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''There is a central quality which is the root criterion of life and spirit in a 
man, a town, a building, or a wilderness. This quality is objective and 
precise, but it cannot be named." 

Christopher Alexander 
The Timeless Way of Building (1979) 



Samenvatting 

In een omgevingstecbnologiscb onderzoek wordt een wetenscbappelijke on
derbouwing gegeven voor mogelijke ingrepen in de fysieke omgeving, die als 
doel bebben: de relatie tussen de omgeving en de gebruiker(s) van deze om
geving te verbeteren. 
In dit onderzoek gaat bet om de verbetering, of wel optimalisering, van 
werkplekken. De gebruikers zijn in dit geval informatieverwerkende mede
werkers van dienstverlenende organisaties, de omgeving is bet werkplek 
niveau in de kantoorgebouwen van deze organisaties. 
De titel benoemt dit afstudeerwerk als een 'weg naar -' en niet als een 
'onderzoek -' naar de optimale werkplek. Als reden biervoor gelden de drie 
abstractie niveaus van dit afstudeerwerk, waarvan bet eigenlijke werkplekon
derzoek er een van is. Op een boger abstractie niveau, wat aan bet onder
zoek vooraf ging, wordt ingegaan op de betekenis van spiritualiteit en bet 
mogelijke belang van een spirituele visie voor de omgevingstecbnologie. 
Deze voorstudie vormt bet eerste niveau, bet eigenlijke onderzoek naar fa
cetten die kunnen bijdragen aan bet optimaliseren van de werkplek is bet 
tweede niveau. Het derde niveau tenslotte, is bet concretiseren van de 
onderzoeksresultaten in ontwerp,- en inricbtingsricbtlijnen op een voor de 
gebruikers begrijpbare wijze. 

De aanleiding voor de studie op bet eerste niveau waren twee spirituele 
vi~ies die recentelijk zijn ontwikkeld. De eerste visie komt uit de omgeving
tec1:nologiscbe boek, bierin wordt aangegeven dat de omgeving meer is dan 
een rnstrument waarmee we bet menselijke gedrag moeten ondersteunen, de 
omgeving is ook een entiteit op zicbzelf. De tweede visie is een arcbitectoni
scbe, bierin is meer aandacbt voor de individuele gebruiker en aandacbt 
voor een niet-rationele meerwaarde die een omgeving - gebruiker relatie 
kan bebb~n. Deze visie is al enkele malen geconcretiseerd in ontwerpen 
voor kantoorgebouwen (bet boofdkantoor van de NMB Postbank in Amster
dam en bet SAS gebouw in Zweden). 
In de studie 'laar spiritualiteit werd gezocbt naar de kwaliteiten van bet 
individu en van de omgeving die een meerwaarde betekenen ten opzicbte 
van een instrumentele of puur functionele benadering. Uit de resultaten 
bleek dat deze meerwaarde niet alleen op rationele, maar ook op intuilieve 
overwegingen is gestoeld. 
De spirituele visie is een relativerende visie waarin aandacbt wordt gegeven 
aan aspecten als: individualiteit, zelf-ontplooiing, barmonie en transcenden
tie. Dit laatste heeft een relativerende betekenis, dit is ook de reden dat een 
spirituele visie opgang vindt in een samenleving die graag duurzaam wil 
worden. 
Het belang van spiritualiteit is tweeledig; enerzijds geeft bet een wijsgerig 
kader en anderzijds zijn er enkele concrete kwaliteiten uit af te leiden die 
van belang zijn voor een optimale omgeving. Het kader staat op zicbzelf, 
maar kan een positieve bijdrage zijn voor bet ontwikkelen van wederzijds 
begrip tussen mensen die vanuit een rationeel kader en mensen die vanuit 
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een intui'tief kader de omgeving benaderen. In concreto: begrip tussen hen 
die architectuur als instrument zien ('bier en nu houding') en hen die 
architectuur als kunstvorm zien ('voor alles en eeuwig'). De concrete 
kwaliteiten die uit de voorstudie zijn af te leiden vormen een spirituele 
checklist voor bet optimaliseren van de werkplek. 

Het eerste deel heeft een wijsgerig karakter, dit past binnen de faculteit 
Wijsbegeerte en Maatschappij wetenschappen, maar is niet concreet genoeg 
om te dienen als afronding van een ingenieursstudie. Dit gegeven en de 
mogelijke toepassing van een spirituele visie leiden tot bet tweede deel van 
bet afstudeerwerk. In bet eerste deel van de studie komt de kantooromge
ving al aan bod, de individuele vrijheid die ook in de voorstudie wordt 
genoemd zou in de kantooromgeving juist op de werkplek tot uiting moeten 
komen. 
Voor bet tweede en derde niveau van bet afstudeerwerk is de volgende 
doelstelling gecreeerd: 
Facility managers en medewerkers in dienstverlenende organisaties een instru
ment aanbieden waarmee de omgeving-gedrag relatie op het werkplek niveau 
verbeterd kan worden. 
Het tweede niveau is een studie naar facetten die aanleiding kunnen zijn 
voor problemen van medewerkers en facility managers met betrekking tot 
de werkplek. Dit is de inhoudelijke bijdrage aan bet genoemde instrument. 
Deze studie bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een literatuurstudie 
1,aar alle mogelijk belangrijke facetten van de werkplek. In bet tweede deel 
wcrdt gevraagd naar aandachtspunten en visies m.b.t. de werkplek van 
deskundigen en worden een aantal werkplekken geobserveerd en de gebrui
kers ge'interviewd. 

Het derde niveau is de opzet van bet instrument. De keuze van de vorm en 
bet communicatieproces. De vorm waarvoor is gekozen is een patronenboek; 
een gestructureerde wijze waarin tekst en beeldmateriaal worden gecombi-• 
neerd. Het uiteindelijke doel van bet patronenboek is dat bet gebruikt wordt 
door gebruikers van werkplekken en deskundigen die werkplekken willen 
verbeteren (bijv. facility managers en bedrijfsartsen). 

De resultaten van bet onderzoek: 
Het resultaat van de voorstudie is een spirituele check-list, een lijst van 
aandachtpunten die gebruikt kan warden voor bet toepassen van de spiritue
le visie: Aanpasbaar, Comfortabel, Duurzaam, Dynamiek, Eerlijk, Even
wicht, Handwerk, Harmonie, Individueel, Licht, Mileuvriendelijk, Natuurlijk, 
Organiek, Symboliek, Vrij en Vrede. 
Het resultaat van bet werkplekonderzoek is een werkplek check-list, dit is 
een lijst van aandachtspunten voor bet optimaliseren van de werkplek, de 
lijst bestaat uit vier categorieen: Algemene facetten die meerwaarde symbo
liseren, algemene psychologische constructen, facetten van bet facalitaire 
beleid, fysieke arbeidsomstandigheden. 

Met behulp van de onderzoeksresultaten is er een patronenboek opgezet. In 
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bet patronenboek warden problemen van fysiologiscbe, psycbologiscbe en 
sociale aard geconcretiseerd in mogelijke oplossingen. Het patronenboek 
bestaat uit 30 patronen (zie deel II). 

Voortzetting van bet onderzoek: 
Het concept patronenboek zal door verscbillende deskundigen bekritiseerd 
moeten warden. Daarnaast kunnen er meer patronen ontwikkeld warden, 
waarbij voor de uiteindelijke invulling van bepaalde deelgebieden de 
medewerking van een aantal specialisten moet warden gevraagd. 
Het definitieve patronenboek kan getoetst warden op zijn bruikbaarbeid 
d.m.v. een case studie; bet berontwerp van een kantoor. 
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Voorwoord 
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1 INLEIDING 

Het doel van het afstudeeronderzoek is het optimaliseren van de werkplek. 
Om dit doel te bereiken worden er drie fasen doorlopen: 
Alvorens in te gaan op wat gunstige omstandigheden1 zijn wordt er in de 
eerste fase ingegaan op de ontwikkeling van een visie waarmee het pro
bleem benaderd kan worden. Kantoorgebouwen, en dus ook kantoorwerk
plekken, worden ontwikkeld onder invloed van allerlei visies: architectoni
sche visies, economische visies, en toekomst visies. Ben recente ontwikkeling 
is de toepassing van een spirituele visie, dit is een visie die de gebruiker van 
de ( duurzame) gebouwde omgeving centraal stelt. Het onderzoek naar de 
bruikbaarheid van een spirituele visie voor de omgevingstechnologie wordt 
in hoofdstuk 2 onderzocht. 
De kantoorwerkplek is de individuele plek waar iemand meestal werkt (brill 
1984). Het individuele karakter van de werkplek betekent niet dat de 
gebruiker een grote individuele vrijheid heeft. De invloed op de kantoor
werkplek ligt grotendeels bij de organisatie. Hierdoor kan een werkplekge
bruiker niet zelf de meest gunstige werkplek omstandigheden bepalen. 
Het optimaliseren van de werkplek is van belang voor de gebruikers van 
werkplekken, en daardoor ook van belang voor de organisaties die deze 
werkplekken creeren. Dit is aanleiding voor de volgende doelstelling: 
Facility managers en medewerkers in dienstverlenende organisaties een instru
ment aanbieden waarmee de omgeving-gedrag relatie op het werkplek niveau 
verbeterd kan worden. 
In de tweede fase van de studie wordt er onderzoek gedaan naar de omge
vingsfacetten die bij kunnen dragen aan een optimale werkplek. Deze fase 
wordt in hoofdstuk 3 behandeld: het onderzoek bestaat uit een literatuur
studie en interviews met deskundigen en gebruikers. 
In de derde fase van het onderzoek wordt het instrument ontwikkeld dat de 
gebruikers en facility managers instaat moet stellen de werkplek te verbete
ren (hoofdstuk4 ). Het instrument zelf, een patronenboek voor de kantoor
werkplek, vormt deel II van het afstudeerverslag. 
Deel I wordt afgesloten met algemene resultaten en conclusies betreffende 
het afstudeeronderzoek. De ontwikkelde patronen bestaan uit meer gedetai
leerde resultaten en de daarbij behorende ontwerprichtlijnen. Hierdoor is · 
deel II van het afstudeerverslag een intergraal onderdeel van de resultaten 
en conclusies. 

1 Optimaliseren betekent: bet vinden van de meest gunstige omstandigheden. 
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2 EEN SPIRITUELE VISIE 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op bet mogelijkerwijs toepassing van een 
spirituele visie. In paragraaf 2.1 worden de aanleidingen genoemd voor bet 
uitvoeren van deze voorstudie. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstu
die naar de betekenis en de toepassingen van bet begrip 'spiritualiteit', en 
bier op aansluitend, een literatuurstudie naar de betekenis en de toepas
singen van bet begrip 'meerwaarde' (respectievelijk: paragraaf 2.2 en 2.3). 
De conclusies van deze voorstudie staan in paragraaf 2.4. Tot slot wordt er 
voor de ondersteuning van bet toepassen van een spirituele visie, een 
spirituele check - list samengesteld (paragraaf 2.5). 

2.1. De aanleidingen voor een onderzoek naar spiritualiteit 

Het maatschappelijke kader 

Het begrip 'spiritualiteit' duikt steeds vaker op in media en wetenscbappe
lijke publicaties. In verscbillende richtingen in de kunst wordt bet begrip 
gebruikt om een positieve meerwaarde aan te geven en in bet bedrijfsleven 
is bet mogelijk een cursus 'spiritualiteit en management' te volgen. Er zijn 
een tweetal maatscbappelijke tendensen aan te geven die bier mogelijke 
debet aan zijn: 
- De duurzame samenleving. Een duurzame samenleving betekent zoeken 
naar nieuwe normen en waarden. Dit gaat gepaard met bet besef dat de 
collectieve verantwoordelijkheid in bet individu besloten ligt. 
- De groeiende individualisering. Het individu wordt zich steeds meer 
bewust van zijn of haar eigen capaciteiten en de impact van bet e1gen 
bandelen. 
Zelfontplooiing gaat bier gepaard met een collectief bewust zijn, beide zijn 
in bet kader te plaatsen wat 'spiritualiteit' beet. 

Het omgevingstechnologische kader 

Dicbter bij buis zijn er twee visies geweest die aanleiding waren voor dit 
vooronderzoek. 
- De spirituele visie van D. Stokols (1988). In deze omgevingstechnologische 
visie wordt gesproken van een waarde van de omgeving die verder gaat dan 
de instrumentele waarde. 
- De spirituele arcbitectuurtheorie van T. Alberts en M van Huut (Alberts 
1990). Deze visie heeft onder andere geresulteerd in een kantoorgebouw dat 
in zijn soort ongekend is: bet NMB Postbank boofdkantoor in Amsterdam. 
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Het doel van deze voorstudie 

Het ontwikkelen van een spirituele visie voor de omgevingstechnologie in 
bet algemeen en bet ontwikkelen van kantoorgebouwen in bet bijzonder zou 
een positieve bijdrage aan bet vakgebied kunnen zijn, bet onderzoeken van 
deze hypothese is bet doel van de voorstudie. 
Dit resulteert in drie onderzoeksvragen: 
- Is spiritualiteit eenduidig te definieren of is bet een normatief begrip? 
In bet eerste geval is bet probleemloos te gebruiken binnen een weten
schappelijk kader, in het tweede geval moet de waarde van zo'n normatieve 
theorie vastgesteld worden. 
- Is een spirituele visie een positieve bijdrage voor de omgevingstechnolo
gie? Een spirituele visie is positief (en dus bruikbaar) als het past binnen 
het gebruikersgericht denken van de omgevingstechnologie. 
- Is spiritualiteit te operationaliseren in een criteria lijst voor het ontwerpen, 
gebruiken of evalueren van de gebouwde omgeving (kantoorgebouwen in het 
bijzonder)? 

2.1.1 De spirituele visie van D. Stokols 

In het proces van wederzijdse beinvloeding van de gebouwde omgeving en 
haar gebruikers, wordt de gebouwde omgeving nog al eens als een instru
ment gezien waarmee de gebruikers te bei"nvloeden zouden zijn. Sto
kols( 1988) noemt dit de 'instrumentele visie': "De gebouwde omgeving wordt 
gebruikt als middel om gedrag en indirect economische doelen te realise
ren". Deze visie gaat volgens Stokols voorbij aan de wisselwerking tussen de 
gebouwde omgeving en het individu en beoordeelt de omgeving niet als 
entiteit op zich. Deze laatste twee aspecten komen wel aan bod in wat 
Stokols de 'spirituele visie' noemt: "Spiritual-oriented analyses construe the 
sociophysical environment as an end in itself rather than as a tool - as a 
context in which fundamental human values can be cultivated and the 
human spirit can be enriched". 
En aantal verschillen tussen een instrumentele en een spirituele visie: 
- In een spirituele visie is er niet alleen aandacht voor de materialisering, 
maar ook voor de gevoelswaarde en de symboliek die daarmee gepaard 
gaan. 
- In een instrumentele benadering is onderzoek het ontdekken en toepassen 
van generaliseerbare kennis, onderzoeksactiviteiten worden als waardevrij 
beschouwd. De nadruk ligt op kwantitatieve onderzoeksmethodes. In een 
spirituele benadering is onderzoek een communicatieproces dat de betrok
kenheid en bet bewustzijn van gebruikers kan vergroten, het motiveert hen 
om te participeren. In het onderzoek worden de waarden van de gebruikers 
verduidelijkt en versterkt, er is evenveel aandacht voor kwalitatieve, als voor 
kwantitatieve methodes. 
- In een spirituele visie is de omgeving niet levenloos en stabiel, de omge
ving is dynamisch en een organische verlenging van individuen en groepen, 
de omgeving is een "sociaal surrogaat" (bijvoorbeeld door middel van 
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symbolische communicatie en sociale ondersteuning). 
- De omgeving moet niet alleen gedefinieerd warden d.m.v. termen als; 
gedrag, comfort en gezondbeid, maar in termen van rijkheid aan psycbologi
sche en sociaal-culturele betekenissen. 
- In de instrumentele visie ligt de nadruk op bet ontwikkelen van ontwerp
richtlijnen en prototypen gebaseerd op de activiteiten van gegeneraliseerde 
gebruikers-categorieen (vertrouwen op exogene ontwerpricbtlijnen). In de 
nieuwe visie ligt de nadruk op 'customized design', rekening boudend met de 
unieke beboeften van specifieke individuen of groepen (leidt tot richtlijnen 
voor specifieke contexten). 
-Nog een instrumentele factor is bet scbeiden van omgevingsfuncties die 
gericht zijn op bet publieke of bet prive leven. In de spirituele visie moet de 
nadruk liggen op de integratie van deze twee domeinen, en moet de nadruk 
liggen op de multifunctionele natuur van de omgeving. 

2.1.2. Organische Architectuur 

Ton Alberts en Max van Huut zijn de arcbitecten van bet NMB-Postbank 
Hoofdkantoor in Amsterdam (zie afbeelding 2), zij noemen deze arcbi
tectuur organisch en spiritueel. De meerwaarde die dit gebouw beeft 
gekregen is volgens Alberts de reden waarom bet gebouw alom positief 
gewaardeerd wordt1

• Het werk van Ton Alberts (1990) is geaard in zijn 
spirituele levensfilosofie en is geinspireerd door: Gaudi, Rudolf Steiner (zie 
afbeelding 1 ), de Theosofiscbe vereniging ( en de invloed biervan op de 
amsterdamse school) en Jugendstil. 
Het spirituele karakter van zijn 
arcbitectuurfilosofie uit zicb in 
dicbotomie-overstijgende uitspra
ken: - opbeffen van de tegenstel
ling natuur en cultuur, - opbeffen 
scbeiding werk en vrije tijd. Hij 
baalt de natuur binnen in de kan
tooromgeving en een doel is 'de 
medewerker zicb tbuis te laten 
voelen' op de werkplek. De spiri
tuele visie uit zicb ook in de 
aandacbt voor bet individu, hij Afb.1 Het Goetheanum, ontwerp van Rudolf 
geeft uitleg bij de symboliek die steiner. 

bij gebruikt en past deze alleen 
toe als de gebruiker zicb in deze symboliek kan vinden. 

1 In een onderzoek van de TU Delft werd de waardering voor een aantal bekende 
gebouwen onderzocht. Voorbijgangers werd gevraagd hun waardering over bet desbetreffende 
gebouw uit te spreken (per gebouw werden 100 voorbijgangers geinterviewd). Het NMB 
gebouw werd door 91 % positief gewaardeerd, ter vergelijking; de Stopera 61 %, Burger
weeshuis van Aldo van Eyck 19%, Vredenburg te Utrecht 19% (De bouwadviseur 10(1989)). 
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Alberts geeft aan dat bij bewust bezig is met de spanning tussen vrijbeid van 
bet individu en zijn/baar verantwoordelijkbeid, de spanning tussen bet 
individu en de groep. Maar zijn dicbotomie-overstijgend denken uit zicb in 
barmonie en niet in conflict. Hij zegt bierover: "Materiaal is aards en vorm 
is spiritueel en ze worden verbonden door kleur". En een stap verder: 
"Wetenscbap (bet materiele) en godsdienst/filosofie (bet spirituele) worden 
verbonden door de kunst". De organiscbe arcbitectuur is rationeel en 
functioneel (bet NMB gebouw is d.m.v. geavanceerde tecbnieken tot stand 
gekomen en beeft bijvoorbeeld een zeer ingenieus klimaat systeem), maar 
de organiscbe arcbitectuur is ook intu'itief. Deze combinatie noemt Alberts 
'super-rationeel'. Zo kunnen planten een meerwaarde functie (estbetiscb en 
symboliscb) hebben en tegelijkertijd de lucbtbevocbtiging reguleren. 

Afb.2 Het NMB-Postbank hoofdkantoor te Amsterdam, ontwerp van T. Alberts en M. van 
Huut. 

Zie voor verder specifieke omgevingskenmerken van deze organiscbe 
arcbitectuur: paragraaf 2.3.1, blz.17. 
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2.2 Spiritualiteit 

2.2.1 Definiering van bet begrip spiritualiteit. 

In paragraaf 2.1 is bet begrip spiritualiteit op twee verschillende wijzen 
gebruikt: ten eerste als een benaderingswijze van omgeving - gedrag relaties, 
en ten tweede als een eigenschap van de omgeving. 
Maar spiritualiteit wordt door de Oxford Dictionary gedefinieerd als een 
kwaliteit van bet subject, de spirit van een persoon: 'Spirtuality is the 
animating or virtal principle in man (and animals): that which gives live to 
the physical organism, in contrast to its purely material elements: the breath 
of live.' 
Spiritualiteit wordt door Duintjer (1988) gedefinieerd als: 'Het ervaringscon
tact met een primaire, natuurlijke en 'goddelijke' werkelijkheid, die heersen
de referentiekaders oneindig te boven gaan. Er zijn praktijken die primair 
op spiritueel welzijn zijn gericbt.' Duintjer geeft als zingeving; 'via spirituele 
praktijken krijgen wij toegang tot innerlijk stil- en gewaar- zijn, tot 'gronde
loos' vertrouwen en eenwording met de werkelijkheid in haar gebeel, en zo 
tot een opbeffing van onze vereenzelviging met welk eindig systeem dan ook 
en met onze eigen identiteit binnen zo'n systeem. Deze praktijken worden 
ondersteund of bewerkstelligd door de omgeving van bet individu.' 
Een spirituele omgeving is dus een omgeving die een spirituele ervaring bij 
bet subject teweeg brengt. 
Omgeving in de ruime zin van bet woord: sociale, fysische en natuurlijke 
omgevmg. 
Hoewel er weinig literatuur is met spiritualiteit als boofdonderwerp, wordt 
de term tocb in een grote verscheidenheid aan bronnen terloops genoemd. 
De (vak)gebieden die bet begrip aanhalen zijn de volgende: filosofie, archi
tectuur, kunst, humanistiscbe psycbologie, bepaalde groeperingen binnen de 
milieubeweging, de persoonsleer, parapsycbologie en psychosynthese en ver
handelingen van of over bepaalde religies. 
De veelheid aan bronnen geeft de volgende essentiele kenmerken van 
spiritualiteit: 

Spiritualiteit is een zijnstoestand en wordt geassocieerd met 
bet spirituele Zelf, bet ware Zelf, de ziel. De ervaring van bet 
spirituele Zelf, bet zielsbewustzijn, gaat gepaard met een 
gevoel van vrijbeid, van expansie, geluk, vrede, liefde. Tegelij
kertijd voelt men zicb individueel en deel uitmakend van een 
groter gebeel. Spiritualiteit moet niet geassocieerd worden met 
geinstitutionaliseerde religies, wel wordt verwezen naar een 
beginsel van eenheid, harmonie, ordening en samenhang dat 
zich overal manifesteert, zonder dat bet zich rationeel laat 
herkennen. Het overstijgen van bet rationele kan benoemd 
worden met God, maar ook met bet Leven, de Natuur, bet 
Tao (Assagioli 1975, Bolen 1979, Leenhouwers 1991, Russell 
1983). 
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Belangrijk kenmerk van spiritualiteit is de paradox van het sterk individuele 
en de ervaring deel uit te maken van een groter geheel. De radicale spiritu
ele ervaring gaat veelal gepaard met een openbreken van heel onze bekende 
ervaringswereld, een tijdelijk wegvallen van bet heersende referentiekader 
zonder dat we meteen in een ander kader overstappen, en zolang vervalt het 
houvast van onze bekende opvattingen over ons zelf en de wereld (1988). 
De binding die vervolgens met de omgeving kan worden aangegaan is de 
binding met alles. 
Een spirituele ervaring is bet uitstijgen boven alle dichotomieen. 

Een spirituele ervaring kan een sterke motivatie geven tot zelf-actualiseren 
(zie par.2.2.2.1,blz.11), bet individu kan bier bij geholpen worden door een 
transcendent kennis systeem, dit kan een filosofie zijn die al of niet gecen
treerd is rond een godsbeeld. 
De spirituele ervaring en het zielsbewustzijn wordt door alle bronnen die dit 
beschrijven als een zeer positieve ervaring beschreven, ook al zijn het voor 
velen slechts momenten, in een 'spiritueel leven' blijft datgene wat bij zulke 
gelegenheden rechtstreeks ervaren wordt, intussen ook als een soort achter
grondmuziek doorwerken (Duintjer, 1988). 

Religie 

Elke religie is m essentie een transcendent kennissysteem. De spirituele 
ervaring wordt binnen een religie door middel van een trainingssysteem 
ondersteund. De trainingssystemen geven uitgekiende methoden en geYnte
greerde filosofie, psychologie en ethiek (Cohen 1975). Zo blijkt dat medita
tie een rustgevend, stabiliserend effect teweeg brengt en stress tegen gaat 
(bijvoorbeeld de werking van Transcendente Meditatie, Atkinson 1990, biz. 
228). Brachmachari Salyananda over deze meditatie techniek: "Wat wij 
nodig hebben is een techniek om creatiever te worden. Dichtbij de bron van 
het denken komen geeft vreugde en geluk." De techniek integreren in het 
dagelijks leven geeft grotere harmonie en stabiliteit, groeiende vrijheid, 
groter concentratie vermogen, toenemende efficientie en kracht van denken 
en doen (Kranenborg 1974 ). Amerikaans onderzoek naar de werking van 
Transcendente Meditatie spreekt van een zeer positieve invloed op de 
lichamelijke en geestelijke toestand van de mens (Atkinson 1990, biz 229). 

De sociale uitdrukkingsvormen van de religie hebben echter meestal de 
neiging om de spirituele essentie te overschaduwen, met name de wissel
werking met de maatschappij, de organisatievormen en de rituelen (Laeyen
decker 1978, blz.249). Deze invloed op de maatschappij komt in onze 
cultuur onmiskenbaar van de christelijke religie. Met name de rituelen zijn 
voor dit onderzoek interessant, ze hebben vaak een verwijzing naar de 
essentie van de boodschap. Het zijn deze gedragingen, handelingen en 
objecten met en bepaalde symboliek die in elke cultuur een grote rol spelen. 
Deze symbolische verwijzingen komen terug in de gebouwde omgeving (zie 
par.2.3.3, blz.19). 
Batson en Ventis (Goot 1988) stellen drie dimensies aan het begrip religie, 
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in een poging de spirituele kwaliteiten van bet geloof te onderscheiden van 
de rest: 

- Religie als middel. Hierbij is men op bet nuttige effect van de 
religie gericht, men krijgt door de religie een geborgen gevoel, een 
sociale status en bevestiging voor de manier van leven die men 
verkozen heeft. 
- Religie als doel. Het geloof als hoogste waarde in zichzelf. Deze 
dimensie laat zich slecht definieren, ook bier wordt een persoonlijk
heidsconcept gegeven. Allport (Goot, 1988) geeft als invulling drie 
attituden van de volwassen persoonlijkheid: - een interesse in idealen 
en waarden die de onmiddellijke behoefte overstijgen, - bet vermogen 
zichzelf te objectiveren, zichzelf kunnen zien van uit bet standpunt 
van een ander, - beschikken over een levensfilosofie waarvan de 
consequenties aanvaard worden. 
- Religie als zoektocht. De bevragende en betwijfelende attitude t.a.v. 
religieuze vraagstukken. 

'Religie als doel' zou samenhangen met religieuze (spirituele) ervaringen. 
Goat (1988) en anderen hebben geprobeerd deze dimensie meetbaar te 
maken, maar dit had geen eenduidig resultaat (wel een positieve samenhang 
met rigiditeit2). 

2.2.2 De relatie tussen individu en omgeving 

In de vorige paragraaf zijn enkele kenmerken genoemd van een spiritueel 
individu. In paragraaf 2.2.2.1 wordt ingegaan op deze kenmerken vanuit een 
psychologische invalshoek. In paragraaf 2.2.2.2 wordt ingegaan op de kwali
teiten van de spirituele omgeving. 

2.2.2.1 Het individu 

De omgevingspychologie is onderdeel van de sociale psychologie. In de 
sociale psychologie ligt de nadruk op de omgeving van bet individu, in plaats 
van 'graven' in de persoonlijkheid. Kurt Lewin (grondlegger van de sociale 
psychologie) zegt: De voorstellingen die de persoon zich maakt (bet psycho
logische veld3

) vormen de inhoud van zijn bewustzijn (Keers & Wilke, 
1987). De motivatie4 van bet individu is dus een afgeleide van wat er buiten 
hem of haar gebeurt. 

2 Rigiditeit betekent: streng van levenswijze (van Dale 1989). 

3 Het psychologische veld van de persoon bestaat uit de percepties van die persoon van 
mogelijke veranderingen in zijn bewustzijn. 

4 Motivatie is innerlijke gesteldheid waardoor een levend wezen tot zekere activiteit 
komt. 
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In het omgevingstechnologisch model (figuur 6, par. 3.3.1 blz.39) wordt de 
relatie tussen het individu en de omgeving gevisualiseerd. Er wordt aangege
ven welke aspecten onderdeel zijn van de interactie individu - omgeving. 
Daarbij wordt dit alles in een culturele context geplaatst. Het individu is in 
dit model niet verder uitgewerkt omdat het voor een instrumentele benade
ring goed functioneert en omdat bij het verhogen van de complexiteit van 
het model het doel van het model, het scheppen van overzicht, verloren gaat 
(zie voor verder toelichting op het omgevingstechnologisch model par.3.3.1). 

Ook een spirituele ervaring kan als onderdeel van het psychologische veld 
worden gezien, maar dit geeft geen verklaring voor bepaalde persoonsken
merken die een spiritueel individu zou hebben. 
In paragraaf 2.2.1 zijn een tweetal persoonskenmerken genoemd die verband 
houden met spiritualiteit, te weten zelf-actualisatie en creativiteit. In deze 
paragraaf wordt deze relatie onderbouwd. 

De eerste wetenschappelijke verhandeling over spirituele kwaliteiten van het 
individu komt van C. Jung. Hij was de eerste psycholoog die de stap van het 
onbewuste (begrip uit de psychoanalyse) naar het spirituele maakte. Jung 
ging uit van 'het zelr als het unieke centrum van de mens (Bolen 1979), 
maar hij zag de intentionaliteit van de menselijke wil bij alle psychologische 
processen over het hoofd. Zo wordt de onderverdeling in introverte en 
extraverte typen5 behandeld, onafhankelijk van het individuele bewustzijn 
(Jung 1933). In persoonlijkheidstesten worden de begrippen nog steeds ge
bruikt, maar in verschillende therapie-vormen (bijv. de Rationele-Emotieve 
Therapie) wordt het individu geleerd om na keuze introvert of extravert te 
ZIJn. 

A. Maslow is de eerste psycholoog die is overgegaan tot de bestudering van 
de mensen die een ervaringen hebben gehad die als volgt omschreven 
worden: mystieke ervaringen, momenten van groot ontzag, momenten van 
het meest intense welbevinden, zelfs van vervoering, extase of gelukzalig
heid. In deze momenten had men een zuiver, positief geluksgevoel, zonder 
twijfel, angst of spanningen. Men had het gevoel het wezen van de dingen te 
hebben aanschouwd, het geheim van het leven (Cohen 1975, Maslow 1971 
,Wilson 1972). Deze ervaringen kunnen gezien worden als het resultaat van 
optimale zelfontplooiing of zelf-actualisatie. Dit is hoogste behoefte op de 
'trap van zelfontplooiing' van Maslow. Zijn theorie dat voor het ervaren van 
'hogere' behoeften, eerst aan de bevrediging van 'lagere' behoeften moet 
zijn voldaan is door hem zelf in later werk in twijfel getrokken, en is voor 
dit onderzoek ook niet relevant (zie: bet model van de behoeftehierachie 
van Maslow, figuur 1). 

5 Introvert: in zich zelf gekeerd, verlegen, alleen willen werken, conflict vermijdend, terug 
trekken in stress situaties. 
Extravert: op de buiten wereld gericht, sociaal, graag werken met anderen, gezelschap zoeken 
bij stress (Atkinson 1990, blz 508). 
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'hogere' 
behoeften 

zelfactualisatie of zelf ontplooiing 
achting, prestige, succes, zelfrespect 
ergens toe behoren, aff ectie, identificatie 
veiligheid, zekerheid, orde, stabiliteit 
fysiologische behoefte 

'lagere' 
behoeften 

In bet laatste werk van 
Maslow doet hij de volgen
de uitspraak: "creativiteit en 
'een gezonde, zelfactualise
rende, volledige menselijk 
persoon' staan dicht bij 
elkaar, zijn misschien wel 
bet zelfde." (Maslow 1971). 
Vervolgens geeft hij een 
uitvoerige beschrijving van 
persoonskenmerken van 'de Figuur 1 De behoeftehierachie van Maslow (Maslow 
creatieve houding'. 1948, Keers & Wilke 1987) 

Creatief zijn: -bereid alles 
te aanvaarden, zonder schrik of ontkenning, onbevangen, -bet heden niet 
louter als middel voor een of andere toekomst, -vrijer van andere mensen, 
van verplichtingen, vrezen, verwachtingen, - minder kritiseren en herzien, 
minder taxeren, minder selecteren en verwerpen, -minder splitsen en 
analyseren van de ervaring, minder oordelen en afwegen, -dichter bij ons 
ware zelf, -verlies van ego, verlies van zelfbesef. De creatieve persoon kan 
beter opgaan in dingen buiten hem-, of haarzelf en is zich dan minder 
bewust van zichzelf. Deze persoon is minder snel geneigd zichzelf als een 
toeschouwer of een criticus waar te nemen, is dus minder snel gedissocieerd 
in een zelf-waarnemend ego en een ervarend ego. Door meer een alles 
ervarend ego te zijn is er meer integratie van de persoon. (Maslow 1971). 

Daarnaast heeft Maslow een brede studie naar transcendentie gedaan, hij 
geeft erg veel invalshoeken maar komt toch tot een beknopte formulering. 
"Transcendentie heeft betrekking op de allerhoogste en meest omvattende of 
holistische niveaus van menselijk bewustzijn, gedrag en verstandhouding, 
veeleer als doeleinden dan als middelen, ten opzichte van zichzelf, van be
langrijke anderen, van mensen in bet algemeen, van andere soorten, van de 
natuur en van de kosmos." (Maslow 1971). 
Bugental (1965) verfijnde de behoeften-theorie van Maslow en heeft hem 
aan de praktijk getoetst. Hij verdeelt zelf-actualisatie in drie fasen: 

- Emancipatie. Het inzicht dat men meer is dan cultuurbepaalde 
eigenschappen. Het besef dat men de waardering van de anderen niet 
nodig heeft. Geemancipeerde mensen nemen bet leven in eigen hand. 
- Zelfverwerkelijking. Geluk is niet meer een doel op zichzelf, men 
krijgt oog voor bet grote geheel en beseft daar deel van uit te maken 
(bevrijdt van conflict tussen object en subject). Het besef nu te leven. 
- Transcendentie. Een sterk verruimde bewustzijnstoestand. Men 
beleeft een werkelijkheid die uitgaat boven de tegenstellingen. Het 
besef van oneindigheid door boven tegenstellingen uit te gaan, als 
daar zijn: lichaam en geest, tijd en oneindigheid, zijn en niet-zijn, 
mens en god. 

Het verband tussen zelf-actualisatie en creativiteit wordt door diverse 
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onderzoekers genoemd. Het probleem hierbij is dat zowel zelf-actualisatie 
als creativiteit, niet goed te operationaliseren zijn. 

Er zijn drie aspecten die een rol kunnen spelen bij bet tot stand komen van 
een creatieve prestatie: 1) Kennis6, 2) Motivatie en 3) Persoonskenmerken. 
De psychoanalyse analyseert de motivatie die tot creatief gedrag leidt, in de 
visie van Maslow is creativiteit niet zozeer iets wat een persoon doet, maar 
meer iets wat die persoon ~ (Yau 1991). De persoonskenmerken die volgens 
Maslow aan een creatief persoon toebehoren, hebben veel gemeen met de 
persoonskenmerken van 'een volledig functionerend persoon', van 

- sterk ego - meer beboefte om alleen te zijn • 

- zelf-evaluatie • - vertrouwen in de intwtie • 

- zelf acceptatie • - openstaan voor ervaringen • 

- moed • - intrinsieke motivatie voor bet eigen werk • 

- onafhankelijk denkend * - kan zich sterk op een taak ricbten • 

- behoefte aan vrijheid * - aangetrokken tot complexe ideeen • 

- flexibel en onderwekend * - bet leven als uitdaging zien • 

- zelf vertrouwen * - in controle over bet eigen leven • 

- de capaciteit om risico's te nemen. * 

- laat zicb minder snel door iets in de weg staan * 
- aangetrokken tot bet onbekende en bet mysterieuze * 

- acceptatie van tegenstellingen en de mogelijkheid ze te integreren in een gebeel * 

- op wek naar zelf-ontwikkeling en bevrediging * 

* Deze kenmerken zijn ook van toepassing op een spiritueel persoon 

Figuur 2 Persoonskenmerken van wwel personen met een positief zelfbeeld, als van 
productieve creatieve personen. 

C. Rogers. Rogers formuleert het als volgt: "De belangrijkste bron van 
creativiteit lijkt de persoonlijke intentie te zijn om te zelf-actualiseren, om 
de persoonlijke mogelijkheden te benutten" (Yau 1991). Ook de invulling 
van de 'autonome persoon' van Fromm ligt in de zelfde lijn. Een persoon 
met een positief zelfbeeld7 lijkt volgens de verschillende definities tevens 
een creatief persoon te zijn. C. Yau geeft een lijst van persoonskenmerken 
die van toepassing zijn op iemand met een positief zelfbeeld en een produk-

6 H. Christiaans van de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft bestudeert bet 
kennis aspect van creativiteit 

7 Zelfbeeld: De verzameling van redelijk consistente karakteristieken die samen en 
betekenisvol patroon vormen, wat gedeeltelijk onderbevig is aan constante verandering. 
Zelfbeeld is bet resultaat van zelf-evaluatie. 
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tieve creativiteit, zie figuur 2. In deze figuur zijn de persoonskenmerken 
aangegeven die ook verkregen worden door het toepassen van spirituele 
kennis (zie ook: van Dorst 1991). 

Zelf-actualisatie zou gevoed moeten worden door de omgeving. Dit is een 
dynamisch proces, het is zelfs redelijk te veronderstellen dit het zelf kunnen 
ingrijpen in de omgeving een vorm van zelf-actualiseren is. 
Zo zoekt men in de "primitie-
ve" beschavingen niet naar 
zelfactualisatie, omdat haar 
bevrediging inherent is aan de 
nodige zelfstandigheid waarbin
nen men leeft (P. Schmid 19-
84). Volgens P. Schmid kan de 
behoefte aan zelfactualisatie 
zich uiten in het bouwen van 
een eigen huis (zie afbeelding 
3). 
In de westerse maatschappij 
zijn het de architecten die 
kunnen ingrijpen in de omge
ving. Van professionele vorm-
gevers wordt verwacht dat ze 
creatief zijn, maar creatieve Afb.3 Zelfactualisatie d.m.v. bet bouwen van een 
architecten blijken (uit een eigen huis. 
onderzoek in de USA) ook een 
sterke behoefte aan onafhankelijkheid te hebben, tolerant te zijn t.o.v. 
tegenstellingen, groot belang te hechten aan individualiteit en erg produktief 
en zeer intelligent te zijn (Lang 1987, biz 59). 

2.2.2.2 De spirituele omgeving 

Wat zijn nu kenmerken van een spirituele omgeving? In deze paragraaf 
worden enkele voorbeelden en facetten behandeld die mogelijk samen een 
beeld kunnen geven van wat een spirituele omgeving zou kunnen zijn. 

Spiritualiteit en de natuurlijke omgeving 

Er is een nauw verband tussen spiritualiteit en de natuurlijke omgeving. Het 
spirituele besef een te zijn met alles, is met name van toepassing op de 
natuurlijke omgeving. Ook milieubewegingen gebruiken de term spiritua
liteit. Milieubewustzijn wordt gestoeld op een individueel zelfbewustzijn en 
een collectief zelfbewustzijn (Leenhouwers 1991, Russell 1983). 
In de natuurlijke omgeving bevindt het individu zich dichter bij de essenties 
van het bestaan en kan hij zijn eigen plaats binnen een ecosysteem beter 
plaatsen. De natuur wordt als ontspannend en rustgevend ervaren (Ulrich, 
1991). Het individu komt tot zichzelf, maar kan zich ook een voelen met de 
natuur. 
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De ondersteuning die de natuur geeft aan de spiritualiteit van bet individu, 
zit niet alleen in de aanwezigbeid van flora en fauna, maar ook in de 
elementen (water, vuur, aarde en lucbt) en toegepaste natuurlijke materialen 
(natuursteen, bout, leem). Ook bet besef van de invloed van bet klimaat, 
maakt de natuur duidelijker aanwezig. 
Het een voelen met de natuur is een ervaring die in overeenstemming is 
met de beboefte aan barmonie. De positieve invloed van de natuurlijke 
omgeving kan misscbien ook worden aangewend binnen de fysiscbe omge
ving, bet barmonie aspect moet daarbij ecbter niet uit bet oog worden verlo
ren. 

Spiritualiteit en de gebouwde omgeving 

Het materialiseren van kenmerken van spiritualiteit leidt tot gebouwen die 
voor de gebruiker /bezoeker een meerwaarde vertegenwoordigen. Maar wat 
maakt de meerwaarde van een omgeving tot een spirituele meerwaarde? 

De relatie tussen religie en spiritualiteit geeft aanleiding tot de stelling dat 
religieuze meerwaarde ook spirituele meerwaarde is. De gebouwen die be
doeld zijn voor godsdienst uitoefening zouden in dat geval een spirituele 
meerwaarde bebben; kerken, tempels, stupa's en moskeeen (afbeelding 4). 
Deze gebouwen vertegenwoor
digen bet eeuwige en bet boge
re, en geven de bezoeker bet 
besef van zijn eigen verganke
lijkheid en bet besef onderdeel 
uit te maken van een groter 
plan. 
In de westerse samenleving 
bereikte bet spiritueel bouwen 
een boogtepunt in de gotiscbe 

Afb.4 De sprituele meerwaarde van een religieusge
bouw 

katbedralen ( afb.5). 

Afb.5 Gothische kathedraal. 

De spirituele meerwaarde van een gebouw is 
nauw verweven met andere vormen van 
meerwaarde, niet alleen religieuze meerw
aarde, maar ook; bistoriscbe meerwaarde en 
arcbitectoniscbe meerwaarde. In paragraaf 
2.3 wordt ingegaan op bouwkundige tbeorie
en die een positieve meerwaarde tot onder
werp bebben. 
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2.3 Meerwaarde 

''Kunst maakt het zijn zichtbaar, vindt vormen, kleuren of klanken, ter aandui
ding van de 'onzichtbare binnenkant van de dingen: een spirituele werkelijkheid 
achter de fysische vormen "; aldus de russische schilder Kandinsky. De meer
waarde van kunst kan twee vormen aannemen: 1) Het uitbeelden van geluk, 
2) uitbeelden dat geluk ontbreekt (Rademakers 1978). Beide vormen 
hebben een functie, maar alleen de eerste vorm past in de spirituele visie op 
architectuur. De gebouwde omgeving is namelijk een kunstvorm waarbij bet 
publiek nauwelijks de keuze heeft om wel of niet 'te ervaren'. Architectuur 
als aanklacht vervreemd zichzelf van zijn doelgroep (Bosma en van Winkel, 
1985). 
Een spirituele ontwerptheorie is dus een theorie die uitgaat van een positie
ve meerwaarde en een theorie die bet uitbeelden van harmonie als doel 
heeft. In deze paragraaf warden zes ontwerp-, of architectuurtheorieen 
besproken die bij kunnen dragen aan een positieve meerwaarde van de 
omgeving. 

2.3.1 Organische Architectuur 

T. Alberts (1990) geeft een aantal kenmerken van spirituele bouwwijze van 
hem zelf en M. van Huut. 
Het resultaat benoemt hij met organische architectuur en een belangrijke 
doelstelling is, bet voorkomen van anonimiteit. Dit laatste bereiken ze door 
de volgende facetten tot te passen: 
- Het veelvuldig toepassen van handwerk. Handwerk heeft naar zijn zeggen 
een hele speciale uitstraling als bet met liefde is gebouwd. Behalve metsel
werk kan ook schilderwerk zo'n uitstraling hebben. Bijvoorbeeld; vemevelde 
of gelazuurde verflagen geven niet een egaal oppervlak en de hand van de 
ambachtsman of kunstenaar blijft herkenbaar. 
- Een beroep doen op de intu:itie van de gebruiker. Bijvoorbeeld bij de 
plaatsbepaling in een ruimte. In een rechthoekige kamer doet men dit 
eerder rationeel (m.b.v. coordinaten), in een organisch gevormde ruimte 
doet men dit intu:itief. 
- Ruimte voor de natuurlijke cadans. Mensen lopen in principe niet in een 
rechte lijn, ze maken een slingerbeweging. Gangen moeten dus minimaal 
1.80 m breed zijn om bet eigen ritme de ruimte te geven, liefst ook geen 
rechte gangen. 
- Milieubewust bouwen. 
- Geen felle kleuren toepassen, deze staan sommige mensen tegen. Wei veel 
kleuren gebruiken. 
- Denk aan bet evenwicht ruimte en massa. De ontwerper denkt vaak met 
massa, maar de gebruiker met ruimte (zie ook, Hillier and Hanson 1984). 
Ruimtes warden vaak te weinig vormgegeven in een kantoor , bet blijven 
kubusjes ('de hokjesgeest'). 

Niet-spirituele gebouwen zijn volgens Alberts alleen vanuit rationeel stand 
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Afb. 6 Het NMB gebouw. 

punt gemaakt. De kubus staat voor ratio en materie. Een vierkante ruimte 
lijkt op bet eerste gezicht functioneler dan een andere vorrn, maar zo'n 
ruimte heeft bijvoorbeeld een galm en een echo die een conversatie nadelig 
kan beYnvloeden. 
Voor Ton Alberts is bet gebouw een entiteit op zich, hij geeft bet gebouw 
zelfs een wezenskenmerk (zie afbeelding 6). 

2.3.2 Humaan en ecologisch verantwoord bouwen 

Een bouwkundig model dat spiritueel te noemen is, is bet meta model van 
P. Schmid. Het model gaat uit van de omgeving in al haar facetten; de 
natuurlijke, menselijke en kunstmatige omgeving ( er is bier een parallel met 
bet omgevingstechnologisch model, figuur 6 par 3.3.1 blz.39) Deze omge
vingsvormen staan centraal in bet model, dit wordt weergegeven in figuur 3. 
Het Meta-Model heeft een duidelijk transcendent aspect in zich, door bet 
samengaan van dichotomieen. Het model geeft een totaal aan fysieke, 
psychische en spirituele aspecten. Dit concretiseert zich onder andere in een 
wisselwerking tussen, en een samengaan van natuur en mens. Tevens worden 
de invloed van cultuur en civilisatie aangegeven en heeft bet model betrek
king op bouwkundige componenten en schaalgebieden. Dit alles, binnen bet 
scala aan menselijke behoeften en aspecten, vormt bet totale Meta-Model. 
Deze integrale benadering gaat niet alleen uit van woon-kwaliteit, maar ook 
van levens-kwaliteit (Schmid, 1982, 1984, 1986). 

2.3.3 Symboliek 

Een object wordt een symbool als bet een betekenis krijgt, d.m.v. een 
cognitief proces dat verder gaat dan bet gebruik (Lang 1987). Lang stelt dat 

18 



Figuur 3 Het meta-model van P.Schmid (1982, 1984, 1986). 

symboliek belangrijker is voor mensen die hoger in Maslow's behoeftehier
achie vertoeven. Ook D.Stokols noemt bet belang van symboliek in zijn 
spirituele visie (Stokols, 1988). 
Lang geeft een aantal door de ontwerpers te beinvloeden variabelen, betref
fende de symbolische waarde van de omgeving: 
- De configuratie van bet gebouw. De architectuur van een gebouw heeft 
een bepaalde betekenis, de vorm kan zakelijk zijn of intiem. 
- De ruimtelijke configuratie. De grootte van een kamer is symbolisch voor 
de status van de gebruiker. Is de ruimte open, of vol? Ligt de nadruk op bet 
verticale, of bet horizontale? 
- Materiaal gebruik. Materialen hebben bepaalde technische kwaliteiten en 
associatieve kwaliteiten: visueel, maar ook door de tastzin, bet geluid en de 
geur. 
- Licht en verlichting. Lang citeert bier Panofsky: "De fysische helderheid 
van de wereld van de kunst verheldert de geest van de aanschouwer met een 
spirituele verlichting." De theoretische onderbouwing van de symbolische 
kwaliteiten van licht is echter erg zwak. 
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- Kleur. De betekenis van kleur binnen 
een bepaalde sociale en culturele context 
is veelvuldig onderzocht, maar de resulta
ten zijn bepaald niet eenduidig. 
- De niet-zichtbare omgeving. Waarne
ming gaat meestal over bet visuele zin
tuig, andere zintuigen worden vaak ten 
onrechte vergeten (zie paragraaf 2.3.4). 
Daarnaast zijn er niet materiele variabe
len waar de ontwerper weinig invloed op Afb.7 De Baha'i tempel in New Delhi 
heeft, de historie van een gebouw, de materialiseerd de symboliek van de 
associatieve naam van plaatsen, etc. Zo Lotus bloem. 
kan ook de naam van een ontwerper een 
gebouw een bepaalde symbolische waarde geven 

2.3.4 De niet-zichtbare omgeving 

Niet alleen de niet-zichtbare kwaliteiten van de omgeving worden onderge
waardeerd, ook de associatieve betekenis van de niet-zichtbare kwaliteiten 
voor de zichtbare kwaliteiten. Rasmussen (1983) geeft daar een goede uitleg 
van. 
Een tennisbal en een hockeybal zijn mathematisch van bet zelfde type, bet 
verschil in karakter is echter groot, niet alleen door de kleur, maar vooral 
door de tactiele kwaliteiten. Hardheid is in eerste instantie een tactiele 
kwaliteit, maar wordt geassocieerd met vorm. Harde voorwerpen zijn door 
bet produktie proces vaak scherp en spits (staal, een potlood) en zachte 
voorwerpen zijn vaak van een ononderbroken vorm ( organisch). Hard en 
zacht wordt dus niet alleen een aanduiding van een tactiele kwaliteit, maar 
er ontstaat ook de visuele perceptie van harde en zachte vormen. Zo 'oogt' 
een organische vormgegeven muur uit baksteen zachter dan een strakke 
hoekige muur uit baksteen (afbeelding 8). Dit is een belangrijk aspect voor 
de harmonie van een omgeving. Als een spirituele omgeving geen dis
harmonieen kent geldt dat ook voor de associatieve waarden van gebruikte 
materialen en vormen. Door Rasmussen worden de volgende associatieve 
waarden genoemd: hard - zacht, zwaar - licht, glad - ruw, slap - gespannen. 
Voorbeelden van harmonie conflicten: een zuil van graniet (oogt zwaar) op 
een plaveisel van licht gekleurde baksteen, een trottoir dat voor de helft met 
gladde beton tegels en voor de helft met ruwe natuursteentjes is bestraat. 
Harmonie geldt dus voor de kwaliteit van bet materiaal (kleur, vorm, type 
materiaal) en ook voor de associatieve waarden (klank, geur, tactiele waar
den). De symbolische waarde ontstaat uit een combinatie van bovenstaande, 
met bepaalde sociale en culturele waarden en normen. De symbolische 
waarden van een ruimte gaan gepaard met een bepaald gedrag van de 
gebruikers. Een eenzijdig symbolische betekenis van een omgeving laat dus 
weinig speelruimte voor bet individu, bijvoorbeeld een kantoor waar alles op 
een strakke high-tech manier is vormgegeven. 
De behoefte aan bepaalde symbolische waarden komt bet sterkst tot uiting 
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in de prive omgeving van bet individu. Het individu dat meer van uit 
zicbzelf gemotiveerd wordt in plaats van uit zijn sociale omgeving, zal een 
andere symboliscbe betekenis aan zijn of baar omgeving meegeven. Ricbt 

Afb.8 Een 'zachte' en een 'harde' vorm in steen. 

iemand zijn of baar buiskamer in vanuit een eigen visie, of wordt er een 
inricbting gekozen conform aan de groep en voor bet welbebagen van 
anderen. Als bet individu de werkplek inricbt naar eigen inzicbt en niet 
conform de groep kan natuurlijk de symboliscbe waarde gebaseerd op eigen 
waarde en beboefte nog erg minimaal zijn, bijvoorbeeld omdat er de 
voorkeur wordt gegeven aan een zuiver functionele inricbting. Maar ook dan 
beeft dit een symboliscbe waarde, bet geeft snel de aanleiding de persoon 
als rationeel te typeren en niet als creatief of intu'itief. 

2.3.5 Esthetiek 

S. Kaplan (1988a) vertaalt estbetiscbe kwaliteit naar een algemene invals
boek; waarom bebben mensen een voorkeur voor bet een boven bet ander? 
Hij noemt er twee: - een omgeving moet te begrijpen zijn, en - de gebruiker 
moet zicb betrokken voelen bij, c.q. gestimuleerd door, de omgeving. Met 
deze veralgemenisering verdwijnt bet specifieke van estbetiscbe kwaliteit. De 
twee genoemde voorkeuren zijn geen bogere beboefte zoals creativiteit 
(Maslow 1971 ), ze komen meer overeen met de basale wetten (beboefte aan 
betekenis geven, beboefte aan verandering, Vroon 1989). Naar Kaplan's 
eigen zeggen bebben ze tot doel: overleven. Het 'begrijpbaar-zijn' van de 
omgeving staat voor: orde, veiligbeid (Maslow), makkelijk te doorgronden, 
leesbaar. Het stimulerend zijn staat voor: complexiteit, diversiteit, vrijbeid, 
mysterie, uitdaging. Het tweede punt impliceert onzekerbeid, maar dit moet 
wel binnen te controleren grenzen zijn. Kaplan stelt zelf dat bij een voor
stander is van een functionele benadering. Dit heeft bepaalde consequenties, 
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door bet hanteren van zijn begrippen kader zou er volgens hem geen ver
schil zijn in bet 'esthetisch' oordeel van een expert of een leek. Hij stelt 
echter wel (Kaplan 1988b) dat voorkeuren afhankelijk zijn van cognities. In 
dit kader de volgende opmerking van G. Smets8

: Wij verkiezen objecten en 
situaties die een beetje, maar niet te veel afwijken van datgene waar we 
meestal mee te doen hebben (Smets 1986). Zij geeft bier de mondelinge 
toelichting bij, dat bet niveau van een als aangenaam ervaren complexiteit 
voor de expert hoger ligt dan voor de leek. 

2.3.6 Een tijdloze manier van bouwen 

Christopher Alexander heeft bet in zijn boek The Timeless way of Building 
(1979) over de kwaliteit-volle omgeving. Hij probeert in dit boek tot inzicht 
van bet begrip kwaliteit te komen en hij wil de relatie tussen ons zelf en de 
omgeving herstellen. Deze gegevens werkt hij uit tot praktische ideeen in 
bet boek A Pattern Language (1977). 

De objectieve en precieze kwaliteit van een gebouw is volgens Alexander 
niet te benoemen, maar hij probeert bet wel te omschrijven: 
"Een goede omgeving is 'gezond', 'een eenheid', 'levend' en 'zelf-onder
houdend', dit maakt de gebruiker ook levend en zelf-creatief'. Het is volgens 
Alexander moeilijk een objectief verschil tussen goed en slecht aan te geven, 
dit omdat 'bet goede' vele vormen kan aannemen. Een goede omgeving is 
op een subtiele manier vrij van innerlijke contradicties, dat is wat bet 
'levend' maakt. De begrippen die Alexander gebruikt voor de uitwerking van 
de 'goede omgeving' staan in figuur 4. 

Levend: is de meest gebruikte beschrijving van kwaliteit, maar dit vraagt weer 
om een verklaring wat levend is. 
Een eenheid: vrij van tegenstellingen, maar dit begrip staat niet voor beslo
tenheid. 
Comfortabel: op een levende manier, niet benauwend. 
Vrij: dit begrip is als compensatie voor bet gebrek aan openheid in eenheid en 
comfortabel. 
Exact: de beschrijving tot nu toe is wat theatraal, deze term herstelt de balans. 
Het impliceert dat er aan bepaalde wetmatigheden moet worden voldaan. 
Zonder Ego: gaat verder dan exact. Een levenloze, onrealistische plek is altijd 
door een bepaald ego ( of groepsego) bewerkstelligd. 
Eeuwig: spreekt voor zich. 
Elk woord kan meer verwarring geven dan verklaring. 

Figuur 4: De begrippen die Alexander gebruikt om een kwaliteitsvolle omgeving te omschrij
ven. 

8 G. Smets is hoogleraar vormleer op de TU Delft, haar oorspronkelijke vakgebied is de 
omgevingspsychologie. 
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De kwaliteit van de omgeving wordt meer bepaald door de patronen van 
gebeurtenissen die zicb daar afspelen dan door de fysieke omgeving. De 
patronen van relaties zijn belangrijker dan de elementen waaruit de omge
ving is gemaakt. De elementen bestaan op bun beurt ook weer uit patronen 
van relaties. Er is een nauwe relatie tussen de patronen van gebeurtenissen 
en de patronen van ruimte waar in deze gebeurtenissen plaats vinden. Een 
patroon wat levend is beeft de niet-benoembare kwaliteiten en is stabiel. 

Ook Alexander noemt bet belang van barmonie ( even als Rasmussen, Lang 
en Alberts), hij doet bierover de volgende uitspraak: "Een persoonlijke staat 
van harmonie is volledig afhankelijk van de barmonie van deze persoon met 
zijn of baar omgeving." 
De kwaliteit die Alexander omscbrijft ontstaat als er levende stabiele 
patronen op elk omgevingsniveau ontstaan. Het is een organiscb proces, bet 
komt niet tot stand door op orde gebaseerde controle. De kwaliteit komt tot 
stand door naar gevoelens te vragen, niet naar opinies, smaak, of wat 
iemand van een idee vindt. De patronen vormen samen een taal, deze kan 
je niet leren, maar moet je zelf creeren. Een voorbeeld van een patronen 
taal vormt bet boek A Pattern Language (1977) van Alexander. 
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2.4 Samenvatting en conclusies 

Spiritualiteit is een bepaalde, al dan niet tijdelijke bewustzijnstoestand. Deze 
bewustzijnstoestand is een erg individuele ervaring en de wegen om tot deze 
toestand te komen zijn legio. Een spirituele ervaring op zicb wordt door alle 
geraadpleegde bronnen als zeer positief omscbreven. De zijnstoestand van 
bet individu dat spirituele ervaringen beeft gebad, komt qua invulling erg 
overeen met de invulling van bet begrip 'zelf-actualisatie' van Maslow en er 
is een verband met creativiteit gegeven. 

Kenmerken van spiritualiteit. 
- De ervaring gaat gepaard met een gevoel van: vrijbeid, expansie, geluk, 
vrede, liefde, creativiteit. 
- Dicbotomieen worden overstegen: bet individuele en universele, barmonie 
in ratio en gevoel, alles kunnen relativeren. 
- Het berkenning en besef van wie je bent, van ordening en samenhang, de 
totale eenheid (eventueel te benoemen met; bet leven, god, de natuur). 
- Associaties met: mystiek, onuitputtelijke ruimte, samengebalde stilte, res
pect. Uitstijgen boven sociale en culturele banden, boven materiele en 
licbamelijke bindingen. 
- Op dezelfde wijze kan bet ontbreken van negatieve persoonskenmerken 
worden bescbreven: geen twijfels bebben, geen angst kennen, geen span
ningen bebben, totaal niet stress gevoelig zijn, etc. 

De tbeorie van D.Stokols geeft een spirituele visie, als alternatief van een 
instrumentele visie. De invulling van deze visie lijkt gebaseerd op een 
spirituele filosofie, de nadruk ligt op bet individu in plaats van op bet collec
tief, en de overstijging van bet puur functionele naar aandacbt voor de 
meerwaarde. Deze meerwaarde is een samenstelling van dimensies die spiri
tualiteit genoemd kunnen worden. 

Een mogelijke invalsboek is om de persoonskenmerken, die eigen zijn aan 
een spiritueel persoon, als uitgangspunt te nemen. Vervolgens kan worden 
ingegaan op de omgeving-gedrag relaties van deze personen. Er is ecbter 
geen causaal verband te leggen naar bet begrip spiritualiteit. 
Het belang van spiritualiteit is dus een filosofiscbe bescbouwing van een 
nieuwe omgevingtecbnologiscbe visie. Deze visie gaat uit van de veelbeid 
aan capaciteiten die ieder mens beeft, en beeft als praktiscb doel, het 
aanboren van deze capaciteiten. 
D. Van Wagenberg beeft verscbeidene onderzoeken verricbt, uitgaande van 
een soortgelijke visie (van Wagenberg 1982). Binnen bet omgevingstecbno
logiscbe kader gaat bet dus om de capaciteit van bet individu om zijn eigen 
omgeving vorm te geven. Teneinde deze capaciteit te ontwikkelen, moet er 
een besef groeien bij de gebruiker over zijn of baar wisselwerking met de 
omgeving en de inspiratie die bet op kan leveren. 

Hypotbesen: 
- Een spirituele ervaring ondersteunt de ontwikkeling van bet individu, bet 
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geeft inzicbt in te balen bogere doelen en beeft een sterke motiverende 
werking 
- De omgeving kan de transcendente capaciteit van bet individu ondersteu
nen door symboliscbe uitbeelding van spirituele,- religieuze,- en piekerva
ringen. (bet uitbeelden van geluk, barmonie, overstijgen van dicbotomieen) 
- Een positief symboliscbe boodscbap van de omgeving beeft een positieve 
uitwerking op de gebruiker. Een inspirerende omgeving kan aanzetten tot 
creatie. 
- De omgeving kan de latent aanwezige spiritualiteit van bet individu 
versterken. 

De persoonseigenscbappen van arcbitecten kan als een onderbouwing gezien 
worden van bet idee dat de gebruikers bet ontwerpen en ingrijpen in de 
omgeving aan professionals moet over laten, maar wordt de zaak dan niet 
omgedraaid? Ik hen van mening dat door bet vrij kunnen ingrijpen in de 
eigen omgeving juist zelf-actualisatie en een gevoel voor spiritualiteit worden 
ondersteund. Het belang van deze wisselwerking wordt ook aangegeven in 
bet boek Zen and the art of motorcycle maintenance, An inquiry into values, 
van R. Pirsig(1974). 

Dit leidt tot de volgende stelling: 
- Er is een positief verband tussen positieve persoonlijkheidsfactoren en de 
capaciteit de omgeving aan te passen aan de eigen wensen en ideeen van 
bet individu. 

Persoonskenmerken zijn moeilijk te omscbrijven, bet idee wat acbter een 
bepaald begrip schuil gaat is meestal wel duidelijk, maar bet laat zicb niet 
eenduidig definieren. Daarnaast is bet zo dat bepaalde persoonseigen
scbappen aan verandering onderbevig zijn. Creativiteit is volgens H. Cbristi
aanse afhankelijk van kennis, andere persoonskenmerken veranderen weer 
door een spirituele ontwikkeling. 

Tocb zijn er bepaalde redelijk goed onderbouwde testen die een aantal 
interessante persoonskenmerken meten. Ik laat in bet midden of de per
soonlijkbeidstest meet wat iemand is, of wat iemand op dat moment (meest- · 
al onbewust) verkiest te zijn. De persoonlijkbeidstest moet bet volgende 
meten: een algemene indicatie van de mate van positieve persoonskenmer
ken of positieve levensbouding. Ik beb biervoor een aantal testen geselec
teerd, deze staan in figuur 5. Voor wie tocb spiritualiteit aspecten meetbaar 
zou willen maken aan de persoonskant, kan de POI vragenlijst of de 5 PF 
Test een mogelijke basis zijn. 

Stokols geeft al aan dat een overstijgende visie bepaalde metbodologische 
problemen met zicb meebrengt. Spiritualiteit kan dan misscbien niet als een 
wetenscbappelijk te onderbouwen kader worden gebruikt, maar is daardoor 
niet minder van invloed. De spirituele ervaring is sterk individueel en laat 
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Na een selectie op meetpretentie, toepassingswijze en betrouwbaarbeid zijn de volgende 
drie testen bruikbaar voor bet verkrijgen van een algemeen beeld van de persoonlijk

beid van een individu: 
- Nederlandse PersoonlijkbeidsVragenlijst (NPV) 

Meetpretentie: een 7-tal persoonlijkbeidconcepten: Inadequatie, Sociale 
inadequatie, Rigiditeit, Verongelijktbeid, Zelfgenoegzaambeid, Dominantie en 
Zelfwaardering. 
De test beeft als nadeel dat de te meten variabelen bijna allemaal negatieve 
persoonskenmerken zijn. De voordelen van deze test is dat zowel de betrouw

baarheid, als de validiteit voldoende zijn, en de NPV is bruikbaar bij verschil
lende groepen personen. Het meten van rigiditeit is interessant, dit begrip zou 
samenhangen met 'religie als doel' (par. 3.3.2). 

- Vragenlijst voor de Persoonlijke Instelling (POI) 
Meetpretentie: Waarden en gedragingen die indicatief zijn voor zelfactualisatie 
in de zin van Maslow, zoals zelfvertrouwen, spontaniteit, zelfacceptatie, 
onafhankelijkbeid, een flexibele bouding t.o.v. maatscbappelijke normen en om
gangsvormen, een evenwicbtige relatie tussen eigenbelang en altruisme, 
aandacbt voor bet beden en vrij zijn van preoccupaties met betrekking tot 
verleden en toekomst. 
Het voordeel van deze test is dat de meetpretentie gelijk is aan de ideeen over 
een positieve persoonlijkbeid uit de literatuurstudie, de betrouwbaarbeid is 

voldoende. De nadelen zijn de omvang van de test (150 dicbotome items, duur 
45 minuten) en de validiteit is onvoldoende (wel valide voor de belangrijkste 

elementen uit bet begrip zelfactualisatie). 
- Vijf Persoonlijkbeidsfactoren Test (5 PFf) 

Meetpretentie: dimensies in de beoordeling van eigen persoonlijkbeid. De 
factoren die gemeten worden zijn: extraversie, vriendelijkbeid, gewetensvolheid, 

neuroticiteit en ontwikkeling 
Deze test geeft een globale indruk van de persoonlijkheid, de betrouwbaarbeid 
is goed, de validiteit is onvoldoende. 

Figuur 5 Bestaande persoonlijkbeidstesten 

zich niet operationaliseren op een meetbare wijze. Het niet strikt weten
schappelijke karakter van een spirituele benadering maakt bet tot een 
architectuurtheorie en niet tot een ontwerptheorie. 

Spiritualiteit als normatieve filosofie kan aanvaardbaar zijn voor omge
vingstechnologie en voor de architectuur. Het eerste omdat de gebruiker in 
deze benadering centraal staat en bet tweede omdat er rekening wordt 
gehouden met meerwaarde, esthetische kwaliteiten. In een spirituele 
ontwerptheorie zijn de wijsgerige of maatschappelijke inspiratie bronnen, die 
in de gebouwde omgeving gematerialiseerd warden, allen van een positieve 
oorsprong. 

Het verschil tussen spirituele meerwaarde en ander meerwaarde is moeilijk 
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aan te geven, voor het vormen van een spirituele check-list worden beide 
bronnen gebruikt. Deze check-list staat in paragraaf 2.5. 
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2.5 De spirituele check-list 

De spirituele check-list geeft eigenschappen aan van de omgeving die een 
positieve meerwaarde aan deze omgeving geven. De spirituele visie is een 
holistische visie, een spirituele omgeving heeft dus al deze eigenschappen, 
zonder concessies te doen op een of meer aspecten. Alie eigenschappen zijn 
gelijkwaardig, daarom worden ze in alfabetische volgorde weergegeven. 

Aanpasbaar: Makkelijk te veranderen door de individuele gebruiker. 

Comfortabel: Ondersteuning van de gebruiker in al zijn of haar behoeften. 

Duurzaam: Kwaliteitsvol, niet tijdelijk maar voor eeuwig. 

Dynamiek: veranderlijk, ontwikkeling, leven. 

Eerlijk: Een omgevingsfacet is zoals bet er uit ziet, dit impliceert een 
consistentie in kleur, vorm en materiaal. De visuele perceptie strookt met de 
tactiele perceptie. 

Evenwicht: evenwicht tussen licht en donker, evenwicht tussen massa en 
ruimte. 

Handwerk: Persoonlijk, herkenbaar als zijnde gemaakt door mensen. 

Harmonie: Eerlijkheid van de totale omgeving, hierdoor kan de omgeving 
als een entiteit op zich worden ervaren. Milieubewustzijn. 

Individueel: Geen massaliteit, persoonlijk 

Licht: daglicht, helder, kleurrijk, maar niet fel. 

Mileuvriendelijk: Harmonie met de natuurlijke omgeving, duurzaamheid. 

Natuurlijk: Contact met de buitenomgeving, contact met de levende natuur 
en bet gebruik van natuurlijke materialen. 

Organiek: Het gebruik van organische vormen onderstreept de natuur
lijkheid. Er moet een harmonie zijn tussen hoekig/recht, rond/golvend, 
tussen intui'tie en ratio. 
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Symboliek: Verwijzingen naar pos1t1eve culturele waarden (spirituele, 
religieuze en historische waarden). De betekenis van de omgeving die niet 
instrumenteel is. 

Vrij: Een ondersteuning van de individualiteit. Evenwicht tussen herken
baarheid en uitdaging. 

Vrede: vrij van innerlijke contradicties. Harmonie tussen omgeving en 
gebruiker. 
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3 DE WERKPLEK 

3.1.Inleiding 

De werkplek is de individuele ruimte waar iemand meestal werkt (Brill 
1984). Dit individuele karakter geeft de mogelijkheid aan om de spirituele 
visie toe te passen. Dat deze juist voor de werkplek iets zou kunnen beteke
nen komt omdat de individuele invloed op de werkplek over bet algemeen 
minimaal is; de invloed van de organisatorische context (zie omgevingstech
nologisch model, figuur 6, par. 3.3.1 blz.39) is daarentegen erg groot. Dit 
wordt veroorzaakt door de instrumentele visie waarmee een organisatie bet 
kantoorgebouw benadert. Het bouwproces van een kantoorgebouw heeft in 
de praktijk dan ook menigmaal bet volgende verloop: - de keuze van de 
vestigingsplaats en bet bouwterrein, - de keuze van de architect en de eerste 
aanzet tot de vormgeving van bet kantoorgebouw, - vorm van vloeropper
vlak, - ruimtevorm, - afdeling, - arbeidsplaats, - werkplek, - de mens. Dit is 
een nog al bedenkelijke aanpak, omdat de mens centraal zou moeten staan. 
In bet ideaal model is bet proces verloop dan ook precies tegengesteld aan 
bet zo juist geschetste verloop (van 't Hof, 1991). De centrale relatie is de 
mens met zijn of haar werkplek. 

Er is veel literatuur voor handen die kan bijdragen aan de verbetering van 
de werkplek, veel inf ormatie is echter maar in beperkte kring bekend of 
wordt maar op beperkte schaal toegepast voor werkplek verbetering. 
Hiervoor zijn een aantal redenen aan te geven: 

- Onderzoeksresultaten en publikaties zijn van recente datum. Voor
beelden zijn resultaten voortgekomen uit de voor Nederland relatief 
jonge studie omgevingstechnologie en uit bet onderzoek naar bet sick 
building syndrome (van Wagenberg 1989, Schalkoort 1991, Kurvers 
en Leijten 1990a en 1990b, Boerstra 1991). 
- Onderzoeksresultaten zijn van niet-nederlandse oorsprong. Bijvoor
beeld: De BOSTI studie (Brill 1984), bet onderzoeken van J. Vischer 
(1989) en Marans and Spreckelmeyer (1981). Dit geldt ook voor 
relevante theorieen uit de vakgebieden omgevingspsychologie en 
omgevingstechnologie (environmental design) (Gifford 1987, Zeise! 
1981). 
- Informatie is ondoorzichtig voor hen die bet praktisch moeten 
toepassen. Met name kleine en middelgrote bedrijven kunnen bet 
zich niet veroorloven, een van de (schaars aanwezige) deskundigen in 
te schakelen. Het probleem van de toepasbaarheid van uit allerlei 
onderzoek gegenereerde kennis wordt aangegeven door Brill (1984) 
en Marans en Spreckelmeyer (1981). 
- Gebruikers zijn zich niet altijd bewust van de gevolgen van nega-
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tieve omgevingsinvloeden, niet elke negatieve invloed uit zicb in een 
klacbt. De tbeorie van Vroon (1990) kan biervoor een verklaring zijn 
(par. 3.3.1). 
- De onbekendbeid met de dosis - effect relatie van Facility Managers 
betreff ende bepaalde omgevingsinvloeden. Van uit een management 
visie is bet optimaliseren van de werkplek een investering die alleen 
zinnig is als bet resultaat monetair is te maken. Zoals bet positieve 
effect van bet veranderen van een omgevingsfacet door bet meten 
van een produktiviteitsverboging. 

Wat is een optimale werkplek? 

Optimaal betekent zo veel als 'de gunstigste omstandigbeden'. Een optimale 
werkplek is een omgeving die voor de werkplek gebruiker de meest gunstige 
omstandigbeden beeft. 

Wie optimaliseert de werkplek? 

De verantwoordelijkheid biervoor ligt bij twee groepen: ten eerste de 
medewerkers zelf, ten tweede bet management van de organisatie waarvoor 
de medewerkers werken. Deze taak van bet management kan, afhankelijk 
van de bedrijfsstructuur en grootte van de organisatie, bij verscbillende 
typen functies liggen. Voor de duidelijkheid ga ik er van uit dat dit een 
afdeling is die verder zal worden aangeduid als bet facility management. 

Hoe kan bet proces van optimalisatie ondersteund worden? 

De onderzoeksresultaten die mogelijke verbeteringen voor de werkplek 
aangeven moeten bekendbeid krijgen bij gebruikers en facility managers. 
Deze vorm moet dusdanig zijn, dat de relatie tussen de gebruikersbeboeften 
en bepaalde omgevingsfacetten zeer expliciet is. Hiervoor zou een instru
ment moeten worden ontwikkeld. 

Dit is de aanleiding voor de volgende doelstelling: 

Facility managers en medewerkers in dienstverlenende organisaties 
een instrument aanbieden waarmee de omgeving-gedrag relatie op bet 
werkplek niveau verbeterd kan worden. 

De uitwerking van de doelstelling 

Hoewel de beboefte aan invloed van bet individu steeds meer wordt onder
kend (Vroon 1990), zitten gebruikers en management van kantoorgebouwen 
met twee vragen in zake de verbetering van de omgeving: 
- Wat moeten we doen? 
- Waarvoor doen we bet? 
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Behalve de inhoud van het te ontwikkelen instrument is de vormgeving van 
het instrument belangrijk: De antwoorden op bovengestelde vragen moeten 
voor elk omgevingsfacet expliciet met elkaar in verband worden gebracht. 

De afbakening van het probleem 

In een omgevingstechnologisch onderzoek wordt een wetenschappelijke 
onderbouwing gegeven voor mogelijke ingrepen in de fysieke omgeving, die 
als doel hebben: de relatie tussen de omgeving en de gebruiker(s) van deze 
omgeving te verbeteren. In dit onderzoek gaat het om de verbetering, of wel 
optimalisering, van werkplekken. 
Voor het afbakenen van het probleem gaat het in dit onderzoek alleen om 
gebruikers die een groot deel van de werktijd op een vaste plek informatie 
verwerken. De omgeving is het werkplek-niveau in de kantoorgebouwen van 
dienstverlenende organisaties. 

Aan de hand van de vragen die voortkomen uit de doelstelling is de volgen
de probleemstelling geformuleerd: 

Welke omgevingsfacetten ondersteunen de gebruikersbehoeften en op 
welke wijze kan bet belang van deze relatie voor gebruikers en 
facility managers van dienstverlenende organisaties begrijpelijk 
worden gemaakt? 

Uitwerking van de probleemstelling 

Het onderzoek omvat de volgende deelproblemen: 
- Welke omgevingsfacetten ondersteunen de gebruikersbehoeften? 

De gebruikersbehoeften en de omgevingsfacetten moeten worden gei'nventa
riseerd en met elkaar in verband worden gebracht. 

- Hoe kan het belang van het optimaliseren van de werkplek begrij
pelijk worden gemaakt? 

Dit deelprobleem houdt verband met de vorm waarin de informatie wordt 
overgedragen, dus de vorm van het te ontwikkelen instrument. 
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3.2 Onderzoeksopzet 

Het resultaat van bet werkplek-onderzoek moet een instrument zijn waar
mee de werkplek geoptimaliseerd kan warden. Voor bet samenstellen van 
dit instrument zijn er twee niveaus te onderscbeiden: 

- De vorm van bet instrument; 
- De inhoud van bet instrument. 

3.2.1 Het bepalen van de vonn van bet instrument 

De ondersteuning van gebruikers en facility managers kan op verscbillende 
manieren warden vormgegeven, er zijn twee metbodes van kennisoverdracbt 
waarmee binnen de omgevingstecbnologie ervaring bestaat: 
- Een gebruikerstraining 
In een training is de communicatie tussen de informatiegever en de informa
tieontvanger niet eenzijdig. Er kan dus worden ingegaan op individuele 
problemen en bet trainingsprogramma kan op een specifieke groep worden 
aangepast. 
De training is een beproefde vorm, binnen de omgevingstecbnologie toege
past door A.F. van Wagenberg (1975, 1982). In een omgevingstecbnologiscbe 
training worden de mogelijkheden met betrekking tot bet inricbten en 
vormgeven van de omgeving verduidelijkt. Met bebulp van gericbte informa
tie, voorbeelden en proefondervindelijk wordt de gebruiker zicb bewust van 
de omgeving - gedrag relatie. Een training is gericbt op bet individu en zijn 
of baar creativiteit, bet vraagt tevens enige motivatie van de gebruiker. 
- Een patronenboek 
Het patronenboek draagt de informatie in woord en beeld over. De vorm is 
erg gestructureerd en de relatie tussen probleem en oplossing wordt zeer 
direct gelegd. 
Een patronenboek is een metbode van C. Alexander (1977, 1979) en wordt 
reeds toegepast binnen de groep omgevingstecbnologie (van Wagenberg e.a 
1989). R. Marans & K.F. Spreckelmeyer geven in Evaluating Built Environ
ments (1981) bet advies, informatie verkregen uit kantoor-evaluatie onder
zoek over te brengen met behulp van patronen. 

De training heeft als voordeel dat bet meer op bet individu is gericht, dit 
maakt de kans op een positief effect groter. Het individuele karakter is 
tevens ook bet nadeel; de training vind in kleine groepjes plaats, er worden 
dus relatief weinig mensen tegelijkertijd bereikt. 
Het voordeel van een patronenboek is dat bet gescbikt is voor bet bereiken 
van een grotere groep, bet nadeel is echter dat de invloed minder sterk zal 
ZIJn. 

Andere oplossingen zijn combinaties van beide of complexere vormen als 
hypertext of video. De beperkte duur van bet onderzoek is aanleiding om 
deze mogelijke vormen te laten voor wat ze zijn. 
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De vormkeuze bangt samen met de inhoudskeuze, maar wordt voor een 
belangrijk deel bepaald door de baalbaarheid van een training in de kan
tooromgeving van de dienstverlenende sector. 

Het derde deel van bet afstudeeronderzoek (boofdstuk 4) zal, afhankelijk 
van de vorm keus, uit een trainingsexperiment of uit bet opzetten van een 
patronenboek bestaan. 

3.2.2 Het bepalen van de inhoud van bet instrument 

De inhoud van een training wordt beperkt door de tijdsduur die er aan 
besteed kan worden. Daar staat tegenover dat de inhoud van een training 
aan te passen is aan individuele eisen ( afhankelijk van de persoonlijke 
interesses, en van zijn of haar taak binnen een organisatie) en een training 
is aan te passen aan de eisen van de gebouwde omgeving. Een patronen
boek kan vollediger zijn, zo omvat a pattern language (Alexander 1976) 
stedebouwkundige patronen en patronen van details. Het is tevens denkbaar 
dat een patronenboek gebruikt wordt als leidraad voor diverse trainingen. 

De inhoud van training of een patronenboek wordt bepaald aan de hand van 
de literatuur en aan de hand van een exploratief onderzoek onder een 
aantal werkplekgebruikers en een aantal deskundigen op dit terrein. 

3.2.3 Onderzoeksontwerp 

Er zijn voor bet bepalen van de vorm en inhoud van bet instrument twee 
onderzoeksvormen genoemd: de literatuurstudie en een exploratief onder
zoek onder gebruikers en deskundigen. 

De literatuurstudie 

De literatuurstudie heeft de volgende onderwerpen: 
- De gebruikersbehoeften. 

Welke bewuste en onbewuste behoeften zijn er te benoemen? 
Is er een relatie aan te geven tussen deze behoeften en produktivi
teit? 

- Omgevingsfacetten die de gebruikersbehoeften kunnen ondersteunen. 
Welke onderzoeksresultaten zijn er bekend en zijn ze onderling 
consistent? 

Het doel van de literatuurstudie is een inventarisatie van omgevingsfacetten 
die de gebruikerswaardering van de werkplek be'invloeden. 
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Het exploratieve onderzoek 

De tevredenheid met de werkplek wordt bepaald door naar de tevredenheid 
met de buidige werkplek te vragen. Hierbij ontstaat een probleem: de 
omgevingssatisfactie met de buidige werkplek kan boog zijn omdat de 
gebruiker niet weet dat bet beter zou kunnen. Daarbij kan iemand positieve 
attitudes m.b.t. de werkplek bebben (rationeel), maar gevoelsmatig of 
onbewust bepaalde weerstanden ondervinden. Dit kan door gebrek aan 
kennis, door gewenning1 of door bet belang van een rationeel oordeel 
boven dat van een intui:tief oordeel stellen (Vroon 1990). Zo is de attitude 
ten aanzien van verpersoonlijking van de werkplek veelal positief, maar de 
daadwerkelijke verpersoonlijking kent een grote diversiteit (Brill 1984) 
Daarom kies ik als onderzoeksmetbode bet interview en observaties. Dit is 
tevens mogelijk door bet exploratief karakter van dit onderzoeksdeel. lnfor
matie met een bogere betrouwbaarbeid is afkomstig uit bet literatuur
onderzoek. 

Het eerste deel van bet exploratieve onderzoek bestaat uit interviews met 
deskundigen op bet gebied van bet bebeer van de werkomgeving en de 
inricbting van de werkplekken. Het tweede deel bestaat uit interviews met 
werkplekgebruikers en observaties van werkplekken. 

De deskundigen 

De deskundigen zijn specialisten die invloed bebben op de vormgeving en 
inricbting van de werkplek en deskundigen zijn onderzoekers voor wie de 
werkplek tot bun vakgebied beboort. 
De eerste groep deskundigen zijn facility managers en aanverwante bebeer
functies (bedrijfsgezondbeidsdienst ). 
De tweede groep deskundigen zijn onderzoekers werkzaam bij de overbeid 
(Rijksgebouwen Dienst, Sociale Zaken) en bij de Tecbniscbe Universiteiten 
van Delft en Eindboven. 

De deskundigen wordt gevraagd naar bun visie op de werkplek en naar de 
beboefte aan training of een patronenboek. 
Daarnaast worden er specifiek vragen gesteld over bet vakgebied van de 
betreffende ge1nterviewde. Zo bieden facility managers werknemers bepaal
de diensten en facilities aan, gebaseerd op gebruikerseisen, budgettaire 
overwegingen en toekomstvisies. De deskundigen kunnen hun visie geven 
over: 
- Welke faciliteiten moet men de medewerkers aanbieden, 
- Waardoor worden vraag en aanbod m.b.t. faciliteiten bepaald, 
- Zijn de eisen aan de buidige werkplek anders dan in bet verleden, 
- Wat zijn de te verwacbten ontwikkelingen, 

1 Dit is mijns inziens een vergelijkbaar probleem met meetproblemen van de satisfactie van 
verpleeghuisbewoners (in deze branche aangeduid met hospitalisering). 
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Facetten die behandeld warden hebben voornamelijk betrekking op de 
werkplek: meubilair, groen, kunst en verpersoonlijking, kleurstelling, inrich
ting en begeleiding hierbij. 
Daarnaast wordt de werkplek van elke deskundige bekeken en wordt de 
relatie met zijn of haar ideeen gezocht. 

Het exploratieve karakter van dit onderzoeksdeel geeft de mogelijkheid om 
in de diepte interviews veel ruimte te laten voor de eigen visies van de 
deskundigen. 

Gebruikers en bun werkplek 

Interview en observatie vormen een geheel, in de loop van bet interview 
wordt de gehele werkplek bekeken en gefaventariseerd. Het interview wordt 
afgenomen aan de hand van een vragenlijst en de werkplek wordt vastgelegd 
d.m.v een fotoserie. De werkplekken zijn de volgende: 

- 6 werkplekken in een landschap-achtige kantoor (Centraal Beheer), 
- 6 werkplekken in een cellenkantoor (TU Eindhoven), 
- 8 werkplekken in kleine kantoren (diversen). 

De gehanteerde vragenlijst staat in bijlage IL 

De doelen van bet exploratieve onderzoek zijn: 
- Inzicht krijgen in welke omgevingsfacetten extra aandacht verdienen en 
welke mogelijke ontwikkelingen er in de kantorensector te verwachten zijn. 
- Een keuze maken tussen gebruikerstraining of patronenenboek voor bet 
overdragen van de verzamelde informatie. 
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3.3 De Literatuurstudie 

In 3.3.1 wordt ingegaan op de gebruikersbehoeften en de belangen van bet 
facility management voor werkplekverbetering. In 3.3.2 volgen de omgevings
facetten. In 3.3.3 staat een samenvatting en conclusies. 

3.3.1 De gebruikersbehoeften 

Art.3 uit de ARBO wet geeft aan welke behoeften de werkomgeving zou 
moeten ondersteunen, deze zijn: veiligheid, gezondheid en welzijn. Welzijn 
is goede lichamelijke en geestelijke gezondheid (van Dale 1989). Gezond
heid is lichamelijk welzijn (van Dale 1989), dit impliceert dat de term 
'welzijn' uit de ARBO wet refereert naar geestelijk welzijn. Veiligheid 
spreekt voor zich. 
Welzijn wordt meer gespecificeerd in de drie behoeften stadia die volgens J. 
Vischer door de werkplek ondersteund zouden moeten worden: 1) gezond
heid en veiligheid, 2) comfort, 3) satisfactie (Vischer 1989). 
Comfort betekent gemak, geriefelijke inrichting (van Dale 1989), satisfactie 
is een positieve beleving door de gebruiker; beide termen refereren aan 
fysieke en psychische eisen. 
Comfort is volgens W. Heijs een eigenschap van de omgeving (zie par. 3.3.2, 
punt 12]). 
Het gebruik van deze terminologie duidt de behoefte aan een bepaalde 
meerwaarde aan, waarbij bet comfort van de omgeving bet welzijn van de 
gebruikers ondersteund, wat zich vervolgens moet uiten in een grotere 
satisfactie. 

Een theorie die de menselijke behoeften in meerdere verschillende types 
probeert te onderscheiden, is de behoeften-theorie van A Maslow (zie 
hoofdstuk 2). 
De menselijke behoeften volgens Maslow zijn (1948): 
"Lagere behoeften": 

- Fysiologische behoefte (bijv. honger stillen, dorst lessen); 
- Veiligheid, zekerheid, orde, stabiliteit; 

"Hogere behoeften": 
- Ergens toe behoren, affectie, identificatie; 
- Achting, prestige, succes, zelfrespect; 
- Zelfactualisatie of optimale zelfontplooiing 

Het belang van de theorie van Maslow is, dat deze in ontwerptheorieen kan 
worden gebruikt (Lang 1987) en in onderzoek naar arbeidsbeleving (ten 
Hom 1983). Ook geeft deze theorie de dynamiek van de menselijke behoef
ten aan; bet bereiken van iets leidt tot verrijking (Sheerer 1954). 

Eisen aan de omgeving die voortkomen uit meer primaire behoeften als 
veiligheid en gezondheid worden in diverse overheidspublikaties uitgewerkt 
(zie 3.3.2). 
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Daamaast is er de theorie van P. Vroon die een aantal universele menselij
ke behoeften weergeeft, deze resulteren in 'de basale wetten' (Vroon 1990). 
Deze ( evolutionaar zeer oude) wetten vinden hun weerslag in een aantal 
behoeften: 

1) De behoefte aan verandering; de omgeving mag niet te homogeen 
zijn, dit geldt natuurlijk voomamelijk voor primaire aspecten, zoals 
klimatologische omstandigheden; 
2) De behoefte om in te grijpen; dit is de behoefte om te kunnen 
beheersen, bijvoorbeeld de behoefte om de ramen te kunnen openen 
of om de inrichten te kunnen veranderen; 
3) De behoefte om betekenis te geven; prikkels moeten herkenbaar 
zijn, dit heeft betrekking op elke vorm van perceptie; 
4) De behoefte aan een territorium; 
5) De behoefte aan contact met de natuurlijke omgeving; bet totaal 
omringd worden door artefacten is voor de mens een relatief nieuwe 
situatie; bijvoorbeeld de behoefte aan uitzicht. 

ti)eze theorie is een mogelijke uitwerking van onbewuste behoeften, bet 
bestaan van onbewuste behoeften die betrekking hebben op de omgeving 
wordt onderkend door tal van psychologen (Atkinson 1990). Het feit dat bet 
individu bepaalde behoeften niet bewust en rationeel kan herkennen, kan 
een oorzaak zijn voor onterecht verwaarlozen van deze behoeften. 

Voor de mogelijke ondersteuning van hogere behoeften zijn de kennisdo
meinen van de omgevingspsychologie en de omgevingstechnologie een 
ingang (zie het omgevingstechnologisch model). Een tweede ingang is de 
spirituele check list (zie par. 2.5 blz. 27). 

De complexere menselijke behoeften vertonen grote individuele verschillen, 
afhankelijk van persoonskenmerken en bet gehanteerde referentie kader van 
een persoon. Het referentie kader ten aanzien van de werkplek kan bijvoor
beeld bestaan uit eigen ervaringen uit bet verleden, de situatie van collega's 
en de verwachtingen ten aanzien van de omgeving in relatie met een be
paalde functie. Dit betekent dat een medewerker met weinig of geen erva
ring met betere werkplekken de huidige werkplek hoger zal waarderen dan 
wanneer deze medewerker in een vorige functie wel over een betere werk
plek heeft kunnen beschikken (Marans & Spreckelmeyer 1981). 

ff et omgevingstechnologisch model 

Voor de ondersteuning die de omgeving aan de menselijke behoeften kan 
geven is er een interactie model ontwikkeld, dit staat in figuur 6. 

In de omgevingstechnologie wordt er vanuit gegaan dat de omgeving van bet 
individu bestaat uit: 

- Een sociale omgeving; alle mensen waar mee hij of zijn contacten 
onderhoudt, 
- Een fysieke omgeving; alles wat behoort tot de door mensenhanden 
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Organisatoriscbe/maatschappelijke context 

sociale omgeving j 

fysieke omgeving j 

natuurlijke omgeving f 

sociaal aspect 

I runntehJk 
aspect 

service aspect 

Individ 

Figuur 6 Het omgevingstechnologische model: Het individu in interactie met de omgeving 
(Van Wagenberg 1989). 

gemaakte omgeving, 
- Een natuurlijke omgeving; dit spreekt voor zicb. 

In de interactie tussen mens en omgeving zijn er drie aspecten te onderken
nen: 
- Ruimtelijk aspect: De ruimte die iemand nodig beeft voor elke actie 
(bewegen, werken, ontspannen,, etc.), wordt op de werkplek bepaald door 
fysiek elementen. Deze elementen bebben bepaalde ergonomiscbe en archi
tectoniscbe kwaliteiten. 
- Sociaal aspect: De beboefte aan sociale contacten. Dit wordt ondersteund 
door de sociale omgeving, maar ook door de fysieke omgeving door invloed 
uit te oefenen op privacy, territorialiteit, communicatie en de sfeer. 
- Service aspect: De omgeving ondersteunt de fysiologiscbe beboeften; 
veiligbeid, gezondbeid, warmte, licbt, lucbt, geluid. Voor de werkplek beeft 
dit betrekking op bet binnenklimaat, verlicbting en geluid (van Wagenberg 
en Wilmes 1989). 

Het model beeft een organisatoriscbe en een .maatscbappelijke context. Dit 
zijn referentiekaders die door groepen worden gedeeld, een kader als 
entiteit op zicb is een (sub)cultuur. Voor de kantooromgeving wordt nu de 
organisatoriscbe context uitgewerkt en de beboeften die daarmee samen
bangen. 

De organisatorische context 

De organisatoriscbe context kan dan op de volgende wijze worden uitge
werkt: - organisatie cultuur, - formele communicatie, -arbeidsinhoud, - i
mago. Arbeidsinhoud beeft betrekking op de waardering van bet te verricb-
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ten werk (Horn 1983). Deze aspecten vormen de identiteit die een organisa
tie beeft (corperate identity). 

Vanuit bet management gezien is optimaliseren van de werkplek interessant 
als bet de produktiviteit verboogt. Volgens Marans & Spreckelmeyer beeft 
de omgevingssatisfactie invloed op de job satisfactie, de omgeving,- en job 
satisfactie bei'nvloeden de prestatie van de medewerker (1981). Diverse stu
dies zoals van bet 'american productivity center' uit 1982 en de BOST! 
studie (Brill 1982, Vischer 1989), tonen aan dat verbeteringen aan de fysieke 
kant van de omgeving de produktiviteit van de medewerkers met 5 tot 15% 
kan doen stijgen. De salaris kosten van de medewerkers is 5 a 10 maal zo 
veel als de kosten van afscbrijving, beheer en onderboud van bet gebouw (in 
de kantorensector). Dit betekent dat 1 % verbetering in produktiviteit van de 
medewerkers, veroorzaakt door verbeteringen van de fysieke omgeving, de 
produktiviteit van bet kantoorgebouw met 5 tot 10% verboogt (Viscber 
1989). 
Een gulden in de fysieke omgeving investeren kan dus 10 gulden meer aan 
output geven. De vraag die nu nog rest: hoe gaan we die gulden besteden? 
Om dit te beantwoorden wordt in de volgende paragraaf eerst ingegaan op 
omgevingsfacetten die de beleving en waardering van de omgeving bepalen. 
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3.3.2 De omgevingsfacetten 

In deze paragraaf worden de omgevingsfacetten van de kantoorwerkplek 
bebandeld, bet belang van deze facetten ligt in bun relatie met de beboeften 
van medewerkers en organisatie. 

Het startpunt zijn de resultaten van de BOST! studie (Brill e.a 1984). Dit is 
een onderzoek naar bet verband tussen bet kantoorontwerp ( en dan met 
name de werkplek) en de produktiviteit. In dit onderzoek zijn in 5 jaar tijd 
70 organisaties onderzocbt door de bele USA, bet aantal bezochte werkplek
ken is 6000. Dit onderzoek is niet volledig, maar de boge betrouwbaarbeid 
van de resultaten maken bet tot een goed startpunt voor de inventarisatie 
van omgevingsfacetten. 
Na bet bebandelen van deze facetten wordt de lijst met nog enkele andere 
facetten uitgebreid. 

De BOSTI studies 

In de BOST! studies zijn 18 omgevingsfacetten onderzocbt, deze zijn in vier 
groepen geclusterd: de werkplek, omringende condities, psychologiscbe 
constructen en facility ontwerp en management. De facetten bei"nvloeden 5 
maatstaven die als criteria dienen. Dit zijn omgevingssatisfactie, bet commu
nicatie gemak, taaktevredenbeid, prestatie beoordeeld door de medewerkers 
zelf, en prestatie beoordeeld door de supervisor. Bijna alle 18 facetten zijn 
van invloed op de omgevingssatisfactie (zie figuur 7). In figuur 7 worden de 
twee vormen van prestatiebeoordeling samengevoegd tot een maatstaf. 
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Facetten Omgevingsatisfactie Communicatie gemak Taaktevredenheid Prestatie 

1 Omslotenheid X X X 

2 Vloer oppervlak X X 

3 Layout X X X 

4 Meubilair X X X 

5 Ramen ? ? 

6 Temp./Lucht X X 

7 Verlichting X X ? 

8 Lawaai X X X 

9 Privacy X X 

10 Communicatie X X 

11 Pathfinding X X 

12 Comfort X X 

13 Verpersoonlijking X 

14 Status com. X X 

15 De aanblik X 

16 Participatie X X 

17 Flexibiliteit X X X 

18 Bezetting X ? 

Figuur 7 De door de BOSTI studie gemeten invloed van 18 omgevingsfacetten op: - de tevredenheid met de 
omgeving (omgevingsatisfactie.), - het gemak waarmee men in deze fysieke omgeving kan communiceren 
(communicatie gemak), - de satisfactie met de inhoud en mogelijke uitvoering van het werk (taaktevredenheid) en -
de prestatie van de medewerker, naar eigen oordeel en naar het oordeel van zijn of haar superieuren (prestatie). De 
lijst van facetten is niet volledig. 

X betekent dat bet verband is aangetoond, 
? betekent dat het verband waarschijnlijk is, maar niet is aangetoond (Brill 1984). 

De omgevingsfacetten 

Per omgevingsfacet worden drie aspecten behandeld: 
a) De definitie van het facet volgens de BOSTI studie; 
b) De resultaten van de Bosti studie. Hier wordt beknopt weergege
ven aan welke onderwerpen dit facet gerelateerd is. 
c) Toevoegingen aan deze resultaten, onderbouwd met andere 
literatuurbronnen. 

I De werkplek: De individuele ruimte waar iemand meestal werkt. 

1] De mate van omslotenheid van de werkplek: 
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a) Het type en de configuratie van de fysieke barriere om de werkplek. 
b) - Gerelateerd aan de omgevingstevredenheid. 
- Gerelateerd aan privacy. 
- Gerelateerd aan esthetische kwaliteit. De kantoren die erg onaantrekkelijk 
werden gevonden waren geheel open (kantoortuin), de meest aantrekkelijke 
kantoren waren half-open. 
- Gerelateerd aan type werk. 
c) Een ruimte die geheel omsloten is, beet een kamer. Het aantal mogelijke 
werkplekken, en dus bet aantal personen, in een kamer bepaalt bet kantoor
type: 
- kamerkantoor, max. 4 personen in een kamer; 
- groepskantoor, 5-12 personen; 
- open kantoor, meer dan 12 personen (arbeidsinspectie 1990). 
Een kantoor met niet geheel omsloten plekken is een half open kantoor. 
De fysieke barriere om de werkplek bei:nvloedt de privacy. Er zijn drie typen 
privacy te onderscheiden: auditieve privacy, visuele privacy en Privacy in 
conversatie of bij bet telefoneren (Becker e.a. 1991). 
Om de auditieve privacy en de privacy in conversatie of bij bet telefoneren 
te garanderen moet de werkplek volledig zijn afgeschermd (zie ook: lawaai 
en privacy). 
De visuele privacy kan ondersteund warden met scbermen (boven oogboog
te) (zie ook privacy). 
Kantoortuinen (geen omslotenheid) warden estbetisch als erg onaantrekke
lijk beoordeeld. Dit kan samenhangen met andere problemen die zich in 
kantoortuinen voordoen (zie: temperatuur en binnen klimaat, privacy en 
ramen). 
Het feit dat half-open kantoren, esthetisch gezien, aantrekkelijker warden 
bevonden dan kamerkantoren, kan niet samenhangen met andere problemen 
van de werkplek zelf (zie: temperatuur en binnen klimaat, privacy en 
ramen). Het kan wel zo zijn dat bet samenhangt met de kwaliteit van routes 
in kamerkantoren. Gangen in kamerkantoren hebben geen ramen, dit geeft 
orientatie problemen en maakt bet tot onaantrekkelijke verblijfruimtes, ook 
de vaak orthogonale structuur van een gangenstelsel komt de esthetische 
kwaliteit niet ten goede. 

2] Vloer oppervlak 

a) Hoeveelheid vloeroppervlak (in vierkante meters) wat een individu tot 
zijn of baar werkplek kan rekenen. 
b) - Niet gerelateerd aan de omgevingstevredenheid. 
- In een cellenkantoor bestaat meer tevredenheid met een bepaald aantal 
vierkante meters dan met bet zelfde aantal vierkante meters in een open 
kantoor. 
Als de ruimte waarin men verblijft als te klein wordt ervaren ontstaat er een 
gevoel van claustrofobie. Wordt bet aantal mensen in een ruimte als te veel 
ervaren dan beet dat crowding (Gifford 1987). Beide gevoelens leiden tot 
stress (Schalkoort 1991). 
Als er weinig ruimte per werkplek beschikbaar is dan kunnen er klimaatpro-
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blemen ontstaan, de warmte belasting wordt te boog en de ventilatievoud 
wordt te laag. Daarbij is bet mogelijk dat werkplekken op ongunstige 
plaatsen warden gesitueerd: te dicbt bij een raam (koudeval) of een deur of 
te dicbt bij een warmte of ventilatiebron (Scbalkoort 1991). 
Te kleine werkplekken warden sneller onoverzicbtelijk en de ruimtes zijn 
moeilijker scboon te maken. Dit kan problemen geven voor de veiligbeid: 
bet brandgevaar is boger en er zijn minder vlucbtwegen (Scbalkoort 1991) 

NEN 1824 (1990) geeft de volgende normen voor netto-vloer oppervlakte: 
Functie: Minimaal optimaal 
A) Uitvoerend kantoorwerk 7 9 
Ruimte voor: werkblad, ladenblok, stoel en kast 
B) Als A) + beeldscbermwerkplek 9 11 
C) Als B) + overleg met 4 personen 13 14 
D) Als B) + overleg met 2 personen 11 12 
E) Als B) + overleg met 6 personen 18 18 
F) Als E) + bestuurlijke verant- 28 28 

woordelijkbeden ( representatieve ruimte) 

3] Layout werkplek 

a) Fysieke inricbting van de werkplek. 
b) - Gerelateerd aan omgevingstevredenheid. 
- Voldoet meestal niet aan de uit te voeren taak, bebalve in nieuwe kanto
ren. 
- Belangrijke fysieke aspecten: een ingang, omsloten, twee weekbladen, face
to-face gesprek mogelijk, geen collega direct voor de eigen werkplek. 
- Een betere layout beeft effect op comfort, status, en gemak van communi
catie. 
c) De layout van de werkplek is een complex begrip, bet refereert naar 
omslotenbeid, bet boudt verband met bet oppervlakte en de vorm van de 
werkplek en bet omvat de inricbting van de werkplek. 
Bij dit facet doet Brill (1984) eigenlijk een aanbeveling voor de omsloten
beid (punt 1 ]): de werkplek moet een ingang bebben en omsloten zijn. Deze 
aanbevelingen bouden verband met status, en bet gemak van communicatie. 
Andere aanbevelingen om de omgevingstevredenheid te vergroten: twee 
werkbladen, face-to-face gesprek mogelijk, geen collega direct voor de eigen 
werkplek. Twee werkbladen is vooral belangrijk voor een werkplek met een 
beeldscberm. De inricbting zelf beeft dus net als de omslotenheid invloed op 
bet gemak van communicatie. 
Aspecten van lay-out warden ook bebandeld bij: comfort, status, en gemak 
van communicatie. 
Over de vorm van een kamer zegt Nasar bet volgende: Een vierkante kamer 
wordt meer gewaardeerd dan een recbtboekige en kamers met een plafond 
boger dan standaard warden ook meer gewaardeerd (Gifford 1987). 
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4] Meubilair: 

a) Verplaatsbare objecten voor gebruik en als ornament. Meubilair onder
steunt taken, is een status symbool, is een aanwijzing tot gedrag, is een 
esthetisch element. 
b) - Een groter werkblad geeft een grotere omgevingstevredenheid. 
- Behoefte aan een kapstok. 
- Teveel niet geordende papieren verlaagt de omgevingssatisfactie. 
- Kwaliteit, duurzaamheid van het meubilair be1nvloedt de omgevingssatis-
factie. 
- Veel aspecten van het meubilair zijn gerelateerd aan comfort, en aan 
omgeving en taak tevredenheid. 
c) De BOST! studies belicbten twee kanten van het meubilair: de bruikbaar
beid en de meerwaarde. 
De relatie tussen de grootte van het werkblad en de omgevingstevredenheid, 
heeft met de bruikbaarbeid en met de meerwaarde te maken. Dit geldt ook 
voor de invloed van kwaliteit en duurzaamheid van het meubilair op de 
omgevingssatisfactie. 
Meubilair op de werkplek zijn de volgende elementen: een bureau (bestaan
de uit een of meerdere werkbladen en uit een of meerdere ladenblokken), 
een bureaustoel, archiveringsruimte (open en/of gesloten kasten), schermen, 
een vergaderplek (tafel met 2 tot 6 stoelen), kapstok en prullenbak. 

De bruikbaarheid van meubilair: 
Het meubilair moet aan een aantal ergonomische normen voldoen (CP 21 
Arbeidsinspectie 1990, NEN 1812, NPR 1813, van der Sar 1985). Voor een 
goede werkhouding moeten de bureaustoel en het bureau individueel 
worden afgesteld, een goede instelling is met name belangrijk voor een 
beeldschermwerkplek. 
De aanwezigheid van een beeldscherm en de hoeveelbeid benodigde 
uitlegruimte stellen eisen aan de grootte van het werkblad en aan de 
hoeveelheid archiveringsruimte. 

5] Ramen 

a) Deze hebben de volgende functies; daglicht en zonlicht toetreding, 
uitzicht op buiten-omgeving, ventilatie, een dynamisch toegevoegd aspect 
aan de kantooromgeving, een manier om te weten wat voor weer het is, of 
welk seizoen bet is, visuele ontsnapping (ver weg gelegen objecten als con
trast tussen alle objecten in de kantooromgeving die alle relatief dicht bij 
zijn), een bron van ·passieve zonnebitte. 
b) - Heeft geen aantoonbare invloed op de 5 maatstaven. 
- Het psychologiscbe voordeel dat een raam kan geven kan groter zijn dan 
vele andere fysieke aspecten die door de gebruikers als belangrijk genoemd 
worden. 
c) De BOST! studies onderkennen bet grote belang van ramen, maar 
kunnen bet niet aantonen. 
De mens beeft beboefte aan afwisseling en variatie in zijn of haar omgeving, 
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en beboefte aan contact met de natuur (Vroon 1990). Uitzicht geeft een 
visuele ontsnappingsmogelijkheid en geeft contact met bet buitenklimaat, de 
gebruiker kan zien wat voor weer bet is, of welk seizoen bet is. 
Een goed uitzicbt is niet beeldvullend (lnui 1980) en is vanuit de werkplek 
waar te nemen. Het uitzicbt is optimaal als de skyline en de hemel zijn waar 
te nemen en als groen en verder weg gelegen objecten deel uit maken van 
bet beeld. Een uitzicbt op een binnen gebied voldoet bier niet aan (Meer
dink 1988). 
Daglicht en zonlicbt toetreding besparen energie kosten ( op licht en warm
te ), maar moeten wel regelbaar zijn (zonwering). 
Ramen hebben ook een functie in de ventilatie. De kans op gezondheids
klacbten in kantoorgebouwen is bet kleinst in gebouwen die zijn voorzien 
van een eenvoudige klimaatinstallatie en te openen ramen (Kurvers en 
Leijten 1990). 

II Omringende condities: percepties die door specifieke sub-systemen van 
het gebouw gegenereerd warden. 

6] Temperatuur en lucbtkwaliteit 

a) Thermiscb comfort is afhankelijk van de relatie tussen warmteproductie 
en warmteverlies, dit wordt bei:nvloed door temperatuur, vochtigbeid en 
luchtstromingen en door persoonskenmerken, kleding en mate van inspan
ning van de gebruiker. 
b) - 50% van de onderzocbte kantoren werden te koud of te warm bevon
den. 
- Voor 10% van de medewerkers is de lucbtkwaliteit een probleem, het be
invloedt de tevredenheid met de omgeving. 
- Temperatuur fluctuaties bei'nvloeden de taaktevredenheid. 
- Het kunnen controleren van de temperatuur vermindert bet aantal proble-
men en verboogd bet comfort. 
c) De arbeidsinspectie (1990) spreekt bier over binnenklimaat, deze wordt 
bepaald door: - de lucbttemperatuur, -de gemiddelde stralingstemperatuur, -
de oppervlaktetemperatuur van de vlakken in de ruimte, - de lucbtvocbtig- · 
beid, - de lucbtsnelbeid (tocbt) en - de lucbtzuiverbeid, het aanwezig zijn 
van binderlijke of zelfs scbadelijke stoffen in de lucbt (ventilatie ). Deze 
aspecten bepalen de bebaaglijkheid, de bebaaglijkheid is tevens afhankelijk 
van de uit te voeren activiteiten, de gedragen kleding en de individuele bei'n
vloedingsmogelijkheden van de genoemde factoren. 

De klacbtenpercentages liggen in Nederland boger (Preller 1990), dit heeft 
geresulteerd in het 'sick building' onderzoek. 
Het onderzoek naar bet 'sick building syndrome' ricbt zich op klacbten van 
kantoorbewoners, uit dit onderzoek blijkt dat het grootste deel van de 
klacbten wordt veroorzaakt door problemen met bet binnenklimaat. De 
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bedrijfsgezondheidsdienst RBB noemt drie categorieen van klachten (Kur
vers e.a 1990a, 1990b): 
a) Klachten over het thermisch comfort: 

te warm; te koud; temperatuurswisselingen; tocht; koude voeten. 
b) Klachten over de luchtkwaliteit: 

bedompte, muffe of benauwde atmosfeer; lucht is te droog. 
c) Aspecifieke klachten: 

hoofdpijn; vermoeidheid, lusteloosheid; oogirritaties, droge of prik
kende ogen; keel-, neus- en luchtwegirritaties; huidirritaties; duize
ligheid; misselijkheid; onaangename smaak of geur. 

Bij een dertigtal door de RBB uitgevoerde onderzoeken werd in 94% van de 
gevallen een diagnose gesteld. De belangrijkste oorzaken zijn het thermisch 
binnenklimaat (veroorzaakt klachten van categorie a,b enc) en onvoldoende 
verse luchttoevoer (veroorzaakt klachten in categorie b enc). Daarnaast zijn 
voor de aspecifieke klachten nog een viertal andere oorzaken: 
onjuiste beeldschermopstelling, geluidshinder ( door airco ), chemische 
verontreiniging in lage concentraties en microbiologische verontreiniging. 

De binnenklimaatproblemen zijn het grootst in gebouwen met een gesloten 
gevel en volledige luchtbehandeling. Problemen worden ook veroorzaakt 
door het gebrek aan warmte-accumulerende massa van het gebouw en een 
lage mate van warmte uitwisseling tussen bouwmassa en de binnenlucht. 
Ook de warmte afgifte van personen, verlichting en apparatuur is van 
invloed (Boerstra 1991). 
Andere problemen zijn: Te groot verschil stralings,- en luchttemperatuur, te 
groot temperatuurverschillen tussen luchtlagen, te snelle temperatuur
wisselingen, problemen met de luchtvochtigheid en statische elektriciteit. 

Het beperken van klimaatproblemen vraagt om een eenvoudige klimaatin
stallatie, te openen ramen en buiten zonwering. 
Het kunnen controleren van de temperatuur vermindert het aantal proble
men en verhoogt het comfort (Brill 1984). Op de werkplek moet de tempe
ratuur bij te regelen zijn op -3°C en + 3°C ten opzichte van de basis tempe
ratuur. Dit moet eenvoudig zijn en het resultaat van de handeling moet niet · 
te lang op zich laten wachten. Dit is alleen mogelijk in een kamerkantoor. 
Ventilatiekanalen en -filters moeten regelmatig gereinigd worden, er moeten 
genoeg vierkante meters per persoon zijn (zie lay out) en voldoende bouw
massa. 
Daarnaast zijn er eisen voor de inrichtingsmaterialen: lage isolatiefactor, 
lage ab-, desorptiefactor. 

7] Verlichting 
a) De hoeveelheid licht en de kwaliteit van licht (verdeling, schaduw, kleur, 
aanwezigheid van spiegeling, flikkering) 
b) - Verlichting geeft weinig problemen 
- De kwantiteit is gerelateerd aan de omgevingssatisfactie 
- Spiegeling of reflectie be'invloedt de omgevingssatisfactie 
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- Bijna in de helft van de gevallen is er te veel licht. 
c) De hoeveelheid kunstlicht op de werkplek moet regelbaar zijn, deze is 
namelijk afhankelijk van de individuele behoeften, de wisselende hoeveel
heid daglicht en de verschillende taken (schrijfwerk of beeldschermwerk) die 
op de werkplek worden uitgevoerd. Ook de daglichttoetreding zelf moet 
regelbaar zijn, met name bet direkte zonlicht. 
Daglichttoetreding gecombineerd met makkelijk regelbaar kunstlicht maakt 
bet mogelijk energie te besparen. 

Voor kantoorwerk zijn er de volgende richtlijnen te geven: 
- Bij een taak van korte duur, of bij daglichttoetreding, is de benodigde 
lichtsterkte van bet kunstlicht 300 lux. 
- Zonder daglicht toetreding en bij een langere taakduur is de benodigde 
lichtsterkte 500 lux ( Oborne 1987). 
- Bij zeer gedetailleerde taken (tekenwerk) of bij gebruikers met een 
slechter gezichtsvermogen, is benodigde lichtsterkte van bet kunstlicht 750 
lux (in combinatie met daglicht). . 
- Bij een beeldscherm taak moet de lichtsterkte niet hoger zijn dan 400 lux 
(NEN 1890). 

Slecht licht op de werkplek kan te weinig of te veel licht zijn, maar ook 
hinderlijke reflecties, schitteringen, flikkeringen en te grote contrasten 
kunnen problemen geven. 
Reflectie is bet percentage teruggekaatst licht, uitgedrukt in procenten. 
Reflectie eigenschappen van meubilair en bouwkundige elementen zijn 
afhankelijk van bet materiaal en de kleur. Het al dan niet hinder ondervin
den van reflectie wordt bepaald door de invalshoek van bet licht, de kijk
richting en de lichtsterkte. 
De luminantie van een voorwerp is de lichtsterkte per m2

, deze is afhanke
lijk van de reflecterende eigenschappen van bet voorwerp. De luminantie
verhouding tussen twee vlakken is bet contrast. Grote contrasten werken erg 
vermoeiend voor de ogen. 

8] Lawaai 

a) Niet gewild of irrelevant geluid. 
b) - gerelateerd aan de mate van omslotenheid van de werkplek. 
- Lawaai is gerelateerd aan de omgevingstevredenheid. 
- Als bet meest onaangenaam wordt telefoongerinkel, praten en lawaai van 
bet ventilatie systeem ervaren. Het minst onaangenaam is achtergrond 
muziek en lawaai van typemachines en andere kantoormachines. 
c) Lawaai kan de aanleiding zijn voor auditieve privacy problemen, deze zijn 
gerelateerd aan de mate van omslotenheid van de werkplek. Telefoongerin
kel en praten van derden worden alleen afdoende buiten de werkplek 
gehouden bij een kamerkantoor. Het lawaai van bet ventilatie systeem is bet 
minst aanwezig bij de toepassing van een eenvoudige klimaatinstallatie en te 
openen ramen. Het lawaai van open ramen wordt niet door de BOSTI 
studie genoemd als een groot probleem, dit houdt waarschijnlijk verband dat 
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deze geluidsbron zelf te bei"nvloeden is (Boerstra 1991). 

III Psychologische constructen: Complexere begrippen die door meer 
omgevingsfacetten gelijktijdig bei"nvloed worden en zich manifesteren in 
attitudes of in gedrag. 

9] Privacy 

a) Controle over interacties en communicatie met anderen ( definitie van 
Margulis). 
b) - Privacy is gerelateerd aan de omgevingstevredenheid. 
- Er is vaak te weinig privacy. 
- Privacy is afhankelijk van de omslotenheid van de werkplek. 
c) Privacy is selectieve controle over sociale interactie en over informatie 
over jezelf. Privacy is dus niet alleen de mogelijkheid om je af te kunnen 
sluiten, bet is ook de mogelijkheid tot contact maken (Gifford 1987). 
Uit de vorige facetten blijkt dat de mogelijkheid van privacyregulering bet 
grootst is in een kamerkantoor. Het onderzoek van van Wagenberg en 
Wilmes (1989) geeft aan dat auditieve privacy problemen zowel in kantoor
tuinen als in kamerkantoren voorkomt, er is dus in bet algemeen een slechte 
geluidsisolatie in kantoren. 

10] Communicatie: 

a) Gemak en fysieke ondersteuning van de communicatie tussen personen; 
face-to-face, telefoon. memo's, brieven en officiele documenten. 
b) - Het gemak waarmee men kan communiceren bei"nvloedt de omgevings
satisfactie. 
- Het gemak om tot communicatie te komen is gemiddeld, maar de onder
steuning van communicatie is laag. 
c) Volgens de BOSTI studie ondersteunt een kamerkantoor de commu
nicatie beter dan een open kantoor, dit is met name belangrijk voor de 
communicatie tussen personen; face-to-face en per telefoon. Communicatie 
kan ook ondersteund worden door de facilitaire diensten; interne post en 
computernetwerk. 
Op bet afdelingsniveau is het belangrijk dat er ruimtes zijn voor formele 
communicatie en ruimtes voor informele communicatie. Volgens F. Becker 
wordt met name bet belang van de informele communicatie onderschat 
(Becker 1992). 
De inrichting van de werkplek kan de communicatie bei"nvloeden, is er een 
apart zitje of zit de gesprekspartner achter een groot bureau op een hogere 
stoel? Ook tegenlicht bei"nvloedt de communicatie en de hoeveelheid galm 
en echo in de ruimte. 

11] Pathfinding: 
a) De wijze waarop mensen bun weg kunnen vinden. 
b) - Pathfinding bei"nvloed het communicatie gemak. 
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- Alleen nieuwe medewerkers en bezoekers bebben in een aantal gevallen 
problemen met bet vinden van de weg. 
- De grootste problemen doen zicb voor als de indeling van bet kantoor 
recentelijk is veranderd. 
- Routes worden gekozen op criteria van efficientie en niet met sociale of 
estbetiscbe overwegingen. 
- De openheid van bet kantoor beeft geen invloed op de mogelijkheden van 
patbfinding. 
c) Een aanverwant be grip is adressering: de wijze waarom mensen een 
bepaald persoon in bet kantoor kunnen vinden. 
Patbfinding kan ondersteund worden met een goede bierarcbiscbe opbouw 
van de routes en met bebulp van bewegwijzering. Naambordjes bij de ingang 
van een afdeling en bij de werkplek ondersteunen de mogelijkheid een 
individueel persoon te vinden. Dit laatste wordt moeilijk bij een kantoortuin 
en in een dynamiscbe organisatie waarin medewerkers minder vaak op een 
plek te vinden zijn. 
Problemen met patbfinding en adressering kunnen gedeeltelijk worden 
opgelost door gebruik te maken van bezoekersruimte. Een bezoeker wordt 
bij dit systeem in deze ruimte ontvangen en naar de plaats van bestemming 
begeleid. 

12] Comfort: 

a) Persoons-gerelateerde, taak-gerelateerde en omgevingsfactoren moeten 
samen als een systeem bet fysieke comfort en de gezondbeid van de mede
werkers ondersteunen. In de Bosti studie worden ecbter twee aspecten van 
comfort onderzocbt (stoel comfort en comfort met de werkblad boogte ). Het 
totaal beeld probeert men te krijgen door te vragen naar 'de capaciteit om 
lang te werken aan bet werkblad'. 
b) - Comfort bei.'nvloedt de omgeving satisfactie; 
- Een comfortabele stoel is de belangrijkste bron voor de totale comfort. 
- Verstelbaar meubilair (bureaustoel en bureau) verboogt bet comfort. 
- Grotere omslotenheid van de werkplek vergroot bet comfort. 
c) Comfort is een complex begrip en is net als welzijn op alle omgevingsfa
cetten van toepassing. W. Heijs noemt comfort ecbter niet een psycbologiscb · 
construct, maar een eigenscbap van de omgeving (Heijs 1989). Comfort is 
een eigenscbap van de omgeving, die aangeeft in boeverre de omgeving, 
door bet bezit van de daarvoor noodzakelijke fysieke kenmerken, in staat is 
tegemoet te komen aan de fysiologiscbe, sociale en psycbologiscbe aspecten 
van de woonbeboeften, die de gebruikers in de loop van bet gebruiksproces 
met betrekking tot de omgeving hebben ( definitie van W. Heijs, in zijn 
oorspronkelijke vorm gedefinieerd voor de woonomgeving). 
Vanuit deze visie is comfort noodzakelijk voor bet welzijn van de gebruikers 
en is de ondersteuning een dynamisch proces. 
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13] Verpersoonlijking: 

a) Veranderingen aangebracht met als doel: -iets uitdrukken aan de gebrui
kers of - bet verbeteren van de relatie tussen wat de gebruiker nodig heeft 
en de ondersteunende capaciteiten van de omgeving. Dit kan door verande
ringen van bet meubilair of de inrichting, andere kleuren en materialen, of 
bet uitstallen van objecten. Verpersoonlijking ondersteunt de identiteit van 
bet individu (of groep) en kan de territoriale behoefte bevredigen. 
b) - meer dan 2/3 van de ondervraagden vinden bet belangrijk om persoon
lijke items op de werkplek te hebben (foto's, posters, planten). 
- In nieuwe kantoren is er eerst enige terughoudendheid 
- Ruimte om persoonlijke objecten neer te zetten of op te hangen en dit ook 
daadwerkelijk doen, bei"nvloeden beiden de omgevingssatisfactie. 
- verpersoonlijking is makkelijker in omsloten werkplekken. 
- Verpersoonlijking vind altijd plaats, of bet nu mag of niet. 
- Medewerkers vinden dat verpersoonlijking van andere medewerkers bet 
kantoor een beter uiterlijk geven. 
c) Verpersoonlijking en de mogelijkheid hiertoe houdt verband met de 
omgevingssatisfactie: 
- Volgens Brill e.a (1984) staat de mate van verpersoonlijking los van bet 
beleid van de organisatie op dit punt ( er is wel enige terughoudendheid in 
een nieuwe situatie ). 
- Volgens Bechtel & Zeisel (1987) staat bet al dan niet toestaan door bet 
management los van de mogelijkheden die de fysieke omgeving voor 
verpersoonlijking biedt. 
- Verpersoonlijking is zelf-expressie en staat in verband met territorialiteit, 
maar ook identificatie en bet uitdragen van een groepslidmaatschap valt bier 
onder (Zeisel 1981). 
- Bechtel en Zeisel ( 1987) stellen bet volgende: "Een hoge graad van verper
soonlijking correspondeert met bet zich op zijn gemak voelen in de omge
ving". Hierbij wordt nog de opmerking gemaakt dat dit niet hoeft te corres
ponderen met comfort. Dit komt niet overeen met de theorie van W. Heijs 
die personificatie comfort als deelgebied van comfort aangeeft (Heijs 1989). 
De omgeving kan de verpersoonlijking ondersteunen; omsloten werkplekken, 
verplaatsbaar meubilair, de mogelijkheid om iets op te hangen en ruimte om . 
iets neer te zetten. 
Het management kan de verpersoonlijking ondersteunen; keuzevrijheid in 
inrichtingselementen, prikborden, ruimte en mogelijkheden om dingen neer 
te zetten en op te hangen. 
"to Display" betekent uitstallen, maar ook ontplooien, een streng beleid voor 
bet plaatsen van planten en kunst moet dus niet ten koste gaan van de 
individuele display-behoeften. 
Volgens de BOSTI studies vinden medewerkers dat verpersoonlijking van 
andere medewerkers bet kantoor een beter uiterlijk geven, bet tegengestelde 
wordt weleens als argument gebruikt om de mogelijkheden om te verper
soonlijken te beperken. 
De BOSTI studies geven ook aan dat verpersoonlijking de territoriale be
hoefte kan bevredigen. Hiermee wordt een tot nu toe niet genoemd psycho-
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logiscb construct geYntroduceerd. 

Territorialiteit is een patroon van gedrag en attitudes van een individu ( of 
groep) die gebaseerd is op perceptuele, mogelijke of werkelijke controle 
over een gedefinieerde fysieke ruimte, object of idee (Gifford 1987). 

14] Status communicatie 

a) Het proces waardoor de plaats van een individu in de organisatie bierar
cbie af te lezen is aan bet type werkplek. 
b) In de Bosti studie beeft 2/3 van de ondervraagde bet idee dat de werk
plek een status representeert; 
- Personen met een bogere status bebben een bogere omgeving satisfactie. 
- 2/3 wil meer status ondersteuning van de fysieke omgeving als ze promotie 
krijgen, dit betekent meestal meer vloeroppervlak en een speciale lokatie in 
bet gebouw. 
c) Dit facet is in NEN 1824 (1990) terug te vinden in de 'representatieve 
ruimte' voor medewerkers met bestuurlijke verantwoordelijkheid, deze is 
vastgesteld op 10 m2 extra. 

15] De aanblik 

a) De impressie van de aantrekkelijkbeid, visuele kwaliteit en toevoegingen. 
De aanblik is een gevolg van design van de fysieke omgeving. Factoren die 
van invloed zijn: 
- de arcbitectuur, - de kleuren en materialen, de stijl, conditie en kwaliteit 
van bet meubilair, - de mate van netbeid en geordendbeid, - in boeverre is 
de werkplek te onderscbeiden van andere werkplekken, -de mate van onder
boud en scboonheid, de mate van verpersoonlijking. 
De aanblik beeft een symboliscbe waarde, bet verklaart en geeft betekenis. 
b) - Verandering in de omgeving geeft een aanzienlijke verboging van de 
visuele waardering. 
- De waardering voor de visuele kwaliteit is gerelateerd aan de omgevings
satisfactie. 
- de waardering voor kleuren is niet boog, de gebruikte materialen worden 
over bet algemeen wel gewaardeerd. Er is geen verband gevonden met de 
omgevingssatisfactie. 
- Medewerkers die bun omgeving verpersoonlijken met persoonlijke items 
waren meer tevreden met de aanblik, dan zij die dat niet gedaan badden. 
c) De aanblik is eigenlijk de visuele meerwaarde van de omgeving, overeen
komstig kan er ook aandacbt worden besteed aan andere vormen van 
perceptuele meerwaarde: 
- auditief: goede akoestiek door bet juiste gebruik van zacbte en barde 
inricbtingsmaterialen. Muziek in niet-werkruimtes (gangen, lift) 
- reuk: bet voorkomen van een muffe geur door een goede reiniging van 
werkplekken en klimaatinstallatie. Bloemen op de werkplek. 
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IV Facility management: In de Bosti studie wordt gekeken naar bet beleid 
inzake ontwerp en gebruik van de omgeving 

16) Participatie 

a) Betrokkenheid bij bet ontwerpproces. 
b) - Participatie verboogt werk,- en omgevingssatisfactie. 
- Het participatie-niveau wat bet belangrijkst wordt bevonden is de werk
plek; waar kom ik te zitten en met welk meubilair? De grootte van de 
werkplek en de kleurstelling is minder belangrijk. 
c) Het te ontwikkelen instrument moet als bulpmiddel kunnen dienen bij 
participatie. 

17] Flexibiliteit: 

a) Aanpasbaar aan,- en te verbeteren bij, veranderende beboeften. 
b) In de Bosti studie beeft bet facet flexibiliteit geen betrekking op de 
werkplek. Wei wordt genoemd dat bet veranderen van de inricbting (aanpas
baarbeid) vaker voorkomt dan bet veranderen van tussenwanden. 
- Een boge werk,- en omgevingssatisfactie is gerelateerd aan een lage 
frequentie aan werkplek verplaatsing. 
De flexibiliteit van een kantoorgebouw moet niet ten koste gaan van de 
werkplek. Nadelige effecten kunnen zijn: 
- klimaatproblemen en een slecbte auditieve privacy door bet ontbreken van 
tussenmuren, of bet toepassen van licbte verplaatsbare binnenmuren. 
- bet ontbreken van de mogelijkbeid een 'eigen' werkplek te creeren, veroor
zaakt door de vele interne verbuizingen. 
c) Flexibiliteit wordt als belangrijkste kenmerk van bet moment (en in de 
toekomst) genoemd door Maris (1991/92) en Duijn (1991). Dit is onder 
andere gebaseerd op bet toenemende individualisme. 

Hier is geen sprake van een eenduidige formulering van begrippen. Flexibili
teit is een term die uit de bouwkunde afkomstig is, deze beeft betrekking op 
de veranderbaarbeid van bet gebouw. De mogelijkbeid om individueel te 
kunnen ingrijpen is gelijk aan aanpasbaarbeid. Aanpasbaarbeid betekent de 
mogelijkbeid bet binnenklimaat te regelen, bet kunnen regelen van kunst
licbt en daglicbttoetreding, de mogelijkheid de inricbting te veranderen en 
bet kunnen verpersoonlijken van de werkplek. 
De groeiende aandacbt voor aanpasbaarbeid is terug te vinden in bet 
aanbod van meubilair; de werkplek wordt een bouwsysteem en een ergono
miscbe kwaliteit voor bet individu. Het bouwsysteem boudt in dat de meeste 
kantoorprogramma's zijn opgebouwd uit makkelijk te combineren werkbla
den, ladenblokken en accessoires. Eenieder kan zijn of baar eigen bureau 
samenstellen uit scbakelbare bladen, kabelgoten, een telefoon of computer 
ondersteuning, etc. De ergonomiscbe kwaliteit uit zicb in nog beter verstel
bare stoelen en verstelbare ( of instelbare) tafels en bet besef dat gebruikers 
afwisseling belangrijker vinden dan 'de ideale bouding'. 
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18] Bezetting 

a) Het aantal werkplekken in een vertrek. 
b) Lage bezetting: -betere communicatie, -betere privacy. 
- 1/3 van de ondervraagden wil bet liefst een prive ruimte. 
- meer dan 2/3 wil een kleine bezetting ( de categorie die bier voor in de 
Bosti studie werd gebruikt was 2 tot 8 personen). 
c) De resultaten van de BOSTI studie bevestigen de al bij diverse punten 
genoemde voorkeur voor bet kamerkantoor. 

Er volgen nu 4 toevoegingen; de eerste twee (19 en 20) vallen onder de 
categorie werkplek, de laatste twee (21 en 22) vallen onder de categorie 
facility management. 

19] Het beeldscberm 

Het gebruik van een computer vraagt extra aandacbt bij bet inricbten van de 
werkplek. Het wegwerken van kabels en de werkhoogte voor bet toetsen
bord zijn bierbij minder problematiscb dan bet plaatsen van bet beeld
scberm. Bij bet werken met een beeldscberm is de kijkricbting anders en de 
bouding dwingender dan bij lees,- en scbrijfwerk, tevens is de visuele 
inspanning groter (Hungenberg 1991, van der Sar 1985, den Buurman et al. 
1985). 
Beeldscbermen kunnen niet recbt of scbuin voor bet raam staan, er treedt 
dan namelijk verblinding op. De gebruiker kan ook niet met de rug naar bet 
raam acbter bet scberm zitten, dan ontstaan er problemen met reflectie. 

De richtlijnen uit de literatuur voor een goede beeldschermopstelling: 
- De oogafstand (afstand tussen oog en beeldscherm) moet tussen de 450 en 
600 mm zijn, bij voorkeur 500 mm. 
- De blik op bet beeldscherm moet parallel lopen met bet raam. 
- Het scberm moet minimaal 3m van bet raam verwijderd zijn. 
- De beeldscbermhoogte moet eigenlijk variabel zijn, voor de gebruiker 
moet de bovenste regel op bet scberm maximaal op oogboogte te staan. 
- Vermijdt reflectie door de juiste verlichting. 
- Contrast scberm - omgeving 1:10 (een bureaulamp is ongescbikt voor bet 
verlicbten van een beeldscberm taak) 
- Beperkte draai'ingsmogelijkheden van bet scberm in verband met spiege
ling. 
- Dikte van bet toetsenbord maximaal 4 cm. 
- Een lager werkblad ( de dikte van een toetsenbord) dan voor lees,- en 
scbrijfwerk. 72 cm is bierbij een compromis, bet werkblad moet verstelbaar 
zijn in boogte of instelbaar zijn. 
- Diepte van bet werkblad minimaal 90cm, de breedte van bet werkblad 
minimaal de breedte van bet toetsenbord en 1 of 2 scbrijf /lees vlakken. 
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20] De natuurlijke omgeving 

Herstel van stress situaties gaat sneller en completer als de personen 
blootgesteld warden aan een natuurlijke i.p.v. aan een stedelijke omgeving 
(Ulrich, 1991). De positieve invloed van de natuurlijke omgeving is bekend 
maar onderzoek hiernaar richt zich meer op natuurgebieden en stedelijk 
groen dan op groen binnen de kantoor omgeving. 
H. Vos (1990) geeft aan planten in de kantoor omgeving twee doelstellingen 
mee, te weten representativiteit en verbetering van bet werkklimaat. Repre
sentatie wordt vervolgens als volgt ingevuld: "een bijdrage aan de esthetische 
vormgeving". Vos signaleert vervolgens dat medewerkers wegkwijnende 
planten, zonder of met een negatieve representatieve waarde, toch handha
ven. Hij schrijft dit toe aan gewenning van de bewoners. Maar mijns inziens 
kan bet ook zo zijn dat representatie meer inhoudt dan esthetische vormge
ving, planten vertegenwoordigen de natuur en dat gaat gepaard met bepaal
de gevoelswaarden (meerwaarde ). Het behouden van een wegkwijnende 
plant spreekt voor zich. 
T. Alberts en M. van Huut (1990) gebruiken planten ook omdat deze een 
positieve invloed op bet binnenklimaat hebben (luchtvochtigheid). Uit recent 
onderzoek blijkt dat planten ook verontreinigingen uit de lucht kunnen 
halen (Nasa onderzoek, Vos 1990). Dat individueel ingebrachte planten in 
bet kantoor sneller blijken te verpieteren dan planten van een professionele 
interieurbeplanting komt vaak door gebrek aan kennis. De keuze en plaat
sing van planten in afhankelijk van diverse voorwaarden, zoals licht, tempe
ratuur en luchtbeweging. Een bezoekster van bet NMB gebouw typeerde de 
rondleiding als een boswandeling, dat komt niet alleen door de hoeveelheid 
groen, maar ook doordat bet gebouw in harmonie is met bet groen. Het 
belang van harmonie is al eerder genoemd. 

21] Dienstverlening (van Wagenberg en Wilmes 1989) 

Dit facet omvat de catering, schoonmaak en onderhoud en technische dienst. 
Dienstverlening is zorg voor bet comfort. J. Regterschot (1988) werkt 31 
categorieen van aandachtpunten voor bet facility management uit, al deze 
aandachtpunten zijn vormen van directe of indirecte dienstverlening. Belang- · 
rijke directe dienstverlening op werkplek niveau: 
- gebruikersinstructies ten aanzien van de zonwering, lichtinstallatie, etc.; 
- groenvoorziening; 
- kantoorbenodigdheden; 
- kunst; 
- personeelsservices: klachten en opmerkingen, manus van alles; 
- schoonmaken van de werkplek; 
- telefoon. 
Wat niet expliciet bij de personeelsservices genoemd wordt, is de ondersteu
ning voor bet inrichten en verpersoonlijken van de werkplek (manus van 
alles?). 
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22] "Corporate identity" 

De buisvesting wordt bijna altijd als middel gebruikt om de klant aan te 
spreken (Regterscbot 1988), maar bet ontwerp en de inricbting van bet 
kantoorgebouw kunnen ook bijdragen aan de groepsidentiteit. Beide zijn 
positieve kwaliteiten van de omgeving, zolang ze maar niet ten koste gaan 
van de identiteit van de individuele medewerker. Positieve voorbeelden van 
kantoren met een sterke corporate identity zijn; bet gebouw van de NMB
Postbank in Amsterdam en bet gebouw van Centraal Bebeer in Apeldoorn. 
Maar er zijn ook tal van slecbte voorbeelden: gebouwen waarbij de corpora
te identity voorrang beeft op de bruikbaarbeid van bet gebouw en op gebrui
kerseisen. Een voorbeeld is bet gebruik van vliesgevels met getint glas; in 
deze kantoren kunnen de ramen niet open, de binnentemperatuur wordt 
veel te makkelijk be'invloed door de buitentemperatuur en zonnnestraling en 
bet uitzicbt wordt door de kleur van bet glas beperkt. 

56 



3.3.3 Samenvatting 

De literatuurstudie is ingegaan op twee onderwerpen: 
- De gebruikersbehoeften; 
- Omgevingsfacetten die de gebruikersbehoeften kunnen ondersteunen. 

De gebruikersbehoeften 

De medewerkers. 
Diverse bronnen onderkennen het bestaan van een complex aan gebruikers
behoeften. Er worden behoeften aangegeven die onbewust zijn en behoeften 
die persoonsafhankelijk zijn. Het referentiekader van bet individu is bier een 
interfererende variabele. Belangrijk is de dynamiek van een aantal beboef
ten, ze kunnen afhankelijk van fysiologiscbe, sociale en psycbologiscbe om
standigheden veranderen. 
De primaire beboeften van bet individu vragen bepaalde basiskwaliteiten 
van omgeving; een goed binnenklimaat, voldoende licbt, etc. 
Complexere beboeften (zoals identificatie, achting, zelfontplooiing) vragen 
om een dynamische ondersteuning: aanpasbaarheid en regelvrijheid. 

De organisatie 

Een optimale ondersteuning van de gebruikersbehoeften komt de produkti
viteit van de medewerkers ten goede. Naast het ondersteunen van bepaalde 
basisbehoeften kan de organisatie ook complexere behoeften ondersteunen 
door een breed pakket aan mogelijkheden aan te bieden en de gebruikers te 
motiveren van deze mogelijkheden gebruik te maken, zonder dat dit ten 
koste gaat van aanpasbaarheid en regelvrijheid. 

De omgevingsfacetten 

De facetten die de gebruikersbehoeften ondersteunen zijn in dit boofdstuk 
weergegeven. Deze voorlopige lijst is een uitgangspunt voor de interviews 
met gebruikers van werkplekken en deskundigen. Na de interviews wordt de 
checklist voor de optimale kantoorwerkplek samengesteld. 
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3.4 De deskundigen 

Tot nu toe komen alle inzichten betreffende het begrip "optimale werkplek" 
uit de literatuur. De theorie zo als die tot nu toe is gevormd heeft echter 
enkele beperkingen. Er is namelijk nog geen rekening gehouden met 
mogelijke toekomst visies en het is ook nog niet bekend in hoeverre Ameri
kaanse visies toepasbaar zijn op Nederlandse situaties. De interviews zijn 
een toetsing van de theorie aan enkele visies uit de praktijk. Uit de litera
tuur zijn een aantal aandachtspunten geabstraheerd die aan diverse des
kundigen zijn voorgelegd. Verschillende aandachtspunten dienen als leidraad 
voor verschillende interviews, afhankelijk van welke deskundigheid de 
geinterviewde vertegenwoordigt. 
De interviews zijn in twee ronden afgenomen. De volledig uitgewerkte inter
views staan in bijlage 1. 

3.4.1 De eerste interview ronde 

In grote dienstverlenende organisaties is de conditie van de werkplek 
afhankelijk van de visies van de (facility) managers. Leggen zij het zwaarte
punt op het drukken van de werkplekkosten, of zijn ze ook geinteresseerd in 
het verhogen van de produktiviteit door middel van investeringen in de 
werkplek? Dit laatste is van direct belang voor de mogelijkheden van een 
gebruikerstraining. 
In de eerste interview ronde worden er een viertal managers geinterviewd. 
Orie van hen zijn facility managers, de vierde is manager van een advies 
groep van een internationaal meubel- en inrichtingsbedrijf. De eerste drie 
interviews behandelen de volgende onderwerpen: 

Hoe werkt het facilitaire bedrijf? 
Wat zijn de visies op het vakgebied, nu en in de toekomst? 
Hoe wordt er in de organisatie omgesprongen met de werk
plek? 
Hierbij komen onderwerpen als aanpasbaarheid, meubilair en 
verpersoonlijking aan de orde. 
Eventueel een bespreking van het binnenklimaat. 
De mogelijkheden van gebruikersondersteunende concepten, 
zoals een training. 

De manager van het advies bureau heeft een breed werkterrein, en derhalve 
een brede visie. Het vierde interview zal voornamelijk over het vakgebied en 
de toekornstvisie gaan, en minder over specifieke facilitaire invullingen. 
De geinterviewden zijn: 

1 AG.B. Lefering 
Regio Manager Facilitair Bedrijf 
P1T Telecom Regio Den Haag 

2 W.Jansen 
Facility Manager 
Centraal Beheer Verzekeringsmaatschappij Apeldoorn 

3 J.G.M. Barnhoorn 
Hoofd Afdeling Facilitair Bedrijf 
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Mininisterie van Verkeer en Waterstaat Den Haag 
4 R. Lommerse 

Manager Adviesgroep 
Aspa Office Consultancy Group Utrecht 

3.4.2 De tweede interview ronde 

De uitgangspunten voor de tweede interview ronde zijn in principe bet 
zelfde als voor de eerste interviews. Een toevoeging bier op, zijn vragen die 
voortkomen uit de resultaten van de eerste interview ronde. 
In de tweede ronde zijn 5 onderzoekers gei"nterviewd, de behandelde onder
werpen zijn enigszins afhankelijk van de specialismen van de personen in 
kwestie: 

5 W.R. Pullen 
Hoofd van de afdeling Huisvesting, Beheer en Onderhoud 
Rijksgebouwendienst 
Directie Advisering en Onderzoek 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu. 

In bet interview met W. Pullen wordt er ingegaan op de visies van de facility 
managers en zijn eigen visie ten aanzien van de werkplek. 

6 T.A.J. Schalkoort 
Directie Gezondheid 
Directoraat Generaal van de Arbeid 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

De beer Schalkoort is bekend als onderzoeker van bet sick building syndro
me. In dit interview wordt eveneens ingegaan op de visies van facility 
managers en wat optimaliseren inhoudt. 

7 J. Graafmans 
Bio Medische Gezondheids Techniek 
Technische Universiteit Eindboven. 

De beer Graafmans is ergonoom en is bekend met werkplek-onderzoek. In 
dit interview wordt er ingegaan op de mogelijke consequenties van een 
ruimere definitie van de werkplek, zoals deze in voorgaande interviews naar 
voren is gekomen. Er wordt ingegaan op het fenomeen "desk-sharing" en . 
comfort. 

8 H. van Hoogdalem 
Sociaal-psycholoog verbonden aan bet onderzoeksinstituut 
voor Stedebouw, Planologie en Architectuur (OSPA) 
Tecbniscbe Universiteit Delft. 

De gei"nterviewde is zeer breed georienteerd, diverse aspecten van de 
werkplek komen aan bod; toekomstvisie, meubilair en bet onderzoek van 
OSPA. 

9 Mevr. K. Danders 
Onderzoek en ontwikkeling 
Bedri jfsgezondheidsdienst 
RABO Bank Utrecht. 

Daar mevr. Danders niet aan een ministerie of universiteit is verbonden, 
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schetst zij een beeld van bet onderzoek dat direct voor een organisatie van 
nut kan zijn. 

3.4.3 De Resultaten 

De uitgewerkte interviews en de samenvatting van de twee interviewrondes 
staan in bijlage 1. De resultaten van de besproken onderwerpen zijn samen 
te vatten in de volgende punten: 

1. Er is een brede interesse in toekomst visies. 

Hierbij wordt getracht uit bet maatschappelijke kader concrete verande
ringen van de fysieke omgeving te abstraheren. Of zoals R. Lommerse bet 
zei: "Meubilair is de hardcopy van ideeen en mogelijkheden die zich op dat 
moment voor doen". Ideeen die zich op dit moment voor doen zijn de 
volgende: Interesse in bet milieu (1 x genoemd) en mogelijkheden voor 
bezuinigingen ( 4 x genoemd). Dit tweede punt raakt bet eerste op bet punt 
'terugdringen woon - werkverkeer'. 

2. Facility managers zoeken mogelijkheden om de kosten te controleren. 

Bezuinigen betekent in eerste instantie bet terugdringen van de werkplek
kosten. Hiervoor zijn de volgende opties beschikbaar: - Veel mogelijkheden 
voor de facility manager voor bet maken van een eenduidig beleid (staat in 
verband met punt 4), -bet kleiner maken van de werkplek, bet 'indikken' 
(staat in verband met punt 5?), - minder werkplekken (zie punt 3). T. 
Schalkoort geeft aan dat kostenbesparing een vorm van sub-optimaliseren 
kan zijn, productiviteitsverhogende maatregelen vallen namelijk niet binnen 
dit kader. 

3. Visies ten aanzien van teleworking en desk-sharing. 

Thuiswerken is 5 x als een reele optie genoemd, bet woon - werkverkeer zal 
minder worden en bet kantoorgebouw kan kleiner en/ of eenvoudiger 
(bijvoorbeeld: minder parkeerplaatsen). In twee interviews en in de visie van 
Regterschot wordt thuiswerken als niet reeel genoemd, dit vanwege de 
sociale contacten. Mijns inziens zijn de mogelijkheden van teleworking erg 
afhankelijk van persoonskenmerken, de functieinhoud en de concrete 
invulling (3 dagen per week, of een week in de maand). Over mogelijke 
besparingen die tele-working zou kunnen opleveren is weinig bekend ( de 
werkplek thuis kost ook geld). Thuiswerken biedt wel de mogelijkheid voor 
de volgende kosten sparende maatregel: desk-sharing. Het delen van een 
werkplek is ook mogelijk bij part-time werk en niet direct gebouw gebonden 
werk (vertegenwoordigers, externe adviseurs, etc.). Desk-sharing wordt in 4 
interviews als mogelijkheid genoemd, en in 2 interviews als onmogelijkheid. 
Frappant hierbij is bet feit dat dezelfde observaties tot tegengestelde visies 
leiden, blijkbaar is de eigen voorkeur bier doorslaggevend. Het hebben van 
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een eigen plek (territorium wordt als tegenargument gebruikt, bet relati
veren van bet belang van de werkplek wordt als argument voor desk -
sharing gebruikt (zie punt 5). 

4. Visies ten aanzien van verpersoonlijking van de werkplek. 

Het belang van verpersoonlijking wordt ofwel gerelativeerd, of er wordt 
verwezen naar mogelijke alternatieven ( 6 x genoemd). Slecht een maal 
wordt expliciet bet belang van verpersoonlijking genoemd. Het relativeren 
van verpersoonlijking en bet aangeven van alternatieven gebeurt met name 
door facility managers; bet geeft hen de mogelijkheid alle werkplek facetten 
beter te controleren. Als alternatieven worden bet verpersoonlijken d.m.v. 
direct functionele aspecten (kantoorartikelen) genoemd, bet verpersoonlij
ken van de werkplek thuis of door middel van kleding. 

5. Het relativeren van het belang van de werkplek. 

De werkplek wordt op diverse wijzen gerelativeerd, enerzijds wordt de 
fysieke omgeving gerelativeerd ten opzichte van de sociale omgeving, 
anderzijds wordt het schaalniveau gerelativeerd ten opzichte van hogere 
schaalniveaus. Genoemde facetten die een hogere prioriteit hebben dan de 
werkplek: 

H. van Hoogdalem en K. Donders geven bet belang van de 
functie inhoud aan. H. van Hoogdalem maakt hierbij de opmerking 
dat we nog erg weinig weten op dit gebied (met name voor kleinere 
kantoren). K. Donders komt met enkele taakaspecten die belangrijk 
kunnen zijn voor het wel bevinden van de medewerkers: - bewegings
vrijheid, - formele en informele contacten, - beslissingsmogelijkheden, 
- hoeveelheid verschillende taken (hoe meer verschillende taken, hoe 
meer vrijheid). 

Samenhangend met de functie inhoud wordt de sociale omge
ving als zeer belangrijk genoemd (4 maal) en de mogelijkheden voor 
communicatie binnen de organisatie ( 4 maal). Het gaat bier bij niet 
alleen om de formele, maar ook om de informele communicatie. 

Het belang van andere bouwkundige niveaus hangt samen met 
de mogelijkheden voor communicatie (van vergadermogelijkheden tot 
koffiehoekjes). Andere bouwkundige niveaus (van wandelgangen tot 
buiten het gebouw) zijn geven de mogelijkheid om te ontsnappen aan 
de werksfeer ( twee keer genoemd). Door de werkplek voor bet 
individu te optimaliseren kan onvrijheid in een breder perspectief 
ontstaan (" Vrijheid voor de een kan onvrijheid voor de ander bete
kenen"; T. Schalkoort). 

"Koffie drinken is ook werk" (R. Lommerse) 
"De werkplek is de plek waar je werkt" (W. Pullen) 
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6 De mogelijkheden voor een gebruikerstraining 

Voor managers van de gebouwde omgeving is training van de gebruikers 
geen reele optie. Dit vanwege bet kostenaspect, of vanwege de relatief 
beperkte invloed van de gebruikers. "Je moet de managers bereiken, vertel 
deze dat de werkplek een instrument is" (W. Jansen). 

7 Visies ten aanzien van verstelbaar meubilair 

Van de vier geinterviewden met ergonomiscbe kennis zijn er twee voor een 
individuele begeleiding bij bet instellen van bet meubilair. De andere twee 
bebben bet idee dat gebruikers bet zelf kunnen uitzoeken, dit omdat bet 
persoonlijk kunnen verstellen belangrijker is dan bet daadwerkelijk vinden 
van de beste instelling, of omdat de ideale instelling iiberbaupt niet bestaat. 

8 De stand van zaken 

Visies en ideeen met betrekking tot de werkplek verscbillen nogal eens en 
zijn erg afhankelijk van de functie en persoonlijkbeid van de geinterviewde. 
Een onderzoeker die veel geconcentreerd werk doet op een vaste locatie is 
al snel voorstander van een eigen, omsloten werkplek. Als men meer op de 
kosten moet letten en/of niet zo sterk aan een werkplek is gebonden, dan 
wordt de werkplek als bet daadwerkelijk bebben van een eigen plek gerelati
veerd. In dit laatste geval wordt er ook weer gezocbt naar altematieven voor 
het kamerkantoor (experimenten bij bet Ministerie van Verkeer en Water
staat en bij de RijksGebouwen Dienst). 
Totaal gezien betekent dit dat visies op de werkplek gekleurd zijn (H. van 
Hoogdalem) en veelal beperkt (T. Scbalkoort). 
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3.5 De gebruikers 

Het bezoek aan een aantal werkplekken vormt bet tweede deel van bet 
exploratief onderzoek. Even als in bet eerste deel ( de interviews met 
deskundigen) wordt de kennis uit de literatuur vergeleken met de situatie in 
de praktijk. Het doel van deze vergelijking is niet zozeer de bestaande 
kennis op een wetenscbappelijk verantwoordelijk wijze te toetsen. Belang
rijker is bet signaleren van biaten in de kennis en bet signaleren van 
omgevingsfacetten die extra de aandacbt verdienen. De keuze voor bet 
diepte interview boven een scbriftelijke enquete is reeds in de onderzoeks
opzet toegelicbt (paragraaf 3.2.5). De interviews en observaties moeten bet 
tot nu toe gevormde beeld van de werkplek met praktiscbe voorbeelden 
toelicbten, bijvoorbeeld door een aantal bebandelde facetten te visualiseren. 
De volledig uitgewerkte interviews en de gebruikte enquetelijst staan in 
bijlage 2. 

3.5.1 De bezochte werkplekken 

Door de omvang van elk diepte interview en de observaties is bet aantal te 
bezoeken werkplekken op 20 gesteld, biervan zijn er 18 daadwerkelijk 
bezocbt. Er is een driedeling te maken in de bezocbten werkplekken, de 
eerste groep bestaat uit 6 werkplekken binnen een organisatie met groeps
kantoor, de tweede groep bestaat uit 6 werkplekken binnen een organisatie 
met een kamerkantoor, de derde groep is een rest groep. De twee groepen 
van 6 maken bet mogelijk de werkplekken binnen een organisatie onderling 
te vergelijken. Welke overeenkomsten en verscbillen zijn er binnen een 
organisatie te signaleren? Daarnaast vind er een vergelijking plaats tussen 
bet groepskantoor en bet kamerkantoor, deze vergelijking is beperkt doordat 
er kleine steekproeven (twee maal 6) uit grote populaties zijn genomen. De 
rest groep beeft tot doel de variatie in de totale steekproef te vergroten. 
Voor deze laatste groep zijn er 5 verscbillende kantoren bezocbt. 

Groep 1: 
1 t/m 6 

Groep 2: 
7 t/m 12 

Groep 3: 
13 
14 

15 
16 

17 

Werkplekken in bet boofdkantoor van Centraal Bebeer 
te Apeldoorn (de facility manager W. Jansen is een van. 
de gei'nterviewde deskundigen); 

Werkplekken in bet boofdgebouw van de TU Eind
boven; 

Werkplek in een klein advocatenkantoor te Rotterdam; 
Werkplek in een kleine organisatie voor vlucbtelingen
bulp te Rotterdam; 
Werkplek bij de zelfde organisatie als 14; 
Werkplek in een middelgroot ingenieursbureau te Rot
terdam; 
Werkplek binnen een tamelijk gei'soleerde vakgroep van 

63 



de TU Delft; 
18 Werkplek in een van de grotere gebouwen van P1T 

Telecom den Haag (werkterrein A. Lefering, een van 
de geYnterviewde deskundigen). 

3.5.2 De vragenlijst en de observaties 

Interview en observatie vormen een geheel, in de loop van het interview 
wordt heel de werkplek bekeken en ge'inventariseerd. Het interview wordt 
afgenomen aan de hand van een vragenlijst. De observaties gebeuren tevens 
aan de hand van deze vragenlijst; elk besproken onderwerp, wordt waar 
mogelijk d.m.v. de observaties geillustreerd. 

De vragenlijst kent open en gesloten vragen, en heeft de volgende opbouw: 
- De context: * Kenmerken van de organisatie 

* Demografische variabelen 
* Functie kenmerken 

- De fysieke omgeving: 
* Gebouw kenmerken 
* Type werkplek 
* Bouwkundige elementen van de werkplek 
* Inrichting 
* Meubilair 
* Andere inrichtingselementen 

De fysiek omgeving wordt ge'inventariseerd en er wordt gevraagd naar 
de aanpasbaarheid en de waardering. 
- Het binnenklimaat, verlichting en uitzicht. 
Ook deze kenmerken worden geYnventariseerd, er wordt naar de 
regelvrijheid van de klimaatinstallatie gekeken. Ook bier wordt naar 
de waardering en beleving gevraagd. 
- Interactie met de sociale omgeving: 

* Verschillende privacy aspecten 
* Communicatie 

- Waardering werkplek: 
* Waardering alle behandelde deelaspecten 
* W aardering totaal 
* Waardering omgeving van de werkplek 
* Toelichting positieve en negatieve kanten 

- M.b.t. toekomstvisies (zie ook de interviews met deskundigen): 
* Behoefte aan informatie over de werkplek 
* Mening over thuiswerken en desk-sharing. 

De volledige enquetelijst staat in bijlage 2 

Alie genoemde omgevingskenmerken uit deze lijst worden geobserveerd, 
kleinere inrichtingselementen worden ge'inventariseerd en de werkplek wordt 
gefotografeerd. Eventueel kunnen opvallende of ongewone aspecten ( of 
ontbrekende aspecten) door de ge'interviewde worden toegelicht. Van elke 
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werkplek wordt een schets gemaakt. 
In de observaties wordt bet volgende onderscheid gemaakt: 

- De gegeven situatie: De omgevingskenmerken waar de geinter
viewde geen of indirect (bijvoorbeeld via inspraakcommisies) invloed 
op heeft. Dit zijn bouwkundige facetten, de installaties en de door de 
organisatie bepaalde inrichtingselementen. 
- Aanpasbaarheid en toegevoegde elementen: omgevingsfacetten die 
de gebruiker kan veranderen en facetten die hij of zij zelf heeft 
toegevoegd. Deze laatste groep elementen spelen een belangrijke rol 
bij de verpersoonlijking van de werkplek. 

Bij de observaties van de mate van verpersoonlijking zijn de volgende 
aandachtspunten van belang: 

- Volgens Brill e.a (1984) staat de mate van verpersoonlijking los van 
bet beleid van de organisatie op dit punt ( er is wel enige terughou
dendheid in een nieuwe situatie ). 
- Volgens Bechtel & Zeise! (1987) staat bet al dan niet toestaan door 
bet management los van de mogelijkheden die de fysieke omgeving 
voor verpersoonlijking biedt. 
- Verpersoonlijking is zelf-expressie en staat in verband met terri
torialiteit, maar ook identificatie en bet uitdragen van een groeps
lidmaatschap valt bier onder (Zeise! 1981). 
- Bechtel en Zeisel (1987) stellen bet volgende: "Een hoge graad van 
verpersoonlijking correspondeert met bet zich op zijn gemak voelen 
in de omgeving". Hierbij wordt nog de opmerking gemaakt dat dit 
niet hoeft te corresponderen met comfort. 

Literatuur gebruikt voor de interviews; Piet (19 .. ), literatuur gebruikt voor 
de observaties; Zeisel (1981), Craig (1987) en Bechtel & Zeise! (1987). 

3.5.3 De Resultaten 

Het merendeel van de kantoorwerkers had problemen met bet binnenkli
maat, dit werd meestal aangeduid als een regelprobleem (knoppen die niet 
te bedienen zijn of geen resultaat geven). Dit regelprobleem had in een 
aantal gevallen als oorzaak een slecht regelbare of een slecht functionerende 
klimaatinstallatie. Daarnaast zijn er ook bouwkundige oorzaken voor bet · 
probleem aan te wijzen: de open structuur van bet Centraal Beheer gebouw, 
de grate gevoeligheid voor de buiten temperatuur van bet TU gebouw en 
gebouwen met niet te openen ramen. Ook sigarettenrook heeft een nadelige 
invloed op bet binnenklimaat. 

Gebruikers die een positief totaaloordeel geven, werken in een fysieke 
omgeving waar aandacht aan is besteed. Dit kan enerzijds door de organisa
tie en anderzijds door de gebruiker zelf gedaan zijn. Een goed voorbeeld 
van bet eerste geval is Centraal Beheer. De gebruikers merken dat er door 
middel van verbeteringen aan de fysieke omgeving aandacht aan hen wordt 
besteed. Deze groep waardeert de mogelijkheid een eigen sfeer aan de 
omgeving te geven 'slecht tot redelijk'. In bet tweede geval heeft de organi
satie nauwelijks een facilitair beleid, maar de gebruikers zijn wel tevreden 
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met de vrijheid die ze hebben en de mogelijkheid een eigen sfeer aan de 
werkplek te geven. Dit zijn meestal mensen die een eigen kamer hebben. 
Alle werkplekken die door de gebruikers als positief beoordeeld worden 
bebben een eenduidige sfeer; deze is individueel bepaald of beleidsmatig 
(' de bele groep') bepaald. 
Gebruikers met een negatief oordeel hebben een werkplek die geen eendui
dige of geen eigen sfeer heeft. In een aantal gevallen komt dat door het feit 
dat er teveel mensen op een kamer zitten of omdat het oppervlak van de 
werkplek te klein is. In deze werkplekken is er geen eigen territorium te 
ontdekken, de graad van verpersoonlijking is laag. 

Een kamer alleen wordt dus positiever beoordeeld dan een ruimte die met 
meerdere mensen wordt gedeeld. 
Werkplekken die een beboorlijke mate van verpersoonlijking bebben, zijn 
ook werkplekken die positiever worden beoordeeld. 
Het is echter niet zo dat eenpersoonskamers per definitie meer verpersoon
lijkt zijn dan meerpersoonskamers. 
Verpersoonlijking vind altijd plaats, als het beleid strenger is gebeurt het 
ook maar wel voorzichtiger. Waarscbijnlijk heeft bij Centraal Bebeer een 
extra plantje op de werkplek net zo'n grote impact als een bak woestijnratjes 
10 jaar geleden. Beide zijn namelijk een uiting van 'bet zich op je gemak 
voelen', alleen de uiting is gerelativeerd aan de fysieke omstandigbeden. 
(Waar veel lawaai is moet men harder schreeuwen om gehoord te worden.) 
Zelf-expressie is de belangrijkste component van verpersoonlijking. Dit 
gebeurt door aspecten toe te voegen die voor de gebruiker zelf een bepaal
de betekenis hebben en aspecten die een boodschap overbrengen naar 
andere. Belangrijk hierbij is dat bet totaal aan aspecten een bepaalde sfeer 
overdraagt. De aspecten die hiervoor gebruikt worden zijn: prive meubels, 
planten, schilderijen, posters, kinder-tekeningen, foto's, beeldjes, souvenirs, 
asbakken en klokken. Daarnaast kan sfeer ook bei'nvloed worden door een 
radio op de werkplek. 

In de gesprekken over de werkplek worden de bouwkundige niveaus afde
ling en gebouw als belangrijke invloedsfactor gesignaleerd. Als bet gebouw 
veel mogelijkheden buiten de werkplek biedt, dan zijn de gebruikers minder 
op de werkplek aangewezen voor ontspanning,- en ontsnappingsmogelijkhe
den. Andersom lijkt dit maar in beperkte mate te gelden; meer ontsnap
pings,- en ontspanningsmogelijkheden op de werkplek betekent nog niet dat 
de rest van bet gebouw bet zonder deze mogelijkheden kan stellen. 
Ik wil deze begrippen als volgt definieren: 
- Mogelijkheden om uit de werksfeer te ontsnappen zijn aspecten die op een 
positieve manier even de aandacht kunnen afleiden als de gebruiker daar 
behoefte aan beeft, bijvoorbeeld een foto van de kinderen, een mooi 
uitzicht, de radio, een prive telefoontje, een leuke screen-saver op de PC, 
etc. 
- Ontspanningsmogelijkheden zijn van langere duur, hiervoor kan bet beste 
de werkplek verlaten worden. Ontspanningsmogelijkheden gaan gepaard met 
informele contacten en vinden veelal plaats in een koffiecorner, bet bedrijfs-
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restaurant, eventueel buiten bet gebouw, of gewoon op de wandelgangen. 

Enkele aandachtspunten die bier aan toe te voegen zijn: 
- Een eigen meubelstuk wordt als een positieve toevoeging ervaren; 
- Een radio is te gebruiken voor bet beheersen van de auditieve privacy; 
- Een werkplek in een semi-openbare ruimte brengt veel problemen met 
zich mee en vraagt dus veel aandacht. 
- De omgeving van bet gebouw is een belangrijke ontsnappingsmogelijkheid. 

Behoefte aan informatie over de werkplek: 

10 maal JA: - behoefte aan ergonomische informatie (2x) 
- "om tegenstrijdigheden op te heldere" (lx) 
- ook informatie voor management (lx) 

8 maal NEE - wel informatie voor management (3x) 
- bet is al goed geregeld (3x, Centraal Beheer) 

Attitude t.o.v. thuiswerken: 

9 maal Positief - maximaal 1 of 2 dagen in de week (3 maal) 
- alleen als ik bepaalde geconcentreerde taken moet 
doen (2 x) 

7 maal Negatief - Niet vanwege de sociale contacten (3x) 
- Als ik thuis zit dan doe ik niks (2x) 
- Werk mee naar huis, is ook problemen mee naar huis 
(lx) 

2 maal niet van toepassing door taakinhoud. 

Attitude t.o.v. desk-sharing: 

2 maal Positief - Wel met goede afspraken 
6 maal Twijfelachtig - Voorzien archivering problemen 

- Alleen als er heel duidelijke afspraken worden 
gemaakt 

10 maal Negatief - Dit is mijn plek 
- werkplek is persoonlijk 
- ik wil een eigen plek 
- van mijn bureau blijven ze van af. 

Een goede werkplek is een plek waar de gebruiker veel vrijheid heeft of een 
plek waar de organisatie veel aandacht aan besteedt. Deze twee aspecten 
zijn niet volledig inwisselbaar, beide aspecten moeten aan bepaalde mini
mum eisen voldoen. 
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3.6 Samenvatting en Conclusies 

In paragraaf 3.2.6 is gesteld wat bet onderzoek naar de optimale werkplek 
had moeten opleveren, dat waren de volgende punten: 
1) Een inventarisatie van omgevingsfacetten die de gebruikerswaardering 
van de werkplek bei"nvloeden. 
2) Zicht op welke omgevingsfacetten extra aandacht verdienen en welke 
mogelijke ontwikkelingen er in de kantorensector te verwacbten zijn. 
3) Een keuze tussen gebruikerstraining of patronenenboek voor bet over
dragen van de verzamelde informatie. 

Uit bet onderzoek zijn de volgende antwoorden af te leiden: 
1) en 2) Uit de literatuur is een check-list samen te stellen van omgevings
facetten die de aandacht verdienen, de interviews met gebruikers en deskun
digen zorgen voor enkele toevoegingen aan deze lijst en nuanceren bet 
belang van verschillende facetten van de lijst. Hier wordt na punt 3 uitge
breidt op in gegaan. 
3) Er is behoefte aan informatie over bet optimaliseren van de werkplek, 
dit blijkt uit de literatuur en uit interviews met deskundigen en een aantal 
gebruikers. Deze informatie heeft betrekking op expliciet gestelde vragen en 
problemen, en op onbewuste beboeften die ook invloed bebben op de 
werkplekbeleving en waardering. Volgens facility managers is een gebrui
kerstraining geen rieele optie voor bet overdragen van de informatie, dit 
vanwege de kosten en omdat de informatie voorziening niet alleen voor de 
gebruikers nuttig is, maar ook voor de managers. Het instrument wordt dus 
een patronenboek. 

De optimale kantoorwerkplek 

De optimale kantoorwerkplek is een werkplek die aanpasbaar is aan 
individuele behoeften op alle facetten. Dit betekent regelvrijbeid voor 
klimatologische en ergonomische eisen, ondersteuning voor verschillende 
privacy en communicatie behoeften en de mogelijkheid de werkplek 'eigen. 
te maken' door keuze vrijheid en mogelijkheden om te verpersoonlijken. 

De facilitaire ondersteuning van de optimale werkplek: Behalve bet aanbie
den van diensten en inspelen op veranderende beboeften, ook bet motiveren 
de omgeving 'eigen te maken'. De facilitaire dienst moet oog bebben voor 
kwaliteit en vooral voor durzaamheid. 

Ook bet optimaliseren van de werkplek beeft dus twee dimensies: de 
aanpasbaarbeid en regelvrijheid enerzijds, en de dienstverlening van bet 
facilitaire management anderzijds. 
Deze twee dimensies kunnen gedeeltelijk paralel lopen, bierin scbuilt bet 
volgende gevaar: door aandacbt aan een dimensie te geven loopt men de 
kans de andere dimensie te verwaarlozen. Er kan ook een situatie ontstaan 
waarbij bet totaal ontbreekt aan een goed facilitair beleid, de tevredenbeid 
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tocb redelijk tot goed is vanwege een vergaande aanpasingsvrijbeid. 

De omscbrijving van de kantoorwerkplek impliceert dat kantoormedewer
kers maar op een plek werken, dat is niet zo. De definitie van de BOSTI 
studies impliceerde dit als enigzinds; de werkplek is de individuele ruimte 
waar iemand meestal werkt. Deze definitie geeft ecbter niet aan dat bet 
werken buiten deze individuele ruimte ook op werkplekken gebeurt. De 
dynamiek van bet kantoorwerk sluit aan bij de definitie van W. Pullen: 'De 
werkplek is de plek waar je werkt'. Om een eenduidige betekenis van 
begrippen te bandhaven zal de term 'werkplek' van af nu de betekenis 
krijgen zoals deze door W. Pullen is gedefineerd, en zal de term 'kantoor
werkplek' de betekenis bebben zoals deze in de BOSTI studie is gedefi
neerd. 

De dynamiek van de kantoorwerkplek beeft dus twee dimensies: 
- de relatie tussen de medewerker en zijn of baar kantoorwerkplek is aan 
veranderingen onderbevig, afhankelijk van de uit te voeren taak, de verande
rende persoonlijke behoeften en invlo~den van de organisatie en de maat
schappij; 
- de definitie van de werkplek impliceert dat de werkplek, feitelijk uit meer 
plekken kan bestaan: 

De 'echte' kantoorwerkplek (de individuele ruimte te gebrui
ken door een medewerker); 
De thuiswerkplek ( een tweede werkplek tbuis ); 
De wisselwerkplek ( een werkplek die door meerdere gebrui
kers gedeeld wordt); 
De recreatieve werkplek ( een werkplek die bedoelt is voor 
informele communicatie buiten de eigen werkplek); 
De vergaderwerkplek ( een werkplek die bedoelt is vor formele 
communicatie buiten de eigen werkplek); 
Een werkplek in de trein of in de auto (respectievelijk gescbikt 
voor een leestaak en voor informele communicatie en telefo
neren). 

Ook bier lopen de twee dimensies enigzinds paralel, en ook bier ontstaat 
bet gevaar dat een van beide dimensies wordt verwaarloost ten koste van de 
andere. Zo is een eenpersoonskamer die gebeel naar eigen inzicbt mag 
worden ingericbt geen compensatie voor bet ontbreken van een recreatieve 
en een vergaderwerkplek. Ook bet scbeppen van mogelijkheden om thuis te 
werken en de aanwezigbeid van goede recreatieve werkplekken, mag geen 
aanleiding zijn om af te stappen van bet kamerkantoor. 

Nu volgt er een overzicbt van omgevingsfacetten die van belang zijn voor 
bet optimaliseren van de kantoorwerkplek. De volledige uitwerking van deze 
facetten vormen bet patronenboek. De facetten worden (waar nodig) 
toegelicbt met enkele steekwoorden of met bet aangeven van gerelateerde 
facetten. 
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De check list voor de optimale kantoorwerkplek 

De lijst bevat facetten die in de literatuurstudie behandeld zijn of uit de 
interviews en observaties afgeleid kunnen worden. 

Algemene facetten die meerwaarde symboliseren: 
Verpersoonlijking (persoonlijk toegevoegde waarde, identificatie, bet 
maken van een eigen plek) 
De natuurlijke omgeving ( contact onderhouden d.m.v. bet uitzicht, 
natuurlijke materialen, groen) 
milieu bewustzijn (respect voor de natuur, geen verspilling, duurzaam, 
energiebesparing) 
Aanpasbaarheid & Regelvrijheid (makkelijk te veranderen) 
Beleving ( de algemene impressie) 
Sfeer /informele communicatie ( de sociale omgeving) 
Onspanning en ontsnapping 

Algemene psychologische constructen die invloed hebben op beslissingen 
aan gaande fysieke facetten: 

Privacy 
Communicatie 
Comfort 
Pathfinding 
Territorialiteit (houdt verband met identifactie) 
Status communicatie 
De aanblik 

Type werkplekken: 
De kantoorwerkplek ( de inrichting) 
De thuiswerkplek (de invloed op bet kantoor) 
De wisselwerkplek (de invloed op bet kantoor) 
De recratieve werkplek ( de informele communicatie buiten de 

werkplek) 
De vergaderwerkplek ( de formele communicatie buiten de werkplek) 

Perceptuele facetten van de kantoorwerkplek: 
Luchtkwaliteit 
Thermisch comfort 
Ventilatie 
Licht 
Kunstlicht 
Geluid 
Geur 
kleuren 

Gebouw aspect met invloed op de wp: 
Ruimtegebruik ( de grootte van de kantoorwerkplek bepaald de 

70 



mogelijkheden voor de inrichting en bei'nvloed de status) 
Uitzicht ( contact met de natuurlijke omgeving) 
Omslotenheid (de privacy op de werkplek) 
Inrichtingsmaterialen (milieubewust, sfeervol) 
Zonwering (invloed op uitzicht, daglicht en temperatuur) 
Binnenmuren (auditieve privacy, verpersoonlijking) 
Vloerbedekking (geluid, beleving, isolatie en hygiene) 
Ramen (uitzicht, daglicht, ventilatie) 

De patronen van bet schaalnineau 'de werkplek' vormen door middel van de 
verwijzingen een netwerk 

De werkplek 
De inrichting 
Het meubilair 
Fysieke mogelijkheid voor een twee-gesprek: communicatie op de 

werkplek 

Onderdeel wp: 
Bureaustoel 
Bureau 
Archiveringsruimte 
Beeldschermwerkplek 
Groen op de werkplek 
kleine inrichtingselementen 
Het beeldscherm 
De bureaulamp 
Kunst 

Facilitaire factoren: 
Participatie 
Flexibiliteit 
Dienstverlening 
Corporate identity 

In het volgende hoofdstuk wordt de vorm en de inhoud van bet patronen
boek bepaald. De facetten die in hoofstuk 3 zijn verzameld worden dan op 
bun samenhang bekeken en geselecteerd op bruikbaarheid voor bet patro
nenboek. 
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4 HET PATRONENBOEK 

4.1 De vorm van bet patronenboek 

Het patronenboek, deel II van bet afstudeerverslag, moet een duidelijke 
opzet hebben en een de inhoud moet op een duidelijke manier verwoord 
zijn. Met dit laatste onderwerp zal ik beginnen: hoe kan ik er voor zorgen 
dat de kennis die ik over wil dragen naar de werkplekgebruikers, ook 
daadwerkelijk overkomt? 

De kennisoverdracht 

In diverse onderzoeken wordt aangegeven dat onderzoeksresultaten die 
relevant zijn voor bet zich welbevinden in de kantooromgeving niet toege
past worden in de praktijk (Marans and Spreckelmeyer 1981, Vischer 1989). 
Daarentegen blijkt dat mensen uit de praktijk behoefte hebben aan onder
bouwde informatie betreffende de werkplek (zie de interviews met deskundi
gen en gebruikers ). Deze discrepantie duidt op een communicatieprobleem. 
De oorzaak van dit probleem ligt bij beide partijen: 
- De relevante kennis die voortkomt uit onderzoek wordt niet gepopulari
seerd en blijft voor een groot gedeelte alleen voor andere deskundigen 
toegankelijk; 
- De gebruikers van de kantooromgeving zien bet verzamelen van kennis 
over de omgeving niet als prioriteit. Kennis betreffende de functievervulling 
en de sociale omgeving heeft meer de aandacht, deze wordt in grote 
hoeveelheden aangeboden. 

De kennisoverdracht komt wel op gang als er in de praktijk grote problemen 
zijn, die men (ten dele) ook monetair kan maken. De sterke vraag die op de 
manier ontstaat is een impuls voor de potentiele kennisaanbieders om de 
informatie op een heldere manier over te brengen. Een voorbeeld van dit 
proces is de aandacht voor bet Sick Building Syndrome. De financiele conse
quenties die dit probleem heeft, leiden tot een stroom van zeer overzichte
lijke en verhelderende publikaties. 

In dit afstudeeronderzoek is ook een bepaalde hoeveelheid kennis verza
meld en gegenereerd die relevant kan zijn voor bet welbevinden van 
werkplekgebruikers. Het 'vertalen' van deze kennis naar een voor de 
praktijk relevante en begrijpbare wijze is een integraal deel van bet onder
zoek. 
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Dit communicatieproces wordt aan de hand van bet volgende schema behan
deld. 

Schema: 
Zender - Bericht - Ontvanger 

(uit; Ulijn and Strother 1992). 

De zender 
Het onderzoek dat de informatie genereert, vindt plaats binnen de universi
teit en heeft als hoofddoel: bet met succes afronden van een ingenieurs
opleiding. Deze condities bebben als gevolg dat de gebezigde taal aan 
bepaalde conventies moet voldoen (code). Belangrijk voor de zender is dat 
bij of zij zicb realiseert dat de gebanteerde code een andere kan zijn dan de 
code die de ontvangers banteren. Voor een rapport dat niet alleen voor een 
academiscb publiek bestemd is, moet de zender zicb op de boogte stellen 
van de codes die potentiele ontvangers hanteren. De volgende vragen zijn 
bierbij relevant: 
- Wie is de ontvanger? 
- In welke omgeving verkeert hij of zij? 
- Wat zijn de verwacbtingen van de ontvanger? 
Deze vragen bepalen mede de code, de taalconventies die bet voor de doel
groep een leesbaar rapport moeten maken. 

De ontvanger 
De ontvangers zijn gebruikers van werkplekken in dienstverlenende organi
saties en facility managers van dit soort organisaties. In deze omgeving staat 
de bruikbaarbeid van de informatie voorop; geeft de informatie bekende 
en/of onbekende problemen aan en worden er oplossingen geboden? Hoe 
kan de kwaliteit van de werkplek worden verbeterd? Wat zijn mogelijke 
toekomstverwachtingen? De context van de gestelde vragen bepaalt bet 
zwaartepunt van bet probleemgebied: Zijn er klacbten over de fysieke 
omgeving? Staat er een (interne) verhuizing op stapel? Staat men op bet 
punt nieuw meubilair aan te scbaffen? etc. 
Een tweede groep gebruikers zijn de deskundigen voor wie niet de bruik
baarheid, maar de kwaliteit van de informatie als prioriteit geldt. 

Het bericht 
De informatie moet duidelijke probleem-oplossingsrelaties weergeven. Deze 
relaties moeten, voor gebruikers die op zoek zijn naar praktische informatie, 
met praktiscbe voorbeelden onderbouwd worden. Daarnaast moet de 
informatie door deskundige gebruikers geverifieerd kunnen worden wat 
inhoudt dat bet wetenschappelijk onderbouwd moet zijn. 

De code van bet bericht 
De informatie moet voor een niet-technisch publiek leesbaar zijn, bet 
taalgebruik mag daarom niet te specialistiscb zijn. Concreet betekent dit een 
persoonlijke schrijfstijl, een logische zinsbouw en bet scbrijven in de actieve 
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vorm. 
Alleen de wetenschappelijke onderbouwing, bedoeld voor gebruikers met 
enige kennis van zaken, mag een documentatievorm bebben. 
Daarnaast beeft een bericbt dat in een positieve vorm is gescbreven meer 
invloed dan een bericbt in de negatieve vorm. 

Het patronenboek 
De informatie wordt overgebracbt door middel van een patronenboek. Het 
boek bevat de bovengenoemde kwaliteiten. De opzet van bet boek is de 
volgende: 
- Het boek bestaat uit een serie gelijkvormige kennis-eenheden, patronen 
genaamd. 
- Elk patroon begint met een naam en een stelling. In de stelling wordt een 
bepaald (mogelijk) probleem aangegeven met daarbij de oplossing. 
- Voorin bet boek zijn de patronen in een relatiescbema gestructureerd. Wie 
een bepaald probleem heeft zoekt de titel op en kan op de desbetreffende 
bladzijde de stelling lezen. 
- In elk patroon is de mogelijke oplossing uitgewerkt naar ontwerpoplos
singen en ideeen. 
- In elk patroon is de stelling onderbouwd voor geinteresseerde deskundigen, 
de onderbouwing is voorzien van literatuur verwijzingen. 
- Voorbeelden van oplossingen worden gevisualiseerd in de vorm van een 
scbets en/ of een foto. 
- De belangrijke relaties tussen patronen worden aangegeven door in een 
patroon te verwijzen naar andere relevante patronen. Om bet overzicbt te 
bewaren worden deze verwijzingen aan bet slot van een patroon nogmaals 
genoemd. 
De opbouw van een patroon ziet er als volgt uit: 

Naam 
Stelling 
Toelicbting 
Mogelijke oplossing( en) 
Scbets of foto 
Verwijzing naar andere patronen 

De structuur 

De wijze waarop de patronen naar elkaar verwijzen vormt de basis voor de 
structuur van bet patronenboek. Er zijn drie mogelijke structuren om bet 
patronenboek op te bouwen, een opbouw naar abstractie niveau, een 
opbouw naar scbaalniveau en een opbouw waarbij de patronen zijn onder
verdeeld naar deelgebieden van gebruikersbeboeften. 

Voorbeeld van een opbouw naar abstractie niveau: 
1 Patroon over milieubewustzijn 
2 Patroon over energieverbruik en energiebesparing 
3 Patroon over de regelbaarbeid van bet kunstlicht 
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Voorbeeld van een opbouw naar scbaalniveau 
1 Patroon over de klimaatinstallatie (gebouw) 
2 Patroon over regelbare verwarmingselementen (werkplek) 

Voorbeeld opbouw naar deelonderwerpen 
1 Een groep patronen over bet binnenklimaat 
2 Een groep patronen over psycbologische constructen 

3 Een groep patronen over bet facilitaire beleid 

Bij alle vormen is bet mogelijk de verwijzingen van de patronen zo veel 
mogelijk door middel van een boornstructuur uit te drukken, of door bet 
ontwikkelen van een netwerk. 

Omdat er in dit patronenboek is gekozen voor een directe relatie tussen 
problemen en vragen van gebruikers ligt bet zwaartepunt van de structuur 
op de opbouw naar schaal. Per patroon wordt er over verschillende gebrui
kersbehoeften gesproken, op een redelijk concreet niveau. 

Wei geeft de inleiding van bet patronenboek de samenhang tussen ver
schillende patronen aan op een hoger abstractieniveau. Dit is nodig omdat 
de verdeling in schaalniveaus er wel voor zorgt dat de patronen zelf con
creet genoeg zijn, terwijl de onderlinge samenhang nog niet genoeg duidelijk 
wordt. Dit laatste komt omdat de patronen bijna allemaal van betzelfde 
schaalniveau zijn, te weten de werkplek. 

De patronen van bet scbaalniveau 'de werkplek' vormen door middel van de 
verwijzingen een netwerk, de inleiding van bet patronenboek geeft verban
den aan op een hoger abstractieniveau door middel van een boornstructuur. 

Het patronenveld geeft de titels aan voor bet patronenboek te gebruiken 
patronen (par 4.3). 

4.2 De inhoud van bet patronenboek 

De patronen worden in eerste instantie ontwikkeld op basis van de litera
tuurstudie naar de werkplek. Daarnaast is de spirituele checklist een basis 
voor de ontwikkeling van mogelijke oplossingen. De selectie van de over te 
brengen informatie is mede bepaald door de mogelijkheden van bet structu
reren van de informatie. De duidelijkheid is een eerste vereiste, zie verder 
par. 4.3 Het patronenveld. 

Verder verwijs ik bier naar bet patronenboek zelf, deel II van bet afstudeer
verslag. 
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4.3 Het Patronenveld 

Er zijn 4 categorieen te onderscheiden die invloed hebben op gezondheid, 
veligheid en welzijn op de kantoorwerkplek: 

1) Algemene facetten die meerwaarde symboliseren: 
- Verpersoonlijking (persoonlijk toegevoegde waarde, identificatie, 
bet maken van een eigen plek); 
- De natuurlijke omgeving ( contact onderhouden d.m.v. bet uitzicbt, 
natuurlijke materialen, groen); 
- Milieubewustzijn (respect voor de natuur, geen verspilling, duur
zaam, energiebesparing); 
- Aanpasbaarheid en regelvrijbeid (makkelijk te veranderen); 
- Beleving ( de algemene impressie ); 
- Sfeer /informele communicatie ( de sociale omgeving); 
- Onstpanning en ontsnapping. 

2) Algemene psycbologische constructen: 
- Privacy; 
- Communicatie; 
- Comfort; 
- Patbfinding; 
- Territorialiteit (boudt verband met identificatie ); 
- Status communicatie; 
- De aanblik; 
- Crowding en claustrofobie. 

3) Facetten van bet facilitaire beleid: 
- Participatie; 
- Flexibiliteit; 
- Dienstverlening; 
- Corporate identity. 

4) Fysieke arbeidsomstandigbeden: 
- Klimatologische invloeden; 

- Temperatuur 
- Ventilatie 
- Luchtkwaliteit 
- Lucbtvocbtigheid 

- Perceptuele kwaliteiten: 
- Licht 
- Geluid 
- Geur 
- Kleur 
- Zwaaiingen en trillingen 

- De menselijke maat; 

Al deze invloeden worden verwerkt in bet patronenveld. Door de opbouw 
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naar scbaalniveaus als uitgangspunt te nemen ontstaat de volgende bierar
cbie van omgevingsfacetten: 

Boven gebouw niveau: 
De lokatie, terrein/tuin, parkeren. 
Openingstijden, de thuiswerkplek. 

Gebouw: 
Orientatie van het gebouw, de hoogte van het gebouw. 
Het binnenklimaat: Verwarming en koeling, ventilatie, luchtbevochti
ging. 
Het bedrijfsrestaurant, een winkeltje, centrale ontspanningsplek, 
sanitaire voorzieningen, reprografie. 
Milieuzorg: Energieverbruik, duurzaamheid, afval en hergebruik, 
oppenrlaktebehandeling, schoonmaak en onderhoud. 
Zwaaiingen en trillingen. 
Kantoortype. 

Afdeling: 
De recreatieve werkplek, de wisselwerkplek, een eigen werkplek, 
routing en adressering. 
Het binnenklimaat: Roken. 

De werkplek: 
Het binnenklimaat: Regelvrijheid binnenklimaat, tocht, zonwering, 
koudeval, temperatuurswisselingen, temperatuunrerschillen tussen 
luchtlagen, schadelijke stoffen, geur, te openen ramen. 
De omslotenheid van de werkplek, uitzicht, geluid, daglicht, kleur
gebruik, ruimtegebruik, zonering. 

Inricbting: 
Het binnenklimaat: Luchtionisator, absorberende materialen. 
Kunstlicht, lichtwering, tactiele kwaliteiten, communicatie op de 
werkplek, de afwerking van muren en wanden, vloerbedekking, de 
afwerking van het plafond, meubilair, kleine inrichtingselementen. 

Meubilair: 
De bureaustoel, het bureau, archiveringsruimte, een beeldschermplek, 
eigen meubilair. 

Kleine inricbtingselementen: 
Groen op de werkplek, bureaulamp, wanddecoraties, kleine sculptu
ren, het beeldscherm, nodige gebruiksvoorwerpen, persoonlijke 
toevoegingen. 

De uitwerking van deze patronen moet van dien aard zijn dat bet de 
individuele gebruiker aanspreekt. In bet concept patronenboek zijn 33 
patronen uitgewerkt, bierbij zijn een aantal patronen samengevoegd tot een 
patroon (tbermiscb comfort, lucbtkwaliteit en milieuzorg). Dit laatste is niet 
ideaal, maar de beperkte omvang van bet onderzoek maakt volledige 
uitwerking van alle patronen niet mogelijk. Het samenvoegen van een aantal 
patronen in dit stadium voorkomt een fragmentariscbe indruk. 

Een aantal patronen duiden niet direct een probleem, maar bebben meer 
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betrekking op de meerwaarde die de gebouwde omgeving kan hebben. Deze 
patronen zijn gei'nspireerd op de spirituele check-list en zijn met een * 

gelabeld. 

Het concept-patronenveld ziet er als volgt uit: 

Boven gebouw niveau: 

Gebouw: 

Afdeling: 

De werkplek: 

De thuiswerkplek 

Thennisch comfort 

Luchtkwaliteit 

Kantoortype 

De recreatieve werkplek 

De wisselwerkplek 

* Een eigen werkplek 

* Milieuzorg 

Zonwering 

Geur 

Uitzicht 

Licht 

Kleurgebruik 

Geluid De omslotenheid van de werkplek 

Ruimtegebruik 

Te openen ramen 

Inrichting: 

Kunstlicht 

Lichtwering 

Meubilair: 

Kleine inrichtingselementen: 

* zonering 

* De afwerking van de muren 

* Tactiele kwaliteiten 

Vloerbedekking 

Meubilair 

De bureaustoel 

Het bureau 

Archiveringsruimte 

Een beeldschennplek 

Communicatie op de werkplek 

Groen op de werkplek 

Het beeldschenn 

Essentiele gebruiksvoorwerpen 

* Persoonlijke toevoegingen 
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5 RESULTATEN EN CONCLUSIES 

Een positieve omgeving - gedrag relatie gaat samen met een positieve job
satisfactie, ze zijn positief gecorreleerd en warden door een aantal dezelfde 
factoren beYnvloed (Brill 1984). Daarbij is er ook een directe invloed van de 
omgevingssatisfactie op de job satisfactie (Marans & Spreckelmeyer 1981, 
Viscber 1989). 

Omgevingsfacetten 
+ + 

Omgevingssatisfactie ➔ jobsatisfactie 

Het belang van een optimale omgeving - gedrag relatie ligt in bet belang 
van bet welbevinden van ieder mens. Een investering in de omgeving kan 
door de stijgende produktiviteit van de medewerkers bet 10-voudige opleve
ren. Dit impliceert bet belang van de barmonie tussen mens en omgeving. 
Deze barmonie betekent een vermindering in bet aantal stressoren en meer 
ruimte voor ontplooiing. 

Deze barmonie kan voor de werkplek bereikt warden door de beboeften van 
de gebruikers te ondersteunen en de gebruikers te motiveren. Daar de 
invloed van de gebruiker op de werkplek beperkt is, moet ook bet managent 
gemotiveerd warden om enerzijds de gebruikers bepaalde ondersteuning te 
geven en anderzijds door de gebruikers een bepaalde vrijbeid te geven. 

Bij dit proces, bet optimaliseren van de werkplek, is een concreet instrument 
nodig maar ook bet besef waarom dit proces niet verwaarloosd mag warden. 
Het onderzoek naar de mogelijkheid van een spirituele visie en bet onder
zoek naar facetten die van belang zijn voor bet optimaliseringsproces 
kunnen mogelijk dit besef vergroten. Het concrete instrument is bet patro
nenboek geworden, deel II van bet afstuderen. 

Evaluatie 

De verscbillende abstractieniveaus die bij bet onderzoek zijn doorlopen 
geven voor mijzelf een belder beeld van de mogelijke verbanden tussen 
visie, de daaruit voortkomende benadering van een onderzoeksonderwerp, 
en de daaruit voortvloeiende ontwerpricbtlijnen of ideeen. Feitelijk is dit 
een bouwkundige benadering van een probleem, de benaderingswijze van 
een complex probleem. De deelgebieden van bet onderzoek zijn op een 
meer wetenscbappelijke wijze aangepakt. Naar mijn mening is dit door de 
lengte van bet traject niet grondig genoeg gedaan. 

Dit beeft als resultaat een product dat volgens mij een goed kader vormt 
voor verder onderzoek. Ik zie dus de noodzaak om bet onderzoek verder uit 
te diepen, maar ik vind in bet product ook de motivatie om dit te doen. 
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Voor anderen die dezelfde weg willen doorlopen zou ik de volgende 
aanbevelingen doen: 
Bij bet benaderen van een probleem is bet heel leerzaam en inspirerend een 
abstracte visie als uitgangspunt te nemen. Het is echter beter om als eind
product dan geen ontwerp te kiezen die een brede maatschappelijke concen
sus behoeft. 
Een andere mogelijkheid is bet ontwerp van een product wat op een breed 
maatschappelijk draagvlak kan steunen, door van af bet begin elke stap aan 
dit draagvlak te spiegelen. 

De vergelijking van mijn product met dat van anderen laat ik graag aan die 
anderen over, bier zal ik nog op terugkomen. 

De voortzetting 

Het kader wat door bet patronenboek is geschappen vraagt om een voort
zetting van bet onderzoek, hiervoor kunnen meerdere wegen warden 
bewandeld: 
1) Het inhoudelijk aanvullen van bet onderzoek. 

Het patronenboek kan uitgebreid warden met meerdere facetten. De 
invulling van deze facetten kan hierbij ingevuld worden door deskun
digen van bet desbetreffende deelgebied, dit kan ook een door de 
desbeteffende deskundige zelf toegevoegd facet zijn. In bet huidige 
concept van bet patronenboek is hiervan een voorbeeld opgenomen: 
bet patroon 'TE OPENEN RAMEN' is geschreven door A Boerstra, 
medewerker van de Bedrijfsgezondheidsdienst RBB (schrijver van Zin 
en onzin van gesloten gevels en volledige luchtbehandeling in kantoorge
bouwen, 1991). Dit is de eerste stap om tot een brede maatschappelij
ke consensus te komen. 

2) Deskundigen kunnen bet concept patronenboek van commentaar 
voorzien, dit is de tweede stap voor bet verkrijgen van een brede 
maatschappelijke consensus. 
Er zijn verscbillende groepen deskundigen die biervoor in aanmer
king komen: 
Onderzoekers van de TU Eindboven en de TU Delft; 
Onderzoekers die werkzaam zijn bij de overbeid: Bedrijfsgezond
beidsdienst RBB, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(Arbeidsinspectie) en de RijksGebouwen Dienst; 
Deskundigen uit de praktijk: facility managers, bedrijfsgezondbeids
diensten, ontwerpers en opdracbtgevers uit de kantorensector; 
Groeperingen van werknemersbelangen (vakbonden). 

3) Het patronenboek kan inhoudelijk warden getoetst door bet uitvoe
ren van een case studie, bijvoorbeeld bet berinricbten van een kan
toorgebouw. 

Daamaast zou bet patronenboek op zijn vorm getoetst moeten worden. 
Hiervoor zijn twee mogelijkbeden: 
4) Voor een optimale kennisoverdracbt zijn er twee communicatieaspec-
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ten van bet patronenboek die onderzocbt kunnen worden: 
De verspreiding van bet boek: de doelgroep moet weten dat de 
informatie voorbanden is. (Persoonlijk beeft een Teleac cursus over 
de optimale werkplek mijn voorkeur, bierbij dient bet patronenboek 
als cursusboek.) 
De acceptatie van de patronen: is de kennis positief genoeg gesteld? 
Worden belangrijke vragen direct beantwoord? Wordt de kennis wel 
geaccepteerd, maar niet toegepast? Is bet niet beter voor gebruikers 
en voor facility managers twee aparte boeken te scbrijven? 
Dit onderwerp zou kunnen worden uitgewerkt tot een afstudeerop
dracbt voor de afstudeervariant Tecbniscbe Communicatie van de 
faculteit W & MW van de TU Eindboven. 

5) Op welke wijze moeten de patronen gestructureerd worden? Het 
patronenveld kan op verscbillende manieren worden opgebouwd, 
door middel van een netwerk (alles kan naar alles verwijzen), of door 
middel van een bierarcbiscbe opbouw ( duidelijk onderscbeid in 
verschillende niveaus). E. de Vries, verbonden aan de faculteit W & 
MW van de TU Eindboven, is bezig met een promotieonderzoek 
naar de overdracbt van omgevingstecbnologiscbe kennis aan ontwer
pers. Hierbij worden verscbillende structuren voor bet samenstellen 
van een patronenveld in een computer informatie systeem met elkaar 
vergeleken. Door de patronen over de werkplek te gebruiken voor 
een van baar experimenten, zou E. de Vries uitspraak kunnen doen 
over de wijze waarop bet patronenenveld zou moeten worden samen
gesteld. 
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Stellingen 

Tot slot poneer ik een aantal stellingen. De stellingen bebben zowel betrek
king op mijn afstuderen zelf, alsook op bet beoefenen en vormgeven van bet 
vak omgevingstechnologie als zodanig. Ik hoop dat de stellingen enige 
discussie los kunnen maken. 

1) Als blijkt dat de gebouwde omgeving alleen wordt verbeterd op facetten 
die tot klachten leiden, dan moeten we de gebruikers stimuleren om te 
klagen. 

2) Zolang economische doelen, zoals een continue drang naar productivi
teitsverhoging, niet ondergeschikt worden gesteld aan bet ontwikkelen van 
een kwaliteitvolle, duurzame samenleving, zal de werkplek als een instru
ment voor kostenbesparing worden behandeld. 

3) Wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteiten van de werkplek moet 
zich niet alleen richten op bet analyseren van fysiologische, psychologische 
en sociale aspecten, maar ook op architectonische en esthetische visies die 
holistisch van karakter zijn. 

4) Een omgevingstechnoloog moet ondere andere kunnen communiceren 
met bouwkundigen. De speciale vorm en inhoud van dit communicatieproces 
kan de omgevingstechnoloog beter bij bouwkunde leren, dan bij een studie
richting communicator. 

5) Omdat een omgevingstecbnoloog een ingenieur is en een duidelijke taak 
heeft in bet bouw-, en gebruiksproces, moet de discussie over de zelfstandig
heid van de studie omgevingstechnologie in eerste instantie over de vakuit
oefening gaan en niet over de wetenscbappelijke achtergronden. 
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