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Bijlage I INTERVIEWS DESKUNDIGEN 

Deze bijlage bevat de volledig uitgewerkte interviews met deskundigen en 
samenvattinge van de eerste en tweede interviewronde afzonderlijk. 

1 A.G.B. LEFERING 13 1 1992 
Regio Manager Facilitair Bedrijf P1T Telecom Regio Den Haag 

Het facilitairbedrijf van de P1T Telecom: 
De regio Den Haag omvat 16 gebouwen waarin 5000 tot 6000 mensen 
werken. Deze omvang heeft tot gevolg dat de invloed van bet facilitairbedrijf 
beperkt is. Ze bieden een bepaald inrichtingspakket voor de diverse afdelin
gen, en kunnen daarbij voor toevoegingen zorgen. Maar bet budget voor de 
inrichting is in handen van de verschillende afdelingsmanagers, deze hebben 
dus relatief veel invloed. Het facilitairbedrijf reageert op vragen vanuit de 
organisatie en heeft ondersteuning (feedback) van bet periodiek geneeskun
dig werkplekonderzoek (PGO). Het PGO is een ruim opgezet onderzoek 
dat mogelijke klachten betreffende gezondheid en welzijn in de werkomge
ving moet signaleren, bet PGO wordt anoniem afgenomen. De ARBO wet is 
hiervoor een belangrijke leidraad, met welzijn als paraplu. Ook ziekte
verzuim en ergonomische eisen warden in bet onderzoek bekeken. De 
resultaten warden teruggekoppeld naar de afdelingshoofden, deze krijgen zo 
een beter inzicht in de beleving van de werkplek ( en zij zijn degene die 
beslissen over investeringen in de fysieke omgeving). De facilitaire dienst 
kan aan de hand van bet PGO de afdelingsmanagers adviseren om te 
investeren. 
Er zijn veel interne verhuizingen binnen de PTT Telecom. Het hoofdgebouw 
(waar De Lefering werkt) heeft een kamerkantoor dat betrekkelijk makke
lijk is aan te passen door middel van verplaatsbare tussenwanden. De 
verplaatsbare tussenwanden leveren geen klachten op (geluidsoverlast). 
Alie nieuwkomers bij P1T Telecom krijgen een introductie van bet facili
tairbedrijf ( onderdeel van een algemeen introductieprogramma) en een 
servicewijzer (brochure). Er wordt bun verteld op welke diensten ze een 
beroep kunnen doen en hoe dat in zijn werk gaat. De servicewijzer is bier 
een weerslag van. Hierin staat alle informatie -over de interne dienst; 
vervoer, receptie, catering, communicatie infrastructuur, veiligheid en fit
nessruimtes en over de grafische dienst: kopieren en kantoorartikelen. 

Visie: 
De visie van de beer Lefering wordt puntsgewijs weergegeven: 
- Het kantoor is een afspiegeling van de maatschappij. Dit betekent dat 
gebruikers mode-gevoelig zijn, zoals de mode van bepaalde kleurstellingen 
(pastel kleuren). 
- Het bedrijfsimago en de verpersoonlijking van de werkplek kunnen in een 
gespannen verhouding staan. Een voorbeeld is bet emancipatoire beleid en 
vrouw-onvriendelijke foto's. 
- We moeten meer vooruit denken, tot nu toe is het meer reageren. Een 
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voorbeeld is de milieu-problematiek, de werkplek moet met datgene bezig 
zijn waar men thuis ook mee bezig is. 
- De maatschappij laat een trend tot individualisering zien, medewerkers 
moeten, bier op aansluitend, zelf bun werkplek kunnen samenstellen. De 
mensen moeten op voorhand de mogelijkheden hebben. 

Inrichting van de werkplekken: 
- Het meubilair is standaard. Toevoegingen zijn te bestellen (prullenbak, 
white board, kapstok, en dergelijke ). 
- Met name meubilair voor de PC is verstelbaar, hierbij krijgt de gebruiker 
hulp. 
- Extra meubilair is niet toegestaan. Het plaatsen van eigen meubilair 
gebeurt ook zeer zelden. 
- Er is een ergonomische groep binnen de PTT die hulp biedt en adviezen 
geeft. 
- Het groen wordt door de afdelingsbaas geregeld, daarnaast worden er 
individueel, door gebruikers, planten meegenomen. 
- Verpersoonlijking gebeurt in grote mate, men wil iets van zichzelf herken
nen in de werkplek. Men kan verpersoonlijken door bet meubilair op een 
bepaalde wijze neer te zetten, of door iets aan de muur te hangen. De PTT 
beschikt over een afdeling Kunst en Vormgeving, deze regelt ook de 
kunstuitleen voor de medewerkers. De kunstuitleen wordt bewust gestimu
leerd, dit houdt verpersoonlijking in de hand. Verpersoonlijking vindt 
daamaast ook plaats d.m.v. posters, foto's, asbakken of een kleedje op de 
werkplek. 
- De beer Lefering is geen voorstander van koffiezetapparaten op de 
werkplek, omdat bet niet zou werken (inkoop koffie en inzamelen koffiegeld 
is te omslachtig). 

Klimaat: 
We praten over 16 verschillende gebouwen, met diverse problemen. Gebou
wen met een gesloten klimaat systeem, waarbij koeling en verwarming in 
een systeem zijn verenigd, geven de meeste problemen. De beste ervaringen 
zijn met gebouwen waar te openen ramen zijn, aparte warmtebronnen, en 
een top-koeling systeem. 

Training: 
- Is een training wel een blijvend effect? Zou je dan niet om de 5 jaar 
moeten trainen? 
- De beer Lefering is regio-manager voor 16 gebouwen met 5 a 6000 
mensen, hij ziet trainen als een zeer kostbare zaak. 

Samenvatting: 
- Belangstelling in bet ontwikkelen van een toekomst visie, binnen de 
maatschappelijke context. 
- Managers van afdelingen bepalen bet budget voor investeringen in facili
ties, bet hoofd facalitaire zaken heeft dus een beperkte invloed. 
- PGO als signaleringssysteem; zelf problemen signaleren, in plaats van 
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alleen reageren op klachten. 
- Beleid om wildgroei in verpersoonlijking te voorkomen. 
- Interesse in milieu aspecten. 
- Geen interesse in training. 
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2 W.JANSEN 
1992 
Facility Manager CENTRAAL BEHEER Apeldoorn 

Het facilitair bedrijf van Centraal Beheer: 

1 5 1 

Centraal Beheer had in de jaren 70 werkplekken die extreem waren verper
soonlijkt (tot aan huisdieren toe). Nu is dat niet meer zo. Dit komt omdat er 
nu andere mensen werken, met andere behoeften. Een veranderende maat
schappij is bier debet aan, zo is de maatschappij geindividualiseerd. Als 
organisatie ga je mee met de maatschappelijke trend, je kan een beetje 
bijsturen. Centraal Beheer heeft een andere beroepsbevolking dan in de 
jaren 70 en daarnaast wordt er meer belang gehecht aan representativiteit. 
Dit omdat er meer klanten binnen komen. De klanten komen overigens niet 
overal in bet gebouw, alleen in de centrumgebieden. 
Het samenstellen van een werkplek gaat via een indelings-coordinator, deze 
doet de zaken met de interne dienst (bijvoorbeeld voor bet samenstellen van 
een bureau). Er wordt veel intern verhuist, een keer per twee jaar is 
minimaal. 
Het gebouw heeft een half open structuur, werkplekken worden half afgeslo
ten d.m.v. kolommen en muurtjes. Het gebeel geeft een grote openheid 
weer, maar de grenzen die bet gebouw aangeeft zijn ook duidelijk, bet 
territorium van de werkplekken is belder. 
Een keer per 5 jaar is er een Bedrijfs Gezondbeid Onderzoek, dit geeft 
weinig klacbten, alleen wat over bet klimaat. 

Visie: 
Tegenover bet ik-tijdperk staat de tendens tot veramerikanisering. Er is een 
neergaande conjunctuur in de dienstverlenende sector. De belft van de 
beroepsbevolking werkt in deze sector en er is een verzadiging opgetreden. 
Wat wordt nu de boofdricbting van deze resultante? Volgens de beer Jansen 
zal er toch een stijgende trend zijn op bet comfort van de werkplek (syno
niem met de ontwikkelingen in de auto branche ). Daarnaast signaleert W. 
Jansen dat bet meubilair meer op de bazen wordt gericbt, bet meubilair 
voor de werknemers wordt plastic. 
Werkplek is niet bet eerste belang, denk aan de 4 dissatisfiers van Abel 
Hersberger {1957). In volgorde van belangrijkbeid betekent bet niet goed 
functioneren van een medewerker: 1) Er is prive wat aan de hand; 2) De 
relatie met de sociale omgeving is niet goed; 3) Het ligt aan bet werk zelf. 
4) Het ligt aan de fysieke omgeving (de werkplek). 
Het belang van extra aandacbt voor de werkplek is omgekeerd evenredig 
aan de zwaarte van de functie, of terwijl: de mate van controle over de 
werkplek1

• 

De veranderende werkorganisatie beeft ook zijn impact op de omgeving; er 
wordt meer met PC's gewerkt, en bet werk wordt hectischer. 

1 D. van Wagenberg merkt hierbij op dat de aandacht voor de werkplek evenredig zou moeten 
zijn met de hoeveelheid tijd die men op de werkplek doorbrengt. 
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Inrichting: 
De genoemde trends maken de ruimte voor individualisering kleiner: dieren 
meenemen is er niet meer bij en er is nu sprake van een type meubilair. Het 
in de hand houden van de werkplekkosten is een belangrijke richtlijn (
f20.000,- tot f25.000,- tegenover f70.000,- aan loonkosten2

). 

Via de inteme coordinator doet de gebruiker zaken met de inteme dienst. 
Daamaast kan de gebruiker (of groep gebruikers) kunst bestellen (flO,- per 
m2). De gebruikers kunnen op bet bureau prive zaken uitstallen of verper
soonlijken door middel van de kantoorbehoeften. De groenvoorziening is 
centraal geregeld en men kan hierover overleg plegen met de hovenier. Elke 
werkplek heeft een standaard prikbord. Er zijn verschillende pakketten 
inbouw kasten. 
Het systeem van kolommen en muurtjes zorgt er voor dat er geen behoefte 
is aan privacyschermen. 
Extra's worden apart bekeken, zo heeft iemand in een hogere positie recht 
op een status lamp, maar deze is er ook voor iemand die slechte ogen heeft. 
Extra toevoegingen op de werkplek zijn een grote uitzondering, W. Jansen 
oppert dat men zich ook op een andere wijze kan profileren, bijvoorbeeld 
door middel van kleding. 
Verpersoonlijking kan ook plaats vinden door middel van de inrichting, 
daamaast is er per afdeling een verschil te zien in opgeruimdheid en de 
wijze van archivering. 
Buiten de werkplek is er veel te bieden voor de gebruikers. De routes door 
bet gebouw zijn interessant gemaakt door wissel exposities en mededelings
borden. Er is veel aandacht besteed aan bet bedrijfsrestaurant (geen kanti
ne ), en bet personeel kan iedereen meenemen in de lunchpauze. Tussen 12 
en 2 uur is er bedrijfstelevisie (nieuws en informatie over de bedrijfstak). Er 
is een personeelswinkeltje, waar van alles te koop is (snoep, aspirine, etc.). 
In bet hart van bet gebouw is een koffiebar, een centraal punt voor ontspan
ning. 

Klimaat: 
Men kan op de werkplek de temperatuur drie graden verhogen of verlagen, 
en men kan de zonwering (buitenkant gebouw) regelen. Volgens de beer 
Jansen is de discussie over bet binnenklimaat vals, eigenlijk gaat bet om 
behagelijkheid. Behagelijkheid wordt verkregen door de gebruikers bet 
gevoel te geven niet opgesloten te zitten. Klimatologisch betekent dit helder 
glas, zonwering, en dubbel glas. Fysiek betekent dit dat de gebruiker 
regelmatig punten moet tegenkomen waar men naar buiten kan. Daamaast 
moet er buiten de werkplek genoeg te doen zijn (zie vorige punt). W. Jansen 
is dus niet voor te openen ramen (wel in een kamerkantoor), wel voor te 
openen geveldelen, maar niet in de werkruimte. 

2 In zijn boekje De werkp/ek (1990), zegt de beer Jansen dat de werkplekkosten gelijk zijn aan 
1/3 van de loonkosten. Volgens Steijger en Kooijman (1991) zijn de werkplekkosten 7 tot 21% van de 
totale bedrijfskosten ( f21.000,-) en de personeelskosten zouden 80 tot 85 % zijn. Schalkoort komt op een 
bedrag van fl2.000,- voor werkplekkosten, tegenover f60.000,- aan personeelskosten. 
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1984) 

Training: 
De werkplek wordt collectief beslist, mensen individueel bewuster maken 
kan ze juist ontevredener maken (ze zijn meer bewust van wat niet kan). 
W. Jansen: "Je moet de managers bereiken, vertel deze dat de werkplek een 
instrument is. Dit instrument heeft technische aspecten en psychologische 
aspecten en in dit laatste zit de grate winst. Je moet de dingen zien te 
regelen voor de medewerkers en niet voor de managers, deze hebben reeds 
de mogelijkheden." 

Samenvatting: 

- De maatschappelijke context is van belang voor de omstandigheden van de 
huidige situatie en de ontwikkelingen van de werkplek. Dit heeft zijn invloed 
op de sociale en de fysieke omstandigheden. De werkplek is duur. Aan de 
ene kant is er behoefte aan bezuinigingen (meubilair voor de werknemers 
wordt plastic), aan de andere kant vertoont de aandacht voor comfort op de 
werkplek een stijgende tendens. 
- W. Jansen relativeert bet belang van de fysieke werkplek: 

- Werkplek is niet bet eerste belang, denk aan de 4 dissatisfiers van 
Abel Hersberger (1957). In volgorde van belangrijkheid betekent bet 
niet goed functioneren van een medewerker: 1) Er is prive wat aan 
de hand; 2) De relatie met de sociale omgeving is niet goed; 3) Het 
ligt aan bet werk zelf. 4) Het ligt aan de fysieke omgeving ( de werk
plek). 
- Er is een grate invloed van de omgeving van de werkplek; de ont
snappings,- en ontpanningsmogelijkheden. 
- V erpersoonlijking is minder belangrijk als men de mogelijkheid 
heeft eenvoudig aan de werksfeer te ontsnappen. Het uitdragen van 
de eigen identiteit kan ook door middel van kleding in plaats van 
door middel van de fysieke omgeving. 

- Het zwaartepunt ligt bij de beer Jansen niet bij de mogelijkheden op de 
werkplek, maar bij de mogelijkheden van de totale werkomgeving. Het 
kunnen ontsnappen aan de werkplek heeft volgens zijn zeggen dan ook een 
positieve invloed op de binnenklimaatbeleving. Behagelijkheid is hierin een . 
sleutelwoord3

• 

- Centraal Beheer kent veel interne verhuizingen ( dit is mede bepalend 
voor bet beleid ten aanzien van de werkplek). 
- Er is in Centraal Beheer wel een verpersoonlijking per groep te zien 
(bijvoorbeeld in de netheid van een afdeling). 
- Het is belangrijker om de managers te bereiken dan de gebruikers. De 
beer Jansen formuleert bet als volgt: Het belang van extra aandacht voor de 
werkplek is omgekeerd evenredig aan de zwaarte van de functie. Het 
management moet dus veel aandacht besteden aan de werkplekken waar zij 
veel, en de medewerkers weinig contrale kunnen uitoefenen. De tijd die 

3 Behaaglijk: tevreden stemmend, aangenaam, op zijn gemak voelen, thuis voelen (van Dale 
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men op de werkplek doorbrengt zou men in deze vergelijking kunnen 
meenemen, meer aandacbt voor de werkplek van die medewerkers die veel 
tijd op bun plek doorbrengen. 
- De veranderende werkorganisatie heeft ook zijn impact op de omgeving; er 
wordt meer met PC's gewerkt, en bet werk wordt hectiscber (impliceert een 
grotere behoefte aan privacy). 
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3 J.G.M. BARNHOORN 17 1 1992 
Hoofd Afdeling Facilitair Bedrijf Ministerie van VERKEER EN WATER
ST AA T Den Haag 

Het facilitair bedrijf: 
Bij Verkeer en Waterstaat in Den Haag werken 2500 mensen. 
Binnen bet ministerie is er sinds een jaar sprake van een nieuw beleid, 
facilitaire zaken zijn strakker geregeld om de kosten beter in de hand te 
kunnen houden. Dit betekent dat er nog wel inspraak is, maar ''wie betaalt, 
die bepaalt". Dit komt tevens voort uit de noodzaak tot indikken, er moeten 
200 mensen in bet gebouw worden ingevoegd. 
Vroeger was bet gebouw sterk verpersoonlijkt, graffiti in de gang en huisdie
ren in bet gebouw. "Iedereen zat in hokjes en bet geluid van bet dicht
klappen van metalen deuren galmde door de gangen." De beer Barnhoorn 
heeft drie jaar in Amerika gewerkt, dit is mede de aanleiding voor de grote 
aandacht voor communicatie binnen de organisatie. 
J. Barnhoorn zit in bet NEFMA en de AFM ( engelse equivalent van de 
NEFMA). 
Verkeer en Waterstaat wordt geschetst als een doe-ministerie, minder star 
dan andere ministeries. 

Visie: 
De oudbouw van bet ministerie is een cellen-kantoor, de beer Barnhoorn 
streeft naar een landschapskantoor (voor die functies die dat toe laten). Dit 
geeft een optimale communicatie en gezelligheid, hij geeft bet goede voor
beeld door zijn eigen dienst om te gaan bouwen ( er is nu een open deur 
beleid) en door de dienst in te dikken. De werkplekken zijn in de facilitaire 
dienst 9m2, elders zijn ze 17m2. Het secretariaat is 3 keer zo klein als op 
andere afdelingen. Binnen bet landschap moeten scheidingswanden komen 
van 1.60 tot 1.80m hoog. Barnhoorn is bet volstrekt oneens met bet SBS 
rapport van Schalkoort betreff ende landschapskantoren. Schalkoort stelt in 
dit rapport dat een kantoortuin per definitie een ongeschikte werkomgeving 
is (1991). 
Het meubilair moet functioneel zijn, flexibel en bij bet gebouw passen. 
Corperate identity speelt hierbij geen rol. Flexibel betekent dat de facilitaire 
dienst voor een goede instalering zorgt en een goede begeleiding. Zo wordt 
bet verplaatsen van een bureau als een interne verhuizing gezien, hierbij 
wordt naar de facilitaire dienst gebeld. De interne dienst heeft alle werk
plekken in 2D in CAD (binnen kort in 3D) met de bijbehorende gegevens in 
een DataBase. De gebruiker krijgt direct een advies over wat wel en niet 
kan. 
De beer Barnhoorn is niet voor verpersoonlijking, foto's en tekeningen van 
de kinderen is voldoende, de huiskamer op de werkplek kan niet. 
Er worden steeds meer mensen op afstand geplaatst en er zijn momenteel 
60 mensen die 3 dagen in de week thuis werken. Er zijn ook mensen die nu 
4 dagen , 9 uur per dag werken. Deze ontwikkelingen leiden tot desk
sharing. 
Belangrijke aspecten van de omgevingssatisfactie zijn de werkplek-beleving 
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en de ergonomische kant. 

Inrichting: 
Standaardmeubilair is ingevoerd en bet gebruik van oud meubilair wordt 
ontmoedigd (vroeger stonden er 6 soorten meubilair). Als men extra's wil 
hebben, dan betaalt de desbetreffende dienst dat zelf ( een tweede ladenblok 
kost f1200,-, heeft u dat er voor over?). Zo krijgt men bijvoorbeeld beperkte 
kastruimte, mensen worden zo gedwongen goed te archiveren (bespaart 
ruimte ). Het standaard meubilair voldoet aan alle normen. Het is echter 
mogelijk om meubilair te krijgen dat niet binnen het standaardpakket valt, 
door middel van een briefje van de Gezondheidsdienst. 
Iedereen heeft een standaard werkplek; bureau, tafel en verbindingsstuk, 
stoel, extra kast en ladenblok. Ben directeur kan extra's krijgen. 
K.leurstelling is standaard, mensen die bier toch van afwijken worden afge
straft (iemand die een gerenoveerde kamer ging overschilderen moest zelf 
voor de herstelkosten opdraaien). Ook de planten worden centraal aangele
verd en er is een kunstuitleen. De kunstuitleen bestaat uit rijksaankopen en 
museumstukken (zelfs schilderijen van Vermeer). 
Er zijn natuurlijk altijd nog mensen die zelf kleedjes en koffiezetapparaten 
meenemen. Dit laatste komt omdat de koffie 45 cent kost, dit is een maatre
gel van boven-ministerieel niveau. De beer Barnhoorn wil dit gaan doorkrui
sen, de koffie moet gratis om de koffiezetapparaten te kunnen weren. 
Het hele gebouw en meubilair is idiot-proof, dat wil zeggen dat bet niet 
makkelijk is om meubilair of andere imichtingselementen te verrui"neren. 

K.limaat: 
Volgens de beer Barnhoorn hoeft een landschapskantoor klimatologisch 
gezien geen probleem te zijn. 

Training: 
Training van de werknemers lijkt geen reeel plan. 

Samenvatting: 
Er moeten ruimte en kosten bespaard worden binnen bet ministerie, dit 
betekent een efficientere en beter gecontroleerde methode. Verpersoonlij
king moet hiervoor beter gecontroleerd worden. 
Ben goede werksfeer en optimale communicatie zijn belangrijke stokpaard
jes van bet nieuwe beleid. Dit betekent dat er weer aan landschapskantoren 
in plaats van kantoorcellen gedacht wordt. De beer Barnhoom had graag 
dat heersende ideeen over landschapskantoren wat genuanceerd werden. 
Het indikken van bet bedrijf en thuiswerken leiden tot desk-sharing. 
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4 R. LOMMERSE 16 1 1992 
Manager Adviesgroep ASPA OFFICE CONSULTANCY GROUP Utrecht 

Het bedrijf: 
ASP A is een internationale groep. Het bedrijf maakt meubilair en heeft veel 
kennis in huis inzake kantoorinrichting. Er worden trainingen gegeven, deze 
gaan over organisatie, techniek en design van bet inrichten (OTD). 
De beer Lommerse heeft opleidingen gevolgd die te maken hebben met 
management, techniek en design. In de groep van ASP A waar hij werkt gaat 
bet er niet om zoveel mogelijk meubels te verkopen, maar om datgene te 
leveren waar men lang mee voort kan, bet is bun policy om iets te maken 
voor de mensen, niet om modegevoelig bezig te zijn. 
Als een bedrijf bij de groep komt met de vraag "wij willen een nieuw kan
toor", dan wordt er eerst gekeken naar wat dat bedrijf doet en welke onder
steuning men daarvoor nodig heeft. Daarbij is belangrijk wat men wil 
betalen en hoeveel ruimte men beschikbaar heeft. Binnen deze voorwaarden 
wordt een compromis gevonden. 
De consultancy groep zit nog maar net in een nieuw gebouw. In de nieuwe 
opzet hebben een aantal medewerkers een eigen kamer (voorzien van glas 
naar de gang toe) en zit de rest in een ruimte. Er zijn veel plekken voor 
formeel en informeel overleg. Hoewel er op bet moment net zoveel mede
werkers als werkplekken zijn, heeft in de huidige setting niet iedereen een 
eigen werkplek. 

Visie: 
De werkplek die wij maken moet functioneel en efficient zijn, aldus Lom
merse. Hier in schuilt een conflict, wat functioneel is voor de medewerker is 
niet automatisch functioneel voor de beheerders. De medewerkers willen 
misschien allemaal wat anders, terwijl bet beheer liever ziet dat iedereen 
hetzelfde heeft. 
De toenemende individualisering wordt ondersteund door optimaal verstel
baar meubilair. Het feit dat men over de mogelijkheden kan beschikken is 
vaak voldoende, veelal beheerst men bet proces van bet optimaal instellen 
niet (men doet liever fysieke concessies in plaats van een mentale inspan
ning). Meer mogelijkheden betekent dus meer kans op fouten. De beer 
Lommerse is niet van mening dat men daarom meer begeleiding moet 
krijgen ("In de beperkingen kent men de meester"). Niet alles hoeft optimaal 
te zijn, door de veranderende maatschappij ontstaat er zo'n grote veelzijdig
heid, waardoor men bevrediging kan vinden in andere omstandigheden. 
Daarnaast vindt de beer Lommerse dat een ideale instelling zonder mogelij
ke variaties geestdodend is. De keuze die men maakt is niet zo belangrijk, 
als men maar een keuze kan maken. 
De ontwikkeling van bet meubilair is niet vast te stellen, deze is verbonden 
met de maatschappelijke ontwikkelingen, er zijn dus erg veel invloeden van 
buiten af. Het meubel is een hardcopy van de ideeen en mogelijkheden die 
zich op dat moment voor doen. 
De beer Lommerse verwacht een trend richting bet thuis werken, of werken 
in satellietkantoren in de buurt waar men woont. Een satellietkantoor is een 
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kantoor waar individueel werkplekken kunnen worden gebuurd (voor een 
korte periode, of voor enkele dagen per week). Dit komt omdat door de PC 
de formele communicatie makkelijker wordt. Als men bijvoorbeeld maar 
een dag in de week op kantoor is, wordt die dag belangrijk voor de commu
nicatie met collega's. Met name de informele communicatie: "In de wandel
gangen wordt de politiek bedreven". De waarde die aan informele communi
catie wordt gebecbt uit zicb bijvoorbeeld in survivaltrainingen. 

De inricbting is niet los te zien van de verwacbte ontwikkelingen, met als 
belangrijkste tendens: bet tbuiswerken en gedeelde werkplekken. 
Verpersoonlijking kan in bet primaire territorium gebeuren (kleur en details 
bureau) en in bet secundaire territorium (bet gezicbtsveld, bet uitzicbt). 
Maar in bet licbt van de gescbetste ontwikkelingen kan de verpersoonlijking 
beperkt blijven tot de tbuis-werkplek. Als iemand maar een dag in de week 
in bet kantoor werkt, dan is die verpersoonlijking belemaal niet meer zo 
interessant. Het afpakken van de eigen plek is volgens R. Lommerse 
mogelijk zolang je maar kwaliteit toevoegt. 
De beer Lommerse zet vraagtekens bij de verpersoonlijking, waarom moet 
de werkplek zo individueel zijn? Je deelt tocb van alles met andere mensen, 
de individualiteit zit bierin dat men met verscbillende mensen, verscbillende 
zaken deelt, aldus Lommerse. 
Daarnaast moet men binnen de kantooromgeving rekening bouden met 
andere mensen, er is een wisselwerking tussen individu en groep. 
De beer Lommerse denkt niet dat in bet gescbetste beeld iemand te veel 
zou moeten inleveren van zijn of baar persoonlijkbeid want in een bedrijf 
werken alleen die mensen die daar willen werken en binnen dat bedrijf 
passen. Daar waar de gebruiker een situatie instapt waar de mogelijkheden 
tot verpersoonlijking beperkt zijn, gaat de desbetreffende persoon zich 
richten op details. Heeft men wel veel mogelijkbeden, dan is men gericbt op 
de grote lijn. 
Het bureau alleen is niet zaligmakend, de sociale omstandigheden en ook 
andere voorwaarden bebben een grote impact ("Carre beeft zeer onge
makkelijke stoelen, maar als bet stuk goed is, maakt dit niets uit"). Verper
soonlijking kan problemen geven met de organisatie. Het niet kunnen 
individualiseren van de werkplek kan warden gecompenseerd met activitei
ten buiten bet bedrijf. Alternatief voor verpersoonlijkte werkplekken is bet 
verbogen van de kwaliteit of bet ontwikkelen van andere ruimtes, en bet 
duidelijk profileren van een groepsidentiteit. 
Op de vraag of men nu concreet verpersoonlijking moet verbieden of 
toelaten ( of stimuleren), oppert R. Lommerse bet volgende idee: "Geeft 
iedereen elk jaar f200,- om iets voor de werkplek te kopen. Je geeft de 
mensen dan macht, en de mogelijkheid bet zelf te doen. Tevens is bet 
bedrag van die boogte dat men ook iets van kwaliteit kan kopen." 
Lommerse schets ook de situatie waar bet werk niet zo direct verbonden is 
aan de werkplek, "koffie drinken is ook werken" (hierbij refereert hij aan F. 
Becker). 

Samenvatting: 
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In de visie van R. Lommerse is bet relativeren van bet belang van de eigen 
werkplek en van bet werkplek in bet algemeen opvallend. De nadruk ligt op 
mogelijke toekomstscenario's en maatschappelijke ontwikkelingen. Het 
bedrijf wordt als een sociale eenheid belicbt (identiteit van de groep) en de 
individuele eisen worden aan de eigen creativiteit over gelaten. Het individu 
moet mogelijkheden hebben om keuzes te kunnen maken, de werkplek 
speelt bier een rol in, maar deze rol wordt ook vervuld door bet hele 
bedrijf, de bele maatschappij. 
- Het niet optimaal kunnen instellen van de eigen werkplek wordt vaak niet 
beheerst, maar dat geeft niet. 
- De informele communicatie is heel belangrijk, en deze speelt zich meestal 
niet op de werkplek af. Een voorbeeld is een white board in de koffiecorner, 
een plek waar men op een informele wijze nieuwe ideeen kan genereren. 
- Thuis werken is een belangrijke trend, deze maakt verpersoonlijking van 
de werkplek op kantoor minder interessant. 
- R. Lommerse geeft bet belang van de maatscbappelijke context aan: "Het 
meubel is een bardcopy van de ideeen en mogelijkheden die zicb op dat 
moment voordoen". 
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5 W.R. PULLEN 31 1 1992 
Hoofd van de afdeling Huisvesting, Bebeer en Onderboud. 
Rijksgebouwendienst Directie Advisering en Onderzoek 
Ministerie van Volksbuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. 

De beer Pullen beeft deel genomen aan bet International Facility Manage
ment Program in december '91 in London. Hier werd ook gesproken over 
de dynamiek van de werkplek. Dit betekent voor Nederland onder invloed 
van verkeer en milieu, teleworking; tbuis werken of werken in een satelliet
kantoor. Ook bet werken met lap-tops maakt de werkplek dynamiscber 
(bijvoorbeeld werken in de trein). 

Het experiment: 
Binnen de eigen afdeling wordt er door de directie Advisering en Onder
zoek een experiment uitgevoerd, dit ziet er als volgt uit: 

In plaats van bet gebruikelijke cellenkantoor is er een groepskantoor 
opgezet, met speciaal daarvoor gescbikt meubilair van H.Miller. In 
een ruimte waar eerst 6 mensen zaten zijn nu 17 werkplekken gecre
eerd. De deelname aan dit experiment is op vrijwillige basis. Daar
naast zijn er werkplekken in een gedeelte dat nog kamerkantoor is, 
deze zijn voor geconcentreerd werk. Er zijn ook een aantal extra 
vertrekken voor groepsoverleg gecreeerd. 
Het meubilair beeft mogelijkbeden tot verpersoonlijken op kleine 
scbaal: d.m.v. een prikbord en een magneetbord. 

Verder worden omgevingsfacetten als kunst en groen, door de medewerkers 
zelf geregeld. In de visie van de beer Pullen komt bet experiment nog ter 
sprake. 

Visie: 
Het onderzoek van de RGB is beleidsondersteunend onderzoek. 
De werkplek is een dynamiscb gebeuren, bet gebeel is in beweging ( dit ligt 
in de lijn van een onderzoek binnen bet IFM Programma). Bereikbaarbeid 
is een belangrijk item (vanuit bet individu gezien), evenals bet milieu
bewustzijn. De individuele werkplek kan dus overal zijn, op bet kantoor, of 
tbuis. "De werkplek is waar je werkt." Niet iedereen boeft dus continu op de 
werkplek aanwezig te zijn. 
De vraag is of de tendens naar bet bouwen van grote kantoorgebouwen wel 
gewenst is (zoals bet nieuwe ministerie van VROM). Een middelgroot 
kantoor werkt efficienter, aldus Pullen. Grote kantoren zijn log en bebben 
alleen voordeel voor de bazen die overleg met andere afdelingen moeten 
plegen, mensen die binnen een afdeling werken komen nooit op een andere 
afdeling. 
De relatie tussen bet experiment en de visie van W.Pullen is de volgende: 
mensen worden steeds mobieler, men beeft veel overleg (in de daarvoor 
bestemde vertrekken) en als men stukken moet scbrijven gaat men naar buis 
of trekt zicb terug ergens in bet gebouw. In deze dynamiscbe situatie van de 
nieuwe opzet worden de bezettingspercentages globaal bijgebouden. Als de 
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medewerkers minder vaak op hun werkplek zijn is er de mogelijkheid van 
desk-sharing. Desk-sharing heeft volgens de heer Pullen alleen een archive
ringsprobleem. 
De verpersoonlijking in de nieuwe opzet bestaat uit kaartjes, foto's, planten, 
potjes, flesjes, etc. Volgens W. Pullen is de verpersoonlijking in Nederland 
sterker dan in de USA. Hij geeft het voorbeeld van een IBM shared-office, 
deze is helemaal niet verpersoonlijkt en volgens zijn zeggen uiterst kil. 
Daarnaast verwijst hij naar Amerikaans onderzoek waaruit blijkt dat toegang 
tot de archieven belangrijker is dan verpersoonlijking. Wij zijn in Nederland 
gewend aan hokjes en vakjes, het geregeld verpersoonlijken zal dus tijd 
kosten, dit is een cultuurprobleem. Zo wordt er in Japan totaal niet verper
soonlijkt en in de USA hangen er diploma's aan de muur. 
Je moet als organisatie een groepssfeer kweken, men moet zich kunnen 
herkennen en communicatie is belangrijk. 

Instrument voor de werkplek: 
De beer Pullen noemt de pre-occupation evaluation; het van te voren 
bepalen van verwachtingen over de werkplek. Met wie heb je de meeste 
contacten? Wat zijn de kritische variabelen? Hoe krijg ik betere communica
tie? 
Volgens W. Pullen is er zeker een markt voor een patronenboek, het zou 
een heleboel duidelijkheid kunnen creeren. Volgens zijn zeggen scheppen 
ingenieursbureaus geen transparant beeld. 

Samenvatting: 
De werkplek is de plek waar je werkt. Aan de hand van de taak die iemand 
uitvoert, kiest hij of zij een plek om te werken. Een werkplek kan door 
verschillende mensen gebruikt worden, en een medewerker kan verschillen
de werkplekken hebben (thuis, op kantoor, in de trein). Dit biedt perspectie
ven om het kantoor in te dikken, en om het woon-werkverkeer terug te 
dringen. Vanuit dit perspectief is het verhogen van de produktiviteit van de 
medewerkers vooral een kwestie van het verhogen van flexibiliteit en van 
het communicatiegemak. Verpersoonlijking blijft belangrijk, maar het is 
(evenals privacy) niet zo belangrijk als ruimtebesparing (Becker 1991). 
Sleutelwoorden in dit verhaal: communicatie, indikken, dynamiek en flexibi- . 
liteit. 
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6 T.A.J, SCHALKOORT 31 1 1992 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Directoraat - Generaal van de Arbeid Directie Gezondheid 

Visie: 
De beer Schalkoort is beleidsmaker, met hem wordt er gesproken over bet 
beleid dat Facility managers voeren. Met name de ideeen over de flexibele 
werkplek worden besproken; de mogelijke tegenstellingen tussen facetten 
van de werkplek die de kwaliteit kunnen verhogen en maatregelen die de 
werkplekkosten moeten drukken. 
Schalkoort: "Facility managers en andere managers zijn altijd met sub
optimalisering bezig". Hij verduidelijkt bet begrip 'sub-optimalisering' aan de 
hand van een voorbeeld van klimaatspecialisten voor wie de klimaatin
stallatie alleen maar een energieverbruiker is en niet iets wat ook comfort 
geeft. Deze benadering verschuift veelal bet probleem (wet van behoud van 
ellende ). Facility managers optimaliseren de verhouding tussen werkplekkos
ten en -baten. Baten zijn in dit geval alleen zaken die te kwantificeren zijn. 
Het gevolg van deze benadering is een kostenbesparing die de produktiviteit 
niet ten goede komt4

• 

Een ander voorbeeld van sub-optimalisering is 'de optimale werkplek'. Is dit 
een juiste inperking? Zou je niet naar bet hele bedrijf moeten kijken, of 
naar heel Nederland? Zo is bet aanbieden van keuze mogelijkheden aan het 
individu op zijn of haar werkplek een probleem; vrijheid voor de een is 
onvrijheid voor een ander. Voor de werkplek is keuzevrijheid alleen moge
lijk als je iedereen op zichzelf plaatst, dan kunnen ze bijvoorbeeld te openen 
ramen en een eigen ventilatie hebben. Wie voor bet individu bezig gaat met 
optimaliseren houdt geen rekening met de sociale omgeving. Schalkoort 
noemt als voorbeeld bet systeem van H. Miller ( experiment RGD); je kan 
wel je eigen plekje maken, maar niet je eigen klimaat. Zo wordt er in 
Canada veel van dat meubilair gebruik gemaakt, maar uit zijn eigen obser
vaties (van beperkte omvang) bleek bet niet te werken, de werkplekken die 
niet aan de gevel lagen waren veel minder bezet dan de plekken die wel aan 
de gevel lagen. 
Als de zintuigen niet voor primaire behoeften optimaal geprikkeld worden, 
dan vlucht men van de werkplek (zie ook de basale wetten van Vroon).5 

Men moet niet alleen inspelen op klachten, er is altijd een drempel voordat 

4 Hier wordt een essentieel probleem aangesneden: - Wordt bet nu noodzaak om door 
middel van uitgebreid onderwek, die aspecten die kwalitatief een positieve bijdrage leveren 
aan bet welbevinden op de werkplek, alsnog te kwantificeren. - Of is bet noodzaak managers 
er van te doordringen dat aspecten die zich moeilijk laten kwantificeren, toch onderdeel 
moeten zijn van bet beleid. De eerste oplossing kan nooit volledig zijn; er zijn nog al wat 
aspecten die niet te isoleren zijn en die zich nauwelijks in produktiviteit (of iets dergelijks) 
laten kwantificeren. De tweede oplossing doet een sterk beroep op de intwtie van managers. 

5 Het vluchtgedrag wu ook uitgelegd kunnen warden als een meer dynamisch besef van 
de werkplek, in deze uitleg kan men als volgende stap desk-sharing gaan invoeren. Het 
vluchtgedrag wordt dan nog meer gestimuleerd. 
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men gaat klagen. Op bet gebied van bet binnenklimaat is de drempel tussen 
onvrede en klacht 2,5. Dit vraagt dus om een actief beleid van bet manage
ment. 

Patronen: 
Patronen kunnen volgens Schalkoort tot sub-optimalisatie per patroon 
leiden. Mijn idee om per onderwerp een afweging te maken tussen gebrui
kers en management eisen is volgens Schalkoort niet mogelijk, omdat je dan 
ongelijke vergelijkingen maakt. Bepaalde dingen zijn namelijk niet af te 
wegen, of je moet proberen om bepaalde keuzes monetair te maken. De 
invloed van hinder op de werksituatie is rnisschien nog wel in geld uit te 
drukken, maar wat is bijvoorbeeld comfort waard? 

De dosis - effect relatie: 
Een techniek om te kunnen kwantificeren is bet bepalen van de dosis -
effect relatie. Als voorbeeld noemt Schalkoort uitzicht. De dosis daglicht en 
uitzicht laat zich moeilijk eenduidig in een effect vertalen. De zonwering 
wordt geheel gesloten, bet effect is een lagere omgevingssatisfactie dan 
daarvoor, als de zonwering echter een weinig wordt geopend geeft dit al een 
sterk positief effect. Het verband is dus in ieder geval niet rechtlijnig. 

Een consensus: 
Een alternatief voor een dosis - effect relatie is bet komen tot een consen
sus. Als bet niet monetair te maken is, kan er dan voor een bepaalde oplos
sing een breed maatschappelijk draagvlak worden gevormd? De prioriteiten 
liggen bij situaties van levensgevaar (wat is een mensenleven waard?). Later 
volgen vragen als: wat is bet effect van stress? Voor uitzicht heeft I. van der 
Blom een literatuurstudie uitgevoerd om te bepalen wat in redelijkheid de 
inspanning is die voor de situatie voldoende is. Een consensus wordt bepaald 
over redelijke eisen voor uitzicht, met als situatie de beperkingen van de 
lokatie. Deze gaat naar de ARBO raad en vervolgens kan een maatschap
pelijke consensus worden verkregen. Je kan dus een bepaald systeem opzet
ten en bij een aantal werknemers en werkgevers langs gaan. Je geeft de 
alternatieven en de beperkingen daar bij, een keuze set. In een tweede 
ronde laat je zien aan welke eisen je niet tegemoet kan komen en je vraagt 
of men wil instemmen met de gevormde consensus. 

De ontwerper: 
De bovenstaande methode geeft een gecontroleerd resultaat. Het probleem 
met bet werk van architecten is bet ontbreken van een brede consensus. Zo 
vindt Schalkoort bet een probleem bij T. Alberts, dat zijn werk niet te 
controleren is. Een ander voorbeeld is de uitspraak van Hoogstad ( architect 
van bet nieuwe gebouw van VROM): "Voor mensen die saai werk doen, kan 
ik alleen saai bouwen". Schalkoort: "De architect is per definitie een bezoe
ker, hij of zij dwaalt door bet gebouw been, ik daarentegen ben een gebrui
ker, ik zit bijna altijd op dezelfde plek." 

Samenvatting: 
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Voor bet bepalen van de optimale werkplek moet er een duidelijk beeld zijn 
wat 'optimaal' is. Voor wie moet bet optimaal zijn, en wat boudt optimaal 
precies in? Bij bet bepalen van een bepaalde doelgroep (bijvoorbeeld de 
gebruikers), of bet bepalen van alleen de te kwantificeren omgevingsfacet
ten, wordt er binnen een beperkt kader geoptimaliseerd. Scbalkoort noemt 
dit sub-optimalisatie. Ook door alleen de werkplek te onderzoeken en niet 
andere scbaalniveaus, ontstaat er sub-optimalisatie. 
Wil men ecbter zijn kaders verruimen, dan kan men bet nieuw ontgonnen 
terrein alleen met de bestaande kennis vergelijken door alles monetair te 
maken. Maar in de praktijk is de werkelijke relatie tussen een omgevings
aspect en bet effect op de omgevingssatisfactie moeilijk vast te stellen. Ben 
alternatief is tracbten een brede consensus over mogelijk te stellen relaties 
te verkrijgen. 
Concreet betekent dit: 

- Eisen van gebruikers en management vergelijkbaar maken door 
beide te kwantificeren, of door een consensus met beide groepen te 
bereiken6

• 

- Ben optimale werkplek wordt niet bereikt door alleen naar de 
werkplek te kijken, de sociale omgeving (van kamergenoten tot aan 
de maatscbappelijke context) en de fysieke omgeving op bogere 
scbaal niveaus spelen ook een rol. Vrijbeid voor de een moet geen 
onvrijbeid voor de ander betekenen. 

Deze ricbtlijnen zijn belangrijk voor bet opstellen van patronen, maar ook 
voor facility managers. Het management zou actief moeten zoeken naar 
aspecten waar geen consensus over bestaat, concreet kan dit betekenen: bet 
opsporen van mogelijke klacbten bronnen. 
Klacbten bronnen bebben overigens prioriteit ten opzicbte van positieve 
toevoegingen ( dissatisfiers voor satisfiers). 

6 Dit betekent niet dat niet te kwantificeren facetten, of facetten waar geen consensus 
over bereikt kan worden niet genoemd moeten worden. 
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7 J. GRAAFMANS 
Ergonoom Bio Medische GezondheidsTechniek 

3 2 1992 
TU Eindhoven 

In dit interview wordt er ingegaan op de mogelijke consequenties van een 
ruimere definitie van de werkplek, zoals deze in de eerste interview-ronde 
naar voren is gekomen. De beer Graafmans is ergonoom en heeft kennis 
van omgevingstechnologie. 

Desk-sharing: 
De flexibele werkplek zou individueel instelbaar zijn, maar bij desk-sharing 
zou ieder individu dit zelf moeten doen, kan dat? 
J. Graafmans: Mensen zijn geen ergonomen, ze weten niet hoe ze optimaal 
moeten zitten. Een continue instelbaarheid werkt niet, een altematief is 
discrete instelbaarheid, bijvoorbeeld met kleurcodes (haalt bet voorbeeld 
aan van discreet verstelbaar schoolmeubilair, met 7 maatcategorieen). 
Het alternatief van de ergo-meter7 vintd Graafmans niet optimaal, uitgaan 
van de lichaamslengte is niet nauwkeurig genoeg. 
Tele-working (voorspeld in Megatrends) komt er volgens J. Graafmans niet; 
sociale interactie is zo'n wezenlijk bestand van bet werk. Zo is ook bet 
verpersoonlijken van de werkplek thuis geen compensatie voor bet niet meer 
kunnen verpersoonlijken van de (gedeelde) werkplek op kantoor, er is 
namelijk niemand die bet ziet. 
Verpersoonlijking is volgens de beer Graafmans heel belangrijk. Privacy en 
identiteit zijn net zo belangrijk als licht, geluid, etc. 

Comfort: 
Comfort is een taak zonder hobbels kunnen uitvoeren en daama afstand er 
van kunnen nemen, aldus Graafmans. Het is gebruiksgemak en gebruikers
vriendelijkheid. Comfort is de belasting gedeeld door de belastbaarheid. Als 
de performance van een hulpmiddel zo ver terug valt dat bet geeiste niveau 
van comfort niet gehaald wordt, moet er extra ondersteuning komen, of men 
neemt een ander hulpmiddel. 
Voor comfort is er een maximale en een minimale grens van prikkels (max.: 
niveau waar op storing ontstaat, min.: minimale onbewuste prikkels). Dit 
moet optimaal zijn voor de taak, de omgevingskenmerken en persoonsken
merken. Iemand die zich moet concentreren, of moet communiceren, 
iemand die zit of loopt; in elke situatie een ander optimum voor privacy, of 
klimaat, etc. 
Als men in een kantoortuin vaak bet optimum niet haalt, dan gaat men 
ergens anders been, dit moet niet gei"nterpreteerd worden als een mogelijk
heid voor desk-sharing. 

Patronenboek: 

7 De ergo-meter is een rolmaat/waterpas waarop de diverse werkhoogtes (en hoeken) 
zijn aangegeven, aan de hand van de lichaamslengte. 
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Een mogelijke ordening is naar taak, persoonskenmerken en omgevingsken
merken. 
Persoonskenmerken kunnen verdeeld worden in sensorisch, motorisch, 
cognitief, tot aan ambitie en identiteit. 
De omgevingskenmerken kunnen verdeeld worden in fysiek, sociaal, en 
natuurlijk. 

Samenvatting: 
J. Graafmans ziet geen toekomst in desk-sharing in Nederland, op culturele 
en op ergonomische gronden. Hij ziet bet belang van verpersoonlijking en 
een goede privacy-regulering. Graafmans nuanceert de menselijke behoeften 
en geeft bet belang van comfort aan. 
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8 H. van HOOGDALEM 4 2 1992 
Sociaal - psycholoog, vakgroep OPBG (Ontwerpen, Planning en Beheer van 
Gebouwen) TU Delft 
Verbonden aan bet Onderzoeksinstituut voor Stedebouw, Planologie & 
Architectuur (OSPA). 

Visie: 
Er wordt makkelijk over VIs1es gesproken, maar deze zijn gekleurd door 
interesse. Bijvoorbeeld bet willen terug dringen van de werkplekkosten, of 
energieverbruik. Wat dat betreft heb ik geen visie, wij proberen bier op de 
hoogte te blijven van alle ontwikkelingen en kijken welke trends er zijn, en 
met welke waardeoordelen. H. van Hoogdalem noemt zijn visie een 'relativi
sie'. "Iedereen zegt dat een facet ( en dan wel bun specialisme) de produkti
viteit verhoogt". 

Werkplek onderzoek OSPA: 
Er zijn twee lijnen van onderzoek, de eerste is de invloed van de telematica, 
de tweede is bet Sick Building Syndrome. Het laatste staat in verband met 
de arbeidsomstandigheden, er wordt een verbinding gemaakt tussen fysieke 
en sociale omstandigheden. Het eerste onderwerp, de telematica, houdt 
verband met bet ontwikkelen van een stedebouwkundige visie. De concen
tratie van arbeid komt op de helling door telematica ontwikkelingen. 
Thuiswerk is mogelijk en een positieve ontwikkeling (visie?), zeker wanneer 
er een beleid voor wordt ontwikkeld. 

Teleworking: 
H. van Hoogdalem noemt dit een positieve ontwikkeling. Op bet moment 
zijn er nog concentratie ontwikkelingen (VROM, Sociale Zaken), dit is een 
bepaalde optimalisatie, maar niet in reistijd (Sub-optimalisatie ). De formele 
sociale contacten zijn geoptimaliseerd, maar veel mensen hebben alleen 
contact binnen de afdeling en niet naar boven. Afdelingen kunnen dus ook 
apart zitten. Er ontstaat dan alleen chef-verkeer. Je zou bijvoorbeeld alleen 
overleg kunnen hebben op kantoor en verder zit je thuis. 

De werkplek: 
De bezettingsgraad van een werkplek is gemiddeld laag, 30 - 40%. De 
werkplek wordt ook steeds mobieler, door de lab-top en autotelefoon. Het 
probleem met bet ontwikkelen van een visie op de werkplek is dat er zo 
veel verschillende functies zijn, "iedereen doet iets met informatie". We 
zouden greep moeten krijgen op bet type kantoorwerk en types bedrijven, 
we weten empirisch heel weinig. Als je bet over ruimte of plekken hebt blijft 
dat te schematisch, te algemeen, over wie heb je bet? 
Over desk-sharing: H. van Hoogdalem heeft een abstract standpunt over de 
werkplek, "erkenning hoeft niet per se of hoofdzakelijk via de eigen werk
plek". Je moet wel een beetje een stabiliteit in je omgeving hebben, die ligt 
in een stabiel netwerk en in een adresfunctie. Dat laatste kan ook via een 
secretaresse, en je zou bijvoorbeeld iedere ochtend een overlegvergadering 
kunnen hebben. 
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Kantoorwerk is erg ongrijpbaar, de produktiviteit is niet goed te meten. 
Automatisering is bijvoorbeeld een grote investering geweest maar heeft bet 
nu de produktiviteit verhoogd? En omgevingssatisfactie wordt erg snel 
verward met ander aspecten van de arbeidsomstandigheden. De werkplek 
komt op de laatste plaats. 
De kantoortuin is niet iets wat terug komt. Een kantoortuin lijkt makkelijk 
te veranderen maar is bet niet. Ook een gebouw met een kantoortuin is een 
notoir inflexibel gebouw voor groei en inkrimping van de organisatie. 
Daarnaast zijn er de problemen van geluidshinder en gebrek aan privacy. 
Kantoren worden voor de anonieme gebruiker gebouwd, de gebouwen 
worden dus niet al te specifiek, kamers en kleine zaaltjes. 
Over verpersoonlijking: bet belang hiervan is heel grillig, je kan je ook op 
andere manieren verbonden voelen, zo zijn de sociale omstandigheden veel 
belangrijker. In de bouw heeft iedere bouwvakker zijn eigen kist gereed
schap, zo zou je kantoormedewerkers ook bun eigen budget kunnen geven 
(bij hoge functies kan bet wel). 

Meubilair: 
H. van Hoogdalem heeft zelf meubilair ontworpen vanuit een ergonomisch 
oogpunt wat betekent dat bet zo flexibel mogelijk is. Volgens hem kan desk
sharing werken, als bet meubilair verstelbaar is, in plaats van instelbaar. Van 
Hoogdalem is bet niet eens met de uitspraak van J. Graafmans dat niet 
iedereen bet ergonomisch inzicht heeft. "Mensen zitten niet altijd in wat de 
goede houding beet". Bij een observatie bleek dat mensen nooit volgens bet 
boekje zitten, er is een grote variatie, zo hangt men bijvoorbeeld onderuit 
op de schouderbladen om de wervelkolom te ontlasten. Het meubilair laten 
instellen door een specialist is een bevoogdende houding, weten wij bet 
beter? Iedereen vind zelf wel de beste houding, je moet voorlichten en niet 
voorschrijven. Het meubilair moet op alle mogelijke manieren verstelbaar 
zijn, dit moet ook makkelijk kunnen. Zo kan men op bet door hem ontwor
pen meubilair voor de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, bet beeld
scherm altijd evenwijdig aan bet raam plaatsen. Sommige mensen doen dit 
echter niet, blijkbaar hebben ze geen last van bet licht, of gebruiken ze de 
computer zelden. Comfort op de werkplek betekent, ergonomische richtlij
nen, verlichtingseisen (geen verblinding, etc.) en klimaateisen. Een ergono- . 
mische richtlijn kan een minimale tafeldiepte van 1 meter zijn, men kan dan 
de afstand tot bet beeldscherm varieren, en op een ontspannen manier 
overleg plegen. 
De symbolische waarde is belangrijker dan de ergonomische waarde. 

Toekomst visie: 
Wij hebben nu aandacht voor de grote kantoren, maar bet grootste gedeelte 
van de werknemers zit in kleine of middelgrote kantoren, daar is erg weinig 
aandacht voor de omgeving. Het beeld wat we hebben van de kantoorom
geving wordt verdraaid door de grote bedrijven. Ook bet ontstaan van een 
doorsnee beeld werkt nivellerend, een voorbeeld is bet beeld dat iemand 
met een hogere rang meer privacy nodig zou hebben. De visie van Regter
schot is interessant ( een grote variatie in mogelijke werkplekken), maar 
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waarom moet dat allemaal in een ruimte (zie paragraaf 2.10). Communicatie 
zal in ieder geval meer tijd innemen. 
Voor verschillende taken zijn verschillende omgevingen bet meest geschikt. 
Je kan een zoneringsmodel maken, voor verschillende niveaus van privacy. 
Centraal een concentratie zone, daar omheen een werkplek zone, als buiten
ste rand een overleg/brainstorm zone. 
Het werk wordt steeds hoogwaardiger, de hele dag hetzelfde doen komt 
steeds minder voor. Iedere functie heeft heel veel verschillende taken, met 
een diverse mix van contact en concentratie. De omgeving moet hiervoor 
veel mogelijkheden bieden en dat moet niet te ingewikkeld zijn. Belangrijk 
is dat bet gebouw de privacy regulering ondersteunt, doe je dat niet dan 
vertaalt bet gebouw een autoritaire maatschappij visie. 
Toenemend aandeel van vrouwen aan beroepsbevolking, betekent een 
toename in verhuiselijking. Er komt meer variatie in meubilair, er wordt 
weer gewerkt met textiel en bout en wandkastjes. Het is allemaal huiselijker, 
maar wel gereguleerd. De regels van boven af gaan vaak te ver, H. van 
Hoogdalem stemt in met de uitspraak van R. Lommerse: "Meubilair is een 
hard copy van de ideeen die er leven". 
Men moet oppassen met bet vergelijken van de Amerikaanse situatie met de 
Nederlandse, men heeft andere prioriteiten, zo kijkt men in de USA eerst 
naar de beloning. Zo zijn er ook cultuurverschillen met Zweden en Dene
marken, daar is men meer gericht op SBS en milieuverontreiniging. En zo is 
de arbeidsinspectie iets typisch Nederlands. 

Samenvatting: 
H. van Hoogdalem geeft aan dat visies op de werkplek gekleurd zijn, en dat 
we nog betrekkelijk weinig weten. Hij relativeert bet onderzoek naar 
produktiviteit en omgevingssatisfactie, maar geeft ook bet belang van privacy 
regulering aan. De werkplek kan naar zijn idee dynamischer worden, 
eventueel thuis werken, maar geen kantoortuinen. Kantoorwerk is "iets met 
informatie doen", maar bier zijn vele variaties in (per functie, en binnen een 
functie ). Daarnaast praten we steeds over grote kantoren, terwijl de meeste 
mensen in deze sector in kleine tot middel grote kantoren werken. 
Hij zegt over verpersoonlijking: "Erkenning hoeft niet per se of hoofdza
kelijk via de eigen werkplek. Je moet wel een beetje een stabiliteit in je 
omgeving hebben." Om je verbonden te voelen is de sociale omgeving veel 
belangrijker. 
Volgens hem kan desk-sharing werken, als bet meubilair verstelbaar is, in 
plaats van instelbaar. Het meubilair laten instellen door een specialist is een 
bevoogdende hooding. De symbolische waarde is belangrijker dan de 
ergonomische waarde. 
Toenemend aandeel van vrouwen aan beroepsbevolking, betekent een 
toename in verhuiselijking (?). 
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9 K. Donders 
Bedrijfsgezondheidsdienst 
RABO Bank Nederland Utrecht 

18 2 1992 

Mevr. K. Donders is werkzaam bij de afdeling onderzoek en ontwikkeling bij 
de bedrijfsgezondheidsdienst van de RABO Bank. Ze is psychologe en werkt 
20 uur in de week voor de RABO Bank. 

Het onderzoek van de BGD 
Het onderzoek van de BGD van de RABO Bank is zogenaamd eerste lijn 
onderzoek. Dat wil zo veel zeggen als preventief onderzoek, dus geen 
klachtenbehandeling (bet tweede lijn onderzoek). Het preventieve onder
zoek heeft als doel: bet ontwikkelen van vragenlijsten voor medewerkers die 
ergonomisch onderzoek en klimaatonderzoek doen. De kennis die door 
onderzoek wordt vergaard is van belang voor de adviseurs van de RABO 
Bank Nederland, deze geven desgevraagd adviezen en cursussen aan een 
van de aangesloten banken. Zo kan een aangesloten bank een cursus krijgen 
waarin de medewerkers iets leren over een goede zithouding. De afdeling 
onderzoek en ontwikkeling heeft vorig jaar een uitgebreid bureaustoelen 
onderzoek gedaan. 

Het facilitaire beleid 
De inrichting is een standaardpakket. Alleen mensen met een hoge functie 
kunnen iets veranderen. Men mag bier niet in de muur prikken, maar er 
wordt wel van alles opgehangen. De groen voorziening wordt centraal 
geregeld, als gebruiker heb je daar weinig invloed op. De medewerkers van 
dit gebouw zetten wel wat privespullen op de werkplek, zoals foto's of een 
eigen lamp. Voor de meeste afdelingen wordt de werkplek voor de mede
werkers ingericht. Het kantoor is een cellenkantoor. 
Het gebouw heeft getint glas, niet te openen ramen en airconditioning. Deze 
aspecten maken de situatie, met name in de zomer, verre van ideaal (slechte 
monitoring buiten klimaat). 

Meubilair: 
Meubilair moet instelmogelijkheden hebben, instructie hierbij is wel belang
rijk. Deze wordt nog al eens vergeten, omdat bet geld kost en mensen 
veranderen bet daarna toch weer. Een probleem van desk-sharing is dat 
mensen bet meubilair zo laten staan als de vorige gebruiker bet heeft 
ingesteld, misschien moet je dan toch weer gaan denken aan een vaste 
bureauhoogte. 

Visie: 
Voor de optimale werkplek spelen alle mogelijke facetten een rol, ook 
esthetische aspecten. 
Thuiswerken is een goede ontwikkeling, maar dan wel voor maximaal drie 
dagen in de week. Twee dagen op kantoor is voldoende om de schade aan 
sociale contacten in te halen. K. Danders is geen voorstandster van desk
sharing, dit vanwege territorium overwegingen. Zij is ook geen voorstander 
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van een kantoortuin, dit vanwege de mogelijke privacyproblemen. 
Regelvrijheid is belangrijk, zeker voor bet klimaat. Helaas beeft een bank 
meestal geen te openen ramen. 
De mensen enthousiast maken voor een nieuwe situatie levert al snel 
tevreden gebruikers op, verandering van spijs doet eten. Aandacht voor de 
gebruikers helpt ( door te luisteren, of door een verandering in de omge
ving), maar bet is een tijdelijk effect. 
Taakinhoud is van grote invloed op de mate van tevredenheid met de omge
ving. Zo is kort cyclisch werk (minimaal iedere anderhalve minuut dezelfde 
bandeling) weinig stimulerend en komen er eerder klachten. Belangrijke 
taak aspecten die van invloed zijn: - bewegingsvrijbeid, - formele en infor
mele contacten, - beslissingsmogelijkheden, - hoeveelheid verschillende 
taken (hoe meer verschillende taken, hoe meer vrijbeid). 

Samenvatting: 
De organisatie ziet bet belang in van preventief onderzoek. 
K. Donders vind thuiswerken een goede ontwikkeling (maximaal 3 dagen in 
de week), maar is geen voorstandster van desk-sharing. Zij onderscbrijft bet 
belang van regelvrijheid. Meubilair moet instelmogelijkheden bebben, maar 
instructie hierbij is wel belangrijk. 
Aandacht voor de gebruikers beeft een positief effect ( door te luisteren, of 
door veranderingen aan te brengen in de omgeving), maar bet is een 
tijdelijk effect. 
Taakinhoud is van grote invloed op de mate van tevredenheid met de 
omgevmg. 
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Resultaten van de interviews met deskundigen 

In de eerste paragraaf worden de resultaten van de eerste interview ronde 
weergegeven. In paragraaf 3.2 worden enkele opmerkingen geplaatst aan de 
hand van deze resultaten. Deze zijn gebruikt voor de tweede ronde. De 
derde paragraaf geeft kort de resultaten van de tweede interview ronde 
weer. Tot slot worden alle resultaten samengevat in paragraaf 3.4. 

Resultaten interviews 1 t/m 4 

De werkplek kan niet los gezien worden van maatschappelijke ontwik
kelingen, en ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. Dit betekent aandacht 
voor thuiswerken en bet beter in de hand houden van de werkplekkosten. 
Individualisering houdt in dit verband bet volgende in: binnen de organisatie 
aandacht voor ergonomische en communicatieve eisen. Verpersoonlijking 
kan zich verplaatsen naar de werkplek thuis. Het indikken van de werkplek 
kan gecompenseerd worden door deze thuissituatie en door betere facilitei
ten op bet bedrijf voor informele communicatie en betere sfeer. 
Het belang van een eigen werkplek als territorium wordt gerelativeerd. 
Verpersoonlijking moet in dit kader "in de hand worden gehouden". Infor
matie voor een toekomst visie is welkom. 
Training is te kostbaar en heeft misschien maar een tijdelijk effect, bet kan 
ook verkeerde verwachtingen scheppen. 

Opmerkingen naar aanleiding van de interviews 1 t/m 4 

Desk-sharing kan een vlucht nemen, dit zou een reden kunnen zijn om de 
verpersoonlijking in de hand te houden. Mijn vraag hierbij is, hoe is desk
sharing te rijmen met een optimaal ergonomisch comfort? Het huidige 
meubilair moet individueel worden afgesteld en ingesteld. 
Het indikken van het kantoor en de open structuren zijn management-tech
nisch gezien positieve ontwikkelingen, maar bevordert dit de kwaliteit van 
de omgeving? De link naar produktiviteit wordt hier niet gemaakt (is dat 
veramerikanisering?). Er kunnen allerlei problemen ontstaan, met name wat 
betreft fysische en psychologische aspecten. Zo zou toch bekend moeten zijn 
dat geluidsoverlast de produktiviteit negatief kan be1nvloeden (Sundstrom 
1986). Ook gebrek aan privacy of verpersoonlijking kan de produktiviteit 
negatief be1nvloeden (Brill 1984). 
Gaat een directe vorm van kostenbeheer (besparing op de werkplek), niet 
ten koste van een mogelijke bron voor indirect kostenbeheer (personeels
kosten besparen door produktiviteit verhogende omgevingsfacetten)? 

Resultaten interviews 5 t/m 9 

In de tweede ronde worden mogelijke ontwikkelingen van de werkplek 
gerelativeerd; ten eerste weten we nog betrekkelijk weinig en ten tweede 
moeten de kaders van zo'n visie eerst worden geformuleerd. 
Wat we wel weten (voor de dienstensector): De werkplek is de plek waar je 
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werkt, en bet werk heeft van doen met bet genereren, omvormen of door
voeren van informatie. 

De diverse taken stellen diverse eisen aan de sociale en fysieke omgeving. 
Privacy is bier bij een belangrijk begrip, maar de mogelijkheid voor een 
goede privacy regulering hoeft niet meer afhankelijk te zijn van een plek. 
De visies op de verschillende privacy aspecten (van verpersoonlijking tot 
optimale sociale contacten) leiden tot verschillende visies op de optimale 
werkplek. Het gaat hierbij vooral om de nadruk die iemand legt, dit is 
meestal afhankelijk van de eigen ervaring. 
De visies op desk-sharing laten zich ook kleuren door de eigen persoonlijke 
behoefte aan een dynamische taak invulling of een eigen territorium binnen 
een organisatie. 
Het terug dringen van bet woon - werk verkeer lijkt een reeel argument te 
zijn in de desk-sharing en teleworking discussie. Maar diverse aspecten van 
dit item zijn nog onduidelijk ( ergonomisch comfort, verpersoonlijking, 
sociale contacten, privacy regulering voor werk en vrije tijd). 
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Bijlage II Interviews met werkplek gebruikers 
en de observatie van hon omgeving 

Paragraaf 1 behandelt de resultaten van het bezoek aan Centraal Beheer, 
paragraaf 2 omvat de resultaten van de bezochte werkplekken van de TU 
Eindhoven. In beide paragraven worden de resultaten per groep van 6 
weergegeven. In paragraaf 3 worden de interviews 13 t/m 18 afzonderlijk 
behandeld. De attitudes m.b.t. informatiebehoefte, thuiswerken en desk
sharing staan in pragraaf 4. 

1 Groep 1, interview 1 t/m 6 

Centraal Beheer is een verzekeringsmaatschappij en is eigenaar en gebrui
ker van bet bezocbte kantoorgebouw. De facility manager W. Jansen is een 
van de gei'nterviewde deskundigen. In het gebouw werken ca. 1000 mensen. 
Het kantoorgebouw is in 1972 gerealiseerd, de architect was Herman Hertz
berger. De maatscbappelijke context uit die tijd was een belangrijk uitgangs
punt; de opzet was anti-autoritair en de medewerkers moesten zich 'thuis
voelen op kantoor'. De bewoners werden aangemoedigd om zich hun 
werkplek 'toe te eigenen' door posters, planten of buisdieren. 
De gewenste openheid resulteerde in een groepenkantoor, wat het midden 
boudt tussen kamerkantoor en kantoortuin. Het gebouw is opgebouwd uit 
een driedimensionaal weefsel van kantooreilanden van 9 x 9 m. Elk eiland 
bestaat uit vier kwadranten, in elk kwadrant werken 1,2,3 of 4 personen. De 
openheid heeft ook vertikale ricbting gestalte gekregen door middel van 
licbtstraten en vides. 
Het gebouw is recentelijk 'up to date' gebracbt, dit betekent: - moderni
sering van de klimaatinstallatie, -uniforme inricbting (geen sterke verper
soonlijking meer), - centrale voorzieningen (ingang, vergaderruimten, 
koffiebar, winkeltje) en - bet realiseren van enkele kantoorkamers. 
Het gebouw is gesitueerd in een middeldrukke omgeving van een provincie
stad. 

Het werk 

Van de 6 gei'nterviewden is er gekozen voor een spreiding in leeftijd, functie 
en geslacbt. Allen verricbten bet grootste gedeelte van bun tijd redelijk tot 
zeer geconcentreerd werk. De vrijheid in planning is groot en iedereen heeft 
een voltijd baan. Er wordt redelijk vaak verhuist, minimaal 3 tot 12 maal, de 
huidige werkplek wordt minimaal 5 maanden en maximaal 2 jaar bezet. Vijf 
van de gei'nterviewden brengen 70 tot 100% van bun werktijd op de werk
plek door. Twee personen (beide met een ruime werkplek) werken 30% van 
de tijd voor zich zelf (dus 70% van de tijd met anderen), de andere vier 
werken 50 tot 90% van de tijd alleen. De gei'nterviewden komen nauwelijks 
tot nooit tijdens werktijden buiten het gebouw. 
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Het meubilair 

In de nieuwe situatie komt al bet meubilair van de organisatie, en is alles 
van bet zelfde type. De keuzemogelijkbeid is afhankelijk van de functie en 
bestaat uit bet aantal werkbladen, of eventueel een extra zitje. De bureaus 
zijn in boogte instelbaar (niet verstelbaar), uit de observaties bleek een 
persoon (5 maanden op deze werkplek) aan een te boog bureau te zitten. 
De waardering voor bet bureau en de stoel zijn goed tot zeer goed, de arcbi
veringsmogelijkheden worden redelijk tot goed gewaardeerd. Deze beoorde
ling geldt voor de bruikbaarbeid, de kleurstelling en de materialen. 
De inricbtingsmogelijkbeden wordt door de meeste gezien als de mogelijk
beden die men als groep beeft en wordt als goed gewaardeerd. Een afde
lingsboofd met een ruime werkplek, beoordeelt de inricbtsmogelijkheden als 
slecbt, dit vanwege de onmogelijkheid een beeldscberm goed te plaatsen. 
Zijn werkplek bevind zicb in een kwadrant met aan twee kanten ramen. 
Buiten bet kwadrant ( onder een verlaagd plafond) is de licbt situatie beter, 
maar daar mag geen werkplek geplaatst worden. 

Binnenklimaat, licbt en uitzicbt 

W. Jansen noemt de discussie over bet binnenklimaat vals, bet gaat naar zijn 
zeggen om bebagelijkbeid. lnboudelijk betekent dit dat de medewerkers niet 
bet gevoel moeten krijgen opgesloten te zitten, bet gebouw heeft veel 
mogelijkbeden om uit de directe werksfeer te ontsnappen (koffiebar,winkel
tje, etc.) en iedereen kan, relatief snel naar buiten (er zijn veel uitgangen, 
veel balcons en bet gebouw is maar 4 etages boog). 
Het gebouw beeft niet te openen ramen (niet mogelijk door de open struc
tuur), en er is airconditioning. De temperatuur is op diverse plekken drie 
graden te verbogen of te verlagen, deze regelmogelijkheid wordt meestal 
met een aantal mensen gedeeld. Een aantal vinden dat deze afregelmoge
lijkheid te traag werkt, maar bet kan ook door de vele verticale verbinden 
komen waardoor voor vele werkplekken temperatuurafregeling iiberbaupt 
niet mogelijk is. De waardering voor bet binnenklimaat is slecbt tot matig. 
Vier werkplekken bebben nauwelijks uitzicbt, de twee andere werkplekken 
zijn zeer tevreden met bet uitzicbt, maar bebben problemen met de daglicbt
toetreding bij bet computer gebruik. 
De bewoners zijn tevreden over de TL verlicbting. 

De afwerking van bouwkundige elementen. 

Volgens vijf medewerkers zijn de kleuren en bet materiaalgebruik bepaald 
door derden, de waardering is redelijk tot goed. De zesde medewerker zegt 
dat er inspraak is geweest en geeft als waardering slecbt. Het kale beton van 
de massieve kolommen wordt niet boog gewaardeerd. De beoordeling over 
muren, vloer en plafond zijn altijd consistent, d.w.z. wie de kleur van de een 
matig vind, vind dat ook van de andere elementen. 

De kleine inricbtingselementen 
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De organisatie zorgt voor groen in bet gebouw, een standaard prikbord op 
elke werkplek en kunst op diverse plekken. De waardering biervoor is 
redelijk tot goed. De medewerkers mogen zelf weinig bieraan toevoegen (in 
grote tegenstelling tot de oude situatie ). 
Citaten: "Je mag niets meer, je mag zelfs niet iets op de kastjes voor het 
raam zetten", "De nieuwe situatie is wel verfrissend, zoals bet was kon het 
niet langer" en "Je probeert natuurlijk wel iets van je zelf toe te voegen, je 
kijkt gewoon hoe ver je kan gaan en dat kost tijd". Op de meeste werkplek
ken is al een "overtreding" te signaleren: een extra plantje (wel in een bakje 
in CB-kleuren), posters op een kolom, spulletjes op de kastjes voor bet 
raam. Dit zijn nog kleine toevoegingen in vergelijking met de oude situatie 
(visnetten, vrouw-onvriendelijke posters en een grote variatie aan buisdie
ren). De mogelijkbeid om een eigen sfeer te creeren wordt slecbt tot 
redelijk genoemd, dit staat ecbter niet verband met de mate waarin de 
gei"nterviewde persoonlijke items aan de werkplek toevoegt. 

De beleving van de werkplek 

De privacy wordt slecbt tot matig genoemd, en in twee gevallen redelijk. De 
mogelijkbeden tot communicatie op de werkplek is redelijk tot goed. 
Over bet totaal is men redelijk tot zeer tevreden met de werkplek, een maal 
was de tevredenheid matig ( deze persoon zit met drie anderen in een kwa
drant). 

Opmerkingen van medewerkers 

Positieve aspecten van de werkplek: 
- De renovatie is een vooruitgang (3x) 
- Mijn werkplek is rustig (waarscbijnlijk in vergelijking met oude situatie) 
(3x) 
- De communicatie mogelijkheden zijn goed (2x, wel met lx opmerking over 
privacy problemen) 

Negatief aspect van de werkplek: 
- Klimaatproblemen ( 4x). Door de openstructuur van bet gebouw laat bet 
klimaat zicb slecbt regelen. Er wordt geklaagd over tocht en last van de 
bitte (boven in, of dicbt bij het raam). De zonwering aan de buitenkant van 
de gevels gaat automatiscb omboog bij sterke wind. 

- De ontsnappingsmogelijkheden die bet gebouw biedt, wordt een maal 
genoemd. 
- De goede facalitaire service wordt een maal genoemd. 
- Er wordt een maal gevraagd om een fitness centrum. 
- Een medewerker zegt bet leuk te vinden om intern te verbuizen, vanwege 
de afwisseling (zit op zijn 12de werkplek). 

Opmerkingen van observator 
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De open structuur van bet gebouw en dus de werkplekken, geeft klimaat en 
privacy problemen. Toch zijn de geYnterviewde medewerkers tevreden over 
bun werkplek. Waarschijnlijk komt het door de aandacht die de fysieke 
omgeving krijgt: 
- Er is recentelijk verbouwd; de klimaatinstallatie is verbetert, er is geverft 
en gestoffeerd, het plafond is verfraaid en het meubilair is vernieuwd of 
opgeknapt. 
- De centrale voorzieningen krijgen veel aandacht en zijn goed te noemen; 
er is een winkeltje, er is een attractief bedrijfsrestaurant, er zijn diverse 
zithoekjes en een koffiebar in bet hart van het gebouw. 
- Het gebouw is bekend in heel de wereld en trekt (nog steeds) veel bezoe
kers, dit geeft het een meerwaarde in vergelijking met het gemiddelde 
kantoorgebouw. 
De tevredenheid met de werkplek kan ook ondersteund worden door de 
goede sfeer binnen de organisatie. 

2 Groep 2, interview 7 t/m 12 

De tweede interview ronde vond plaats op de faculteiten Wijsbegeerte & 
Maatschappij Wetenschappen en Wiskunde & Informatica, beide zijn geves
tigd in bet hoofdgebouw van de TUE. Alie gei:nterviewden werken op de 
7de of 8ste etage van dit gebouw. De TUE is een grote organisatie, de 
verschillende faculteiten werken tamelijk onafhankelijk van elkaar. De 
organisatie heeft een bouwkundige en een facalitaire dienst. De faculteiten 
bepalen zelf welke facilities ze afnemen, ze hebben hiervoor een eigen 
budget. 
Het hoofdgebouw is 11 etages hoog en gebouwd volgens bet drager-inbouw 
principe (jaren 50). Dit betekent dat er makkelijk vervangbare constructies 
voor de inbouw en gevel elementen zijn gebruikt, bet gebouw is echter nooit 
gerenoveerd. Het interieur maakt een gedateerde indruk; er zijn veel grijs
tinten te zien en niet weggewerkte leidingen en kabelgoten. 
De werkplekken zijn alle in een kamerkantoor omgeving gesitueerd, meestal 
met 1 of 2 personen in een kamer, soms 3 of 4. 
Het gebouw huisvest ook de faculteit bouwkunde. Behalve kantoorcellen zijn 
er; college,- en instructiezalen, drie bibliotheken, een grote en een kleine . 
kantine, een repro, postkantoor, bank en reisbureau, expositieruimte, een 
boekwinkeltje en een aantal andere facilities die voor de hele universiteit 
beschikbaar zijn. 

Het werk 

Onder de gei:nterviewden is een spreiding in leeftijd, er zijn vier mannelijke 
en twee vrouwelijke medewerkers en er zijn verschillende functies vertegen
woordigd ( 4 universitaire docenten, 2 maal niet-wetenschappelijk personeel). 
Het uit te voeren werk vergt veel concentratie, is afwisselend en men heeft 
veel vrijheid in de planning. Er zijn relatief weinig inteme verhuizingen 
binnen deze organisatie, gemiddeld zit men 3 jaar op de zelfde werkplek. Er 
wordt weinig tijd op de werkplek besteed aan overleg/ contact met anderen. 
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De medewerkers zijn bijna altijd binnen bet gebouw gedurende werktijd. 
Vijf van hen hebben een eigen kamer, de zesde deelt de kamer met een 
collega. Deze laatste werkt een dag in de week thuis. 

Het meubilair 

Het gehele meubilair komt van de organisatie (op een luie stoel na), er is 
niet echt sprake van keuzevrijheid. Oat wil zeggen dat de organisatie niet 
een keuze pakket aanbiedt, maar de medewerkers zetten dat gene op bun 
kamer wat toevallig over is, of wat op de gang rondslingert ("Pakken wat je 
pakken kan"). Een gei"nterviewde is voorzien van een speciaal voor haar 
aangeschaft bureau van een moderne vormgeving, ook dit gebeurde zonder 
inspraak. De rest heeft relatief oud meubilair. 
Een uitzondering hierop zijn de bureaustoelen, bier is wel aandacht aan 
besteed, deze zijn ergonomisch verantwoord ( op een geval na). De leveran
cier deelde telefonisch mee, dat de bureaustoelen die recentelijk aan de 
faculteit W & MW zijn geleverd desgevraagd door hem worden ingesteld en 
zonodig worden aangepast aan de individuele eisen. Hier is echter door de 
faculteit geen gebruik van gemaakt en de medewerkers zijn niet op de 
hoogte gesteld van deze service. Archiveringsmogelijkheden worden redelijk 
tot goed gewaardeerd (er zijn veel kasten beschikbaar). In vijf gevallen 
wordt bet materiaal en de kleurstelling van bet meubilair als erg lelijk tot 
neutraal beoordeeld, een totaal oordeel over bet meubilair valt bet zelfde 
uit. 
De waardering voor de inrichting is matig. 

Klimaat, licht en uitzicht 

Het binnenklimaat wordt als zijnde slecht gewaardeerd, een gei"nterviewde 
noemde bet binnenklimaat goed, deze heeft een kamer pal op bet noorden 
( er komt geen zon in deze kamer en is dus minder bei"nvloedbaar door 
zonnewarmte). Het gebouw heeft te openen ramen (tamelijk smalle), de 
manier van openen is wordt echter als onhandig betiteld (gebeurt m.b.v een 
losse slinger, die niet altijd aanwezig is, voor veel ramen is bet insteekpunt 
voor de slinger niet of moeilijk bereikbaar). Twee mensen vonden dat de 
ramen niet ver genoeg open kunnen. De radiatoren kunnen aan of uit (geen 
tussen standen), en in een aantal gevallen zijn ze niet meer te bedienen. Er 
zijn inductiekasten die ook voor de koeling zorgen. 
De 1L verlichting wordt matig tot goed gewaardeerd, twee gebruikers 
schakelen de 1L verlichting uit als bet enigzins kan. De helft heeft een 
THE-bureau lamp met wisselende waardering. 
De daglicht toetreding en bet uitzicht wordt als goed beoordeeld ( ook pal 
noord). 

De afwerking van bouwkundige elementen 

De helft van de gei"nterviewden weet dat de muren in een aantal gevallen 
kunnen worden overgeschilderd, bijvoorbeeld bij bet betrekken van een 

5 



andere kamer. Bij een opknap beurt van de faculteit wisk. & Inf. mochten 
alleen de vrouwen op de faculteit de kleuren in bun kamer bepalen. 
Het plafond wordt als lelijk beoordeeld, de muren en vloer warden lelijk tot 
neutraal beoordeeld. 

De kleine inrichtingselementen 

De organisatie levert weinig tot niks; men kan een white/black board 
krijgen, soms een plant of een prikbord. Dit laatste lijkt op een redelijk 
toevallige wijze te gaan. Een aantal medewerkers maakt gebruik van de 
kunstuitleen in bet hoofdgebouw, deze is niet van bet facalitaire bedrijf. 
Er wordt zelf veel aan de inrichting toegevoegd: planten (van redelijk tot 
zeer groat formaat), posters, foto's, tekeningen, anzichtkaarten, klokjes, 
radio's, beeldjes, asbakken. De mogelijkheid om een eigen sfeer te maken is 
veel beter dan bij Centraal Beheer. 

De beleving van de werkplek 

De auditieve privacy wordt of als goed, of als slecht gescoord; dit hangt af 
van wie men als buurman of vrouw heeft. De tussenwanden en de flexibele 
vloeren vertonen geluidslekken. De visuele privacy is goed. De mogelijkhe
den tot communicatie op de werkplek en buiten de werkplek is goed. Com
municatie buiten de werkplek is slecht eenmaal als slecht beoordeeld, dit 
terwijl de faculteit W &MW weinig ruimte heeft voor informele activiteiten 
(koffiehoekjes e.d. ). 
Over bet totaal is men redelijk tot goed tevreden met de werkplek, over de 
fysieke omgeving buiten de werkplek is men minder tevreden. 

Opmerkingen van de gebruikers 

Als positieve aspecten warden genoemd: 
- Het uitzicht (2x), 
- Het hebben van een eigen kamer (2x), 
- De inrichting (2x). 
Als negatief wordt genoemd: 
- Slecht binnenklimaat (3x), "verwarming zit vast", "bet wordt snel te warm", 
- Het gebouw is lelijk (5x), "naargeestig", "onmenselijke materialen; beton, 
ijzer en veel grijs", 
- Kolom staat in de weg (2x), 
- Het is te gehorig (2x). 
- De kamer is te klein, 
- PC is moeilijk te plaatsen, tenzij de luxaflex wordt gesloten, 
- De ramen zouden makkelijk en verder open moeten kunnen, 
- Er moeten meer keuze mogelijkheiden komen in meubilair en assecoires, 
- Wie bet hardst schreeuwt heeft de meeste meubels (2x). 
- De bordenwisser past niet in bet daarvoor bestemde bakje aan bet white-
board, 
- De Tl-verlichting gaat uit als bet even kan, bet is onprettig licht (2x), 
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- Opmerkingen over de gang:"In de gang oogt het als een gevangenis.", "De 
gang is donker en erg lelijk.", "De gang is een ramp." 

Een van de gebruikers die over gehorigheid klaagde, had een radio aan en 
de deur open. 

Opmerkingen van de observator 

Er is veel vrijheid in het inrichten van de werkplek (meer dan bij Centraal 
Beheer), de waardering voor de inrichting is echter matig (lager dan bij 
Centraal Beheer). Dit ondersteept de relativiteit van het gebruikers oordeel 
en dus de dynamiek van de beleving. Een goede werkplek is een betere plek 
dan de vorige. Wie een eigen kamer heeft is daar tevreden mee, maar klaagt 
tevens over die kolom die zo nodig ook in die kamer moet staan. 
In dit kamer kantoor heeft iedereen de mogelijkheid zijn eigen sfeer te 
maken op de werkplek, hier wordt ook volop gebruik van gemaakt. Dit is 
waarschijnlijk zeer belangrijk voor de beleving. De tevredenheid met de 
werkplekken is namelijk redelijk tot goed, en dit wordt niet veroorzaakt 
door de kwaliteit van het meubilair, de bouwkundige afwerking, de omge
ving van de werkplek of de facalitaire service. 
Centraal Beheer voert een actief en duidelijk beleid ten aan zien van de 
omgeving, de TU Eindhoven heeft nauwelijks een beleid. In dit cellen
kantoor ligt de nadruk meer op de individuele vrijheid. Een punt van 
overeenkomst zijn de klimaatproblemen in beide gebouwen. 

3 Groep 3, interview 13 t/m 18 

De interview 13 t/m 18 vonden in 5 verschillende organisatie plaats; twee 
kleine organisatie ( drie interviews), een middelgrote organisatie, een 
gei"soleerde afdeling (klein) van een grote organisatie en een grote organisa
tie. 

3.1 Interview 13 

Gei"nterviewde is advocaat bij een collectief waar 19 personen werken. Het 
collectief is gevestigd in een oude pastorie waar een etage en een zolder 
wordt gehuurd. Het pand is net opgeknapt. Het is in principe een cellen 
kantoor, maar een aantal vertrekken zijn verbonden en alle deuren zijn 
verwijderd. De locatie is redelijk dicht bij het centrum van Rotterdam aan 
een mooie gracht. 

De gei"nterviewde werkt vijf en een half jaar bij het collectief en heeft altijd 
de zelfde werkplek gehad. Het werk is afwisselend, vraagt veel van de 
concentratie en geeft veel vrijheid. De helft van de tijd wordt daadwerkelijk 
op de werkplek doorgebracht, hiervan is de helft nodig voor communicatie 
met anderen. 1/3 deel van de werktijd wordt buiten bet gebouw doorge
bracht. Er zitten drie personen in twee met elkaar verbonden ruimten. 
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Het meubilair is oud, maar wordt binnenkort vervangen. De bureaustoel is 
zelf uitgezocht, deze is ergonomisch gezien niet goed, maar de gebruiker is 
er zeer tevreden mee. 

Het binnenklimaat kan geregeld worden met te openen ramen en een 
verwarming die aan of uit kan, waardering: redelijk. 
Er is geen TL verlichting, maar 4 lichtpunten ( onder twee daarvan staan 
bureaus), de verlichting wordt als goed gewaardeerd. 
De gebruiker is zeer tevreden met de daglicht toetreding en bet uitzicht; bet 
bureau staat naast bet raam en er is geen PC op de werkplek. 

Het kantoor is recentelijk geverfd en van nieuwe vloerbedekking voorzien. 
Alie medewerkers hadden inspraak, maar de uiteindelijke beslissing is door 
enkele genomen ( om een eindeloze discussie te voorkomen). De gekozen 
kleuren worden als goed gewaardeerd. 

De kleine inrichtingselementen zijn op bet moment van bet interview 
schaars vanwege de opknap beurt. In principe worden deze toevoegen door 
iedereen zelf gedaan, normaliter zijn er op de werkplek de volgende items: 
schilderijen, posters, anzichtkaarten, foto's, cadeaus van klanten, advocaten
tennistrofee, een eigen klok, een eigen prullenbak en planten. De gei"nter
viewde kan goed de eigen sfeer bepalen 

De privacy wordt als goed gewaardeerd, ondanks geluidsoverlast. Om dit 
laatste te versluieren staat de radio de hele dag aan. 
De communicatie mogelijkheden op de werkplek en daarbuiten zijn goed. 

De waardering voor de werkplek is hoog. 

Positieve aspecten: 
"Het is mijn werkplek en mijn inrichting"; 
"Het mooie uitzicht". 

Toelichting: Iedereen binnen dit kantoor mag doen en laten met de werk
plek wat hij of zij wilt. Een werkplek heel dicht bij bet raam is door het 
ontbreken van een beeldscherm geen bezwaar. Deze gebruiker wil graag een 
lichtplek op de werkplek hebben, dit kan daglicht zijn of een lamp. 
Negatieve aspecten: 

"lk kan geen klanten ontvangen op de werkplek"; 
"Het meubilair is oude troep"; 
"De verwarming kan alleen aan of uit". 

Toelichting: Voor overleg op de werkplek zou deze gebruiker een eigen 
kamer moeten hebben. Dit bezwaar leidt echter niet tot een negatief privacy 
oordeel. 

3.2 Interview 14 

De organisatie is Vluchtelingen Hulp Regio Rijnmond (VVR). Momenteel 
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zit men in een oud gemeente pand, in een buitenwijk van Rotterdam. Dit 
onderkomen is tijdelijk. Het aantal medewerkers is erg wisselend, het is een 
kleine organisatie, maar er werken veel part-timers en veel vrijwilligers. 

De geinterviewde is hoofd afdeling juridische zaken. Het werk is erg afwisse
lend en er is veel vrijheid in planning. Zij werkt 24 uur in de week, en is 
drie en een half aan deze organisatie verbonden. De gei'nterviewde zit met 
ca. 5 mensen in een ruimte (sterk wisselend) en sinds een half jaar in deze 
kamer. 
20 uur in de week wordt op de werkplek doorgebracht, 3/4 van deze tijd is 
nodig voor overleg met anderen. 

Het meubilair is oud, de bureaustoel is goed. Het materiaal,- en kleur
gebruik van het meubilair wordt lelijk bevonden. 
De inrichting wordt als matig getypeerd; de plek is redelijk goed (bij het 
raam vanwege rookoverlast en met de rug tegen de muur), maar er is niet 
genoeg ruimte voor overleg met anderen op de werkplek. 

Het binnenklimaat is slecht; de ramen kunnen open, maar bet is altijd te 
koud en te rokerig. 
De verlichting is matig; de TL buizen zoemen. 
Zeer tevreden over de daglichttoetreding (geen PC op de werkplek), bet 
uitzicht is matig. 

De vaste inrichtingselementen worden zeer lelijk bevonden. 

De kleine inrichtingselementen zijn bijna allemaal van de geinterviewde zelf, 
behalve schilderijen ( door clienten geschilderd). Er staan plan ten, er hangen 
foto's en een kalender. Er staat ook een radio, maar die kan weinig aan 
omdat bet de collega's stoort. De mogelijkheden om een eigen sfeer te 
maken worden als matig beoordeeld. 

De privacy is wisselend, de mogelijkheden voor communicatie zijn goed. 

De tevredenheid met de werkplek is matig even als de tevredenheid met de . 
kamer. 

Positieve aspecten: 
"Overzicht over de kamer"; 
"Ik heb een plek bij bet raam"; 
"De kamer heeft hoge ramen". 

N egatieve aspecten: 
"Er is geen zicht op andere activiteiten in bet gebouw"; 
"Het is erg rokerig"; 
"Er zijn te veel donkere kleuren"; 
"Er is geen overleg plek bij bet bureau"; 
"Het gebouw heeft geen koffiehoekje". 

Toelichting: In bet vorige gebouw van de VVR zat erg veel glas en konden 
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de verschillende afdelingen elkaar makkelijk zien. 

3.3 Interview 15 

De geinterviewde werkt net als de medewerkster uit interview 14 bij de 
VVR. Haar functie is baliemedewerkster. Dit is erg afwisselend werk, met 
totaal geen vrijheid. Zij heeft een deeltijdbaan van twee dagen in de week. 
De gehele werktijd wordt gevuld met contacten met anderen; bezoekers, 
medewerkers en de telefoon beantwoorden. 
N.B.: Van deze werkplek zijn geen foto's gemaakt, dit om de privacy van de 
aanwezige clienten (vluchtelingen) te waarborgen. 

Het meubilair bestaat uit een balie en een goede bureaustoel. Het werkblad 
achter de balie is veel te laag. De balie wordt lelijk bevonden en 'erg slecht' 
beoordeeld. 
Inrichtingsvrijheid is er niet. 

Het binnenklimaat wordt als zeer slecht gewaardeerd, het tocht door dat 
bezoekers de deur open laten staan, de temperatuur is mede daardoor niet 
te regelen. De entreehal is tevens wachtruimte en is rokerig. 

Er is weinig daglicht en het uitzicht wordt als slecht beoordeeld. Er zijn 
spotjes boven de balie, maar het werkblad achter de balie is onderbelicht 
(score: matig). 

De vaste inrichtingselementen zijn erg bont gekleurd, het plafond bestaat uit 
bruine schrootjes. De geinterviewde beoordeelt het als lelijk. 

Kleine inrichtingselementen bestaan uit een paar foto's en een poster. Zij 
hangt niet te veel op omdat het al zo bont is. 

De privacy is zeer slecht, het is bijvoorbeeld heel moeilijk de telefoon te 
beantwoorden als mensen (hard) aan de balie staan te praten. 
De mogelijkheden voor communicatie/overleg wordt als laag beoordeeld. 

De totale tevredenheid met de werkplek is laag. De tevredenheid met de 
omgeving van de werkplek is erg laag, dit omdat het nodige overzicht voor 
de balie-functie ontbreekt. 

Positieve aspecten: 
"Er zijn veel sociale contacten op deze werkplek". 

Negatieve aspecten: 
"Er is geen overzicht"; 
"Het werkblad is veel te laag"; 
"Het is hier lelijk, overal zijn verschillende materialen en 
kleuren gebruikt". 

Opmerkingen: De geinterviewde zit door het lage werkblad veel te laag en 
in een ergonornisch gezien zeer onverantwoorde houding. In bet vorige 
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gebouw van de VVR was er een perfect overzicht van achter de balie. 

3.4 Interview 16 

De gei"nterviewde is constructeur op een adviesbureau. Het is een middel
grote organisatie (65 personen) gesitueerd in de binnenstad van Rotterdam 
(Lijnbaan). Het bedrijf huurt de 9de en lOde etage van het gebouw. Er 
zitten vier constructeurs op een kamer. De organisatie besteedt geen 
aandacht an de werkplekken, alleen aan de ruimtes waar klanten komen. 

Het werk wordt afwisselend genoemd en vraagt erg veel concentratie, er is 
redelijk wat vrijheid. De medewerker zit 2 jaar bij deze organisatie en op 
deze plek. 
3/4 deel van de werktijd wordt op de werkplek doorgebracht, er is nauwe
lijks overleg op de werkplek. 

Het meubilair bestaat uit drie grote tafels en een goede bureaustoel, en 
openen stellingkasten. Het meubilair wordt als lelijk beoordeeld. 
De inrichting wordt matig bevonden (het feit dat de gei"nterviewde met de 
rug naar de muur wordt als positief aangemerkt). 

Het binnenklimaat is slecht. Ramen kunnen niet open, de radiatoren zijn 
onbereikbaar, de luchttoevoer kan afgeremd door de inductiekasten af te 
dekken met stapels papieren (hierdoor gaat het harder waaien bij de bu
ren)."Af en toe een frisse neus halen is een must". 
De medewerker is tevreden met de daglicht toetreding (geen beeldscherm 
op de werkplek) en met het uitzicht. 

De vaste elementen zijn erg lelijk, de gei"nterviewde denkt er over hier zelf 
wat aan te gaan doen: de muren schilderen en de vloerbedekking verwijde
ren (ligt linoleum onder). 

Er is niks aan kleine inrichtingselementen. De organisatie levert niks (zelfs 
geen kapstok). De gei"nterviewde wil graag gordijnen ophangen. De e1gen 
sfeer op de werkplek wordt als zeer onvoldoende gescoord. 

De privacy en de communicatie mogelijkheden op de werkplek worden 
respectievelijk als redelijk en goed beoordeeld. 

Over bet geheel genomen is de medewerker niet tevreden met de werkplek. 

Positieve aspecten: 
"De locatie is erg goed (hartje centrum)"; 
"lk heb leuke collega's". 

Negatieve aspecten: 
"Het binnenklimaat is erg slecht". 

3.5 Interview 17 
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De gei'nterviewde is assistent in opleiding bij de faculteit industrieel ontwer
pen aan de TU Delft. De vakgroep is constructie, deze is ondergebracbt in 
de vleugel van een ander gebouw, en ligt dus vrij gei'soleerd van de faculteit. 
De vakgroep beeft 10 medewerkers. Het gebouw-deel is in goede staat en 
beeft naast de kantoorkamers een aantal grote ruimtes voor laboratoria of 
instructie zalen. Door deze activiteiten zijn ook de kantoorkamers van meer 
dan gemiddelde boogte. Rond bet gebouwdeel liggen andere vleugels van 
bet zelfde gebouw. Alles is gelijkvloers. 

Het werk vraagt veel concentratie en wordt als redelijk monotoon bescbre
ven, er is wel veel planningsvrijbeid. De medewerker zit bijna twee jaar bij 
dit bedrijf en op deze werkplek. De belft van de tijd wordt op de werkplek 
zelf doorgebracbt, biervan is 1/3 deel voor contact/overleg met anderen. 
1/3 deel van de werktijd wordt buiten bet gebouw doorgebracbt. 

Het meubilair wordt op de zelfde wijze verkregen als op de TU Eindboven, 
men pakt wat er te vinden is in bet gebouw. Ook bier is er wel een ergono
miscb verantwoorde bureaustoel geleverd. Er staat betrekkelijk veel meubi
lair omdat er eerst twee werkplekken in de kamer waren, nu nog maar een. 
Het meubilair wordt als niet mooi getypeerd, maar de waardering is tocb 
goed. Dit komt mede doordat de bruikbaarbeid goed is, zo is bet zitcomfort 
goed omdat er regelmatig van plek gewisseld kan worden. De gei'nterviewde 
is redelijk tevreden met de inricbting en vind de inricbtings mogelijkheden 
zeer goed. 

Het binnenklimaat wordt als goed gewaardeerd. Er zijn te openen ramen en 
de temperatuur is te regelen. 
De daglicbt toetreding is zeer goed, bierdoor kan de TL verlicbting meestal 
uit. Het uitzicbt is matig. 

De vaste inricbtingselementen zijn niet aan te passen, de gei'nterviewde vind 
de muren lelijk. 

De kleine inricbtingselementen zijn allemaal van de medewerker zelf. De 
organisatie levert weinig en werkt erg traag. Ondanks de beperkte opbang 
mogelijkheden zijn er veel posters en foto's. Er zijn een aantal planten en er 
staat een grote papierdoos annex bijzet tafeltje. De medewerker vind dat bij 
erg goed zijn eigen sfeer kan bepalen. 

De privacy en de communicatiemogelijkheden zijn goed, alleen de mogelijk
beden voor informele communicatie buiten de werkplek zijn slecbt. 

De mate van tevredenheid met de totale werkplek wordt als goed beoor
deeld, de tevredenheid met de afdeling is lager. 

Positieve aspecten: 
"De bijzet tafel in de vorm van een grote doos is een positieve 
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toevoeging, bet geeft mijn karakter weer"; 
"Ik heb drie werkplekken (bet was vroeger een twee persoons
kamer), door bet wisselen wordt bet comfort groter". 

Negatieve aspecten: 
"Het meubilair is grauw en eenzijdig"; 
"Er is geen zithoekje op de afdeling"; 
"De computer moet tegen de muur staan (vanwege de snoeren 
e.d.), dit beperkt de inrichtingsmogelijkheden". 
"Er zijn te weinig ophang mogelijkheden, er is een systeem 
met haakjes aan bet plafond, maar dit werkt niet"; 
"De organisatie doet te weinig (beleid lijkt op dat van de TU 
Eindhoven); 
"lk werk vaak over en dan is alles dicht, dit belernrnert rnij 
zeer"; 
"Deze omgeving heeft te weinig een huiselijke sfeer"; 
"lk loop niet makkelijk naar buiten bier, de omgeving is er 
onaantrekkelijk". 

Toelichting: De voorkeur gaat uit naar meubilair van bout, een alternatief 
zou plakplastic zijn met vrolijke kleuren. 

3.6 Interview 18 

De gei"nterviewde werkt bij PTf Telecom den Haag. Het gebouw is onder
deel van Babylon, bet complex waar ook bet centraal station van den Haag 
deel van uit maakt. De werkplek bevind zich op de 1 lde etage. In bet 
gebouw werken 2500 mensen. 
De medewerkster is marketing manager, zij heeft geen contact met andere 
afdelingen binnen bet gebouw ( ook niet met een andere afdeling op de 
zelfde etage). Zij zit met een collega op de zelfde kamer. Het werk is zeer 
afwisselend, er is veel vrijheid. Dit is de tweede werkplek in twee en een 
half jaar tijd. De helft van de tijd wordt op de werkplek doorgebracht, van 
deze tijd is 3/4 voor overleg met anderen. 1/3 van de werktijd wordt buiten 
bet gebouw doorgebracht. 

Het meubilair is van de organisatie, men kon kiezen uit diverse configuraties 
standaard meubilair. De waardering is redelijk. 
De inrichting is in overleg met de collega bepaald. 

Het binnenklimaat wordt als slecht beoordeeld; de ramen kunnen niet open, 
de temperatuur is wel te regelen m.b.v. inductiekasten. 
De geYnterviewde is zeer tevreden met de daglicht toetreding en bet uitzicht. 

De vaste elementen, vloer en muren worden als erg lelijk gescoord ("vies 
bruin"). 

De kleine inrichtings elementen zijn rninimaal. De medewerkster is niet 
tevreden over de facilitaire organisatie: De afdeling kunst en vorrngeving 
heeft een wachttijd van een halfjaar, duurt veel te lang. Ook de prullenbak 
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wordt lelijk bevonden. 
Er bangt een scbilderij, dat is van de gang gebaald, er is geen beboefte aan 
planten. 

De privacy wordt als matig gescoord; de kamer bevind zicb aan bet einde 
van de gang, tamelijk afgelegen, zij wil de deur open en de collega wil de 
deur dicbt. 
Mogelijkbeden voor overleg op de werkplek zijn slecbt; de geinterviewde 
doet ander werk dan baar collega, bierdoor wordt bij veel gestoord. Er zijn 
geen mogelijkheden voor overleg buiten de werkplek. 

De tevredenheid met de werkplek is matig. De tevredenheid met de afdeling 
is laag, zo zijn bijvoorbeeld de toiletten erg ver weg, buiten de afdeling die 
weer alleen met een speciaal pasje te betreden is. 

Positieve aspecten: 
"Er is veel raam en een mooi uitzicbt"; 
"Wij bebben een van de weinige hoekkamers". 

Opmerking: bet gebouw beeft getint glas. 
Negatieve aspecten: 

"De kleuren zijn lelijk"; 
"De kamer is saai"; 
"De kamer is iets te klein"; 
"De massaliteit van bet gebouw maakt bet net een kantoorfa
briek, je komt veel onbekende mensen tegen". 
"De kunstuitleen werkt erg bureaucraties"; 
"Er zijn veel lelijke dingen in dit gebouw"; 
"De toiletten zijn te ver weg en alleen met een PTI pasje te 
bereiken"; 
"Deze kamer is afgelegen, daarom wil ik de deur open, maar 
rnijn collega wil de deur dicbt". 

4 Attitudes m.b.t. informatiebehoefte, thuiswerken en desk-sharing 

Beboefte aan informatie over de werkplek: 

10 maal JA: - beboefte aan ergonorniscbe informatie (2x) 
- "om tegenstrijdigbeden op te beldere" (lx) 
- ook informatie voor management (lx) 

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

Attitude t.o.v. tbuiswerken: 

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 N egatief - Niet vanwege de sociale contacten (3x) 
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- 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 - Wei 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. 
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DE VRAGENLUST 

De interviews met medewerkers van dienstverlenende organisa
ties en de observaties van werkplekken. 

Maart 1992 

Het interview wordt gedeeltelijk mondeling, gedeeltelijk schriftelijk afgeno
men. 
Tijdens bet invullen van de vragenlijstjes wordt er geobserveerd, de observa
ties kunnen eventueel in bet mondelinge gedeelte van bet interview worden 
toegelicht. 
Eerst volgt nu de vragenlijst zoals die door de interviewer gehanteerd wordt, 
op de momenten dat er een schriftelijke vragenlijst moet worden ingevuld is 
dit als volgt aangegeven: * * * Vragenlijst * * *. Achter de vragenlijst voor de 
interviewer volgen de vragenlijstjes voor de werkplek gebruikers. 

Vragenlijst te gebruiken door de interviewer. 

Inleiding: 
Het doel van dit interview is bet verkrijgen van inzicht m.b.t tot de optimale 
werkplek. Dit betekent: welke facetten kunnen bijdragen aan een optimale 
werkplek en welke vrijheid of aanpasbaarheid is gewenst? 
De verkregen resultaten worden anoniem verwerkt. De foto's worden niet 
zonder toestemming voor publikatie gebruikt. 

I Algemene kenmerken: 
Naam van de organisatie. 
Type organisatie. 
De grootte van de organisatie. 
Gebouw beschrijving (leeftijd, staat van onderhoud, de grootte, huur 
of in eigendom, eerste indruk). 
De lokatie van bet gebouw. 

De eerste vragenlijst bevat demografische variabelen en handelt over 
aspecten van bet werk die van invloed kunnen zijn op de werkplek beleving. 

* * * Vragenlijst 1 * * * 
Toelichting: omcirkel bet juiste antwoord 

De volgende observaties tijdens bet invullen van vragenlijst 1: 
a) Type werkplek gesloten /half-open/ geheel open werkplekken 
kamer of groepskantoor: ..... personen in een ruimte / kantoortuin 
b) Een schets van de werkplek, inschatting van de grootte. 
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II Fysieke aspecten van de werkplek 

Waardering voor en opmerkingen over de volgende facetten: 

1 Is bet aanwezige meubilair door de organisatie geleverd? 
Ja, m.n.: 
Nee, m.n.: 

Eventueel aangeven op de plattegrond 

M.b.t. bet meubilair dat door de organisatie is geleverd: 
Had u enige keuze vrijheid? 

Ja, kreeg u hulp bij de keuze bepaling? 
J a, in de vorm van .... 
Nee, had u dat willen hebben? 

Nee, had u die wel gehad willen hebben? 
Ja / Nee 

Vragenlijst 2 gaat over de waardering van bet meubilair. 
* * * Vragenlijst 2 * * * 

De volgende observaties tijdens bet invullen van vragenlijst 2: foto's maken 
van de werkplek. 
Tevens inventariseren wat er aanwezig is: 
Bureau, Bureaustoel, PC tafel, Extra stoel, Extra zitje, Open kast( en), 
Gesloten kast( en), anders ......... . 

2 Had u de vrijheid om de werkplek in te richten zoals u bet wilde hebben? 
Ja, Heeft u hulp gehad hierbij? 

J a, in de vorm van ..... 
Nee, had u dat willen hebben? 

Ja / Nee 
Nee, bepaald door .... 

3 Is er een extra lamp ( = observatie )? 
Ja, van de organisatie? 

Ja 
Nee 

Nee 

4 Binnenklimaat 
Te openen ramen Ja Nee 
Temperatuur afregeling Ja Nee 
Air Co. Ja Nee 

Vragenlijst 3 gaat over de waardering van diverse aspecten van de werkplek 
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* * * Vragenlijst 3 * * * 

Observaties tijdens bet invullen vanvragenlijst 3: Materiaal en kleurgebruik 
van de bouwkundige elementen. 

5 Kleurstelling en materiaalgebruik van wanden, vloer en plafond. 

Welke van de aspecten zijn door de organisatie bepaald, en welke 
heeft u zelf bepaald (noem de verschillende facetten)? 

Door de organisatie: ................. . 
Is er inspraak geweest? 

Ja 
Nee 

Zelf bepaald: ........................ . 
Heeft u daarbij hulp gehad? 

Ja, in welke vorm? 
Nee, had u dat willen hebben? 

Vragenlijst 4 gaat over de waardering voor kleur,- en materiaalgebruik van 
vloer, muren en plafond. 

* * * Vragenlijst 4 * * * 
Tijdens vragenlijst 4 de kleine inrichtingselementen bekijken. 

6 Per klein inrichtingselement de volgende vragen zelf beantwoorden aan de 
hand van observaties, bij onduidelijk de vraag aan de gei'nterviewde vragen. 

Schilderij( en) 
Prikbord 
White/black board 
Kapstok 
Plant(en) 
Bloemen 
Foto's 
Posters 
Koffiezetapp./waterkoker 
Vloerkleed 
Servies (mok e.d.) 
Radio 
Spiegel 

Anderen: ...... . 

18 



Wei of niet aanwezig? 
Zo ja: Van de organisatie, of zelf meegenomen? 

Van de organisatie, had u keuze vrijheid? 
Ja 1 
Zo nee: had u die wel willen hebben? 

Ja 2 
Nee 3 

Zelf meegenomen 4 
Zo nee: had u wel willen hebben? 5 

Vragenlijst 5 gaat over de waardering voor de kleine inrichtingselementen. 
** * Vragenlijst 5 * * * 

III De beleving en bet totaal ordeel 

Vragenlijst 6 gaat over belevingsaspecten en bet totaal oordeel. De vragen 
over privacy en communicatie worden mondeling toegelicht. 

* * * Vragenlijst 6 * * * 

IV Suggesties van geinterviewde 

1) Wat zou u anders willen (denk daarbij aan de behandelde aspecten)? 
2) Wat is bet leukste van uw werkplek? 
3) Wat is bet minst leuke van uw werkplek? 
4) Zou uw meer informatie willen om tot een optimale werkplek te komen? 
(voorbeelden: een boekje, persoonlijke suggesties) 
5) Hoe denkt u over thuiswerken (Bijvoorbeeld 3 dagen in de week)? 
6) Hoe denkt u over desk-sharing (geen eigen bureau, alleen eigen laden
blok)? 
7) Heeft u nog ideeen en suggesties? 
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1) Leeftijd 
2) Geslacbt 
3) Functie 

*** Vragenlijst 1 *** 

20 - 34 / 35 - 49 / 50 - 65 
man/ vrouw 

Een aantal vragen over het werk: 

Is het werk monotoon of afwisselend? 
Erg monotoon 1 2 3 4 5 6 7 Erg afwisselend 

Vraagt bet werk veel van uw concentratie? 
Nooit 1 2 3 4 5 6 7 Continu 

Heeft u enige vrijheid in planning van verschillende taken? 
Geen vrijbeid 1 2 3 4 5 6 7 Veel vrijbeid 

Heeft u een volledige baan of een deeltijdbaan? 
Voltijd / Deeltijd, nl ............. uur/week 

4) Hoe lang werkt u bij dit bedrijf? 
..... jaar en ...... maanden 

5) Aantal interne verbuizingen in die periode? 
Dit is mijn ...... werkplek 

6) Hoe lang heeft u de buidige werkplek? 
..... jaar en ...... maanden 

7) Aantal uren dat u per week op de werkplek zelf doorbrengt 
0-8 / 9-16 / 17-24 / 25-32 / 33 en meer 

Van deze tijd: Welk percentage gebruikt u voor formele en informele 
sociale contacten (vergaderen, overleg, telefoneren) 

0-20% / 21-40% / 41-60% / 61-80% / 81-100% 
8) Hoe groat is bet percentage van uw werktijd die u buiten bet gebouw 
doorbrengt? 

0-20% / 21-40% / 41-60% / 61-80% / 81-100% 
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*** Vragenlijst 2 *** 

Vragen betreffende de waardering van bet meubilair 

Het werkblad 

Waardering bureau 

Verstelbaar / 
Te klein / 

N iet-verstelbaar 
Groot genoeg 

erg ontevreden 1 2 3 4 5 6 7 erg tevreden 
Verstelbaarbeid bureaustoel 

niet verstelbaar 1 2 3 4 5 6 7 Goed verstelbaar 
Waardering bureaustoel 

erg ontevreden 1 2 3 4 5 6 7 erg tevreden , 
Arcbiveringsmogelijkheden 

erg slecbt 1 2 3 4 5 6 7 erg goed 
Materiaalgebruik van bet meubilair 

Erg lelijk 1 2 3 4 5 6 7 Erg mooi 
Kleurstelling van bet meubilair 

Erg lelijk 1 2 3 4 5 6 7 Erg mooi 
Totaal oordeel meubilair 

Zeer ontevreden 1 2 3 4 5 6 7 Zeer tevreden 

* * * Vragenlijst 3 * * * 

Waardering van diverse aspecten van de werkplek 

De TL verlicbting 
Zeer tevreden 1 2 3 4 5 6 7 Zeer ontevreden 

Bureaulamp 
Zeer tevreden 1 2 3 4 5 6 7 Zeer ontevreden 

Andere verlicbting, n.m 
Zeer tevreden 1 2 3 4 5 6 7 Zeer ontevreden 

Daglicbt toetreding 
Zeer tevreden 1 2 3 4 5 6 7 Zeer ontevreden 

Uitzicbt 
Zeer tevreden 1 2 3 4 5 6 7 Zeer ontevreden 

De totale inricbting 
Zeer tevreden 1 2 3 4 5 6 7 Zeer ontevreden 

Waardering voor bet binnenklimaat 
Zeer tevreden 1 2 3 4 5 6 7 Zeer ontevreden 
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*** Vragenlijst 4 *** 

Waardering voor de volgende aspecten: 

Materiaalgebruik en kleurstelling plafond 
erg mooi 1 2 3 4 5 6 7 erg lelijk 

Materiaalgebruik en kleurstelling muren 
erg mooi 1 2 3 4 5 6 7 erg lelijk 

Materiaalgebruik en kleurstelling vloer 
erg mooi 1 2 3 4 5 6 7 erg lelijk 

*** Vragenlijst 5 *** 

De totale waardering voor de zojuist besproken inrichtingselementen die 
door de organisatie zijn aangeleverd: 

Ik ben er niet tevreden mee 1 2 3 4 5 6 7 Ik ben er zeer tevreden 
mee 
De totale waardering voor de zojuist besproken inrichtingselementen die van 
u zelf zijn. 

Ik ben er niet tevreden mee 1 2 3 4 5 6 7 Ik ben er zeer tevreden 
mee 

* * * Vragenlijst 6 * * * 
Tevredenheid over de volgende aspecten 

1 = helemaal niet tevreden 
7 = erg tevreden 

1) Auditieve privacy 
2) Visuele privacy 
3) Privacy in conversatie of bij bet telefoneren 
4) Mogelijkheden voor overleg met anderen op de werkplek 

1234567 
1234567 
1234567 

1234567 
5) Mogelijkheden voor overleg met anderen buiten de werkplek 

6) De mate waarin ik de werkplek een eigen sfeer kan geven 

7) De inrichtingsmogelijkheden 
8) Totale tevredenheid werkplek 
9) Totale tevredenheid afdeling 

1234567 

1234567 
1234567 
1234567 
1234567 
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