrijving (C) 
Lindner verhoogde vloeren in diverse uitvoeringen en maten bestaande urt 
uitneembare panelen op in hoogte verstelbare ondersteuningen die direkt 
op de konstruktievtoer zi;t geplaatst. 
Lindner holtevloersystemen, bestaande uit in hoogte-instelbare panelen, 
waarover een anhydriet dekvtoer wordt aangebrachl 
Toepassing in de utiliteitsbouw, daar waar leidingen en/of installaties in de 
vloerkonstruktie verwerkt moeten warden. 

Samenstelling (E) 

Systeemopbouw Gestandaardiseerde verhoogde vloeren in de volgende 
uttvoeringen: 
• met houtvezelpanelen: 

- type 600 Norm AL: standaard paneel voorzien van een aluminium ca
chering. 

- type 600 Norm ST: standaard paneel voorzien van een stalen ca
chering. 

- type 600HL-AL: paneel voorzien van een aluminium cachering; sterk 
geleidend. 

- type 600 HL-ST: paneel voorzien van een stalen cachering; sterk gelei
dend. 

• met anhydriel vloerplaten: 
- type 600 A 1: diepgetrokken stalen kassette met anhydrietvulling. 
- type Hobo 30-FE: anhydriet holtevloer met in hoogte instelbaar sys-

teem (paneeldikte: 18 mm; deklaagdikte 30/40 mm). 
• met minerale vezelpanelen: 

- type 600 A2-G: paneeldikte 34 mm 
- type 600 A2-G-ST: paneeldikte 34,6 mm 

De vloerplaten warden las gelegd op de stelvijzels indien gewenst vastge
schroefd. De stelvijzels zijn in hoogte verstelbaar. 
Stelvijzels in de volgende series: 
- serie N: standaard stelvijzel 
- serie S: versterkte uilvoering 
- serie SE: overeenkomstig PSA-MO8 eisen 
- serie SW 100: stelvijzef voorzien van een schakelonderkonstruktie met 

optegstuk 100 x 100 mm 
- serie SW 150: stelvijzel voorzien van een schakelonderkonstruktie met 

oplegstuk 150 x 150 mm 
Elementopbouw Panelen zijn aan de onderzijde bekleed met een alumini
um- of staalplaat. Panelen zijn random afgewerkt met een randprofiel. 
Vloerbedekking naar keuze, zoals linoleum, PVC, parket. tegels e.d. of zon
der afwerking. 
De vijzels bestaan ult een stalen voetplaat, een stalen staander en een sta
len oplegstuk met dempingsplaatje. Het oplegstuk kan draaibaar zijn ultge
voerd. Dwars~ggers bestaan utt stalen kokerprofielen. 
Materiaal Panelen: zware persing spaanplaat, minerale vezel of anhydriet 
Ondersteuningen: staal. 
Oppervtaktebehandeling Aile stalen delen tegen korrosie behandeld. 
Toebehoren W + E installatiedelen, die in het vloervlak dienen te warden 
opgenomen; hellingbanen; trappenlbordessen. 

Vorm, afmetingen, gewicht (F) 
Vorm Zie illustraties. 
Afmetingen Panelen (Ix b): 600 x 600; afwijkende afmetingen: 600 x 750 
mm en 500 x 500 leverbaar. Voor paneeldikten zie Produktsterkte onder (J). 
Totale vtoerhoogte: 60-1.800 mm. 
Gewicht Alhankelijk van type: 290-700 N/m2

• 

Uiterlijk (G) 
Oppervlaktestruktuur Bovenzijde vloerplaten: alh. van vloerafwerking. 

Mechanische eigenschappen (J) 

Produktsterkte Toelaatbare belasting (gelijkmatig) afh. van paneeltype: 
16 lat 40 kN/m2 bij een doorbuiging van maximaal 2 mm volgens eisen 
R.A.L. GZ 941 Toelaatbare puntlasten: 
paneeltype paneeld,kte toelaatbare brar,dwerendheidsklasse 

600 Norm AL 
600 Norm ST 
600 HL-AL 
600 HL-ST 
600A1 
60C A2-G 
6001<2-G-ST 
Hcco 30-FE 

Vuur, explosie 

mm 
38 
38 
38 
38 
37.5 
34 
3~.6 
18- 30/40 

puntlast Vig. DIN 4102 
kN 
2.3 
3.0 
2.3 
3.0 
3.0 
3,0 
3.0 
5.0 

F30 
F30 
F30 
F30 
F30 
F30 
F30 
F30 

(K) 

Brandwerendheid Voor alle typen: rn1nimaal 30 mmuten (F30 volgens 
Oits: ~102) moge11jk. zre ook Produk1sterkte onder {J). 

Gassen. vloeistoffen. vaste stotfen 

Vochtopname Anhvdnel: vochtwerend. 
Bestandheid Stale~ delen korros1evast. 

(L) 

Produktspecificaties 

Akustikbau Lindner Nederland 8. V. 

Thermische eigenschappen (M) 
Geleiding Warmtegeleidingskoefficient. alh. van paneeltype: 0, 14 tot 1 ,2 
W/(mK). 

Akoestische eigenschappen 

Luchtgeluidisolatle Afhankelijk van sys teem en paneelkeuze. 
Kontaktgeluidisolatie Afhankelijk van systeem en paneelkeuze. 

(P) 

Elektriciteit, magnetisme, strafing (Q) 
Aarding Bij alle typen wordt de statische elektriciteit naar de draagkon
struktie afgeleid. 
Weerstand (afhankelijk van de soortvloerpaneel):> 1-105 en < 1.,o•n. 

Toepasbaarheid, ontwerp (T) 
Brulkbaarheid, funktioneel Verhoogde vloeren voor toepassing in de uti
liteitsbouw, daar waar installaties zoals waterleiding, elektriciteit, buizen
post, verwarming, airconditioning e.d. in de vfoerkonstruktie opgenomen 
moeten warden. 
Toepasbaar in rekencentra, kontrolekamers, centrales, laboratoria, kanto
ren, ziekenhuizen, scholen, banken; oak daar waar hoge normen aan 
brandwerendheid warden gesteld. 

Verwerkingskenmerken 

Transport Door Akustikbau Lindner Nederland 8.V. 
Opslag Droog opslaan. 
Montage [joor Akustikbau Lindner Nederland B.V. 
Montagetijd Ca. 20 min./m2• 

(V) 

Bedienlng, onderhoud (W) 
Onderhoud Afhankelijk van vfoerbedekking vlgs. onderhoudsvoorschrif
ten leverancier. 
Reperatle Panelen zijn uitwisselbaar. 

Ekonomlsche, kommerciele faktoren (Y) 

Prljzen Volgens opgave Akustikbau Lindner Nederland 8. V. 
Leveringsvoorwaarden Volgens opgave Akustikbau Lindner Nederland 
8.V. 
Levering Franko bouwplaats. 
Levertijd In overleg. 
Leveringsgebied Wereldwijd. 
Garantles 2 jaar op materiaal en montage. 
Technische service Eigen technische dienst. 

Referenties 

Adressen Volgens opgave Akustikbau Lindner Nederland B. V. 

(Z) 
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Plafonds, verlaagd 

Korte beschrijving (C) 

Lindner metalen plafonds. bestaande u~ stalen panelen in diverse afmelin· 
gen en u~oeringen, zijn geschikt voor verschillende ophangsystemen en 
warden afgestemd op de rastermaten van projekten. 
Samen met Lindner scheidingswanden (zie PDB Nr.4942/01 ender SIB 
(22)X, Binnenwanden. elementenwanden, staal) zijn de Lindner plafonds 
ontwikkeld tot 'ruimte-in-ruimte' geluidsisclatiesystemen, bestaande uit het 
wandsysteem Lindner LC-1 OB en de plafondsystemen Lindner LMD-BE 
(beloopbaar) en verspandrager Tl (voor grote overspanningen). 

Samenstelling (E) 
Systeemopbouw 
Lindner metalen plafonds voor verschillende ophangsystemen: 
• LMD-E inhangsysteem, mel niet-zichlbare draagprofielen, breed 50·100 

mm; de panelen kunnen een voor een ingelegd en uitgenomen warden. 
• LMD-B bandraster~nlegsysteem, met in het zicht komende draagprofie

len, naar keuze: C-bandraster, Omega• of T-profiel. Bandraster-breedte: 
variabel. 

• LMD·K ktemsysteem, met draagprofielen in een richting en klemprofielen 
in de andere richting; de panelen zijn voorzien van speciale klemnokken 
waarmee zij in de ldemprofielen geschoven warden. 

• LMD-F sandwiehsysteem voor werkvloeren boven plafonds, op te han• 
gen aan de verschillende voorkomende draagsystemen; de sandwichpa
nelen zijn mandragend en brandwerend. 

• LMD-A neerklapbaar systeem, met schamierende sandwichpanelen in 
een vierkant bandraster of zonder bandraster met enkele neerklappende 
plafondelementen, eventueel gekombineerd tot een weg te schuiven 
pakket. 

• LMD-V plafondsysteem met in verband gelegde panelen, 'halfsteens' of 
met moduulsprongen van n x 50 mm. 

• LMD·l geintegreerd systeem met verlichtingsarmaluren en ventilatie
voorzieningen. 

• Plafotherm klimaatplafond met neertdapbare plafondelementen, waarin 
opgenomen een koe~ en/of verwarmingsregister. 

Elementopbouw 
Aan de ruwbouwkonstruktie warden hoofddragers bevestigd. Loodrecht 
daarop komen de parieeldragende inhang-, bandraster-of klemprofielen. In 
veel gevallen kunnen hiema nag geluidabsorberende minerale woldekens, 
installaties, leidingen, enz. aangebracht warden in de werkruimte boven de 
plafonds, eventueel door lijdelijk weglaten van bepaalde plafondpanelen. 
De panelen warden tenstotte ingelegd of ingehangen, geklemd of anders
zins bevestigd. 
Materiaal, oppervlakte-behandeling 
- Draagkonstruktie: sendzimir verzinkt staal of aluminium; in hel zicht ko

mende delen gemoffeld in kleur gelakl, mikroporeus gelakt of poederge
coat. 

- Plafondpanelen: sendzimir verzinkte staalplaaL dik 0,63/0,7/0,9 mm, of 
aluminium plaaL dik 0,5/0,6/1,0 mm, in kteur gelakl of poedergecoat. 

- Minerale wol dekens, dik 20-50 mm, of panelen (in het LMD-F sand-
wichsysteem). 

- Gipskartonplaten (in het LMD-F sandwichsysteem). 
Hulpstukken 
lnbouw-vertichbngsarmaturen en ventilatieroosters. 

Vorm, afmetingen, gewicht 

Vorm Zie illuslralies. 
Afmetingen 
- 8andrasterbreectte: 50-250 mm. 
- Langveldpanelen. breedte: 200-625 mm; lengte: max. 3.500 mm. 
- Cassette-panelen: max. 1.500 x 1.500 mm. 
Gewicht AfhankeliIk van uitvoering 

(F) 

Uiterlijk (G) 

Oppervlaktestrukluur Glad cl regelmat,gtonregelmalig gepertoreerd mer 
gaa1jes O 3 mm. 6-20% vrije doorlaat. 
Anaere perlorat1es op aanvraag. 
Kleur L1chlgri;s (RAL 9002) of wit (RAL 9010) 
Andere kleuren mogelijk. 

Vuur. explosie (K) 

Brandbaarhe1d Onbrandbaar (klasse A volgens DIN 4102). 
Brandwerendheid Afhankelijk van de u,tvoering: 30 minulen brandwe
rend iklasse F30 volgens DIN 4102). 

Gassen. vloeistotten, vaste stotten (L) 

Bestandheid 6estand tegen normale hu,shoudelijke re,nigingsm,ddelen 
O~t!e: baktenos:atsch oppervlak. 

Akoestische eioenschappen 

Luchtgeluidsisolatie- Afhanke!1jk van systeem en paneelkeuze. 
Geluic.lsabsorptie Afhankelijk van sys.tE-e-m en paneelkeuze. 

(P) 

Produktspecificaties 

Akustikbau Lindner Nederland B.V. 

Toepasb.aarheid, ontwerp (T) 
Bruikbaarheid, funktioneel Melalen plafonds voor kanloorgebouwen, 
ziekenhuizen, instituten, luchlhaventerminals, warenhuizen, deanrooms. 
etc. 

Verwerkingskenmerken 

Transport Door Akustikbau Lindner Nederland B.V. 
Opslag Droog opslaan. 
Montage Zie Bementopbouw onder (E). 

(V) 

Ekonomische, kommerciele faktoren (Y) 

Prijzen Volgens opgave Akustikbau Lindner Nederland 8. V. 
Leveringsvoorwaarden Volgens opgave Akustikbau Lindner Nederland 
8.V. 
Levering Door Akustikbau Lindner B.V. 
Levertijd In overleg. 
Leveringsgebled Wereldwijd. 
Garanties 2 jaar op materiaal en montage. 
Technische service Eigen technische dienst. 

Referenties 

Adressen Volgens opgave Akustikbau Lindner Nederland 8. V. 
(Z) 
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Plafonds, verlaagd 

Korte beschrijving (C) 
AQ-MODULAIR is een draagsysteem voor technische leidingen en appara
ten en tevens voor plafondpanelen. Het biedt met een minimale voorinves
tering alle vrijheid later inslallaties en leidingen toe te voegen en eenmaal 
aangebrachte voorzieningen op elk moment binnen korte tijd te wijzigen. 
Het systeem maakt het de belegger (in kantoren en winkels) mogelijk om 
de huurder te allen tijde een zeer grate variatiemogelijkheid te bieden m.b.t 
ruimte-indeling, werkplekverdeling en installatie van werktuigkundige en 
elektrovoorzienrngen. 

Samenstelling (EJ 
Systeemopbouw Plafondsysteem uitgevoerd als: 
• AQ-MODULAIR geintegreerd plafondsysteem voor het vervullen van 

meerdere funkties: 
- draagsysteem voor technische leidingen, apparaten en plafondpane

len (AQ-a-algemeen) 
- gootsysteem voor het opnemen van kontakldozen in de wand, het pla

fond, enz. (AO-i-installatiegool + montageplaats en AQ-i-energiezuilen) 
- bandsysteem voor de aansluiting van wanden en kolommen (AQ-r

ruimtevonning) 
- inbouwsysteem voor diverse technische voorzieningen zoals luidspre

kers, lichtinstallaties, sprinklerinstallaties en luchtroosters (o.a. AQ-z. 
zwakstroom) 

Hel systeem is gebaseerd op een open profiel, dat bestaat uit een AO· 
brug star opgehangen aan een noniushanger, waalin aan weerszijden 
standaard T-profielen zijn bevestigd (zie illustratie AQ-a-algemeen). Door 
en tussen de T-profielenwordt een 41 mm brede gootgevormd waarin 
alle bouw-, lucht- en elektrotechnische voorzieningen warden opgeno
men. De goot wordt aan de onderzijde afgesloten d.m.v. een inklikbare 
slunstrip. 
Met Z-i::,rofielen is een halfverdekt uftneembaar systeem mogelijk. 
PlaatSing van luchtroosters, kabelgoten, kontaktdozen, fichtstraten, etc. 
geschiedt in enkele minuten zonder gereedschap. 
Het systeem kan naderhand eenvoudig warden gedemonteerd of in on
derdelen verplaalSt 

AMPO-AQ-MODULAIA levert tevens plafondpanelen in verschillende uit
voeringen: 
- geperste steenwol, 
- magnesiet gebonden houtwolplaat 
- plaatmateriaaf naar keuze. 
Elementopbouw AQ-MODULAIA bestaat uft (zie ook pagina 3 en 4): 
- AO-dragersysteem: dubbele T-profielen, geschikl voor de montage van 

platen, panelen, lamellen of schroten met zichtbare of onzlchtbare voeg, 
shadowline of verdiepte voeg. 

- AQ-profielen: voor aansluiting van systeemwanden, eenvoudige 
gipswanden, dubbel-isolerende gipswanden, buigslappe en luxe sys
teemwanden. 

- AO-installatie-aftakgoten en montageplaten: kompleet aftaksysteem 
voor kontaktdozen in de wand, plafond, multizuil, werkplekverlichling, in
bouwarmaturen. spoUights etc. Gootlengte 2. 3 of 5 m·. 

- AO-montageplaten met systeemkontaktdozen voor aansluiting van ar
maturen. energiezuien of zonwering. 

- AO-teleskoopzuilen: energie- en datavoorziening voor werkplekken 
d.m.v. vertikale, tussen vloer en plafond gemonteerde, zuilen; KEMA en 
PTT goedgekeurd. 

- AO-Batwing hoogrendemenlSverlichting: spiegelreflektorannaturen met 
fluorescentiebuizen voor symmetrisch lage luminantie met een blindhoek 
van 30° of 45°. 
Zeer brede lichtbundel voor vermindering van spiegelbeelden op het 
leesvlak en grote gelijkmatigheid. Speciaal voor kantoren met beeld
schermterminalS. 

- AO-Wide Beam: prisma- en spiegelreflektor inbouwarmaturen met fluo
rescentie buizen (geen extra inbouwprofielen vereist). 
Lijnlicht: onder het plafond hangende verlichtingsarmaturen voor diffuus 
en direkt licht vanurt een lichtbron. 

- AQ-zwakstroomvoorzieningen: op de bodem van hel AQ-profiel en/of in 
een goot op de benen van de AQ-brug kunnen van onder- en bovenaf 
PTT en datakabels worden gelegd. Door wegnemen of verschuiven van 
de sluitstrip worden kabels toegevoegd of verplaatst. Afmontage boven 
plalond op kontakt- of lasdoos., in systeemwand of teleskoopzuil. 

- AQ-khmaatbeheerSingsvoorzieningen: AQ-profiel maakt plaatsing van di
verse luchttoevoer- en afvoerroosters mogelijk. Standaard luchttoevoer
ornamenten levert>aar. 

Materiaal 
- AO-brug: verzrnkt plaatstaal. 
- AQ-nonrus: verzinkt plaatstaal. 
- Borgveer: verzin~1 staaldraad. 
- Afstu,tstrrp: PVC (polyvinyk:hlorice) of plaatstaal. 
Toebehoren T- en randprofielen voor samenstelling van het systeem. Pro
fielklembeugels, sl,thoeken. eindbeugels. 
Hulpstukken Bevestrgingshaken en -ogen. strips voor wandbevestiging. 

Produktspecificaties 

AMPO-AQ MOOULAIR B.V. 

Vorm, afmetlngen, gewicht (F} 
Vorm Zie iffustraties. 
Afmetlngen 
- AO-brug: kabelgoot tussen T-profielen totaal 65 mm breed, opening voor 

slunstrip 41 mm breed. Bandraster breedte 90 mm. 
- Noniushanger: afhanghoogte (onderi<ant van bouwplafond tot onderi<ant 

verlaagd plafond) vanaf 170 mm afhankelijk van type hanger; hangers 
100 mm in hoogte verstelbaar, hoogte-insteHing per 0.5 mm. 

- Sluitstrippen 1.800 mm fang. 
- Kabelgoot: 2, 3 of 5 m. 
Modulaire koordinatie: in het algemeen is de moduulmaat van het gebouw 
uitgangspunt voor de profielindeling. Slurtstrip, lijnroosters, armaturen etc. 
worden dan op modulaire maat geleverd. Het systeem kan evenwel ook 
verschoven op de gebouwmoduulmaat worden toegepast, met name in
dien wanden niet onder het AQ-profiel worden toegepast 

Uiterlijk (G) 
Kleur 
- Flensrand T-profielen: wit (RAL 9010) of blank aluminium. eventueel in 

kleur. 
- Sluitstrip (kunststof): wit AAL 9010 (uit voorraad). 
- Sluitstrip {plaatstaal): kleur naar wens volgens RAL. nr. 

Akoestische elgenschappen (P) 
Luchtgeluidsisolatie 
- Niet-geisoleerd plafond: Rgem = 32 dB. 
- Geisoleerd plafond: Rgem afhankelijk van systeem. paneeldikte en isola-

tiemateriaal en dikte. 

Toepasbaarheid, ontwerp (1) 
Bruikbaarheid, funktloneel Als verlaagd modulair plafond in de utiliteits
bouw zodat elektrotechnische installaties zoals verlichting, elektriciteits
voorziening. PTT- en dataleidingen en werktuigkundige installaties zoals 
verwarming, koeling. ventilatie en aircondrtioning boven de verlaagde pla
fondkonstruktie verwerkt kunnen worden. 
Bruikbaarheid, ekonomisch Standaardelementen eenvoudig zonder ge
reedschap te demonteren en te verplaatsen. Geen in te storten vloergolen. 
leidingen en dozen vereist 
Flexibel systeem: geen extra kosten voor belegger. bij wisseling van huur
der. Energiebesparing door werkplekverlichting. 
Ontwerpdetails Onderkonstruktie: alle gangbare bouwmaterialen. Kon
struktiehoogte vanaf 170 mm. H.o.h. afstand van de noniushangers: 1.200 
mm. 
Naast een aantal basis-ontwerpen, verzorgt de fabrikant ook detailtekenin
gen en kalkulatie per projekl. 
Bestektekst Zie bijbehorende STABU-bestektekst 9288/03B. 

Verwerkingskenmerken (V) 

Transport Door fabrikant. 
Montage Door plafondinstallaliebedrijven en E- en W-installateurs. 
Montagetijd Ca. 4 tot 6 m2 per manuur. afhankelijk van urtvoering. 

Bediening, onderhoud (W) 

Onderhoud Onderhoudsvrij. 
Reparatie Onderdelen zijn vervangbaar. 

Ekonomische, kommerciele faktoren (Y) 
Prijzen Bruto. exd. BTW. af Weesp. volgens prijslijst AO-MODULAIR. 
Levering Door AMPO-AQ MODULAIA B.V. 
Montage Dragersysteem AMPO-AQ MODULAIRB.V.. installaties erkende 
installateurs. 
Levertljd Standaard produkten uit voorraad. 
Leveringsgebied Gehele wereld. 
Garanties Op produkten en werking garantie. mrts uitslurtend bij het sys
leem behorende onderdelen zijn getruikt. 
Technische service Naast een aantal basis-ont:werpen. verzorgt de fabrr
kant detailtekeningen en kalkulatie per projekt. 

Referenties (Z) 

Adressen Aktuele referentielijst op aanvraag. 

-· -- --·- ---- - . -----------------·- ---------
1 ~~1• 92B8/03 



Bijlage I 
Investeringen implementatie pilotproject 

Voor de pilotgroep 

produkt/dienst aantal eenheden prijsindicatie per een- totaal prijs indicatie, 

produkt heid produkt, in fl. in fl. (incl. BTW) 

bureau 21 2.500,- 52.500,-

bureaustoel 24 1.000,- 24.000,-

kleine vergadertafel I l .500,- 1.500,-

stoel vergaderruimte 6 750,- 4.500,-

!age kast 6 1.300,- 7.800,-

hoge kast 4 2.500,- 10.000,-

langwerpige tafel 4 750,- 3.000,-

trendy ronde tafel 2 300,- 600,-

trendy stoeltje 4 500,- 2.000,-

luie stoel 4 1.500,- 6.000,-

salontafel I 300,- 300,-

glaswand, vloer/plafond 45 * 2,75 400,- 59.400,-

TOTAAL 171.600,-
Tabel 1: schatting investeringen voor implementatie ontwerp, pilotgroep 
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Bi"/a e I 

Voor de algemene voorzieningen op verdieping GK2 

produkt/dienst aantal eenheden prijsindicatie per een- totaal prijsindicatie, 

produkt heid produkt, in fl. in fl. (incl. BTW) 

glaswand, vloer/plafond 126 * 2,75 400,- 166.320,-

dichte wand, vloer/plafond 10 * 2,75 300,- 9.900,-

langwerpige tafel 12 750,- 9.000,-

stoel 28 750,- 21.000,-

!age kast 8 1.300,- 10.400,-

trendy rond tafeltje 10 300,- 3.000,-

trendy stoeltje 40 500,- 20.000,-

hue stoel 4 1.500,- 6.000,-

salontafel I 300.- 300,-

grote 'huiskamer'tafel 2 1.000,- 2.000,-

'huiskamer' stoel 16 750,- 12.000,-

TOTAAL 259.920,-
Tabel 2: schatting investeringen voor implementatie ontwerp, algemene voonieningen 

Aanpassingen aan het gebouw 

aanpassing voor verdieping GK2 prijsindicatie in fl. totaal prijsindicatie 

in fl., incl. BTW 

Ieegmaken van de verdieping (slopen) 35,-/m2 76.300,-

plaatsen wanden in prijs materiaal opgeno- 0,-

men 

werktuigbouwkundige installatie 250.000,-

TOTAAL 326.300,-
Tabel 3: schatting investeringen voor implementatie ontwerp, aanpassingen gebouw t.b.v. verdieping GK2 

aanpassing voor pilotgroep prijsindicatie in fl. totaal prijsindicatie 

in fl., incl BTW 

wisselruimte elders, inclusief alle benodigdheden 1.000,-/werkplek voor 25.000,-

verhuizing 

telecommunicatie voorzieningen 85.000,-

TOTAAL 110.000,-

Tabel 4: schatting investeringen voor implementatie ontwerp, aanpassingen gebouw t.b.v. pilotgroep 

Dit betekent dat voor de aanpassingen op de verdieping van GK2 een investering van f 586.220,-- moet 
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lnvesteringen implementatie pilotgroep 

worden gedaan, om in de nieuwe situatie ruim 170 werkplekken te kunnen huisvesten. Omgerekend 

betekent dit een investering van 3450,- per werkplek. Voor de pilotgroep komt dit neer op een investering 

van f 72.450,-- voor de algemene voorzieningen behorende bij 21 werkplekken. Op geteld bij de investe

ringen die nodig zijn voor het implementeren van het concept voor de pilotgroep is een investering van 

f 354.050,-- nodig. 

Omdat voor de invoering van het nieuwe kantoorinrichtingsconcept aanpassingen moeten worden gedaan 

aan de gehele verdieping van GK2, waarop de pilotgroep is gehuisvest, is het praktisch onmogelijk om bij 

maximale invoering van bet concept alleen de pilotgroep in een nieuw kantoorinrichtingsconcept te 

huisvesten. Dit betekent dat het concept verdiepingsbreed tot uitvoering zal moeten worden gebracht. 

W anneer besloten wordt het concept te beperken tot het gedeelte waarin de pilotgroep, AZ Pensioenen is 

gehuisvest is het wel mogelijk om het project als pilot voort te zetten. 

Specificatie draadloos bedrijfscommunicatie systeem 

• per basisstation kunnen 8 gesprekken gelijktijdig gevoerd worden; 

• cordlesscentrale t.b.v. 60 stuks draadloze handsets (is uit te breiden tot 600 handsets); 

• aanpassing VOX 6110: geschikt voor aansluiting van 30 stuks draadloze handsets. Is per 30 uit te 

breiden (uitbreiding per 30 stuks ± f 15.000,--). 

cordlesscentrale, geschikt voor aansluiting van 60 handsets f 13.465,--

2 stuks basisstations f 4.370,--

29 draadloze handsets type DT360 met standaard accu en lader f 30.450,--

altematief: handsets type DT310 f 24.650,--

montagekosten f 2.565,--

projectkosten f 300,--

aanpassen VOX 6110 t.b.v. 30 stuks handsets f 15.034,--

montagekosten f 2.470,--

beheerconfiguratie f 2.268,--

TOTAAL f 70.922,--

17,5%B.T.W. f 12.411,35 

TOTAAL f 83.333,35 
:,;f 85.000,--

Tabel 5: specificatie onderdelen draadloos bedrijfscommunicatie systeem 

Servicekosten per maand (excl. B.T.W.): cordlesscentrale f 244,30 

29 handsets f 260,--

Totaal F 504,30 per maand excl. B.T.W. 
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Bijlage J 

REN-tabel voor match gebouw/organisatie 

Voor het toepassen van de verkorte-REN bij de beoordeling van het gebouw waarin de te huisvesten 

kantoororganisatie gehuisvest is of zal worden moet de organisatie worden gekarakteriseerd met behulp 

van navolgende omschrijvingen van karakteristieke kantoororganisaties. 

Ambulanten 

Bereikbaarheid per auto is voor 'ambulanten' de belangrijkste reden voor vestiging. Een centrale Jigging 

ten opzichte van relaties in de nabijheid van een snelweg is daarom belangrijk. Ambulanten verlenen 

diensten overwegend buiten de deur en het kantoor wordt daarbij slechts een uitvals basis. Aan de repre

sentativiteit van het kantoorgebouw hechten zij minder waarde. Het gaat hierbij om bedrijven in de 

zakelijke dienstverlening en het bank- en verzekeringswezen met overwegend minder dan twintig werkne

mers en een relatienetwerk dat zich over heel Nederland uitstrekt. 

Classicisten 

Deze groep ziet zichzelf het lief st gehuisvest in een historische en statige omgeving en kiest dus voor een 

traditioneel pand. In de praktijk zal het hier veelal gaan om binnenstedelijke lokaties. De geringe bereik

baarheid en het tekort aan parkeergelegenheid neemt men daarbij voor lief. In de 'classicisten' vallen 

juristen, notarissen, accountants en makelaars. Ook een aantal overheidsinstanties waarvoor een dergelijke 

uitstraling belangrijk is (bijvoorbeeld ambassades) behoort tot deze groep. 

Modalisten 

Modalisten hebben geen explicieten voorkeuren. Zij willen een doorsnee gebouw, met standaard facilitei

ten. Bij de keuze van een kantoorpand wordt wel gelet op de bereikbaarheid per auto, waarbij tevens 

parkeergelegenheid van belang is. Het pand en de locatie hoeven geen representatieve functie te hebben en 

de nabijheid van openbaar vervoer is evenmin een noodzakelijke voorwaarde. Dit komt ook in de huurprijs 

tot uitdrukking: die moet zo laag mogelijk zijn. In deze groep vallen overwegend bedrijven waarvoor de 

kemactiviteit niet kantoorhoudend is, zeals industrie, handel en transport. In deze sectoren is representati

viteit ondergeschikt aan bereikbaarheid. 

Stationairen 

Dit zijn organisaties die een sterke voorkeur hebben voor lokaties nabij knooppunten van openbaar 

vervoer. Zij willen bet woon- en werkverkeer zoveel mogelijk beperken en zien het forensenverkeer per 

trein dan wel per bus daarbij als middel. Verder wordt er relatief grote waarde gehecht aan goede werkom

standigheden: er moet een prettig werkklimaat heersen. Ook wordt er goed gekeken naar de flexibiliteit 

van het pand en de toegankelijkheid van de entree. Meer representatieve aspecten zoals imago en herken-
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baarheid spelen voor de 'stationairen' slechts een geringe rol. Tot deze groep kunnen vooral non-profit 

organisaties en overheidsinstellingen gerekend warden. 

Visualisten 

Deze groep hecht veel belang aan aspecten die samenhangen met de gekozen vormgeving. Van het 

kantoorpand moet een duidelijke attentie-waarde uitgaan. Het gebouw moet daarom van veraf te zien zijn 

en de naam van het bedrijf moet groat op of tegen de voorgevel vermeld kunnen warden. De bereikbaar

heid moet goed geregeld zijn. Men is bereid om hiervoor een relatief hoge huur te betalen.Visualisten 

warden vooral aangetroffen onder commerciele organisaties (zakelijke dienstverlening, bank- en verzeke

ringswezen) en onder onder bedrijven in de bouwnijverheid. De uitstraling van het kantoorgebouw waarin 

zij zich willen vestigen moet overeenstemmen met het eigen produkt of de eigen diensten. 

Voor de karakteristieke kantoororganisatie is op basis van het voor dit deel van de methode gebruikte 

onderzoek een vraagprofiel opgesteld, welke later in de REN kan worden gebruikt. 

Na karakterisering van de kantoororganisatie dienen voor het te beschouwen gebouw de vragen van de 

REN-tabel te warden beantwoord. De uitkomsten van deze vragen moeten worden genoteerd in de het 

schema waarin de het vraagprofiel van de voor de kantoororganisatie relevante karakteristieke gebruikers

groep is verwerkt. 

De match 

Na het invullen van de verkorte-REN zijn twee soorten profielen ontwikkeld, te weten een vraagprofiel 

voor Ambulanten, Classicisten, Modalisten, Stationairen en Visualisten en een aanbod profiel voor het te 

beoordelen gebouw. Op dit punt kunnen de profielen met elkaar warden vergeleken, waarbij gebruik 

gemaakt kan warden van de zogenaamde match-methode. 

De match-methode 

Bij de match-methode wordt het gebouw, het aanbod, vergeleken met de vraag van de te huisvesten groep, 

gekarakteriseerd met behulp van de vijf gebruikersgroepen. De match-methode is bedoeld om te kijken in 

hoeverre het aanbod aansluit op de vraag van de (potentiele) gebruiker. 

Bij een ieder van de ingevulde REN-vragen dient een matching plaats te vinden. Nu zou het kunnen zijn 

dat het aanbod volgens de REN een vier scoort, maar dat de gebruiker tevreden is met een REN-score van 

drie. In dit geval is het aanbod dus grater dan de vraag en hebben we te maken met een overcapaciteit. 

Volgens de match-methode scoort het gebouw op dit punt + 1. Het kan ook zijn dat het aspect volgens de 

REN een twee scoorde terwijl de gebruiker het liefst een vijfvoor het aanbod had willen zien staan. In dit 

geval is de vraag dus grater dan het aanbod en hebben we te maken met een ondercapaciteit, waarbij het 

aanbod drie punten lager dan de vraag van de gebruiker. Volgens de match-methode scoort het aspect dan 
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een -3. Uit het bovenstaande volgt logischer wijze dat een score van nul volgens de match-methode 

betekent dat het aanbod precies voldoet aan de wensen c.q. eisen van de gebruikersgroep. 

Verwerking van de data 

Het is zeer aannemelijk dat een ondercapaciteit nooit een geed punt is. Minder aannemelijk is dat hetzelfde 

geldt, zei het in minder mate voor overcapaciteit. Overcapaciteit komt namelijk tot uiting in een hogere 

huurprijs. Een huurder wil in bet algemeen geen hogere huurprijs betalen voor voorzieningen die hij zelf 

onnodig acht. Om die reden is gezocht naar een manier om globaal aan te kunnen geven hoe bet gebouw 

aansluit op de vraag van de huurder, door gebruik te maken van de match-methode. Hiertoe dienen de 

scores van de REN-match in een tabel te worden verwerkt. Hierin client eveneens het belang dat de 

huurder hecht aan een bepaald aspect te worden verwerkt. Dit kan worden gedaan door de scores volgens 

de match-methode te vermenigvuldigen met: 

• 3 indien er bij een score sprake was van een A-belang; 

• 2 indien er bij een score sprake was van een B-belang; 

• 1 indien er bij een score sprake was van een C-belang. 

Na het verwerken van het belang in de uitkomst van de REN-match dienen alle scores te worden gesom

meerd. Dit levert voor bet totale match-proces een getal. Hoe dichter dit getal bij de neutrale waarde nul 

ligt, des te beter past de beschouwde gebruikersgroep in het beschouwde gebouw. Een negatief getal kan 

niet worden toegestaan in verband met een ondercapaciteit die hierdoor wordt weergegeven. Een positieve 

uitkomst wordt wel getolereerd. Maar er moet worden gestreefd naar een minimale overcapaciteit. 

Wanneer meer gebouwen worden beoordeeld kan worden overgegaan tot een sommering van absolute 

scores. Hoer lager de uitkomst van de match, des te beter past de beschouwde gebruikersgroep in bet 

beschouwde gebouw, of anders gezegd: hoe hoger de score des te meer aanpassingen dienen er verricht te 

worden om bet beschouwde gebouw geschikt te maken voor de beschouwde gebruikersgroep. 
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1 representativiteit 1 stedelijke omgevlng stedelijke omgeving 

I plaatsen met minder dan 50.000 inwoners 

2 plaatsen van 50.000 tot 100.000 inwoners 

3 overige steden vanaf 100.000 inwoners 

4 vinex steden 

5 vier grote steden 

2 type omgeving gebied in de st.ad 

I industrieterrein 

2 woonwijk oflocatie buiten de bebouwde kom 

3 binnenstedelijke randzone (gebied rondom binnenstad) 

4 kantorenpark 

5 binnenstad 

2 bercikhaarheid 1 auto (elgen vervoer) afstand over de weg tot dichtsbljzijnde snelwegafrit 

I 5 kmofmeer 

2 3 tot 5 km 

3 2 tot 3 km 

4 I tot 2 km 

5 minder dan I km 



2 openbaar vervoer A. ns-station cs/intercity afstand tot dichtsbijzljnde halte openbaar vervoer 
B. ns-voorhalte/bus-ltram-/metroknooppunt 
C. bus-/tram/metrohalte 1 A op 2.000 m ofmeer of 

Bop 1.500 m ofmeer of 
Cop 1.000 m ofmeer 

2 A op 1.500 tot 2.000 m of 
B op 1.000 tot 1.500 m of 
C op 500 tot 1.000 m 

3 A op 1.000 tot 1.500 m of 
B op 500 tot 1.000 m of 
C op minder dan 500 m 

4 A op 500 tot 1.000 m of 
B op minder dan 500 m 

5 A op minder dan 500 m 

3 voon.ieninl!en invloedsfactoren (a - b - c - d - e aankruisen lndlen aanwezig) aantal blnnen een straal van 500 m (ca. 5 mln. lopen) 
a. Restaurants voor zakenlunch of -diner 
b. Bank 1 geen 
c. Postkantoor 
d. OnL~panning- en recreatiernogelijkheden 2 I tot 10 of2 soorten (buurtcentrum) 
c. Winkels voor dagclijkse levcnsbchocllcn 

3 IO tot 30 of 3 soorten (wijkcentrum) 

4 30 tot 60 of 4 soorten (stadscentrum) 

5 60 ofmeer ofalle soorten (stadscentrum) 

4 parkcren 1 opcnbaar pcrkeren beschikbaarheid openbare parkeerplaatsen binnen een straal van 
100m 

I meer dan 100 

2 75tot 100 

3 50 tot 75 

4 25 tot 50 

5 minder dan 25 



0 
0 

5 tcrrcinimichting 

2 excluslviteit parkeerplaatsen op het buitenterreln tljdens kantooruren 

3 parkeren op eigen terrein 

4 capaciteit 

I horizontale uitbreldingsmogelijkheden op elgen terrein 

aantal parkeerplaatsen exclusiefvoor gebruikers van het gebouw 

1 geen 

2 gemengd 

3 alleen tijdens kantooruren 

4 maandag tot en met vrijdag 

5 in zijn geheel 

wljze van parkeren 

1 niet op eigen terrein 

2 onoverdekt op eigen terrein 

3 overdekt op eigen terrein 

4 parkeerdak vrijstaand op het gebouw 

5 parkeerkelder onder het gebouw 

een parkeerplaats per x m2 bvo 

1 1 :200 ofmeer 

2 1:150 tot 1:200 

3 1:100 tot 1:150 

4 l:50tot 1:100 

5 minderdan 1:50 

ultbreldlngspercentage t.o.v. bestaande bebouwlng, m2 bvo 

1 geen 

2 10% 

3 20% 

4 30% 

5 meerdan 30% 



2 afwcrking terrcin afwcrkingsniveau 

I eenvoudig (tegels, gras, grind, e.d.) 

2 combinatie 1 en 3 

3 standaard (struiken, diveri;e soorten verharding, e.d.) 

4 combinatie 3 en 5 

5 hoogwaardig (parkaanleg, speciale beplanting, vijver.;, waterpar• 
tijen, e.d.) 

0 
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N 

1 

2 

,·crschijningsvonn 

flcxi bilitcit 1 

2 

verticale zone-lndeling 

uitgangspunten: 
- datazone : 0 tot 200 mm 
- leefz.one : 2.600 tot 3.000 mm 
- installatiezone : 0tot 600 mm 

horizontaal-bouwkundig 

type gebouw 

I historisch 

2 organisch massief (gevel is onderdeel van de constructie) 

3 modernistisch vliesgevel (gevel staJtt los van de constructie) 

4 compositie van materialen en bouwdelen 

5 high tech ( constructie speelt de hoofdrol) 

hoogte maat tussen 2 venlieplngen van bovenkant vloer tot onder-
kant constructievloer (excL constructiehoogte) In mm 

I minder dan 2.600 of meerdan 3. 700 

2 2.600 tot 2.900 

3 2.900 tot 3.200 

4 3.200 tot 3.400 

5 3.400 tot 3.700 

aansluitmogelijkheden op de gevel per stramien In mm 

I 3.600 ofmecr 

2 3.600 tot 1.800 

3 1.800 tot en met 1.200 

4 1.800 tot en met 1.200 + itererend aansluitmogelijkheden om de 
900 

5 aansluitmogelijkheden om de 900 



3 heriP.deling confonn (dubbel) gevelstramien (maximaal 3.600 mm) totaalscore van de invloedsfactoren 
lnvloedsfactoren (a - b - c - d - e aankruisen indien te bcantwoorden met 'ja'): 
a. wordt de herindeelbaarheid belemrnerd door moeilijk ofniet te verwijderen obstakels I 4 of 5 keer 'ja' 
(waaronder dragende wanden)? 
b. is er sprake van een niet-uitneembaar plafond per stramien? 2 3 keer 'ja' 
c. is aanpassing van de verwarmingsinstallatie noodzakelijk per stramien? 
d. is aan passing van de ventilatieroosters noodzakelijk per dubbel stramien? 3 2 keer 'ja' 
e. is aanpassing van de verlichtingsarmaturen noodzakelijk per stramien? 

4 I keer 'ja' 

5 0 keer 'ja' 

4 unitgrootte/onderverdeling mogelijkheid tot afstoten danwel betrekkcn van gebouwdelen van: 

I 900 m2 ofmeer 

uitgangspunten: 2 600 tot 900 m2 
- directe verbinding tot lift.en ofhoofdtrappenhuis 
- directe vcrbinding tot sanitair 3 400 tot 600 m2 

4 250 tot 400 m2 

5 minder clan 250 m2 

5 zclfstandigheid van de unit (voorzieningcn a - b - c - d - c aankruisen indien aanwczig) aantal van de gcnoemde voorzieningen 
a. pantry 
b. meterkast I 0 of I voorziening aanwezig 
c. wcrkkast 
d. sanitair 2 2 voorzieningen aanwezig 
e. overwerkschakeling 

3 3 voorzieningen aanwezig 

4 4 voorzieningen aanwezig 

5 5 voorzieningen aanwezig 
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-
3 hoofdentree van 1 identitelt zelfstandlgheld en herkenbaarheid (eigen 

hct gebouw entree/naamsaanduldlng/logo) 

I gebouw dan zich niet onderscheiclt van andere gebouwen waarin 
de gebruiker(s) niet herkenbaar is (zijn) 

2 gebouw dat zich niet onderscheidt van andere gebouwen waarin 
de gebruiker(s) herkenbaar is (zijn) 

3 gebouw dat zich onderscheidt van andere gebouwen waarin de 
gebruiker(s) niet herkenbaar is (zijn) 

4 gebouw dat zich onderscheiclt van andere gebouwen waarin de 
gebruiker(s) herkenbeer is (zijn) 

5 uniek gebouw waarin de gebruiker(s) herkenbaar is (zijn) 

2 invloedsfactorcn (a - b - c - d - e aankruisen lndlen te beantwoorden met 'ja'): totaalscore van de invloedsfactoren 
a. is de entree goed zichtbaar vanaf de openbare weg? 
b. is de entree goed herkenbaar in de gevel van bet gebouw? 1 o en 1 keer 'ja' 
c. is de entreehal groter dan 50 m2? 
d. zijn er meer dan 2 soorten voorzieningen aanwezig? (zit-/wachtgelegenheid, garderobe, 2 2 keer 'ja' 
telefoon, toiletten) 
e. is er een balie voor receptie of pottier beschikbaar? 3 3 keer 'ja' 

4 4 keer 'ja' 

5 5 keer 'ja' 

4 intcgrnlc tocgank- invlocdsfactoren (a - b - c - d - e aankrulsen lndlen te beanhvoorden met 'jn'): totaalscore van de lnvloedsfactoren 
elijkhcid a. kan hct gebouw door icdcreen zelfstandig betrcdcn worden? 

b. is sprake van gangen met een breedte groter dan 1,20 men een hoogte groter dan 2,20 m? 1 0 of 1 keer 'ja' 
c. is er sprake van binnendoorgangen met een breedte groter dan 0,85 m en een hoogte groter 
dan 2, 10 m en drempels lager dan 20 mm? 2 2 keer 'ja' 
d. zijn hoogteverschillen voor iedereen overbrugbaar d.m.v. trappen, hellingbanen, plateaulift 
ofkooilift (minimaal 1,10 m bij 1,40 m)? 3 3 keer 'ja' 
e. is er sprake van integraal bruikbare toiletten (geschikt voor mindervaliden)? (minimaal 1,65 
bij 2,20 m - 1 toilet per 800 m2 bvo of per verdieping- maximum afstand: 75 m) 4 4 keer 'ja' 

5 5 keer 'ja' 



5 bedicningscom- 1 installatles en zonwering totaalscore van de btvloedsfactoren egelbaar per (dubbel) gevelstra-
for1 invloedsfactoren (a - b - c - d - e aankruisen btdien 'ja') mien van 3,60 m ofklelner 

a. is de koeling regelbaar? 
b. is de ventilatie regelbaar? I 0 of I keer 'ja' 
c. is de verwanning regelbaar? 
d. is de verlichting schakelbaar? 2 2 keer 'ja' 
e. is de zonwering regelbaar? 

3 3 keer 'ja' 

4 4 keer 'ja' 

5 5 keer 'ja' 

2 te opcncn ramen regelbaarheld per stramlen 

I geheel gesloten gevel 

2 meer dan 5,40 m 

3 5,40 m tot 3,60 m 

4 3,60 m tot en met 2,40 m 

5 minder dan 2,40 m 
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Vraagproficl voor Ambulanten: 

belang vraag-profiel aanbod-proficl match 

locatie A B C I 2 3 -4 .3 ·2 1-

0mgenng reprcscnlab\iteit stedclijkc omgeving ~~~~;::\.;: 
type omge\'ing 

bercikbaarhe,d auto 

openbaar vervocr 

voorzieningen invloedsfilctoren 

perceel parkeren openbaar parkeren beschikbaarheid 

exclusiviteit 

op eigen tenein wijze van parkmn 

capaciteit 

terreininrichting horizontale uitbreiding,mogelijkheden 

landscaping 

gebouw A B C -4 .J -2 •· 
algemeen verschijningsvoITTI 

□ exibibteit vertikale zone-indeling :::::::::::·:: ·:::::::;:~:- :::::::·:::::· ::;::::::::::::: 

horizontaal-bouwkundig 

herindeling conform geve!stramien 

unit•grootte/onderverdeling 

zelfstandigheid van de unit 

hoofdentree gebouw identiteit 

invloedsfactoren 

integrale toegankelijkheid invloedsfilctoren 

werkplek bedieningscomfort installaties en z.onwering 

inv!oedsfactoren 



Vraagproficl voor Classicisten: 

belang vtaag-profiel aanbod-profiel match 

A B C 3 .4 .3 -2 1- 0 

omge\'lng rcpresentativiteit stedelijke omgeving 

type omgeving 

bercikhaarhcid auto 

openbaar vcrvoer 

voorzieningen invloedsfactoren 

perceel parkeren openbaar parkeren beschikbaarheid 

exclusiviteit 

op eigen terrein wijze van parkeren 

capaciteit 

terreininrichting horizontale uitbreidingsmogelijkheden 

landscaping 

gebouw A B C .3 -2 I• 

algemeen verschijningsvorm :;::;::::::;: 

Ocxih1hlcil vertikalc 1.onc•indcling 

horizonlaal-bouwkundig 

herindeling conform gevelstnunien 

unit-groonclonderverdeling 

zelfstandigheid van de unit 

identiteit 
hoofdentree gebouw 

invloedsfactoren 

intergrale toegankelijkheid invloedsfactoren 

werkplek bedieningscomfort installaties en zonwenng 

invloedsfaclorcn 



Vrnagproliel voor Modalisten: 

belang vraag-pro6el aanbod-pro6el match 

loca11c A B C -4 -3 -2 1- 0 

omgevmg representatiV1te1t stedelijke omgeving 

type omgeving 

bcrc1khaarhc1d auto 

openbaar vervoer 

voorzienmgcn invloedsfactoren 

perceel parkeren openbaar parkeren beschikbaarheid .............. :::.r••·r ··•·•·•·•·•·~• .............. . 

exclusiviteit 

op eigen terrein wijz.e van parkeren 

capaciteit 

lerreininrichting horizontale uitbreidingsmogelijkheden 

landscaping ::tt:: (::;:::::~::~:::: 

gebouw A B C 3 -4 -3 -2 J. 

algerneen verschijningsvorm 

flcxlhilltetl vcrtikale 1.0ne-indeling 

horizontaal-bouwkundig 

herindeling conform gevclstramien 

unit-grootte/onderverdeling 

zelfstandigheid van de wlit 

hoofdentree gebouw identiteit 

invloedsfactoren 

mtegrale toegankebjkheid invloedsfactoren 

werkplek bedieningscomfort installaties en zonwering 

invloedsfactoren 



Vraagprofiel voor Stationairen: 

belang vraag-proficl aanbod-profiel match 

!0catie A B C -4 -3 -2 1-

omgevmg representativite11 stedclijke omgeving -:.:.:.:-::::: :.:-:.:.:.:.:.: 

lype nmgeving 

bercikbaarheid RUIO 

openbaar veivoer 

voorzieningen invloedsfactoren 

pcrceel parkeren openbaar parkeren beschikbaarheid 

exclusiviteit 

cp eigen terrein wijze van parkeren 

capaciteit 

terreininrichting horizontale uitbreidingsmogelijkheden 
-----•,:,_',:,_'·.·_,_'.'_,'_,=,_·_·.,_'·_.',...-:: .......,:::·:;:;!;:~':: :I::::::.......,:;: ..,.___,.__.,__._-+--+-~__,.____._--+--+~-+--i----t 

··. · ··; :::\:l ::::;:J:::. ::1:::;:::: 

landscaping 

gebouw A B C .3 -2 1- 0 

algemcen vcrschijningsvonn 

Ocxibililcil vertikale wne-indeling 

hori1.0ntaal-bouwkundig 

herindeling conform gevclstramien 

unit-groone/onderverdeling 

zelfs!andigheid van de unit 

hoof<icntrcc gcbouw idcntitcil 

invloedsfactoren 

integrale toegankelijkheid invloedsfactoren 

werkplck b<dieningscomfort installaties en zonwering 

invloedsfactoren 



Vraagprofiel voor Visualisten: 

vraag-profiel aanbod-profiel match 

locatie A B C -4 .3 -2 I-

omgeving rcpresentatiV"iteil stedelijkc omgevin~ 

1)1'c omge,ing 

bereikbaarheid auto 

openbaar vervoer 

voorzieningen invloedsfactoren .:.:.:.:.:.:.: :.:.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. 

perceel parkeren openbaar parkeren beschikbaarheid 

exclu-;iviteit 

op eigen terrein wijze van parkeren 

capaciteit 

terreiniruichting horizontale uitbreidingsmogelijkheden 

landscaping .... ❖:. :j ... :,: •. :~---· ... •.· .. --

gebouw A B C .3 ·2 I• 

algcmeen verschijningsvonn 

Oexibil1tC11 vcrtika.le 1..one-indebng 

horizontaal-bouwkundig 

hcrindcling confonn gcvclstramien 

unil-groottc/onderverdeling 

zelfstandigheid van de unit 

identiteit 
hoofden!Jcc gcbouw 

invlocdsfactoren 

inteigralc toegankcliJ"kheid invloedsfactoren 

werkplck bedicningscomfon installatics en zonwering .:.:.;.;.j 
invloedsfactoren 



Bijlage K 

Ruimtenormering 

Huidig gehanteerde ruimtenorm ABP/USZO 
De oorspronkelijk gehanteerde ruimtenormen binnen ABP/USZO zijn vastgesteld door de hoofddirectie. 

Als uitgangspunt is hierbij het volgende gehanteerd: 

• de te ontwikkelen normstelling moet voldoen aan de wettelijke eisen; 

• in principe wordt uitgegaan van individuele ruimtenormen (ruimte aan een persoon toegekend op basis 

van functie en status); 

• de norm wordt gebaseerd op deels hierarchische en deels functionele overwegingen; 

• marges kunnen worden toegepast om aan te sluiten op de specifieke maatvoering van gebouwen; 

• de systematiek eenvoudig en eenduidig in het gebruik moet zijn; 

• het aantal toeslagen tot een minimum beperkt moet blijven; 

• rekening wordt gehouden met een optimale "bezettingsgraad" van de kantoorwerkplek. 

Hierin kan de hierarchische norm als volgt omschreven worden: 

relatie tussen de omvang en het karakter van de werkruimte en het functieniveau van de betreffende 

functionaris (veel overleg, veel in-/extern bezoek) 

En de Junctionele norm als: 

de voor het werk benodigde werkoppervlakte, rekening houdende met het benodigde meubilair. De 

bepaling voor een een of meerpersoonswerkplekken is eveneens afhankelijk van functionele argurnen

ten. 

Binnen het ABP/USZO zijn op dit moment de volgende normcatgorieen, uitgedrukt in nuttige m2 vloerop

pervlakte, in gebruik: 

normcategorie norm inm2 margeinm2 

• directie: 28 25 - 31 

• afdelingshoofd: 19 17 - 21 

• eenpersoonskamers: 19 17 - 21 

• leidinggevende, special. taak: 11 9 - 13 

• uitvoerende taak: 9 8 - 10 

• ambulante taak: 5 4 - 6 

Daarbij wordt gesteld dat de directie en afdelingshoofden een eigen kamer moeten hebben. 
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Bijla e K 

Aanpassing ruimtenormering ABP/USZO op basis van theorie 
Op grond van de het ruimtenormeringssysteem van het ABP/USZO en de ARBO-wet is een 'nieuwe' 

ruirntenormeringssystematiek vastgesteld. Deze zal gebruikt worden in de navolgende fase van het 

onderzoek. Als uitgangspunt is hierbij gehanteerd dat: 

Functionele norm: de voor het werk benodigde werkoppervlakte, rekening houdend met het benocligde 

rneubilair. De bepaling voor een- of meerpersoonswerkplekken is tevens afhank

elijk van functionele argumenten. 

Gebruik van de ruimtenorm: 

• de te ontwikkelen normstelling rnoet voldoen aan de wettelijke eisen; 

• in principe wordt uitgegaan van inclividuele ruimtenormen (gebaseerd op functies); 

• de norm wordt gebaseerd op functionele overwegingen; 

• marges kunnen worden toegepast om aan te sluiten op de specifieke maatvoering van gebouwen; 

• de systernatiek dient eenvoudig en eenduidig in het gebruik zijn; 

• het aantal toeslagen rnoet tot een minimum beperkt blijven; 

• er client rekening gehouden te worden met een optimale bezettingsgraad van de kantoorwerkplek; 

• hierarchie client gebaseerd te worden op de inrichtingselernenten. 

Het grote verschil met het oorspronkelijke ruimtenormeringssysteem is dat de hierarchische ruirntenorm is 

komen te vervallen en dat de hierarchie binnen de organisatie tot uitdrukking komt in de inrichtingsele

menten. Uitgaande van slechts de functionele normering zijn de volgende ruimtenormen afgeleid: 

• stilte werkplek in eenpersoons kamer 

• stilte werkplek in tweepersoons kamer 

• routine werkplek 

• vergaderuimte op de werkplek 

• vergaderuimte, 4 personen 

• vergaderruimte, 10 tot 15 personen 

• vergaderruimte, tot 25 personen 

• sociohoek, 'huiskamer'tafel 

• sociohoek, tafeltje met stoelen 

• sociohoek, zithoekje 

• algerneen, parkeerplaats rolboy 

• kast 

: 6m2 

: 9 tot 10,5 rn2 

: 4m2 

: 7m2 

: 7,5m2 

: 15 m2 

: 25m2 

: 9m2 

: 1,5 m2 

:4m2 

: 0,25 m2 

: 1 m2 

De ruimtenormen zijn weergegeven in nuttige vierkante meters, volgens NEN 2580. Wanneer in het 

project over ruimtegebruik of ruimtenormen wordt gesproken, dan zijn de gegeven waarden eveneens in 

nuttige vierkante meters. 
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Grafische weergave nieuwe ruimtenormering 

Stilte werkplek 

3,0m. 

0 
1,8m. 

Een persoons kruner. 

3,0m. 

3,5m. 

Twee persoons karner. 

Routine werkplek 

2,5 rn. 

0 1,5 rn. 

Ruimtenormering 

3,0m. 

3,0m. 

113 



Bijla e K 

Vergaderruimte 

3,0m. 

3,0m. 

2,5m. 
2,0m. 

D 
Op werkplek Vier a vijf personen 

5,0m. 

3,0m. 

10 tot 15 personen. 
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Ruimtenonnering 

5,0m. 

[J) 5,0m. 

Tot 25 personen. 

Sociohoek: 

2,5m. 

3,Sm. 
2,0m. 

1,5m Oo OT 
D f 1.om. 0 2,0m. 

Leestafel. Tafel met stoelen. Zithoekje. 
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Handleiding behorende bij de ontwikkelde methode 

De in het afstudeeronderzoek vastgestelde methode is ontwikkeld om facilitaire organisaties nu en in de 

toekomst te kunnen ondersteunen bij het op eenvoudige wijze ontwikkelen van een efficientere 

kantoorinrichting, welke is afgestemd op het uit te voeren primaire proces en klantvriendelijkheid kan 

worden gegarandeerd. 

Het primaire proces is dat proces dat zich naar het zich in laat schatten in de toekomst bij zal dragen aan 

de output en ontwikkeling van de kantoororganisatie. Onder klantvriendelijkheid kan worden verstaan dat 

naast het inwilligen van de eisen en wensen van de directie rekening wordt gehouden met 

gebruikersaspecten als kwaliteit, comfort en veiligheid. 

Initiatieffase 

Stap 1: Probleemformulering 

Omschrijving 

In het proces van het ontwerpen van een innovatief en efficienter kantoorinrichtingsconcept moeten de 

eerste gesprekken met de initiatiefnemer worden vastgelegd om tijdens het project het vertrekpunt van het 

project niet uit het oog te verliezen. Uit de evaluatie van de methode is naar voren gekomen dat projecten 

over het algemeen worden opgestart om het primaire bedrijfsproces zo efficient mogelijk te laten verlopen 

tegen een minimum aan secundaire kosten, door het aanpassen van de omgeving aan de uit te voeren 

werkprocessen. Daarnaast wordt het project vaak aangegrepen om een huisvestingsprobleem dat zich 

manifesteert binnen (een deel van) de organisatie, op te lossen. 

Betrokkenen bij het project 

Contactpersoon facilitaire organisatie, bijvoorbeeld Hoofd Huisvesting (tevens projectleider), werknemer 

facilitaire organisatie (projectsecretaris), initiatiefnemer van het project (opdrachtgever). 

Uit te voeren handelingen 

Het voeren van een of meerdere gesprekken met de opdrachtgever. Hierin moet naar de reden van het 

initiatief worden gevraagd, om het doel van het project vast te kunnen leggen. Naast de reden tot initiatief 

moet wanneer zich binnen de organisatie een huisvestingsprobleem voordoet deze worden vastgelegd. 

Alsmede de omgeving waarin het huisvestingsprobleem zich voordoet. 

117 



Bi"la el 

Tijd 

I dag. 

Document 

Rapportage initiatief. 

Stap 2: Analyse 

Omschrijving 

In de eerste analysestap van de methode warden gegevens verzameld op basis waarvan een 

haalbaarheidsstudie met betrekking tot de invoering van een nieuw kantoorinrichtingsconcept kan warden 

uitgevoerd. Het gaat daarbij vooral om een analyse van de organisatie waar het project plaats gaat vinden 

en de toetsing van een aantal noodzakelijk voorwaarden voor het tot uitvoering brengen van het project. 

Betrokkenen bij bet project 

De opdrachtgever en contactpersoon bij de facilitaire organisatie stellen in overleg een team samen dat op 

basis van een analyse van organisatie en ideeen over nieuwe kantoorinrichtingsconcepten een 

haalbaarheidsstudie kan uitvoeren. Deze moet bestaan uit de opdrachtgever zelf, de contactpersoon bij de 

facilitaire organisatie (projectleider), potentiele gebruikers, organisatiedeskundige, bedrijfseconoom, 

deskundige met betrekking tot nieuwe kantoorinrichtingsconcepten. 

Minimaal benodigde informatie 

Rapportage initiatief. 

Uit te voeren handelingen 

Analyse van de te huisvesten organisatie: Voor de analyse dient gebruik gemaakt te warden van reeds op 

papier vastgelegde informatie, die binnen de organisatie beschikbaar is. Uitgekeken moet warden naar 

beschrijvingen van: 

• sociaal een econornisch functioneren van de organisatie; 

• organisatiestructuur en ontwikkelingen op korte en lange terrnijn; 

• aantal medewerkers en formatieplaatsen per onderdeel van de organisatie; 

• gebruikersactiviteiten; 

• relaties tussen gebruikersactiviteiten; 

• autornatiseringsgraad; 

• toepassing telecommunicatie; 

• bezettingsgraad van de werkplek; 

• graad van inteme verhuizingen; 

• gebruik van huisvesting buiten werktijden; 

• bedrijfscultuur. 
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Daamaast moet gekeken worden naar de financiele ruimte die beschikbaar is voor het uitvoeren van het 

project en de ruimte met betrekking tot de tijd waarin het project gerealiseerd moet worden. Tot slot moet 

er gekeken worden of er commitment bij de directie en het management van de organisatie bestaat voor 

het project. 

Tijd 

1 tot 2 weken 

Document 

Globaal-PvE, waarin een formulering is opgenomen van beperkende voorwaarden in termen van 

organisatiecultuur en -structuur, financiele randvoorwaarden op basis van het initieel budget, voorwaarden 

ten aanzien van de doorlooptijd, voorwaarden met betrekking tot bijvoorbeeld het milieu, energieverbruik 

en onderhoud en eisen en voorwaarden die voortkomen uit het gebouw (indien er van een concreet gebouw 

sprake is). 

Stap 3: Haalbaarheidsstudie 

Omschrijving 

Op basis van een globaal-PvE wordt de haalbaarheid van het project getoetst aan functionele, technische, 

financiele en organisatorische aspecten. De resultaten van deze toets worden vastgelegd in de rapportage 

haalbaarheid. Aan de hand daarvan beslist de opdrachtgever om het project al dan niet voort te zetten. 

Betrokkenen bij het project 

Contactpersoon facilitaire organisatie (projectleider), medewerker facilitaire organisatie, opdrachtgever, 

organisatiedeskundige, bedrijfseconoom, deskundige met betrekking tot rueuwe 

kantoorinrichtingsconcepten. 

Uit te voeren handelingen 

Op basis van het globale-PvE kan een beschrijving worden gemaakt van de veranderingen die 

doorgevoerd moeten worden bij het tot uitvoering brengen van het project. Daarbij moet worden gekeken 

naar de flexibiliteit van het gebouw, computers en telecommunicatie, meubilair, de omvang van het project 

en ingrepen ten aanzien van de aanwezige installaties. Wanneer een schatting van de investeringen is 

opgezet kan deze vergeleken worden met het beschikbare budget. 

Op basis van de gegevens over de organisatie is de kantoororganisatie te karakteriseren. Hiervoor is in 

bijlage J van het onderzoeksrapport een omschrijving van de karakteristieke kantoororganisaties 

opgenomen. Nadat op basis van deze beschrijvingen karakterisering van de te huisvesten organisatie heeft 

plaatsgevonden kan voor het bestaande gebouw een aanbodprofiel worden opgesteld door gebruik te 
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maken van de in bijlage J opgenomen verkorte REN-norm. Op basis van bet aanbodprofiel van bet 

gebouw en bet vraagprofiel van de karakteristieke organisatie (bijlage J) is een match uit te voeren met 

betrekking tot de passendheid van bet voor handen zijnde gebouw. Mocht blijken dat het gebouw in een 

niet passend gebouw is gehuisvest op de kwaliteit zodanig laag, dan moet overgegaan worden tot het 

zoeken naar een passend gebouw. 

Daarnaast moet er in deze fase van bet project bekeken worden of er commitment is bij directie en 

management van de organisatie. Is deze niet aanwezig dan kan bet project eveneens geen doorgang vinden. 

De projectleider moet op basis van de uitkomsten op de verschillende punten advies te geven aan de 

opdrachtgever. Hierbij dient onder andere rekening te worden gehouden met dat de terugverdientijd van de 

investeringen binnen de afschrijvingstermijn moeten liggen en dat de vrijkomende ruimte nuttig moet 

kunnen worden gebruikt of worden afgestoten zonder imagoverlies voor de kantoororganisatie. De 

opdrachtever dient op basis van bet advies een beslissing te nemen over de voortgang van het project. 

Tijd 

1 tot 2 weken. 

Document 

Rapportage haalbaarheid. 

Beslissing 

Het al dan niet voortzetten van bet project. 

Definitiefase 

Stap 4: Projectdefinitie 

Omschrijving 

Wanneer op basis van de uitgevoerde haalbaarheidsstudie besloten is het project voort te zetten moet bet 

project worden beschreven om tijdens bet traject een duidelijk beeld en houvast te hebben. 

Betrokkenen bij bet project 

De contactpersoon bij de facilitaire organisatie stelt in samenwerking met de opdrachtgever een team 

samen dat zich de komende maanden met het project bezig moet gaan houden. De basis van de 

projectgroep zal bestaan uit een projectleider (contactpersoon facilitaire organisatie), een projectsecretaris 

en een of twee medewerkers uit de facilitaire organisatie. Deze groep dient in verschillende stadia van bet 

project aangevuld te worden met deskundigen op verschillende vakgebieden. Daarnaast dienen tijdens het 

gehele traject de opdrachtgever (mogelijk opgenomen in projectgroep) en de potentiele gebruikers bij het 
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project te worden betrokken. Er client daarbij rekening gehouden te worden met de capaciteit van de 

facilitaire organisatie. 

Minimaal benodigde informatie 

Beslisdocumenten uit vorige stappen. Te weten: haalbaarheidsrapportage en globaal-PvE. 

Uit te voeren handelingen 

Beschrijven van de volgende aspecten van bet project: 

• Naarn; 

• Probleemstelling; 

• Doelstelling; 

• Tijdsplanning; 

• Omvang project; 

• Sarnenstelling projectteam; 

• Pilotomgeving. 

Tijd 

2 weken. 

Document 

Rapportage projectdefinitie. 

Ontwerpfase 

Stap 5: Specifieke analyse 

Omschrijving 

In de specifieke analyse van het project dient informatie verkregen te worden voor de uit te voeren 

matchprocessen, waarin matching plaatsvindt tussen de groep en kantoorinrichtingsconcepten en een 

invulling wordt gegeven aan het gekozen concept op basis van uit te voeren werkprocessen. 

Betrokkenen bij het project 

Projectgroep bestaande uit de projectleider, de projectsecretaris, een of twee medewerkers uit de facilitaire 

organisatie, aangevuld met deskwldigen uit de organisatie op de verschillende vakgebieden. Daarnaast 

moeten de opdrachtgever en de pilotgroep op de hoogte van de ontwikkelingen worden gebracht en in het 

project worden betrokken. 
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Minimaal benodigde informatie 

Projectdefinitie en het globale PvE. 

Uit te voeren handelingen 

In de analyse dient zo veel mogelijk gebruik gemaakt te worden van reeds in de organisatie vastgelegde 

informatie aangevuld met simpele methoden om de gewenste informatie boven water te krijgen en vast te 

leggen. 

Analyse organisatie 

Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de reeds in stap 2 uitgevoerde analyse. 

Analyse pilotgroep en werkprocessen 

• naam van de pilotgroep; 

• omvang van de groep in personen en fta's; 

• waar is de pilotgroep gehuisvest; 

• reaties met andere teams en groepen; 

• beschrijving van functies binnen de groep; 

wat zijn de uitvoerende taken ? Door gebruik te maken van: 

- normen (wat, hoe, hoeveel); 

- materiaal; 

- faciliteiten; 

- gereedschappen; 

- operaties (arbeidshandelingen); 

- resultaat. 

welke voorbereidende en ondersteunende taken horen hierbij ? 

- preventief onderhoud; 

- curatieve reparaties; 

- kwaliteitscontrole; 

- administratie; 

- inwerken, begeleiden en opleiden. 

- inventarisatie organiserende taken; 

- functionele contacten; 

- werkoverleg; 

- taakgroep. 

Analyse van het gebouw (afgeleid van REN-nonn) 

• aantal vierkante meters kantooroppervlak; 

• ontsluiting van het gebouw; 

• zelfstandigheid van de verdieping c.q. unit; 

• vorm van het gebouw; 
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• diepte van het gebouw en aanwezige ruimtes; 

• stramienmaat van de kolommen; 

• stramienmaat voor herindeelbaarheid van gebouw; 

• vrije hoogte verdieping; 

• afineting rarnen; 

• aard van binnenwanden; 

• aard van afwerking interieur; 

• uitgangspunten binnenmilieu (temperatuur en luchtvochtigheid); 

• koeling en luchttoevoer; 

• verlichting. 

Nulrnetingen 

• bezettingsgraad kantoorwerkplek door multi moment opname, door 1 week lang ieder half uur het 

aantal aanwezige medewerkers op de werkvloer vast te leggen, alsmede het werk dat zij op dat moment 

uitvoeren; 

• belevingsonderzoek. 

Tijd 

3 tot 4 weken. 

Document 

Basis programma van eisen, aanvulling op globaal-PvE door verwerken van in de stap verkregen informa

tie. 

Stap 6: Matching op conceptueel niveau 

Omschrijving 

Tijdens de matching op conceptueel niveau wordt aan de te huisvesten groep een passend kantoorinrich

tingsconcept gekoppeld, door gebruik te maken van een in literatuur beschreven methode. 

Betrokkenen bij het project 

Projectgroep bestaande uit projectleider, projectsecretaris, medewerker facilitaire organisatie, deskundige 

nieuwe kantoorinrichtingsconcepten. Pilotgroep en opdrachtgever moeten op de hoogte worden gehouden 

van de meest recente ontwikkelingen in het project. 

Minimaal benodigde informatie 

Basis PvE. 
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Uit te voeren handelingen 

Op basis van de informatie, die is verkregen uit de specifieke analyse, is het mogelijk met de methode Van 

Wagenberg een passend kantoorinrichtingsconcept voor de te herhuisvesten groep te benoemen. Dit 

kantoorinrichtingsconcept moet worden gezien als beeldvormend element in het proces, omdat toepassing 

van de beschreven concepten in bestaande gebouwen bijna niet mogelijk is. De methode bestaat uit 

toepassing van het volgende schema: 

Veel contact bij 

het werk 

Alleen 

werken 

A 

C 

B 

D 

Permanent 

aanwezig 

Permanent 

afwezig 

Waarbij de verschillende letters staan voor: 

A Kloosterkantoor met vaste en wisselwerkplekken; 

B. Groepskantoor met wisselwerkplekken; 

C. Combikantoor met vaste werkplekken; 

D. Kantoorhotel/thuiswerkplek. 

Tijd 

I week. 

Document 

Een omschrijving en motivatie van de voor de te huisvesten groep passend concept. 

Beslissing 

Passend kantoorinrichtingsconcept. 

Stap 7: Matching op werkprocesniveau 

Omschrijving 

Bij het matchproces op werkprocesniveau wordt op basis van de beschrijvingen, van de werkprocessen die 

in de groep worden uitgevoerd (dus niet individueel niveau), tot een invulling van het uit de vorige stap 

beschreven concept gekomen. 

Betrokkenen bij het project 

Projectgroep bestaande uit de projectleider, projectsecretaris en medewerkers uit de facilitaire organisatie. 

Ook in deze stap moeten de pilotgroep en opdrachtgever op de hoogte worden gehouden van het project. 
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Minimaal benodigde informatie 

Basis PvE. 

Uit te voeren handelingen 

Op basis van de uit de analyse verkregen informatie over de werkprocessen die door de groep tot uitvoe

ring worden gebracht is het mogelijk om onderstaand schema te doorlopen. Zo wordt voor de werkproces

sen tot een sluitend taakproces gekomen, waaraan een passende combinatie van werkplekken voor het 

werkproces wordt gekoppeld. 

Door het combineren van de piekbelasting van de verschillende werkprocessen voortkomend uit de multi 

moment opname van aanwezigheid op de werkvloer en de mate van werkpleksharing die binnen de 

organisatie door te voeren is, kan een voor de pilotgroep passende invulling van het concept worden 

beschreven. 

groepsmattg 
werken 

ja 

concentratte 
verelst 

ja 

veel 
communlcatl 

ja 

T aakprocessen: 

concentratle 
verelst 

ja 

vergaderruimte 

A. Ondersteunende secretarieel; 

B. Geven van leiding; 

teamwerkplek 

routinewerkplek 
sociohoek 

stiltewerkplek 
vergaderruimte 

sociohoek 

routinewerkple 
sociohoek 

vergaderruimte 

C. Monotone administratieve werkzaamheden, aan beeldscherm; 

routinewerkplek 
sociohoek 

D. Afwisselende, deskundige/ innovatieve werkzaamheden, individueel uitgevoerd; 

E. Werkoverleg; 

F. Vergaderen, opleiden; 

G. Routinematige werkzaamheden, uitgevoerd in groepsverband; 

H. Werkzaamheden uitgevoerd door deskundigen, werkend in groepsverband. 

Afbeelding Ll: stroomschema matching taakprocessen en basistypen werkplekken. 
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Tijd 

1 week. 

Document 

Beschrijving van de voor de uit te voeren werkprocessen optimale invulling van het concept verwerkt met 

informatie uit voorgaande stappen in een definitief programma van eisen 

Beslissing 

Meest optimale invulling van het passend kantoorinrichtingsconcept, op basis van uit te voeren werkpro

cessen 

Stap 8: Ontwerpen 

Omschrijving 

In de ontwerpstap van het project worden in samenwerking met de potentiele gebruikers alternatieven 

uitgewerkt, gebruik makend van de beschrijving van de oplossingsruimte van de behoefte, opgenomen in 

het definitieve programma van eisen. Dit proces zal leiden tot een advisering van de klant en uitwerking 

van het ontwerp van globaal naar concreet. 

Betrokkenen bij bet project 

Projectgroep (projectleider, projectsecretaris en medewerker facilitaire organisatie), architect, pilotgroep 

en opdrachtgever. 

Minimaal benodigde informatie 

Definitief Pv E. 

Uit te voeren handelingen 

Tijdens workshops, in samenwerking met de te huisvesten groep, worden door de organisatie oplossings

mogelijkheden gegenereerd in de vorm van vlekkenplannen. Op basis van een beschrijving van de beno

digde faciliteiten (uit PvE) wordt tot een invulling van de verschillende vlekkenplannen gekomen, vastge

legd in schetsontwerpen. 

Na overleg en in samenwerking met de opdrachtgever wordt een van de alternatieve plannen uitgewerkt tot 

een definitief ontwerp. In bet definitieve ontwerp wordt een keus gemaakt voor meubilair, kleurgebruik, 

lichtgebruik en benodigde installaties. Daarna kan worden overgegaan tot een kostenberaming op basis 

van elementgroepen, kijkend naar investering en exploitatie. 

Tijd 

6 tot 8 weken. 
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Document 

Definitief ontwerp. 

Beslissing 

Keuze van een van de alternatieve ontwerpen. 

Voorbereidins- en uitvoeringsfase 

Stap 9: Uitwerking ontwerp 

Omschrijving 

Handleiding behorende bij de ontwikkelde methode 

Het vastgestelde ontwerp moet, voor het tot uitvoering kan warden gebracht warden uitgewerkt. Hiervoor 

kan gebruik warden gemaakt van de binnen de facilitaire organisatie gangbare werkwijze, waardoor de 

beschrijving van deze stap tot een minimum is beperkt. 

Betrokkenen bij bet project 

Projectgroep (projectleider, projectsecretaris, medewerker facilitaire organisatie) en architect, aangevuld 

met medewerkers uit de facilitaire organisatie die zich normaliter bezighouden met het uitwerken van 

ontwerpen. Pilotgroep en opdrachtgever warden op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. 

Minimaal benodigde informatie 

Definitief PvE en schetsontwerp van definitief ontwerp. 

Uit te voeren bandelingen 

Opstellen van een directiebegroting en een projectplanning voor de uitvoering van het project, met 

bijbehorend uitvoeringsteam. Tevens dient een training voor de gebruikers van de nieuwe kantoorinrich

ting te warden opgezet. Het gaat hierbij om bet gebruik van data- en telecommunicatie, archief, cleandesk 

werken, reservering en gebruik van de verschillende faciliteiten. 

Tijd 

4 tot 6 weken. 

Document 

Bestek en uitvoeringsplan. 
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Stap 10: Implementatie 

Omschrijving 

In de implementatiefase van de project wordt het tot dan toe uitgewerkte plan tot uitvoering gebracht door 

een team, verantwoordelijk voor de uitvoering, op basis van het opgestelde uitvoeringsplan. 

Betrokkenen bij het project 

Projectgroep (projectleider, projectsecretaris en medewerker uit facilitaire organisatie) aangevuld met de 

architect en medewerkers uit de facilitaire organisatie die zich normaliter bezighouden met de uitvoering 

van bouwprojecten. Daarnaast het uitvoerende bouwbedrijf. In deze stap moet de pilotgroep worden 

getraind in het op de juiste manier gebruik maken van de nieuwe kantoorinrichting. 

Minimaal benodigde informatie 

Definitief PvE, bestek en planning. 

Uit te voeren handelingen 

• opdrachten verstrekken; 

• aanbrengen bouwplaatsvoorzieningen (werkruimte, opslag, voorzieningen, etc.); 

• uitvoering 

• kostenbewaking/afboeken; 

• vooroplevering; 

• bouwschoonmaak; 

• verhuizing; 

• ingebruikname; 

• eindoplevering; 

Parallel aan deze handelingen: het trainen pilotgroep in gebruik van nieuwe situatie. 

Tijd 

4 tot 6 weken. 

Eindprodukt 

Nieuw kantoorinrichtingsconcept in een bestaand gebouw. 
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Gebruikfase 

Stap 11: Metingen en nazorg 

Omschrijving 

In de gebruiksfase van het project is de nieuwe kantoorinrichting in gebruik en moeten na bijvoorbeeld een 

jaar de nulmetingen uit het project herhaald worden, om te kunnen leren van de uitwerking van het project. 

Op lange termijn moet dit worden herhaald. Daarnaast dient in deze fase een beheerplan tot uitvoering te 

worden gebracht op het gewenste niveau van de inrichting te kunnen handhaven. 

Betrokkenen bij bet project 

Contactpersoon bij facilitaire organisatie (bijvoorbeeld projectleider) en een onderzoeksteam, waarin leden 

van de facilitaire organisatie zitting hebben. Daamaast dienen ook de pilotgroep en opdrachtgever in deze 

fase van het project betrokken te worden. 

Minimaal benodigde informatie 

Beheer- en onderzoeksplan, uitkomsten nulmetingen. 

Uit te voeren handelingen 

• klachtenbehandeling; 

• wijzigingen; 

• betaalbaarstellingen; 

• overdracht nieuwe beheerder; 

• projectevaluatie; 

• projectafsluiting, 

• uitvoeren beheerplan; 

• metingen en berekeningen met betrekking tot ruimtegebruik, bezettingsgraad en beleving van de 

werknemers. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de berekeningen uit bijlagen C en G van het 

onderzoeksrapport. 

Wanneer uit metingen en berekeningen blijkt dat niet langer aan het gevraagde niveau kan worden 

voldaan, moet worden besloten het herontwerpproces opnieuw te doorlopen. Mogelijk kan het gevraagde 

niveau worden behaald door kleine aanpassingen. In het herontwerpproces is namelijk getracht de flexibi

liteit van de inrichting te vergroten door invoering van het nieuwe kantoorinrichtingsconcept. 

Tijd 

1 tot 5 jaar. 
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Produkt 

Conclusies over project met betrekking tot realisatie van het gestelde doel. 

Beslissing 

Aanpassen of voortzetten van concept. Op lange termijn mogelijk het concept aanpassen door herhalen 

van ontwerpcyclus. 
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Gespreksverslagen 

14 maart 1996, Nationale Nederlanden/ING-groep te Rotterdam. 

Hans Triep, Hoof d Relatiebeheer. 

Een project moet vanafhet begin goed opgezet zijn om tot een geslaagd project uit te kunnen groeien.Er is 

een noodzaak nodig om een project goed te kunnen implementeren. Dit houdt in dat er een probleem moet 

zijn, dat om een oplossing vraagt. W anneer er een groep gezocht moet worden voor een pilotproject wordt 

er gezocht naar een groep met problemen. Dit geeft zo'n groep vaak zelf aan. Er wordt dan ook vanuit de 

klant terug geredeneerd, om het probleem op te kunnen lossen. 

Bij ING was een groei van 150% een probleem. Dit leidde tot deelgebruik van ruimte. In het concept, de 

wisselkamer, zijn speciale aangepaste werkplekken gecreeerd. Men moet hierbij denken aan speciale 

ruimten voor overleg, telefoneren en geconcentreerd werk. Een ander voordeel kan zijn dat het aantal 

verhuizingen teruggedrongen kan warden. Zo kan veel geld bespaard warden. Er hoeven immers alleen 

• nog maar mensen verhuisd te worden. Het slepen met meubilair is verleden tijd. Binnen de pilot wordt 

gestreefd naar een bezettingsgraad van 80%. 

Om te kunnen wisselen van werkplek is het nodig de infrastructuur van de ruimte aan te passen. De 

werknemers kunnen met behulp van een pincode het toestelnummer meenemen naar de werkplek waar zij 

op dat moment werken. Voor deze aanpassing zijn geen extra investeringen gedaan. De twee decentrale 

telefooncentrales konden voorzien in de gevraagde aanpassingen. Medewerkers kunnen via het netwerk op 

elke pc inloggen met het persoonlijke wachtwoord en hun werk uitvoeren. Binnen het gebouw bestaat op 

het netwerk een bewonersregistratiesysteem. Dit is toestelnummer en persoonsgebonden. Aan het bewo

nersregistratiesysteem hangen enkele andere registratiesystemen. Deze hebben onder andere te maken met 

bezoekers en storingen. Op deze manier kan alles via het netwerk warden geregeld en gecontroleerd. 

Er warden alleen horizontaal werkplekken geshared. De werknemers blijven dus altijd op dezelfde 

verdieping werken. Zo komen medewerkers altijd langs het postvakje, dat centraal op de afdeling is 

gehuisvest. Op de afdeling is een centraal en dynamisch archief. Deze is centaal gelegen en voor iedereen 

bereikbaar. De rolboy wordt door de rnedewerkers gebruikt om flexibel op verschillende werkplekken te 

kunnen werken. De kasten op de verdieping zijn niet flexibel. Maar gezien de grootte van de proef levert 

dit geen grote problemen op. Licht is op persoonlijk niveau regelbaar. In het gehele gebouw zelfs per 

armatuur. Het binnenmilieu wordt centraal geregeld. Hierdoor zijn klachten niet te voorkomen. Er wordt 

uitgegaan van een PMV van 95%. Hierdoor blijft ontevredenheid bestaan. Er wordt echter pas ingegrepen 
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wanneer de ontevredenheid boven een bepaald percentage komt, per verdieping. In gebouwen als de 

Delftse Poort is niets zelf te regelen. Toch is bei'nvloedbaarheid van groat belang. De pilot is hier op 

ingesprongen en heeft de werknemers van enkele extra knoppen voorzien. De werking van die knoppen is 

minimaal, maar de werknemers zijn minder ontevreden. 

Een evaluatie van de proef geeft de ervaringen van de werknemers ten opzichte van het delen van werk

plekken. In het algemeen zien ze het wisselen niet als vooruitgang. De activiteitgerelateerde werkplekken 

worden wel als positief ervaren. Hierdoor wordt het totale concept geaccepteerd. Het is van groot belang 

dat de werknemers de pilot accepteren. Dit kan bereikt warden door middel van voorlichting en cornmuni

catie. De communicatie houdt onder andere in dat de medewerkers de gelegenheid wordt gegeven vanaf 

het begin van de proef een optimale werkomgeving te creeren. 

Bij ING zijn bij de uitvoering van de proef geen grote valkuilen tegengekomen. Dit zou wel gebeurd zijn, 

wanneer de proef niet op de gebezigde manier uitgevoerd zou zijn. De timing is belangrijker dan de 

maatregel zelf1 

17 april 1996, Rijksgebouwen Dienst te Haarlem. 

Marcel Maassen, projectleider pilotproject. 

In 1993 is men begonnen met de proef door te gaan kijken bij voorbeelden in Zweden. In Nederland was 

op dat moment nog niets bekend op het gebied van de activiteitgerelateerde werkplek. Binnen de organisa

tie werd gekeken hoeveel werkplekken niet bezet waren. Dit om een indruk te krijgen van de eigen 

organisatie. Sinds december 1994 is een proefopstelling in Haarlem opgesteld. De proef is gebaseerd op 

de resultaten die de medewerkers afleveren. Het maakt niet uit hoe je tot het resultaat komt, als het er maar 

op tijd is. De nieuwe inrichting bepaalt de manier van werken. Je moet de inrichting afstemmen op de 

organisatie en haar werkwijze. 

Bij de proef is uitgegaan van 80% an het ruimtegebruik, zoals dat in het programma van eisen was 

beraamd. Het budget is echter wel op I 00% blijven staan op de proef uit te kunnen voeren. Je moet 

immers investeren om de werknemers iets terug te kunnen geven, voor de verworven rechten die je van ze 

afneemt tijdens de invoering van een dergelijk project. Vooraf zijn de besparingen moeilijk aan te geven. 

Het is duidelijk dat er besparingen gedaan kunnen warden. Alleen de vaste kosten zijn in beeld te brengen. 

Voor de variabele kosten kan men niet verder gaan dan het maken van enkele schattingen. De parameters 

veranderen immers steeds. Hiervoor client een model opgesteld te worden. 

Voor een deel is de pilot aangestuurd. Voor een deel is het vanuit de groep zelf gekomen. Ze hebben zich 

ook als pilotgroep beschikbaar gesteld. De problemen die er binnen de groep heersten zijn weggenomen 

door veel met de medewerkers te praten. In eerste instatie is de pilot opgezet voor 23 personen, met 19 

werkplekken. Met deze groep zijn ook de metingen uitgevoerd. In de proef zijn 11 vaste werkplekken, en 8 
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wisselwerkplekken voor 12 mensen. Op dit moment draait de proefopstelling met 27 medewerkers. De 

directeur en zijn secretaresse zijn ender andere deel gaan nemen aan de proef. Tijdens de proef was er 

immers een gemiddelde bezettingsgraad van 70%. Dit maakte het mogelijk enkele personen aan de 

pilotgroep toe te voegen zonder in de problemen te komen. 

Uit de metingen komt naar voren dat 10 medewerkers erg enthousiast zijn en het nieuwe concept ook in 

bet nieuwe gebouw zouden willen. 10 anderen hebben nog kanttekeningen, zeals geluidsoverlast, gewen

ning, bureaubladvorm, it, kostenoverweging, e.d. De werknemers hebben aan een PEP-cursus (persoonlij

ke efficiency training) deel moeten nemen. Er verandert zo veel bij de nieuwe kantoorinrichting dat de 

medewerkers erin getraind moeten worden om met de nieuwe situatie om te gaan. 

In de nieuwe situatie is transparantie verkregen doordat boven de hoogte van 1,34 meter alien transparant 

is vormgegeven. Transparantie is vereist om overzicht op de afdeling te houden en de communicatie te 

bevorderen. Kasten zijn ook niet hoger dan 1,34 meter. De werknemers krijgen 1 kast per 2 personen. 

Daarnaast wordt er een centraal archief opgesteld. In de praktijk blijkt dat mensen het dichtst bij het 

persoonlijke archief willen zitten. Dit levert immers de kortste loopafstand op. Een werknemer mag echter 

niet langer dan twee weken op dezelfde werkplek zitten. 

In het concept zijn werkcoupees ontwikkeld met de maat van 1,80*2,50 meter. Dit levert nog discussie op 

met sociale zaken. In het nieuwe gebouw wordt nog een jaar met deze coupes gewerkt om het daama te 

kunnen evalueren en eventueel de heersende norm aan te passen. In de werkcoupees dient de installatie 

aangepast te worden. J e moet de werknemers immers iets teruggeven. In de proef werd in eerste instantie 

gebruik gemaakt van de oude computers, waarmee je door middel van inloggen op het netwerk kon 

werken. Op dit moment zijn deze vervangen door duodocs (een Apple computer waarin je je powerbook 

kunt schuiven en makkelijk kunt werken met je persoonlijke bestanden). Er wordt gebruikt gemaakt van 

mobiele telefoon, de zogenaamde greenhoppers. Elders in het gebouw draait een proef met andere mobiele 

telefoons. 

Het presenteren van het gehele idee moet voorzichtig gebeuren. Het is van belang om binnen iedere groep 

een trekker te hebben. Deze trekker zou het lief st een manager of tearnleider moeten zijn. W anneer deze 

enthousiast is gaat de rest vanzelf mee. Het is dan ook aan te raden om en gebruikersteam op te richten en 

deze mee te nemen naar praktijkvoorbeelden. Zo kun je enthousiasme overbrengen op een hele groep. Bij 

de RgD is een startup georganiseerd van twee dagen om met elkaar te praten en brainstormen over het 

nieuwe idee. Het middenkader is bij de RgD niet zo enthousiast, wat voor de uitvoering van het concept in 

het nieuwe gebouw gevolgen kan hebben. 
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17 april 1996, Desenco te Zoetermeer. 

Marcel Peters, Adjunct-directeur. 

Desenco maakt deel uit van de Desenco Groep, Huisvesting van Organisaties. Desenco is een adviesbu

reau voor Facilitair Advies en Management. Zij houden zich uitsluitend bezig met de herhuisvesting van 

kantoororganisaties. Ze zijn zelf gehuisvest in een modern gebouw met een moduulmaat van 1,20*4,80 

meter. Deze is afwijkend van de standaard 1,80*5,40 meter. Bij het gebouw is de nadruk komen te liggen 

op de exploitatiekosten. Dit vergt in eerste instatie een grotere investering. Als voorbeeld hiervan is de 

verhoogde vloer te noemen. Er is voor een verhoogde vloer gekozen in plaats van voor een verlaagd 

plafond, om de flexibiliteit van het gebouw te vergroten 

Ze hebben als adviesbureau de richtlijn om tijdens een project een bepaalde uitstraling te creeren, passend 

bij het image en de gehanteerde marketingdoelstelling van de organisatie. Desenco is op dit moment bezig 

om een werkpleknormering te ontwikkelen. Hierin warden statusparameters ingebouwd. Ook wanneer een 

organisatie bereid is om de status niet op te geven, kan Desenco het bedrijf laten zien wat die statushand

having gaat kosten. 

Een integrale benadering kan tot een betere afstemming leiden. Binnen Desenco hanteert men daartoe het 

APRI-model. Deze afkorting staat voor: analyse, planning, realiseren en informeren. Hierin wordt reke

ning gehouden met diensten, inventaris, infrastructuur, gebouw en milieu. Binnen Desenco is een methode 

ontwikkeld en wordt deze toegepast om een groep of organisatie in te delen. Er wordt gekeken naar het 

soort werk dat binnen een organisatie of groep uitgevoerd wordt. De indeling vindt plaats op basis van de 

begrippen persoon/niet-persoonlijk, algemeen/functiespecifiek en individueel/groep. 

Om een groep te kunnen analyseren is het belangrijk af te wegen hoe te interviewen en wat de validiteit 

van deze methode is. Voor een pilot is communicatie erg belangrijk. De pilot moet een voorbeeld kunnen 

zijn voor de rest van de organisatie en als vliegwiel gaan fungeren. Ook andere groepen moeten naar je 

toekomen en om een pilot vragen. 

3 mei 1996, AT&T te Nieuwegein. 

Leo von OfTeren, Property Manager. 

De proef in het kantoor van AT&T te Nieuwegein is klein opgezet. Er zijn in totaal zes werkplekken 

gecreeerd voor twaalf medewerkers. De medewerkers zijn redelijk veel afwezig en stemrnen onderling de 

aanwezigheid op elkaar af. Zo komt het niet voor dat er niemand kan werken omdat er geen plek is. 

De zes werkplekken zijn ingericht met behulp van kantoormeubilair van ASPA. In samenwerking met 

ASP A is de meubellijn aan gepast op de omgeving die nodig was om de medewerkers bij AT&T te 

huisvesten. Het gaat daarbij om vier zitwerkplekken en twee stawerkplekken. Het meubilair is in hoogte 
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instelbaar. Het is de bedoeling dat in de toekomst met behulp van een badge, met persoonlijke gegevens, 

de bureauhoogte automatisch op de boogte van de persoon ingesteld kan warden. De werkplekken zijn 

voorzien van een computer waarop je in kunt loggen met je persoonlijke code. Ook de e-mail en dergelijk 

komt naar de computer waarop je bebt ingelegd. In de toekomst zal dit waarscbijnlijk vervangen gaan 

worden door een persoonlijk chip, soort van badge, die je in de computer in kunt voeren. Deze kaarten 

worden binnen AT&T ontwikkeld. 

De computer is onder het bureaublad gemonteerd om ruimte te besparen op bet wat kleine bureaublad. Om 

dezelfde reden is de monitor op een arm geplaatst. Een bijkomend voordeel is dat het makkelijk op hoogte 

instelbaar is. Ook op de telefoon is in te loggen met een persoonlijke code. Zo trek je alles wat je nodig 

bebt naar je toe. Bij bet uitloggen worden de gesprekken doorverbonden naar de centrale of aangenomen 

door een antwoordapparaat. 

De pilot is doorgevoerd zonder overleg met de medewerkers. De problemen die zicb voorgedaan hebben 

zijn klein en te overzien in verband met de beperkte groepsgrootte. Daarnaast nemen de medewerkers een 

aantal gebreken van bet concept voor lief, omdat bet maar een klein onderdeel is van een grater concept 

dat in december dit jaar toegepast zal gaan worden in een nieuw kantoorgebouw. Enkele voorbeelden van 

problemen zijn bet niet goed functioneren van bet meubilair, te weinig opbergruimte en last van geluid van 

andere medewerkers. Hiertoe worden schotten geplaatst en kastjes boven de bureaus gemonteerd. 

In de opstelling hangen white-boards waar de werknemers hun commentaar kenbaar kunnen maken. Dit 

commentaar kan gericbt zijn op het concept, maar ook op elkaar in relatie tot het gebruikt van de werkom

geving. Langs de binnenwand van de als pilotomgeving ingerichte ruimte staan kasten, waarin zich de 

persoonlijke spullen van de werknemers bevinden. Het gaat daarbij om een rolboy, bet postvakje (brieven

bus in de deur van de kast), opbergruimte en ruimte op eenjas op te hangen. 

In het concept wordt naast TL-verlichting gebruikt gemaakt van indirecte verlichting. Omdat er toch veel 

mensen in de kleine ruimte werken moet nog wel een airco toegepast gaan worden. Daarnaast staat in de 

zomer de hele dag de zon op het gebouw. Dit echter een bouwkundig probleem, maar eveneens oplosbaar. 

Bij het uitvoeren van de pilot hebben zich geen echte problemen voorgedaan. De kleine problemen zijn 

tijdens het gebruik boven water gekomen. Deze problemen zijn tot op heden echter wel oplosbaar. De 

medewerkers vinden het plezierig werken in de nieuwe ruimte. Ze krijgen de kans om te zeggen wat ze van 

de situatie vinden en er wordt ook daadwerkelijk iets mee gedaan. 

Veldhoen Consultants BV te Maastricht. 

Erik Veldhoen, Directeur. 

De visie van de heer Veldhoen is grotendeels verwoord in het boek Kantoren bestaan niet meer, door 

Veldhoen en Piepers, 1995. Ik zal hier dan ook geen uitgebreid verslag van doen. 
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Veldhoen is door het ABP ingehuurd als extern adviseur voor het pilotproject 'werkpleksharing ABP/ 

USZO'. Hij geeft commentaar op de verschillende fasen van het project en wordt betrokken in de besluit

vorming met betrekking tot de overtuiging van het management ABP/USZO van bet belang van de pilot. 

Zijn commentaar op de verschillende fasen wordt in vervolgfasen van bet project opgenomen. Dit betekent 

dat zijn visie voor een deel in het project terug te vinden zal zijn. Naar alle waarschijnlijkheid zal zij 

aandeel in bet project groter worden naarmate het project groter en ingewikkelder zal worden. Dit gebeurt 

op basis van de ervaring, die Veldhoen heeft met eerder uitgevoerde projecten. Eerder uitgevoerde 

projecten zijn: 

• het eigen kantoor voor Veldhoen Consultants BV te Maastricht, 

• politie Zuid-Limburg, 

Op dit moment in uitvoering: 

• interpolis te Tilburg. Hier worden 1500 medewerkers gehuisvest in een nieuw gebouw dat voordat het 

gereed was al is verbouwd. Het gebouw was van oorsprong ontworpen voor slechts 950 medewerkers. 

F.M. van Eijnatten, docent Bedrijfskunde TUE. 

Commentaar met betrekking tot de in de case gevolgde aanpak met betrekking tot de analyse van de 

kantoororganisatie en haar primaire processen. 

• De gebruikte vragenlijst richt zich meer op de ergonomie van de werkplek dan op de organisatie van 

het werk. 

• In een vragenlijst moeten nooit vragen met betrekking tot de tevredenheid van de werknemers worden 

opgenomen. 80% van de werknemers is altijd tevreden. 

• De gehanteerde vragenlijst geeft niet de inhoud van het werk. Deze zou gegeven kunnen worden door 

- de processen in kaart te brengen: hoe verlopen de stromen? (produkten door het bedrijf. Wanneer dit 

kris-kras is moet verandering plaats gaan vinden naar produktgroepen). 

- hoe zitten de mensen daarin? 

- hierop moeten werkorganisatieprincipe worden losgelaten: - heel produkt, 

- eigen tempo. 

- maak een taak voor een groep. Hierdoor verandert de inteme structuur en daarmee de structuur van 

leiding geven. 

• Wanneer met vragenlijsten wordt gewerkt moeten er heel veel vragen in de lijst worden opgenomen 

voordat deze valide is. Er zijn hier ook technieken voor zoals WEBA. Deze techniek wordt ook 

gebruikt bij de ARBO, waar men uitgaat van het welzijnsprofiel. WEBA is weinig meettechnisch. Zo 

moet de info verkregen worden door middel van interviews en observaties. Hierdoor kunnen grove 

schattingen worden gemaakt, waarmee een welzijnsprofiel is in te schatten. 

• De postvoorziening is een functionele structuur. Eigenlijk moeten we naar groepswerk: Wat zijn de 

produkten die ze maken? Herkenbare delen moeten worden opgesnord. Deze delen moeten dan bij een 

groep worden neergelegd. 

• Ik krijg het advies om in mijn onderzoek niet volledig te willen zijn. Een vragenlijst kan alles nooit 
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opnemen (kijkend naar de vragenlijst de in de case is gebruikt). Zo moet ik onderscheid maken tussen: 

- de fysieke inrichting van het kantoor (lay-out), 

- de ergonomische aspecten (ook klimatologisch), 

- werkprocessen en werkorganisatie. 

Deze deelaspecten van de kantoorinrichting moeten op een gelijk detailniveau worden ingeschat. Er 

moeten dus geen belevingsvragen in het onderzoek worden opgenomen. 

• De ergonomie is de aanpassing van de mens op de gebruikte apparatuur. Dit is zeer specialistisch en 

moet in het onderzoek dan ook maar vanaf gebleven worden. 

• Bij een nieuwe kantoorinrichting mogen de spelmogelijkheden niet verloren zijn gegaan (Zo hoeft 

overcapaciteit geen probleem te zijn, wanneer de gebruikte apparatuur niet te duur is). Men moet niet 

proberen maximaal efficient te willen zijn, wanneer dit de mensen begrensd. 

• Bij WEBA is een computer ondersteunend programma gekomen. Zelfs dan is het nog te veel werk om 

in het onderzoek op te kunnen nemen, al is het wel gebruiksvriendelijk. 

• In het onderzoek moet worden gekeken naar het sociotechnisch organisatieaspect, om vervolgens de 

aandacht te richten op de individuele functies en de autonomie (lijstje uit WEBA), waarna uitspraak 

kan worden gedaan over de kwaliteit van het werk. Dit kan teruggekoppeld worden naar het sociotech

nische organisatieaspect, o te kijken of dit nu werkelijk de goede manier van werken in deze situatie 

zou zijn. Zo moet men kijken naar hele produkten, mensen groeperen rond processen (niet functioneel) 

en moeten teams worden gevormd. 

■ • Zo zullen voor de ondersteuning van het werk verschillende werkplekken moeten worden gecreeerd, 

met verschillende faciliteiten. Mensen moeten zelf de werkplek aan kunnen passen aan de uit te voeren 

processen. Het werk moet aangepast worden aan de mens en niet andersom. 

• Functioneel moet ornklappen naar een produktgerichte structuur. 

• In het afstudeeronderzoek zou een redenering moeten worden opgezet waarin aan de orde komt water 

fout is en water verbeterd zou kunnen worden (op basis van sociotechnische inzichten)? Bv. Werkor

ganisatie, kantoorinrichting. 

• Een moderne organisatie verbetert in alle aspecten, in onderlingen samenhang ( dus niet een aspect 

verbeteren) - naar produkten/diensten, 

- groepen, 

- om de groepen ruimtes maken, zoveel mogelijk faciliteiten die mensen naar eigen 

inzicht kunnen benutten (flexibiliteit). 

Argumenteren: niet op een front, maar in wisselwerking. Alle aspecten tegelijk, brede aanpak. 

• Op basis hiervan methoden voor de verschillende aspecten voorstellen. Voor elk aspect een simpel 

instrument aandragen: 

- arbeidsorganisatieaspecten: WEBA 

Sociotechiek (Kuipers en Van Amelsvoort) 

Beide instrumenten zijn voor iedereen toegankelijk en toepasbaar. Daarnaast zijn ze gerenommeerd en 

worden ze algemeen toegepast. 

- lay-out: zelfbedenken (weet ik meer van), om te komen tot passende faciliteiten, 

- ergonomie: P 184 en P 186 toepassen, 
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- infrastructurele voorzieningen: er moet rekening worden gehouden met het groepswerk, wat overal 

doorgevoerd zal gaan worden. (zo zullen er minder individuele werkplekken nodig zijn, naar niet 

minder werkplekken dan vroeger). Medewerkers moeten keuzemogelijkheden worden geboden. Heel 

belangrijk voor het eindresultaat en de motivatie binnen de organisatie/groep. 

• Literatuur: 

- Kuipers en Van Amelsvoort, Slagvaardig organiseren. 

- Directoraal-Generaal van de Arbeid, Functieverbetering en organisatie van de arbeid. 

- Kopieen van Van Eijnatten en publikatie die in september uitkomt (zeer praktisch werk). 
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