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Woord vooraf 

Real Estate Managementand Development (REMD) is als masteropleiding verbonden aan de faculteit Architecture, Building 
and Planning van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Het programma van de capaciteitsgroep REMD richt zich op 
een multidisciplinaire benadering van het spanningsveld tussen drie actoren binnen de vastgoedsector: de eigenaar of 

manager van het onroerend goed, de eindgebruiker en het onroerend goed zelf. De afstudeerscriptie die voor u ligt is 
geschreven ter afsluiting van deze masteropleiding en tevens een mooie studietijd waarin ik tijdens het afstuderen heb 
geleerd dat niet alles in het leven vanzelfsprekend is. 

Dit rapport beschrijft de analyse en diagnose van kantoorinnovatie en geeft antwoord op de vraag hoe 
huisvestingsmanagers en -adviseurs, vanuit een bedrijfseconomisch perspectief, bewust gemaakt kunnen worden van het 
belang van de participatie van eindgebruikers in het besluitvormingsproces omtrent (des-)investeringen in de huisvesting (in 
brede zin). Aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie en vier casestudies bij dienstverlenende organisaties in 
Nederland, met een activiteitgerelateerd huisvestingsconcept, zijn hiervoor de succesfactoren bepaald. 

Via deze weg wil ik Veldhoen+Company, maar bovenal Royal Haskoning Bouwmanagement, bedanken voor het 
mogelijk maken van het afstudeeronderzoek. Zonder het aanreiken van interessante casestudies voor het praktijkonderzoek, 
een kritische blik gedurende het proces en de bereidheid om mee te denken had ik de huidige kwaliteit van het onderzoek 
niet kunnen bereiken. In het bijzonder wil ik mijn directe begeleidster Ellis ten Dam en haar collega's binnen de Adviesgroep 
Corporate Real Estate Management (CREM) bedanken voor de warme ontvangst, hun enthousiasme en de positieve 
bijdragen aan het onderzoek. 

Ook gaat mijn dank uit naar Rianne Appel, mijn begeleidster vanuit de TU/e, en haar collega's binnen de 
capaciteitsgroep REMD voor de opbouwende kritieken, tussentijdse terugkoppelingen en de ruimte om in een evenzeer 
warme omgeving aan mijn afstudeeronderzoek te mogen werken. Verder gaat een speciaal woord van dank uit naar lngrid 
Janssen, zonder haar vertrouwen en buitengewone toewijding als mentor en begeleidster was mijn afstudeerscriptie zeer 
waarschijnlijk niet van de grond gekomen. 

Tot slot wil ik mijn ouders, zus, vriendin en vrienden bedanken voor het geduld, de steun en de kansen die zij mij 
tijdens mijn studietijd hebben geboden. Én bovenal voor de herinnering dat het nu toch echt tijd werd om af te studeren. 

Peter Groenen 
Eindhoven, juni 2010 



Samenvatting 

In de afgelopen decennia is de functie van kantoorhuisvesting sterk veranderd ten gevolge van maatschappelijke, 
economische maar bovenal ontwikkelingen op !CT-gebied. Dienstverlenende organisaties functioneren tegenwoordig op 
basis van de kwaliteit van de !CT-infrastructuur. Ondanks alle veranderingen in de organisatie van het werk(en) en het feit 

dat kantooractiviteiten niet langer aan tijd noch plaats gebonden zijn, voorziet het (virtuele) kantoor nog altijd in meerdere 
functies voor zowel de organisatie als geheel maar ook voor de individuele werknemer. In de eerste plaats voorziet het 
kantoor in productiviteitsondersteunende voorwaarden die tegenwoordig benodigd zijn voor het uitvoeren van de complexe, 
kennisintensieve werkzaamheden, alleen of in (multidisciplinair) teamverband. Het is moeilijk om deze voorwaarden thuis, 
onderweg of op een openbare locatie te creëren. In de tweede plaats hebben werknemers behoefte aan face-to-face (reëel) 
contact voor zowel het uitwisselen van kennis alsook het afstemmen van de werkzaamheden. Mensen hebben nu eenmaal 
de behoefte om ergens bij te horen, een gevoel van verwantschap en acceptatie. Een inspirerende en motiverende 
kantooromgeving draagt als ontmoetingsplek bij aan het saamhorigheidsgevoel tussen collega's en aan het algemeen 
welzijn van de individuele werknemer. Tot slot is huisvesting (in brede zin) een medium om informatie over normen en 
waarden binnen de organisatie en het bedrijfsimago naar zowel de interne klant (werknemer) als de externe klant uit te 
dragen. In die zin is het kantoor een concurrentiemiddel in de strijd om de werving en het behoud van hoogopgeleide en 
getalenteerde kenniswerkers. 

De functieverschuiving van het kantoor heeft ook een keerzijde. Door de toegenomen interne en externe mobiliteit van 
werknemers vanuit een verandering in de organisatie van het werk(en) daalt de bezettingsgraad in traditionele 
kantoorgebouwen met persoonsgebonden werkplekken tot 40-60%. Dat is binnen het huidige economische klimaat 
ondenkbaar zeker aangezien de facilitaire kosten per kantoorwerkplek voor de dienstverlenende sector in 2008 € 10.434 
bedroegen, gelijk aan bijna 20% van de totale bedrijfsvoeringkosten voor een organisatie. 

Met de opkomst van het Corporale Real Estale (CRE) Management in de jaren '90 verandert de houding ten opzichte 
van de kantoorhuisvesting. Waar dit eerst als kapitaalintensief bedrijfsmiddel werd beschouwd, heerst tegenwoordig de 
opvatting dat huisvesting (in brede zin) een strategische bijdrage kan leveren aan het prestatievermogen van de organisatie. 
Vanuit een bedrijfseconomisch kader kan het prestatievermogen bepaald worden aan de hand van vijf prestatiecriteria: 
effectiviteit, efficiëntie, productiviteit, flexibiliteit en creativiteit. De toegevoegde waarde van huisvesting (in brede zin) kan 
eenvoudig verklaard worden op basis van de eerste twee criteria. Huisvesting is effectief indien het optimaal bijdraagt aan de 
ondersteuning van veranderende werkprocessen en efficiënt indien de facilitaire kosten per eenheid zo laag mogelijk blijven. 
Het is niet moeilijk om voor te stellen dat dit een spanningsveld oplevert waarbinnen een CRE Manager beslissingen moet 
nemen. 

In het licht van de geschetste ontwikkelingen heeft CREM behoefte aan kennis en inzicht om het huisvestingsconcept 
van een organisatie beter aan te laten sluiten op de veranderende werkprocessen en werkstijlen binnen een organisatie. Dit 
proces wordt ook wel kantoorinnovatie genoemd. De laatste exponent hiervan is het activiteitgerelateerde 
huisvestingsconcept met de bijbehorende filosofie van het nieuwe werken. De kantooromgeving bestaat in dit geval uit een 
grote diversiteit aan werkelementen, die elk afzonderlijk, een bepaald cluster met gelijkaardige kantooractiviteiten in fysiek 
en mentaal opzicht zo optimaal mogelijk ondersteunen. Daarbij staan de werkelementen en ondersteunende faciliteiten ter 
beschikking aan alle werknemers, waarbij niemand aanspraak kan maken op een eigen werkplek. Werknemers krijgen het 
vertrouwen en de verantwoordelijkheid om zelfstandig te besluiten waar, wanneer en hoe zij hun werkzaamheden uitvoeren. 
Bijpassend worden zij niet langer op aanwezigheid maar op prestatie beoordeeld. 

Het probleem waarmee CRE Managers en onderzoekers echter te maken hebben is dat een (des-)investering in de 
huisvesting (in brede zin) zelden op zichzelf staat. Aanpassingen aan het inrichtingsconcept van de kantooromgeving gaan 



veelal gepaard met veranderingen in de organisatie van het werk, het werkproces zelf maar het kan ook gevolgen hebben 

voor de wijze waarop de werknemers de kantooromgeving ervaren en beleven waardoor hun gedrag verandert. Zo kan een 
schijnbaar strategische ingreep gevolgen hebben voor meerdere prestatiekenmerken van een organisatie waardoor het 
directe en indirecte effect van een investering in de huisvesting (in brede zin) niet zuiver meetbaar is. Voor CRE Managers 
houdt dit in dat er weinig objectieve en betrouwbare data voorhanden is waarmee zij oplossingsrichtingen kunnen toetsen en 
(des-)investeringsmaatregelen kunnen verantwoorden ten overstaande aan het bestuur van de organisatie. De vraag blijft op 
welke wijze een organisatie haar huisvesting (in brede zin) zo optimaal mogelijk kan afstemmen op de kenmerken van de 
organisatie en diens werknemers. 

De centrale probleemstelling van het afstudeeronderzoek luidt daarom: "Hoe kan het inrichtingsconcept voor de 
kantooromgeving - in fysiek en mentaal opzicht - zo optimaal mogelijk worden afgestemd op het voorkeursgedrag van een 
werknemer bij diens keuze voor een activiteitgerelateerde werkplek?" 

Het antwoord op deze probleemstelling volgt uit een literatuurstudie naar de invloedsfactoren op het voorkeursgedrag 
van een werknemer binnen een activiteitgerelateerd inrichtingsconcept en een praktijkonderzoek naar de wijze waarop het 
voorkeursgedrag van werknemers tot uiting komt. De bevindingen uit de literatuurstudie zijn verwerkt in een conceptueel 
model op basis waarvan het voorkeursgedrag van een werknemer kan worden getoetst. Dit model (fig. 0-1) is gebaseerd op 

de filosofie van het nieuwe werken: werknemers worden op prestatie beoordeeld en hebben de vrijheid om uit meerdere 
werkelementen een werkplek te kiezen die op dat moment het beste aansluit op de functionele behoefte vanuit de 
eigenschappen van de werkzaamheden en op de persoonlijke voorkeur voor bepaalde eigenschappen van de 
werkomgeving. Mede vanuit een behoefte aan bestaanszekerheid kiest de werknemer, binnen de context van de 
kantooromgeving, (on)bewust een werkelement dat voorziet in een natuurlijke (t! optimale) balans tussen 
arbeidsproductiviteit en arbeidstevredenheid. Het model is een vereenvoudigde, lineaire weergave van één in werkelijkheid 
complex systeem, waarbij psychologische processen aangaande de behoefte aan privacy, sociale interactie en territorialiteit 
naast de perceptuele kwaliteit van de kantooromgeving veel invloed hebben op het gedrag van de werknemers. Het 
uitgangspunt voor het keuzegedrag wordt echter bepaald vanuit een functioneel perspectief door de eigenschappen van een 
kantooractiviteit en de persoonskenmerken van een werknemer. 

Figuur 0-1: Conceptueel model met de invloedsfactoren op het voorkeursgedrag. 
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11. Overige invloedsfactoren 

Om dit model te toetsen is een praktijkonderzoek uitgevoerd op basis van casestudies bij vier dienstverlenende 
organisaties in Nederland met een activiteitgerelateerd huisvestingsconcept. Het praktijkonderzoek bestaat uit het 
registreren van het voorkeursgedrag van werknemers middels een observatiemeting en het bepalen van de eigenschappen 
waarvan de meeste invloed uitgaat op het keuzegedrag van de werknemers. Uit de koppeling van deze informatie over het 
daadwerkelijke gebruik van de kantooromgeving en de voorkeur van werknemers voor bepaalde (locatie) eigenschappen 
van de werkomgeving met de informatie over het beoogde gebruik van de kantooromgeving uit het Programma van Eisen 
voor het huisvestingsconcept kan advies worden uitgebracht aan huisvestingsmanagers en -adviseurs over de wijze waarop 
het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept geoptimaliseerd kan worden vanuit het perspectief van de eindgebruiker. Het 
model in figuur 0-2 geeft de onderzoeksmethodiek weer ten behoeve van het praktijkonderzoek. 



Figuur 0·2: Model onderzoeksmethodiek. 
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Het antwoord op de probleemstelling is niet eenduidig. Op basis van de uitkomsten van het afstudeeronderzoek 
kunnen vier succesfactoren voor het slagen van het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept worden geïdentificeerd, zowel 
vanuit het perspectief van de eindgebruiker alsook vanuit het CRE Management, de zogenaamde bouwstenen voor 
productief huisvesten. Dit zijn: de participatiegraad van de eindgebruikers in het huisvestingsadviestraject, de kwaliteit van 
de organisatiestructuuranalyse met betrekking tot de werkprocessen en werkstijlen, de functionele kwaliteit van de 
werkelementen en tot slot de kwaliteit van het veranderingsmanagement. 

Een hoge participatiegraad van de eindgebruikers in het huisvestingsadviestraject is een teken van waardering voor de 
werknemer als belangrijkste asset voor een organisatie. Participatie in de besluitvorming omtrent het inrichtingsconcept 
resulteert in een groter draagvlak en minder weerstand gedurende het proces. Dat leidt tot een hogere arbeidsproductiviteit 
en -tevredenheid. Ten tweede moet er meer aandacht uitgaan naar de organisatiestructuuranalyse ter bepaling van de 
huisvestingsbehoefte. Een generiek huisvestingsconcept is wellicht uit financieel oogpunt gunstig, alleen komt dit de 
productiviteit niet altijd ten goede. Het verschil tussen verschillende werkprocessen en werkstijlen is simpelweg te groot en 
dat leidt tot spanningen binnen de kantooromgeving. Ten derde dient er meer aandacht uit te gaan naar de functionele 
kwaliteit van de diverse werkelementen. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat functionele aspecten, in tegenstelling tot 
mentale aspecten, de meeste invloed hebben op de arbeidsproductiviteit. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de 
werknemers veelal een gebrek aan auditieve privacy ervaren waardoor het onmogelijkheid is voor hen om geconcentreerd te 
kunnen werken. De oorzaak ligt vaak in een lage akoestische isolatiewaarde van de scheidingswanden en een slechte 
afwerking van de aansluiting met de vloer en het plafond. Tot slot, uit het onderzoek blijkt dat de werkelementen in het 
inrichtingsconcept om tal van redenen vaak verkeerd worden gebruikt. Dat leidt in theorie tot een verlies aan productiviteit. In 
het huisvestingsadviestraject dient daarom meer aandacht uit te gaan naar de training en begeleiding van werknemers in het 
gebruik van de werkomgeving en het leren omgaan met de kenmerken van het nieuwe werken. 

De conclusie luidt dat het vanuit een bedrijfseconomische redenatie verstandig is om niet te star vast te houden aan de 
kostenkant maar de focus te verleggen naar de opbrengstenkant, hoe moeilijk het ook is om de toegevoegde waarde uit een 
strategische allocatie van huisvesting (in brede zin) inzichtelijk te maken en hierover te communiceren naar het bestuur van 
de organisatie. Een investering in een productiviteitsondersteunende werkomgeving, dat zowel voorziet in de functionele 
behoefte vanuit het werkproces alsook vanuit mentaal opzicht de werknemers weet te stimuleren in het werk en het streven 
naar (psychologisch) welzijn, is voor huisvestingsmanagers de meest intelligente manier om een bijdrage te leveren aan het 
prestatievermogen van een organisatie. 

Het onderzoek naar de effecten van kantoorinnovatie op het gedrag van werknemers binnen de kantooromgeving is 
veelomvattend. Dit afstudeeronderzoek levert op eigen wijze een bescheiden bijdrage aan hernieuwde kennis en inzichten 
voor het onderzoeksveld. Echter, er blijven nog veel vragen onbeantwoord. Het verdient daarom aanbeveling om nader 
onderzoek uit te voeren naar de invloeà van persoonskenmerken op de wijze waarop werknemers de kantooromgeving 
ervaren en beleven. De werknemer bestaat namelijk niet! Informatie over het verschil in huisvestingsbehoefte tussen 
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verschillende werkprocessen en werkstijlen draagt bij aan de optimalisatie van activiteitgerelateerde huisvestingsconcepten. 
Aansluitend verdient het aanbeveling om dit evaluatieonderzoek te verbreden naar andere organisatietypen met andere 
organisatiekenmerken en werkprocessen. Op voorwaarde dat het (activiteitgerelateerde) huisvestingsconcept en het aantal 

respondenten per casestudie gelijk moet zijn om een gedegen vergelijking mogelijk te maken. Tot slot is het verstandig om 
een herhalingsonderzoek uit te voeren binnen een jaar na de ingebruikname van het nieuwe huisvestingsconcept - na de 
aanpassings- en gewenningsperiade - om een objectief beeld te krijgen van de werkelijke prestatie van het huisvestings
concept. 

s j 
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1 

1.1 

Inleiding 

Aanleiding 

In de afgelopen decennia hebben maatschappelijke, economische maar bovenal informatie- en communicatietechnologische 
(ICT-)ontwikkelingen geleid tot een verandering in het werk(en) binnen dienstverlenende organisaties in Nederland. Ten 
gevolge van deze ontwikkelingen, met name op het gebied van ICT, is het kantoorwerk niet langer aan tijd noch plaats 
gebonden (Van Meel, 2000). Uit onderzoek van Puybaraud (2007) onder flexwerkers blijkt dat het kantoor als gevolg van al 

deze ontwikkelingen een functieverschuiving heeft doorgemaakt. Het kantoor dient tegenwoordig vooral een belangrijke 
sociale functie. 

In lijn met de managementfilosofie van het nieuwe werken (Veldhoen, 2005) kunnen medewerkers namelijk in hoge 
mate zelf bepalen waar, wanneer en hoe zij hun werkzaamheden uitvoeren op basis van de drie kernwaarden van het 

nieuwe werken: vertrouwen, verantwoordelijkheid en prestatie. Medewerkers dienen niet langer op aanwezigheid maar op 
prestatie te worden beoordeeld, dat past beter in het huidige tijdsbeeld. 

Aldus heeft de hedendaagse kantoorhuisvesting een andere maar evenzo belangrijke functie gekregen. Op het kantoor 
vindt namelijk nog altijd een groot deel van de kennisuitwisseling plaats (face to face) door onderlinge samenwerking. 
Daarnaast is het kantoor ook een belangrijke ontmoetingsplek voor collega's en draagt het bij aan een versterking van het 
saamhorigheidsgevoel (Van der Voord!, 2003). Ten slotte, is er de laatste jaren toenemende aandacht voor het kantoor en 
de bedrijfscultuur als belangrijke concurrentiemiddelen ten aanzien van de werving en het behoud van hoogopgeleide en 
getalenteerde kenniswerkers (Stone & Luchetti, 1985; Frankema, 2003; Puybaraud, 2007). 

Echter, bij veel dienstverlenende organisaties is de ontwikkeling van het huisvestingsconcept achtergebleven bij de 
ontwikkeling van de werkprocessen . Terwijl juist die kantooromgeving volgens de definitie van Keeris (2001) ondersteuning 
moet bieden aan de uitvoering van het werkproces, conform de taken en de doelstellingen van de dienstverlenende 
organisatie. Daarnaast dient de kantooromgeving in zekere mate te voorzien in de psychologische behoefte c.q. het welzijn 
van het kantoorpersoneel. Uit onderzoeken van Van der Voordt (2003), Lindholm & Leväinen (2006) en anderen blijkt 
namelijk dat zowel de arbeidsproductiviteit alsook de arbeidstevredenheid van medewerkers sterk afhankelijk zijn van de 
kenmerken van de kantooromgeving. In haar proefschrift vervolgt Lindholm (2008) dat huisvesting (in brede zin) zodoende 
op diverse manieren, zowel direct als indirect, een bijdrage kan leveren aan het prestatievermogen van een organisatie. Ter 
illustratie, een verandering van een persoonsgebonden kantoorconcept naar een flexibel, niet-persoonsgebonden 

kantoorconcept, zoals het thuiswerken of telewerken, kan op korte termijn leiden tot een besparing op de facilitaire kosten 
per voltijdeenheid (fte) en tevens leiden tot een verhoging van de arbeidstevredenheid wat zich op lange termijn uitbetaald in 
een verhoging van de arbeidsproductiviteit. 

Uit de bedrijfskundige literatuur volgt dat het prestatievermogen van een organisatie bepaald kan worden aan de hand 
van vijf prestatiecriteria, dit zijn volgens Weggeman, Wijnen & Kor (1992) en Van Ree (2002) : effectiviteit, efficiëntie, 
productiviteit, flexibiliteit en creativiteit. De toegevoegde waarde van huisvesting (in brede zin), vanuit een strategisch 
opzicht, kan op eenvoudige wijze worden geïllustreerd aan de hand van de criteria effectiviteit en efficiëntie. Een 

huisvestingsmanager kan volgens Schiefer (2005) een bijdrage leveren aan het prestatievermogen van een organisatie door 
enerzijds de bedrijfsmiddelen effectief in te zetten, wat neer komt op het zo optimaal mogelijk afstemmen van het 
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inrichtingsconcept op de werkprocessen binnen de organisatie. Anderzijds door de bedrijfsmiddelen efficiënter in te zetten, 

wat neer komt op het reduceren van de facilitaire kosten per eenheid (Van Ree, 2002; Van Ree & Hartjes, 2003). 

De mediane facilitaire kosten per kantoorwerkplek in de dienstverlenende sector bedroegen volgens de Netherlands 
Facility Costs Index Coöperatie [NFC Index] (2009) over 2008 €1 0.434 exclusief btw, dat is circa 20% van de totale 
bedrijfsvoeringkosten per werkplek. Naast de huisvesting an sich, kost ook de inrichting van de kantooromgeving en het 
aanbieden van ondersteunende diensten, zoals catering, beveiliging en schoonmaak, veel geld (Frankema, 2003). In die 
wetenschap is het moeilijk voor te stellen dat de werkplekken in een traditioneel kantoorconcept, zoals het cellenkantoor of 
het cocon-kantoor, slechts in 40-60% van de piektijd daadwerkelijk in gebruik zijn, terwijl deze werkplekken wel volledig 
geoutilleerd zijn (Puybaraud, 2003; Veldhoen, 2005). Dat komt doordat medewerkers nogal eens in vergadering zitten, een 
dag thuis werken, een afspraak hebben bij een externe klant, een verlofdag of vakantie hebben opgenomen of simpelweg 
ziek zijn (Harrison, Wheeler & Whitehead, 2004). Binnen het huidige economische kl imaat en volgens moderne 
managementopvattingen worden deze werkplekken, gezien de lage bezettingsgraad, niet efficiënt gebruikt en zijn daardoor 
te duur, inflexibel en onwenselijk (Van Meel, 2000; Frankema, 2003). Hieruit blijkt eens te meer dat de ontwikkeling van het 
huisvestingsconcept is achtergebleven bij de ontwikkeling van de werkprocessen binnen dienstverlenende organisaties. 

Voor huisvestingsmanagers en onderzoekers is de taak weggelegd om het huidige ontwerpproces voor de keuze van 
het huisvestingsconcept te evalueren en daar waar nodig bij te sturen. Er is vraag naar een methodiek, op basis waarvan, de 
huisvesting (in brede zin) beter kan worden aangesloten op de werkprocessen binnen een organisatie en de behoeften van 
diens gebruikers. Dit leidt eveneens tot een daling in de facilitaire kosten per eenheid leiden. Stone & Luchetti publiceren in 
1985 een eerste aanzet hiertoe, zij bepleitten voor een niet-persoonsgebonden kantoorconcept met activiteitgerelateerde 
werkplekken. Medewerkers kunnen daarbij gedurende de dag uit meerdere werkplektypen een werkplek kiezen welke het 
beste past bij de werkzaamheden van het moment. De algemene vraag bij deze en andere (des-)investeringsbeslissingen 
omtrent de huisvesting (in brede zin) is alleen: hoe kan de toegevoegde waarde hiervan op een objectieve en betrouwbare 
manier gemeten en verwerkt worden in een beslissingsandersleunend model voor huisvestingmanagers? 

1.2 Probleemschets 

Het onderzoeksveld naar de relatie tussen de kantooromgeving en het prestatievermogen van een organisatie is 
veelomvattend, vandaar dat niet eenduidig kan worden gesteld dat de keuze voor een bepaald kantoorconcept op zichzelf 
leidt tot een verbetering van het prestatievermogen. Een investering in kantoorinnovatie of huisvesting (in brede zin) staat 
zelden op zichzelf. Dergelijke strategische ingrepen gaan volgens Frankema (2003) veelal gepaard met veranderingen in de 
organisatie van arbeid, het management, het werkproces en de technologische mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben 
voor meerdere prestatiekenmerken van een organisatie waardoor het directe en indirecte effect van een investering in de 
huisvesting (in brede zin) niet zuiver te meten is (Bell & Anderson, 1998; Leaman & Bordass, 1999; Van der Voord!, 2003). 

Voor huisvestingsmanagers houdt dit in dat er weinig objectieve en betrouwbare data voorhanden is waarmee zij 
oplossingsrichtingen kunnen toetsen en (des-)investeringsmaatregelen kunnen verantwoorden ten overstaande aan de 
algemene directie (Krumm & De Vries, 2003; Mallory-Hill, Van der Voord! & Van Dortmont, 2004; Lindholm & Leväinen, 
2006). Daarnaast wordt het onderzoeksgebied gekenmerkt door het ontbreken van een eenduidig begrippenkader waardoor 
het vergelijken van de afzonderlijke resultaten uit de verschillende kwalitatieve onderzoeken bemoeilijkt wordt (Van der 
Voord!, 2003). 

Desondanks blijven de verwachtingen van huisvestingsmanagers en onderzoekers ten aanzien van potentiële 
kostenbesparingen en productiviteitsverhogingen hooggespannen (Van der Voord!, Pullen & Hartjes, 2003; Van Meel, 2005) . 
Het is als afstudeerder een uitdaging om mee te denken aan een oplossingsrichting voor deze problematiek. De vijf 
prestatiecriteria voor het bepalen van het prestatievermogen van een organisatie bieden hiertoe een belangrijk hulpmiddel. 
Op basis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek wordt onderzocht op welke wijze een organisatie haar huisvesting (in 
brede zin) zo optimaal mogelijk kan afstemmen op de kenmerken van de dienstverlenende organisatie en diens 
medewerkers. 



1.3 Probleem- en doelstelling 

In een dienstverlenende organisatie met een activiteitgerelateerd huisvestingsconcept zijn de medewerkers vrij om, binnen 
het inrichtingsconcept uit meerdere werkplektypen , een werkelement te kiezen, die in theorie elk afzonderlijk een bepaalde 
categorie kantooractiviteiten het beste ondersteunen. Volgens de overtuiging van het nieuwe werken en passende bij het 

huidige tijdsbeeld krijgen medewerkers zelf het vertrouwen en de verantwoordelijkheid van de werkgever om die keuze te 
maken. Bijpassend worden zij niet langer op aanwezigheid maar op prestatie beoordeeld. Dit zijn de drie kernwaarden 
waarop het nieuwe werken berust. 

De veronderstelling luidt dat medewerkers, met de tijd en gezien de kernwaarden van het nieuwe werken, zelf een 
natuurlijke balans zoeken tussen arbeidsproductiviteit en arbeidstevredenheid. Hierom staat het keuzegedrag van de 

medewerkers centraal in het afstudeeronderzoek. Om tot vernieuwd en beter inzicht te komen welke variabelen of factoren 
van invloed zijn op het voorkeursgedrag van de medewerkers en hoe dit gedrag tot uiting komt is de centrale 
probleemstelling als volgt gedefinieerd: 

Probleemstelling 

Hoe kan het inrichtingsconcept voor de kantooromgeving - in fysiek en mentaal opzicht - zo optimaal mogelijk worden 
afgestemd op het voorkeursgedrag van een werknemer bij diens keuze voor een activiteitgerelateerde werkplek? 

De centrale probleemstelling behelst een aantal verschillende elementen. Voor een methodische aanpak van het 
afstudeeronderzoek is het praktisch en logisch om de probleemstelling op te splitsen in deelvragen. Een logische optelling 
van de antwoorden op de deelvragen leidt tot de beantwoording van de centrale probleemstelling. De deelvragen luiden dan 
als volgt: 

A) Welke fysieke en mentale aspecten zijn bepalend ten aanzien van het voorkeursgedrag van een werknemer in de 
dienstverlenende sector in zijn of haar keuze voor een activiteitgerelateerde werkplek? 

8) Hoe kan het voorkeursgedrag van een werknemer op een betrouwbare en valide wijze worden gemeten en bestudeerd? 
C) Hoe kan het voorkeursgedrag van werknemers door huisvestingsmanagers als input worden gebruikt in het 

besluitvormingsproces omtrent ( des-Jinvesteringen in de huisvesting (in brede zin)? 

Doelstellingen 

Om de deelvragen van de centrale probleemstelling te kunnen beantwoorden zijn de volgende drie doelstellingen voor het 
afstudeeronderzoek geformuleerd: 

A) Het ontwerpen van een onderzoeksmodel waarmee de invloedsfactoren op het voorkeursgedrag van werknemers in hun 
keuze voor een bepaalde activiteitgerelateerde werkplek zowel in kaart als in relatie tot elkaar worden gebracht. 

8) Het registreren van het voorkeursgedrag van werknemers binnen een dienstverlenende organisatie met een 
activiteitgerelateerd huisvestingsconcept met behulp van een betrouwbare en valide onderzoeksmethodiek. 

C) Het belang van kennis over het voorkeursgedrag van werknemers, ten aanzien van fysieke en mentale aspecten van de 
kantooromgeving, voor huisvestingsmanagers aantoonbaar maken als onderdeel in het besluitvormingsproces omtrent 
( des-Jinvesteringen in de huisvesting (in brede zin). 

1.4 Leeswijzer met plan van aanpak 

Het afstudeeronderzoek is onderverdeeld in drie fasen : (I) het literatuuronderzoek, (11) het praktijkonderzoek en (111) de 
eindconclusie en aanbeveling voor verder onderzoek. In fig. 1-1 is het plan van aanpak weergegeven voor de opbouw en 
structuur van het afstudeerrapport. In fase I ligt de nadruk op het bestuderen van de vier aspecten van kantoorinnovatie, te 
weten organisatie, technologie, product en proces. Dit wordt belicht vanuit een historisch perspectief, waarbij in hoofdstuk 2 
wordt onderzocht welke principes ten grondslag liggen aan het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept. In hoofdstuk 3 
wordt vanuit een bedrijfseconomisch perspectief uiteengezet op welke wijze huisvesting in brede zin van toegevoegde 
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waarde kan zijn voor een organisatie. De afsluitende hoofdstukken van fase I behandelen twee voorname ontwerpthema's 
waarmee een huisvestingsmanager rekening mee moet houden, (i) de werkprocessen binnen de organisatie en (ii) het 
menselijke gedrag binnen de kantooromgeving. De bevindingen uit het literatuuronderzoek vormen de basis voor het 

onderzoeksmodel ter evaluatie van het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept vanuit het perspectief van de 
eindgebruiker. 

In fase 11 staat het praktijkonderzoek centraal. Dit is opgebouwd rond vier casestudy's bij dienstverlenende organisaties 

in Nederland met een activiteitgerelateerd huisvestingsconcept. Hoofdstuk 7 behandelt de wijze waarop en met welke 
methodieken de benodigde onderzoeksdata is verzameld. In hoofdstuk 8 volgt een analyse van de onderzoeksresultaten 
met als uitgangspunt de observatiemetingen. 

Fase 111 vormt het sluitstuk van het afstudeeronderzoek. In hoofdstuk 9 volgt een bespreking van de belangrijkste 
conclusies, die middels het praktijkonderzoek aan het licht zijn gekomen, in relatie tot de eerder opgedane kennis uit het 
literatuuronderzoek. Verder wordt in een aanbeveling zowel terug- als vooruitgekeken naar de wijze waarop het 
afstudeeronderzoek een bijdrage kan leveren aan de dagelijkse praktijk van een huisvestingsmanager of -adviseur alsook 
aan het onderzoeksveld rondom het thema kantoorinnovatie. 

Figuur 1·1: Plan van aanpak. 

H2. Het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept vanuit een historisch perspectief 
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De afstudeerscriptie is geschreven voor academici, huisvestingsmanagers en -adviseurs alsook voor andere 
belangstellenden. Het kan voorkomen dat van bepaalde aangehaalde begrippen de betekenis niet direct duidelijk valt op te 
maken uit de tekst of dat deze niet rechtstreeks in de tekst worden toegelicht. In beide gevallen biedt de verklarende 
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begrippenlijst, achteraan in de afstudeerscriptie mogelijk een uitkomst. Verder wordt op enkele plaatsen in de tekst verwezen 
naar een bijlage. Hiervoor dient u, deelll van het afstudeerrapport, de bijlage erop na te slaan. Tot slot, daar waar 'hij' of 
'zijn' wordt gebruikt, kan dit in veel gevallen ook worden gelezen als 'zij' of 'haar'. 

1.5 Verantwoording 

Het afstudeeronderzoek wordt ingekaderd vanuit het onderzoeksprogramma van de capaciteitsgroep Real Estale 
Management and Development. Dit onderzoeksprogramma behelst het spanningsveld tussen drie factoren: (i) de eigenaar 
of manager van het onroerend goed, (ii) de eindgebruiker of consument en (iii) het onroerend goed zelf. Dit kader biedt 
ruimte voor een eigen vrije interpretatie daarom lijkt het verstandig om het belang van het afstudeeronderzoek binnen dit 
onderzoeksprogramma kort toe te lichten. 

In dit afstudeerrapport staat de relatie tussen huisvesting (in brede zin) en het prestatievermogen van een organisatie 
centraal. Hierbij is een belangrijke mediërende rol weggelegd voor de eindgebruikers van het onroerend goed. Echter, dit 
belang is niet altijd duidelijk voor het algemeen management van een organisatie. Dit onderzoek beoogt een bijdrage te 
leveren aan het verhelderen van deze relatie, zodanig dat er door het (facility) management actief kan worden gestuurd op 
de huisvesting (in brede zin) als asset voor de organisatie. 

1 15 





2 Het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept: een product van een 

eeuw kantoorinnovatie 

• Een verklaring van het begrip kantoorinnovatie. 
• Een historisch overzicht van de ontwikkeling van het kantoor tot het non-territoriale activiteitgerelateerde 

huisvestingsconcept van heden ten dagen. 
• Een beschrijving van het nieuwe werken (i.e. the New Way of Working) behorende bij de non-territoriale 

kantooromgeving. 
• Een productiviteitsondersteunende werkomgeving moet voorzien in een natuurlijke balans tussen arbeidsproductiviteit en 

arbeidstevredenheid. 

2.1 Introductie 

Het ontwerp en de inrichting van de kantooromgeving zijn niet alleen een afspiegeling van de technologische mogelijkheden 
van de tijd maar bovenal een afspiegeling van plaatsafhankelijke aspecten. Van Meel (2000) beschrijft daarop vijf 
plaatsafhankelijke c.q. contextuele aspecten die onafhankelijk van het ontwerp mede bepalend zijn voor de inrichting en het 
ontwerp van de kantooromgeving, te weten: culturele aspecten, stedebouwkundige aspecten, marktomstandigheden, 

arbeidsomstandigheden en wet- en regelgeving. Deze vijf aspecten zijn in de afgelopen decennia sterk veranderd als gevolg 
van maatschappelijke, economische maar bovenal informatie- en communicatietechnologische (ICT-)ontwikkelingen. Hiertoe 
zijn verschillende innovaties gepleegd binnen dienstverlenende organisaties om de huisvesting in brede zin (zie definitie in § 
3.3.1) beter af te stemmen op veranderingen in het werk( en). 

Vanuit een bedrijfskundig kader is innovatie een containerbegrip voor vernieuwingen op organisatorisch en 
technologisch vlak maar ook ten aanzien van verbeteringen van het proces en het product. Vos & Van der Voordt (2001) 
definiëren kantoorinnovatie daarom als: "Het beter aansluiten van de huisvesting, /CT en andere faciliteiten op nieuwe wijzen 
van werken voor het optimaal functioneren van een organisatie." Uit deze definitie blijkt dat kantoorinnovatie een continu 

proces is van het herontwerpen en bijsturen van het huisvestingsconcept als vertraagde reactie op de eerder genoemde 
ontwikkelingen. Kantoorinnovatie dient volgens Vos & Van der Voordt (2001) zes doelstellingen, dit zijn: 

- Het optimaal blijven ondersteunen van veranderende werkprocessen; 

- Het realiseren van een kostenreductie; 

- Het verhogen van de arbeidstevredenheid; 

- Het versterken en ondersteunen van het bedrijfsimago vanuit een voorbeeldfunctie; 

- Om inzicht te verkrijgen in ontwikkelingen; 

- Een omgeving creëren waardoor veranderingen gestimuleerd worden. 

Het moderne, activiteitgerelateerde huisvestingsconcept is het product van een eeuw kantoorinnovatie. In die tijd heeft 
het kantoor een opzienbarende gedaanteverwisseling ondergaan. Om kennis te nemen van , en beter te leren begrijpen 

welke principes en uitgangspunten ten grondslag liggen aan, het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept en het nieuwe 
werken, is het verstandig om te analyseren hoe het kantoor in de loop van de 20ste eeuw is geëvolueerd. Wat zijn de 

kernwaarden van, en wat wordt er verstaan onder, het nieuwe werken? Welke technologische en I of maatschappelijke 
ontwikkelingen hebben dit mogelijk gemaakt? Wat zijn de geclaimde voor- en nadelen van dit nieuwste huisvestingsconcept? 
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Dit hoofdstuk beoogt een antwoord te geven op deze en andere vragen zodanig dat vanuit een historisch perspectief 
duidelijk wordt wat het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept inhoudt en waar het voor staat. Hiertoe volgt eerst een 
uiteenzetting van de evolutie die het kantoor heeft doorgemaakt, van een industrieel kantoor naar het virtuele kantoor. 
Waarna een beschrijving volgt van het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept en het bijpassende nieuwe werken. 

2.2 Kantoorinnovatie door de jaren heen 

2.2.1 De vooroorlogse periode: het industriële kantoor 

Het administratieve kantoor ontleent zijn oorsprong aan de Industriële Revolutie. In de tweede helft van de 19de eeuw leiden 
de uitvinding van de verbrandingsmotor en elektriciteitsgeleiding tot revoluties in het transport- en communicatiewezen en tot 
een uitbreiding van het machinale productieproces (Frankema, 2003). Massa-productie wordt mogelijk gemaakt dankzij de 
uitvinding van de lopende band in 1910 door de Amerikaan Henry Ford. Verder ontstaan er door de opkomst van nieuwe 
productiematerialen als staal, aluminium, kunststoffen en chemicaliën meer mogelijkheden tot productdifferentiatie. Het 
resultaat is een verruiming van het aanbod aan duurzame consumptiegoederen, zoals huishoudelijke apparatuur, auto's en 
radio- en televisietoestellen. Dit resulteert in de opkomst van het groothandelsbedrijf en de introductie van bedrijfskundige 
wetenschap in het onderwijs. Schaalvergroting en toenemende specialisatie leiden volgens Frankema tot een verandering 
van werkwijze en tot invoering van de verticale organisatiestructuur. Eigendom en bestuur worden gescheiden, 
groothandelsbedrijven krijgen aandeel-houders en aparte onderzoeks- en ontwikkelingsafdelingen. 

Zodoende ontstaat er vraag naar aparte kantoren voor administratieve werkzaamheden. De uitvinding van onder 
andere de typemachine (1866), de rotatiepers (1872) en de telefoon (1876) leidt volgens McGregor & Then (1999) tot een 
mechanisatie van het arbeidsproces. Hierdoor neemt de snelheid toe, waarmee de informatie be- en verwerkt kan worden en 
waardoor een deel van het schrijfwerk overbodig wordt. Hieruit ontstaat het industriële kantoor. 

Het industriële kantoor is een product van de scientific management theorie van de Amerikaan Frederick Winslow 
Taylor. Het gedachtegoed van het Taylorisme of Fordisme staat volgens Frankema (2003) voor de controle van mensen in 
een organisatie en de rationalisering en standaardisering van productiemethodes. T aylor zocht naar een methode om het 
werkproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, daartoe analyseerde hij de werkprocessen op basis van tijd- en 
bewegingsstudies. Dit leidde tot een opdeling van het werkproces in afzonderlijke taken voor gespecialiseerde werknemers 
met bijpassende faciliteiten waardoor economische optimalisatie kan worden bereikt (Van der Voordt & Van Meel, 2002; Van 
der Voordt, 2003). 

Stone & Luchetti ( 1985) typeren dit kantoorconcept als een militaire uniformiteit, van talloze rijen met 
aaneengeschakelde bureaus voor administratieve medewerkers, in een open kantooromgeving. Uit afbeelding 2-1 en 2-2 
blijkt dat de nadruk vanuit het management ligt op de modulariteit van de werkplek (zie ook § 3.3.4). De bureaus werden zo 
strak mogelijk geordend om zo min mogelijke ruimte te verspillen. Door de open kantoorruime en aaneenschakeling van 
gelijk georiënteerde werkplekken kon het werk, vergelijkbaar aan een productielijn in een fabriek - de lopende band van 
Henry Ford - van bureau tot bureau worden overgedragen. Tegenwoordig proberen managers en ontwerpers dit te 
bewerkstelligen door het inrichtingsconcept op te bouwen rondom generieke activiteitgerelateerde werkelementen, ook wel 
polyvalente bouwstenen genoemd (zie § 2.3.2). 

Een bijkomend voordeel van het industriële kantoor is de relatieve eenvoud waarmee het management toezicht en 
controle kan houden op de arbeidsproductiviteit. De scientific management theorie berust daarom, niet geheel zonder toeval , 
op twee principes, dit zijn (Van der Voordt & Van Meel, 2002): 

- Procesmanagement. De werkprocessen zo efficiënt mogelijk laten verlopen door opdeling en specialisatie; 

- Hiërarchie en toezicht. Arbeiders zijn onbetrouwbaar en gemakkelijk afgeleid, zij hebben planning en controle nodig. 
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Afbeelding 2-1 (L): Afdeling orderverwerking bij Sears, Roebuck & Company, c.1913, Chicago, lllinois (USA) . (Aibrecht & Broikos, 2000, p. 24). 
Afbeelding 2-2 (R): Industriële kantoor, Boehringer uit Mannheim (GER) , 1958-61. Ontleend aan http://www.guickbomer-team.de op 2 maart 2009. 

Copyright Quickborner Team. 

In Europa bleef de ontwikkeling van de kantorenmarkt en de professionalisering in het management achter bij de 
Verenigde Staten. Bovendien riep het industriële kantoor in Europa veel kritiek op mede door het ontbreken van een 
menselijke benadering. Het werk en de werkomgeving werden als saai en geestdodend ervaren (Van Meel, 2000). In Europa 
werd dit kantoorconcept daarom slechts op een kleine, 'menselijke' schaal toegepast. Dit is geïllustreerd in afbeelding 2-3. In 
de Verenigde Staten bleef dit concept onverminderd populair. De ontwikkeling van de g/ass-curtain-wa/1 omstreeks 1860 en 
de uitvinding van de airconditioning (geïntegreerd in de gevel c. 1930; centrale airconditioning vanuit een verlaagd 
systeemplafond c. 1950) en tl-verlichting (c. 1940) hadden tot gevolg dat architecten in mindere mate rekening dienden te 
houden met contextuele aspecten (McGregor & Then, 1999; Van Meel, 2000). Hierdoor veranderde het beeld van het 
industriële kantoor terwijl het uitgangspunt onveranderd bleef. Het kantoorontwerp werd niet langer gehinderd of gelimiteerd 
vanuit een behoefte aan daglicht of natuurlijke ventilatie. Het kantoor werd lichter, zowel optisch als constructief. Dit 
resulteerde in hoogbouw met diepe en flexibel in te richten kantoorvloeren (Harrison et al. , 2004), welke vanuit 
bedrijfseconomisch perspectief erg efficiënt waren (zie afb. 2-4). 

Afbeelding 2-3 (L): Europese tegenhanger, kantoor van Thule Huset in Stockholm (Zweden) met plattegrond (Van Meel, 2000, p. 28). 
Afbeelding 2-4 (R): Kantoorvloer Lever House in New Vork, New Vork (USA), 1952, architect: Skidmore, Owings & Merrill. (Aibrecht & Broikos, 2000, p. 33). 

2.2.2 De jaren vijftig: het kamer- I cellenkantoor 

De groeiende complexiteit van wet- en regelgeving op het gebied van accountancy, financiering, sociale wetgeving en 
dergelijke heeft na de Tweede Wereldoorlog (WO 11) geleid tot een specialisering van de kantoorwerkzaamheden. Er vindt 
een verandering plaats in het werk(en). Het kantoorwerk wordt kennisintensief en krijgt hierdoor een maatschappelijk hoger 
aanzien. De kantoorwerkzaamheden beperken zich niet langer tot alleen het ordenen, beschrijven, kopiëren of het 
archiveren van enorme hoeveelheden papier. Dit veroorzaakt een paradigma verschuiving, arbeid wordt niet langer 
beschouwd als kostenpost maar als belangrijke productiefactor. Het personeel wordt niet langer betiteld als arbeider maar 
als werknemer. Hiermee komt een einde aan het industriële kantoor. 
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In de jaren vijftig krijgen de werknemers, parallel aan deze tendens, een eigen werkkamer toegewezen die zij 
afhankelijk van hun hiërarchische status binnen de organisatiestructuur moeten delen met anderen. Het doorsnee kamer- of 
cellenkantoor van de jaren vijftig bestaat uit een aaneenschakeling van werkkamers aan de gevel, ontsloten door een enkel 
corridorsysteem. De afmeting van de werkkamer wordt in hoofdzaak bepaald door de stramienmaat van het kantoorgebouw. 
Figuur 2-2 is een illustratie van het standaard indelingsconcept van het kamerkantoor. Een variant hierop is het dubbel 

corridorsysteem waarbij de stijgpunten en de ondersteunende facil iteiten, waaronder sanitaire voorzieningen, 
reprofaciliteiten, pantry's e.d. , zijn ondergebracht in het middengebied (Van der Voordt, 2003). Varianten met meerdere 
corridors kwamen hoofdzakelijk voor in de Verenigde Staten, daar waar het Central Business District (CBD) van de 
binnensteden wordt gekenmerkt door een gridstructuur en hoogbouw met diepe kantoorvloeren (zie afb. 2-5). 

De Europese binnensteden hebben daarentegen volgens Van Meel (2000) vanuit een rijke, historische en culturele 
ontwikkeling een geheel andere stedebouwkundige structuur mits zij gespaard zijn gebleven van bombardementen in de WO 
11. Veelal geniet het stadsaanzicht een hoge bescherming en gelden er verscherpte bouwvoorschriften en (vergunning-) 
procedures. In Europa was daarom het enkel corridorsysteem populair. Verder is de positie van de werknemer door de jaren 
heen in Europa in vergelijking tot de Verenigde Staten beter beschermd vanuit de wet- en regelgeving. Van Meel behandelt 
in zijn proefschrift in detail welke contextuele verschillen er door de jaren heen zijn geweest tussen de Verenigde Staten en 
de verschillende regio's (landen) binnen Europa en hoe dit tot uiting is gekomen in de kantoorinnovatie. 

Afbeelding 2-5 (L) : Typische kantoorvloer van het Union Carbide Building in New York, New York (USA), 1960, architect: Skidmore, Owings & Merrill. 
(Aibrecht & Broikos, 2000, p. 80). 
Afbeelding 2-6 (R): Concept voor het kamerkantoor zoals toegepast in het Hoofdgebouw van de Technische Universiteit Eindhoven (1963). Foto gemaakt 
op 31 maart 2010. 

Net als dat het kantoorwerk an sich steeg in maatschappelijk aanzien werd de werkkamer binnen de organisatie een 
statussymbool. Uit het afwerkingniveau, de grootte en de inrichting van de werkkamer kon de status van de werknemer 
binnen de organisatie worden afgelezen. Des te hoger de functie, des te groter de werkkamer en des te luxer de inrichting. 
Directieleden beschikken veelal over een grote eenpersoonskamer, vaak met een voorkamer voor de secretaresse. Het 

middenmanagement en diens staf zijn gehuisvest in twee- of vierpersoonkamers. Ondersteunend personeel moet dikwijls 
genoegen nemen met een werkplek in een groepsruimte (zie afb. 2-5). In een hiërarchische organisatie, met een verticale 
organisatiestructuur, worden beslissingen letterlijk topdown genomen vandaar dat de bovenste kantoorvloeren, met het 
beste uitzicht, vaak gereserveerd zijn voor het management. 

Dankzij een geleidelijke maar gestaagde economische groei wordt het kamerkantoor aan het eind van de jaren vijftig de 
norm binnen de dienstverlenende sector. Echter, het kamer- of cellenkantoor roept vaak het beeld op van afbeelding 2-6, 
een lange desolate gang met veelal gesloten kamerdeuren . Dit beeld werpt een psychologische drempel op waardoor 
informele communicatie tussen collega's wordt ontmoedigd (Stone & Luchetti , 1985). Het onderlinge contact tussen collega's 
vindt veelal , in een besloten sfeer, op de werkkamer zelf plaats. 
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2.2.3 Oe jaren zestig: opkomst van de kantoortuin 

In de jaren zestig nam voornamelijk in Europa de kritiek op het kamerkantoor toe. Het hiërarchische bestuursmodel werd 

gezien als een logge, ouderwetse organisatiestructuur dat niet langer paste in het beeld van de democratisering van de 

samenleving. De groeiende vraag naar hoogopgeleid en getalenteerd personeel werd veroorzaakt door de toenemende 

complexiteit van het werkproces, als gevolg van de technologische vooruitgang. Dit leidt de verandering van de relatie 

tussen werknemer en manager in. Volgens Van Meel (2000) en Frankema (2003) vindt er, met name in Noord-Europese 

landen, een egalisering plaats van de werkverhoudingen. In Nederland vindt een ontzuiling plaats van oude leefgewoonten 
en denkbeelden. De arbeidsmarkt en maatschappij veranderen hierdoor. Een baan voor het leven wordt ouderwets 

gevonden. Loyaliteit jegens de werkgever is gelimiteerd en lifetime-education is volgens Frankema algemeen geaccepteerd. 

In lijn met deze egalisering ontstaat er aandacht voor het comfort van de werknemer. Er worden voor het eerst (Europese) 

normen opgesteld voor kantoormeubilair. 

Parallel hieraan streven ondernemingen naar een horizontale organisatiestructuur met minder bestuurslagen en een 

hogere participatiegraad van werknemers in het besluitvormingsproces. In de jaren tachtig leidt deze ontwikkeling in 

Nederland, in reactie op het Duitse Mittbestimmungsrecht (1976), tot de verplichting bij wet van de toelating van een 

ondernemingsraad en dienstcommissies in het bestuur van het groothandelsbedrijf om de positie van de werknemers te 

beschermen (Van Meel, 2000). Werknemers krijgen meer verantwoordelijkheid en bovendien neemt de diversiteit van de 

kantoorwerkzaamheden toe. In de organisatie van het werk verandert ook het één en ander. Het werken vindt in 

toenemende mate plaats in multidisciplinair of interdepartementaal project- of teamverband (cross-functional team), in 

tegenstelling tot de topdown-benadering van het kamerkantoor. De organisatie is opgebouwd uit verschillende netwerken 

waarbij individuen onderdeel kunnen uitmaken van diverse netwerken. 

Het traditionele hiërarchische kamerkantoor past niet langer in dit beeld van een verandering van het werk(en) en de 

egalisering van de werkverhoudingen. Er is vraag naar meer openheid en flexibiliteit, dit betekent grote, vrij indeelbare 

ruimten en een uniformiteit van het kantoormeubilair. De Duitse onderneming Quickborner Team kwam met het idee voor 

een nieuw kantoorconcept dat hier antwoord op gaf, het zogenaamde Büro/andschaft, ook bekend als de kantoortuin. Dit 

concept breekt met de hiërarchische structuur met individuele werkkamers en positioneert alle werkplekken en 
ondersteunende faciliteiten in één open kantooromgeving waarin iedereen ongeacht rang of functie dient plaats te nemen 

(Stone & Luchetti, 1985; Van der Voordt, 2003). De centrale gedachte hierachter is volgens Harrison et al. (2004) dat de 

afwezigheid van verdiepingshoge, niet-transparante afscheidingen en gesloten deuren gunstige condities creëert voor 

communicatie en sociale interactie. 

De kantoortuin wordt technisch mogelijk gemaakt door het overwaaien van nieuwe ontwikkelingen als centrale 

airconditioning en tl-verlichting uit de Verenigde Staten naar Europa die eerder omwille van contextuele aspecten niet vereist 

waren (§ 2.2.2). De vrij indeelbare kantoorvloer wordt slechts, naar gelang de vraag vanuit organisatorische veranderingen, 
opgedeeld met behulp van onder meer plantenbakken, kasten en halfhoge, verplaatsbare scheidingswanden (zie afb. 2-7 en 

2-8) . 

Afbeelding 2-7 (L) en afbeelding 2-8 (R): De kantoortu in met indelingsvoorstel, Stadtwerke uit Karlsruhe (GER), 1975-77. Ontleend aan 
http://www.quickbomer-team.de op 2 maart 2009. Copyright Quickborner Team. 
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De kantoortuin stond symbool voor de egalisering van de werkverhoudingen in de dienstverlenende sector en de 

maatschappelijke tendens van de mondige consument en een groeiende afkeer tegen de gevestigde orde. Echter, dit is een 
utopie. De kantoortuin staat namelijk haaks op de universele menselijke behoefte aan privacy en bood werkgevers meer 
mogelijkheden tot overzicht en controle in vergelijking tot het kamer- of cellenkantoor. Bovendien leidde deze 

kantoorinnovatie voor de onderneming tot een belangrijke reductie van de facilitaire kosten per eenheid (zie ook § 3.5.1) 
door de efficiënte indeling van de kantoorvloer en de uniformiteit van het meubilair. 

2.2.4 De jaren zeventig: tussenvormen, het groepskantoor 

De kantoortuin ondervond veel weerstand bij de gebruikers. Niet alleen staan werknemers in de kantoortuin continu 
blootgesteld aan visuele en auditieve prikkels vanuit de directe werkomgeving, waardoor zij een gebrek aan privacy ervaren, 
zij hekelen ook de anonimiteit van de open kantooromgeving. De werkomgeving is weinig inspirerend en onpersoonlijk (Van 
der Voordt, 2003). Daarnaast uiten zij bezwaar over de uniformiteit van het meubilair en het gegeven dat zij persoonlijk 
slechts beperkt controle kunnen uitoefenen op het klimaat en de verlichting van de werkplek. Dit leidt het hele jaar door tot 
een onbehaaglijk gevoel bij werknemers door verschil in persoonslijke voorkeur en behoefte. Naast klachten van 
psychologische aard doen zich in kantoortuinen dan ook fysieke problemen voor. Veel gebruikers hebben last van een droge 
keel, hoofdpijn en een lusteloos gevoel. Later krijgen deze problemen bekendheid onder de naam Sick Building Syndrome 

(SBS), niet te verwarren met Repetitive Strain lnjury (RSI) dat pas later bekendheid krijgt. In de jaren zeventig geven 
kantoorontwerpers zowel in Europa en de Verenigde Staten gehoor aan de aanhoudende kritiek en gezondheidsklachten 
van gebruikers met het ontwerp van experimentele tussenvormen. Deze worden gekenmerkt door (Van Meel, 2000; SBR, 
1979 in: Van der Voordt, 2003): 

- Een verkleining van de open ruimte door het aaneenschakelen van kleinere vloereenheden voor verschillende 
projectgroepen of werkteams; 

- Verdergaande opdeling van de open ruimte met verplaatsbare afscheidingen (ruimte-in-de-ruimte systeem) ; 

- Vermindering van storende invloeden (prikkels) in de kantoortuin door zaken die hierin niet thuishoren (zoals een 
receptie, pauzeruimte of vergaderruimte) buiten de kantoortuin te projecteren (zonering). 

Afbeelding 2·9 (L): Afbeelding van het interieur kantoor verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer in Apeldoorn, c. 1972 van architect Herman Hertzberger 
(Aibrecht & Broikos, 2000, p. 62). 
Afbeelding 2·10 (R): Scene uit de film: 'Office Space' uit 1999 van regisseur Mike Judge, een parodie op het typische Amerikaanse cubicle·landscape. 

Er ontstaat een tweedeling. In de Verenigde Staten en later ook in het CBD van andere wereldsteden, zoals Londen en 
Hong Kong, verschijnt de zogenaamde office cubic/e. Dit is een semi-openbare persoonsgebonden werkplek, al dan niet 
gedeeld met een collega, met halfhoge akoestische afscheidingspanelen waarbij die werkplek is uitgerust volgens de eisen 
die vanuit de behoeften van de gebruiker en diens werkprocessen aan de werkplek worden gesteld. Daarbij leent de cubic/e 

zich ook tot personificatie van de werkplek waardoor de werknemer zijn identiteit terugkrijgt. Deze cubicles zijn uitermate 
geschikt als bouwstenen voor de inrichting van de bestaande grote, open en diepe kantoorvloeren in het CBD van veel 
wereldsteden. Het cubic/e-landscape (zie afb. 2-1 0) wordt warm verwelkomd omdat de cubic/es meer privacy bieden dan de 
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open kantoorvloeren van de kantoortuin en meer mogelijkheden tot communicatie en sociale interactie bieden in vergelijking 
tot het kamerkantoor (Stone & Luchetti, 1985). Helaas maakt het cubicle-landscape de hooggespannen verwachtingen niet 
waar. De werknemer is nog altijd geïsoleerd in zijn cubicle en bovendien biedt de kantooromgeving onvoldoende 

akoestische bescherming door de spiegelwerking van het plafond. 

In Europa spelen andere contextuele aspecten een rol. Hier heerst meer de opvatting dat het personeel de 

belangrijkste productiefactor voor een onderneming is en dit noodzaakt tot het creëren van een humane en leefbare 
werkomgeving waarbinnen de werknemer optimaal kan functioneren en zichzelf kan ontplooien. Dit uit zich in de wettelijke 
bescherming van de rechten en de veiligheid van werknemers, zoals vastgelegd in onder meer de 
Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet, vanaf 1934) en de CAO voor verschillende sectoren. In § 5.2 wordt dieper ingegaan 
op deze zogenaamde human resource benadering. 

Voortschrijdende democratisering en specialisatie leiden ertoe dat steeds meer in teams wordt gewerkt, met een hoge 
mate van autonomie en verantwoordelijkheid. Er ontstaat behoefte aan afzonderlijke, niet noodzakelijk afgescheiden ruimten 
waar projectgroepen kunnen overleggen en brainstormen. Dit resulteert in het groepskantoor waarbij groepen van 4 tot 10 
werknemers een eigen oriëntatiegebied krijgen. Tussen deze oriëntatiegebieden worden speciale entmeetingsgebieden 
ingericht, voorzien van een leeshoek, koffieautomaat e.d. , waar collega's van verschillende teams op een informele en 
ongedwongen manier met elkaar in contact kunnen komen. Het meest sprekende voorbeeld in de Nederlandse architectuur 
is het kantoorontwerp van Herman Hertzberger voor de kantoorhuisvesting van Centraal Beheer in Apeldoorn (zie afb. 2-9). 
Daarnaast voorzien veel groepskanieren als reactie op de kantoortuin wel in ergonomisch meubilair en decentrale, regelbare 
klimaatsystemen. 

2.2.5 De jaren tachtig: het Combikantoor I Cocon-kantoor 

De belangrijkste ontwikkelingen van de jaren tachtig zijn de lancering van de mobiele telefoon in 1979 door het Zweedse 
Ericsson en de lancering van de personal computer (pc) in 1980 door IBM (McGregor & Then, 1999). Logge, ruimtevullende 
computers worden vervangen door compacte, krachtige pc's. Toffier en Naisbett (1981 , 1984 in: Van der Voord!, 2003) 
voorspellen dat pc's werknemers de vrijheid geven om te werken waar en wanneer zij dat wensen waardoor de vorm en 
functie van het kantoor drastisch zal gaan veranderen. Dit laat echter nog tien jaar op zich wachten, tot de introductie en het 
algemene gebruik van het internet en draadloze technologie met voldoende capaciteit en snelheid voor het verwerken van 
de informatiestromen. De lancering van het gebruiksvriendelijke Windows besturingssysteem door Microsoft in 1985 zorgt 
ervoor dat pc's eind jaren tachtig alom vertegenwoordigd zijn (McGregor & Then). Dit veroorzaakt volgens Harrison et al. 
{2004) nieuwe problemen die vragen om technische ontwerpoplossingen. Niet alleen het wegwerken van kilometers aan 
bekabeling maar ook de extra koellast noodzakelijk voor de airconditioning en pc's zorgen voor nieuwe ontwerp uitdagingen. 

Mede door de technologische vooruitgang veranderen ook de behoeften van de werknemers. Doordat zij steeds meer 
van de werktijd individueel achter een pc doorbrengen hechten zij in toenemende mate waarde aan informele, persoonlijke 
contacten met collega's binnen de organisatie. Zij verlangen naar een werkomgeving die zowel voorzieningen biedt om 
geconcentreerd te kunnen werken als voorzieningen die de sociale interactie en samenwerking tussen collega's bevorderen. 
Het Cocon-kantoor of Combikantoor voldoet aan deze wens. 

Dit nieuwe kantoorconcept werd in de jaren tachtig ontwikkeld in Scandinavië en betekende een doorbraak in het 
denkbeeld ten aanzien van de kantooromgeving. Volgens Veldhoen & Piepers {1995) is het kantoor tot op dat moment niets 
meer dan een verzameling persoonsgebonden werkplekken. In het kamerkantoor zijn deze sterk geïsoleerd en in de 

kantoortuin worden deze geanonimiseerd. Het Cocon-concept reikt verder dan de individuele werkplek en neemt de 
collectieve ondersteunende faciliteiten ook mee in de beschouwing. In feite wordt teruggegrepen naar het dubbele 
corridorsysteem van het kamerkantoor, waarbij het middengebied alleen breder is gemaakt en louter ruimte biedt aan 
collectieve, ondersteunende voorzieningen, zoals: formele en informele overlegruimten, reprofaciliteiten en opbergruimte 

voor het dynamische archief (onderhanden werk) . 

De naam Cocon is afgeleid van COmmunicatie en CONcentratie. Beide elementen vormen de kern van alle 
kantooractiviteiten en geven bovendien de spanning aan tussen enerzijds de behoefte aan openheid en samenwerking 
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(communicatie) en anderzijds de behoefte om ongestoord te kunnen werken (concentratie). Figuur 2-1 laat zien dat het 

Cocon-kantoor in ruimtelijk opzicht uit twee elementen bestaat (Veldhoen & Piepers, 1995}: 

- Kleine maar volledig geoutilleerde één- en tweepersoons werkkamers langs de gevel (cockpits) ; 

- Een open middengebied met collectieve ondersteunende faciliteiten. 

Figuur 2-1 (L): Een typisch voorbeeld van het indelingsconcept voor een Cocon-kantoor of Combikantoor (Veldhoen, 2005, p. 54). 
Figuur 2-2 (R): Een typisch voorbeeld van het indelingsconcept voor een kamer- of cellenkantoor (Veldhoen, 2005, p. 54). 

Het Cocon-concept komt ook tegemoet aan de behoefte aan sociale interactie doordat de binnenwanden zijn 

geconstrueerd uit semi-transparante materialen waardoor de werkkamers aan de gevel in directe verbinding staan met de 

rest van de kantoorvloer. Het middengebied bestaat uit veel open ruimtes, met slechts halfhoge of semi-transparante 
scheidingswanden, waardoor de kantooromgeving niet alleen ruimtelijk oogt maar het beïnvloedt bovendien de werksfeer in 

positieve zin. De openheid van het Cocon-kantoor staat in schril contrast tot het kamerkantoor met zijn lange corridors en 

gesloten werkkamers waardoor het onduidelijk was wie er waar aan het werk waren (afb. 2-6}. Indien werknemers behoefte 

hebben aan visuele en I of auditieve privacy kunnen zij eenvoudigweg de semi-transparante deur van de werkkamer sluiten. 
In het Cocon-kantoor zijn de werknemers niet langer een anonieme schakel binnen de organisatie, zij krijgen gedeelde 
verantwoordelijkheid en worden hier ook op aangesproken. 

2.2.6 De jaren negentig: flexibel werken en de transformatie naar het non-territoriale kantoor 

De jaren negentig staan in het teken van een stroomversnelling in ICT -ontwikkelingen. Door mobiele informatie- en 

communicatietechnologie, intranel en internet wordt het steeds gemakkelijker om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken 

(McGregor & Then, 1999; Van der Voord!, 2003}. Werknemers krijgen de beschikking over een laptop en een mobiele 

telefoon waardoor zij op ieder willekeurig moment, onderweg, thuis of bij een klant, middels het internet verbinding kunnen 
maken met het eigen bedrijfsnetwerk via een zogenaamd Virtual Private Network (VPN-verbinding). Werknemers hoeven 

niet langer fysiek bij elkaar aanwezig te zijn om samen te kunnen werken . Deze innovatie op !CT-gebied leidt de meest 

ingrijpende functieverschuiving van het kantoor in. Werknemers zijn niet langer afhankelijk van het kantoor voor het 
uitvoeren van hun werkzaamheden en veel werknemers kiezen er dan ook voor om te gaan flexwerken of telewerken mede 

omdat het inmiddels maatschappelijk is geaccepteerd. 

Dat heeft mede te maken met het feit dat de jaren negentig in economisch opzicht erg succesvol waren. Daar waar de 

discussie rondom kantoorinnovatie voorheen voornamelijk was toegespitst op het reduceren van de facilitaire kosten per 
eenheid, ontstond investeringsruimte en welwillendheid om te onderzoeken hoe de werkprocessen en werkomstandigheden 

verbeterd konden worden door het stimuleren van innovaties (Frankema, 2003). Maatschappelijke thema's als milieu en 

bereikbaarheid, arbeidsparticipatie, maar ook gezondheid en veiligheid komen opnieuw op de agenda. Er ontstaan 

discussies over het terugdringen van het ziekteverzuim en de instroom in de WAO maar ook onderwerpen als RSI en het 

Sick Building Syndrome komen aan bod. Naast de wil en bereidheid om deze problemen aan te pakken is er ook aandacht 
voor corporale branding; er wordt geïnvesteerd in het imago en de uitstraling van de onderneming. Succes mag geëtaleerd 

worden. 

De verandering in de wijze van werken en de opkomst van het telewerken, flexwerken en deeltijdwerken veroorzaakt 

wel een negatieve tendens in de bezettingsgraad van kantoorgebouwen. Bezettingsgaden lager dan 50% zijn eerder regel 

dan uitzondering voor volledig geoutilleerde persoonsgebonden werkplekken in de jaren negentig (Puybaraud, 2003 ; 

Veldhoen, 2005}. Dit heeft niet alleen er mee te maken dat werknemers één of twee dagen thuiswerken maar ook met de 

verandering in het werkpatroon van de werknemers. Werknemers vergaderen meer en langer doordat zij vaker in 
multidisciplinair c.q. interdepartementaal teamverband werken. Het proces van afstemming en samenwerking vergt nu 
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eenmaal veel tijd en energie. Daarnaast hebben werknemers, uiteraard afhankelijk van het werkproces, regelmatig 
afspraken bij een externe of interne klant waardoor zij niet op hun 'eigen', vaste werkplek aanwezig zijn. Verder komt het 
regelmatig voor dat werknemers vakantiedagen of een verlofdag hebben opgenomen of simpelweg ziek zijn (Harrison et al. , 
2004) . Het beeld van halflege kantoorvloeren creëert draagvlak en acceptatie onder gebruikers voor het loslaten van de 
persoonsgebonden werkplek en de openstelling tot het delen van de werkplek. 

Dit gebruiksconcept wordt ook wel werkplek-sharing of wisselwerken genoemd. Bij de integratie van wisselwerkplekken 
in de kantooromgeving wordt uitgegaan van een lage interne en een hoge externe mobiliteit van de werknemers (fig. 2-3). 
Dit houdt in dat werknemers gedurende een werkdag nauwelijks van werkplek wisselen en op die ene volledig geoutilleerde 
werkplek diverse (ook specialistische) kantooractiviteiten uitvoeren. De wisselwerkplek is nadrukkelijk gericht op één 
specifieke activiteit. Echter, het concept van het wisselwerken kan ook betrekking hebben op een multifunctionele werkplek. 
Daarbij is het aantal keren dat de werknemer fysiek aanwezig is op kantoor (externe mobiliteit) dermate laag, door 
telewerken, flexwerken of deeltijdwerken, dat een persoonsgebonden werkplek niet langer acceptabel en te verantwoorden 
is (Mooij, 2002). Met als gevolg dat meerdere werknemers een specifieke wissel- of multifunctionele werkplek, na onderlinge 
afstemming, volgens Keeris (2001) delen op basis van in de tijd gespreid gebruik (1 :Y) van die werkplek (fig. 2-4). Dit 
betekent in wezen ook dat werknemers de mogelijkheid wordt afgenomen om de werkplek te personifiëren. 

Figuur 2-3 (L): Indeling gebruiksceneepi naar interne en externe mobiliteit van de werknemers. Interne memo Royal Haskoning (2001) naar Laing & Duffy 

(1998). 
Figuur 2-4 (R): Typering gebruiksconcept, van vast naar flexibel, van persoonlijk naar gedeeld. Naar bewerking van een illustratie uit The office, the whole 
office and nothing but the office door Vos, P., Van Meel, J. & Dijcks, A. (1999). 

Hoog 

Laag 

activiteit
gerelateerde 
werkplek 

BO% Hoog ______ ,.. 
Interne mobiliteit 

Personal office 
(1 :1) 

Shared office 
(1:Y) 

Non-tenilorial 
office (X:Y) 

De algemene acceptatie en integratie van dit nieuwe gebruiksconcept in de dienstverlenende sector betekent dat 
werkgevers een aanzienlijke ruimtebesparing kunnen realiseren en aldus een reductie van de facilitaire kosten per eenheid. 
Echter, met werkplek-sharing houdt het proces van kantoorinnovatie niet op (zie fig. 2-3 en 2-4) . De aandacht van 
ontwerpers verschoof naar de werkplek zelf. De multifunctionele, volledig geoutilleerde werkplek stond lange tijd buiten 
discussie, echter, ontwerpers kwamen tot het inzicht dat werknemers gedurende de werkdag zeer uiteenlopende activiteiten 
verrichtten. Het huisvestingsconcept dient daarop afgestemd te worden. 

Tabel2-1: Overzicht van de veranderingen in de wijze van werken. In Van der Voord! (2003} naar bewerking van o.a. Laing & Duffy (1998). 

Verandenngen 1n de WIJZe van werken (van .. naar .. ) 
Individueel teamwerk 
routinematio complex kenniswerk 
enkelvoudiQe taken meervoudige taken 
weinig autonomie veel autonomie 
formeel overleg informeel overleg 
veel per telefoon veel per e-mail 
decentraal / persoonlijk archiveren centraal archiveren (team, afdelino) 
9.00-17.00u 24uurs-economie; flexibele werktijden 
fysiek aanwezio virtueel aanwezio 
OjJ_ een vaste plek op kantoor plaatsonafhankelijk 
lokaal internationaal 
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In dat licht is de multifunctionele werkplek, wanneer organisatiebreed toegepast, vanuit een bedrijfseconomisch 
perspectief een onverstandige keuze en bovendien past dit inrichtingsconcept niet bij de veranderingen die de wijze van 
werken heeft doorgemaakt in de laatste decennia (zie tabel2-1 ). Vandaar dat veel dienstverlenende organisaties, afhankelijk 
van de bedrijfscultuur en de managementstijl, nu definitief afscheid hebben genomen van de persoonsgebonden werkplek 
en de overstap hebben gemaakt naar het non-territoriale kantoor. 

2.3 Non-territoriale kantooromgeving 

23.1 Introductie 

Het begrip non-territoriale kantooromgeving (X: V) (fig. 2-4) is een algemene aanduiding voor verschillende kantoorconcepten 
dan wel organisatiewijzen met als gemeenschappelijk kenmerk dat zowel alle werkplekken alsook de collectieve 
voorzieningen binnen het inrichtingsconcept ter beschikking staan aan alle werknemers, van administratief medewerker tot 

leidinggevende, waarbij niemand aanspraak kan maken op een eigen werkplek (o.a. Keeris, 2001; Mooij, 2002; Veldhoen, 
2005). Het inrichtingsconcept bestaat in dit geval uit diverse werkplektypen, die elk afzonderlijk- in fysiek en mentaal opzicht 
- zijn afgestemd op een beperkt aantal gelijkaardige kantooractiviteiten (o.a. Stone & Luchetti, 1985; Keeris, 2001; Mooij, 
2002; Van der Voordt, 2003; Veldhoen, 2005). De gebruikers staat het vrij om binnen het inrichtingsconcept uit meerdere 
werkplektypen een werkplek te kiezen, welke naar hun eigen mening het beste aansluit bij de te verrichten werkzaamheden 
en de persoonlijke voorkeur van dat moment. Dit gebruiksconcept, zoals weergegeven in figuur 2-3 en 2-4, berust volgens 
Dinnissen (1999) op twee principes: 

- Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Met uitzondering van die werkplekken waarop een first user right of eerste 
gebruikersrecht van toepassing is, bijvoorbeeld in het geval van speciale ergonomische faciliteiten of een vaste pc 
met specialistische software; 

- Collectieve vergader- en overlegruimten kunnen óf moeten op voorhand (digitaal) gereserveerd worden, een 
reservering staat in dat geval boven het eerste principe. 

In de literatuur worden verschillende benamingen gebruikt voor het concept van de non-territoriale kantooromgeving 
die voldoen aan de bovengenoemde kenmerken. Hierna volgt een bespreking van het activiteitgerelateerde 
huisvestingsconcept. Veelvoorkomende benamingen voor dit concept met een gelijke strekking en betekenis zijn: het 
specifieke plekkenkantoor, Lean-concept (Veldhoen+Piepers, 1995), een activity (based) setting, het vitale kantoor 
(Veldhoen, 2005) of het virtuele kantoor. 

2.3.2 Het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept 

Het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept gaat een stap verder dan het Cocon-concept waarin uitsluitend een 
onderscheid wordt gemaakt naar concentratie of communicatie behoevende activiteiten. Het activiteitgerelateerde 
inrichtingsconcept biedt een grotere variëteit aan werkelementen (zie bijlage V) met als belangrijke toevoeging dat er door 
ontwerpers wordt ingespeeld op de belevingskwaliteit van de werkplekken, verder geeft de kantooromgeving meer dan 
voorheen uiting aan de bedrijfscultuur van een organisatie. De werkplek moet niet alleen de benodigde faciliteiten bieden om 
de werkzaamheden uit te voeren maar tegelijkertijd de werknemers inspireren en stimuleren. Figuur 2-5 geeft een 
indelingsconcept van het activiteitgerelateerde kantoor weer. De openheid van de kantooromgeving schept belangrijke 
voorwaarden voor het bevorderen van de sociale interactie tussen collega's. 

De activiteitgerelateerde werkplekken zijn zoals de naam doet vermoeden afgestemd op de diverse kantooractiviteiten 
waaruit de werkprocessen van een dienstverlenende organisatie zijn opgebouwd. Uit praktisch oogpunt hebben ontwerpers 
deze werkplekken dusdanig ingericht dat zij een cluster met gelijkaardige activiteiten kunnen ondersteunen, in de praktijk 
worden deze werkplekken daarom ook wel polyvalente bouwstenen genoemd (Royal Haskoning, 2001 ). Afhankelijk van de 
werkprocessen binnen de organisatie, diens werknemers en de beschikbare middelen kan het inrichtingsconcept worden 
opgebouwd uit een verzameling van deze polyvalente bouwstenen (fig. 2-6). De kleur- en materiaalkeuze van het 
inrichtingsconcept kan vervolgens worden afgestemd op het imago dat de organisatie wenst uit te dragen naar de interne en 
externe klant. 



Figuur 2-5 (L): Voorbeeld van het indelingsconcept van het vitale of activiteitgerelateerde kantoor (Veldhoen, 2005, p. 54). 
Figuur 2-6 (R): Overzicht van diverse activiteitgerelateerde werkplekelementen (Jones Lang LaSalle, 2006). 

A. 

D. 

C. 

c 

E. 

H. 

Werknemers hebben de vrijheid om binnen het inrichtingsconcept uit meerdere werkplektypen een werkplek te kiezen 
die op dat moment het beste aansluit bij de uit te voeren werkzaamheden. Veelal is het meubilair ergonomisch verstelbaar 
en bestaat er mogelijkheid om persoonlijk controle uit te oefenen op het binnenklimaat waardoor de beïnvloedbaarheid van 
de werkplek gedurende het gebruik van die bewuste werkplek groot is. In bijlage V is een overzicht te zien van veel 

voorkomende werkplektypen, dit zijn (Bell & Anderson, 1998; Van der Voord!, 2003; Jones Lang LaSalle, 2006): 
- open (team-)werkplekken (A I 8), met mogelijkheid tot interactie en samenwerking; 

- een- of tweepersoons stiltewerkplekken (zogenaamde cockpits) of een bibliotheekruimte (C), naast visuele en 
auditieve privacy gelden hier veelal strikte gebruiksregels waardoor er geconcentreerd gewerkt kan worden; 

- open of gesloten overlegruimten (D) met afwijkende capaciteit en (audiovisuele) faciliteiten; 

- brainstormruimte (E) , speciaal ontworpen overlegruimte om de creatieve geest te stimuleren; 

- stawerkplekken (ook wel touch-down of aanlandwerkplekken genoemd) (F), geschikt voor kortstondige activiteiten 
zoals het lezen of verzenden van e-mail of het printen van een document; 

- ontmoetingsruimten (G), bedoeld ter stimulatie van de sociale interactie en de versterking van 
saamhorigheidsgevoel; 

- overige ondersteunende werkplekken als zitfauteuils, pantry's, leestafels e.d. (H 11) 

In de praktijk van de huisvestingsadviseur staat een gedegen analyse van de werkprocessen (zie § 4.3) aan de basis 
van het indelings- en inrichtingsconcept met soortgelijke polyvalente bouwstenen. Echter, kantoorinnovatie is meer dan de 
kantoorinrichting alleen, zoals blijkt uit de definitie in § 2.1 . Het ontwerp voor de kantooromgeving an sich biedt geen garantie 
voor een verbetering van het prestatievermogen van de organisatie. Een complementaire managementfilosofie passend bij 
het nieuwe werken maakt dit wel mogelijk. Stone & Luchetti zetten dit in 1985 al overtuigend neer met de volgende woorden: 
"Office layouts can only support or hinder a working philosophy; they cannot create it. " 

2.3 .3 Het nieuwe werken (New Ways of Working) 

Het nieuwe werken is volgens Veldhoen+Company (2009) een integraal huisvestingsconcept op het snijvlak van 
kantoorinrichting, ICT- I informatiemanagement en gedrags- en organisatieverandering. Bovenal is het een 
managementfilosofie over hoe organisaties in het licht van recente ontwikkelingen en lessen uit het verleden met hun 
belangrijkste asset, de werknemer, om moeten gaan. Werknemers zouden in hoge mate zelf moeten kunnen bepalen waar, 
wanneer en hoe zij hun werkzaamheden kunnen uitvoeren, de filosofie van het nieuwe werken is dan ook gebaseerd op de 
volgende drie onderling samenhangende kernwaarden, dit zijn: 

Vertrouwen 

In de loop der jaren is de aard van het werk(en) alsmede de organisatie van het werk sterk veranderd (zie tabel 2-2). De 
werkzaamheden zijn complex en kennisintensief geworden en de werknemers zijn tegelijkertijd betrokken bij meerdere 
werkprocessen met als gevolg dat het werk niet langer lineair verloopt (Stone & Luchetti, 1985). Zij participeren in 
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dynamische, interdepartementale samenwerkingsverbanden of netwerken die gekenmerkt worden door een open en 
informele managementstijl. ledere werknemer krijgt daarbij het vertrouwen om te werken waar en wanneer dit hem het beste 
schikt aansluitend bij de maatschappelijke tendens van de 24uurs economie. Afhankelijk van de prioriteit die aan het werk 
wordt toegekend kan de werknemer besluiten om de middag vrij te nemen om de kinderen op te vangen en 's avonds een 
rapportage af te ronden welke de volgende dag naar een klant moeten worden verzonden (Veldhoen & Piepers, 1995). 

Tabel2-2: Overzicht van de veranderingen in de organisatie van het werk. In Van der Voord! (2003) naar bewerking van o.a. Laing & Duffy (1998) . 

.. ... .. 

... . .... 
.. .... .. 

Bedn]lscultuur 
Systemen 

Verantwoordelijkheid 

.. ... .. ... ... 

De moderne kenniswerker heeft tegenwoordig bijna standaard de beschikking over een mobiele telefoon (of Blackberry) en 
een laptop van de werkgever. Naast de verandering in de aard van het werk(en) en de verregaande automatisering 
resulteert dit in een hoge mate van autonomie en zelfbestuur. Werknemers worden eenmanszaken. Zij managen hun eigen 
projecten en nemen verantwoordelijkheid voor de functie die zij binnen een zeker netwerk bekleden. Daarbij regelen zij zelf 
de administratieve zaken en handelen de benodigde communicatie af die nodig is om het werk zo goed mogelijk en binnen 
de mogelijkheden uit te voeren. Een belangrijk onderdeel van de toegekende verantwoordelijkheid is dat werknemers zelf 
kunnen kiezen waar en wanneer zij het werk uitvoeren. De organisatie is hierin alleen ondersteunend en 
voorwaardenscheppend. De werknemer kiest op kantoor zelf een werkplek welke het beste aansluit bij de werkzaamheden 
van dat moment en zoekt daarin een balans tussen arbeidsproductiviteit en arbeidstevredenheid. De werkgever legt de 
verantwoordelijkheid bij de werknemer neer. 

Prestatie 

Controle op bestede tijd en aanwezigheid is een achterhaald hiërarchisch principe. Bovendien past het niet in het beeld van 
de egalisering van de werkverhoudingen en de wens van een open en informele bedrijfscultuur. Volgens de moderne 
managementopvattingen wordt een hoge arbeidsproductiviteit niet noodzakelijk behaald wanneer werknemers dagelijks van 
9:00 tot 17:00 uur op kantoor aanwezig zijn. In tegenstelling, door werknemers juist de vrijheid, het vertrouwen en de 
verantwoordelijkheid te geven en deze daarbij zo goed mogelijk proberen te ondersteunen en te coachen zijn zij beter in 
staat hun talent en kennis aan te wenden en zodoende een hogere productiviteit te bewerkstelligen. Op basis van de 
ambitie, het talent en de vaardigheden van de werknemer wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld, in 
samenspraak met een coach of mentor, waarin de doelstellingen en te ontwikkelen competenties voor een bepaalde periode 
(meestal een jaar) worden vastgesteld. De werknemer wordt uiteindelijke tijdens begeleidingsmomenten beoordeeld op de 
geleverde (tussentijdse) prestatie. 

Aldus heeft de organisatie tegenwoordig voornamelijk een faciliterende en voorwaardenscheppende taak, naast het 
aanbieden van een goed functionerende !CT-structuur moet de organisatie ook voorzien in een 
productiviteitsondersteunende werkomgeving die aansluitend bij het nieuwe werken. Dit activiteitgerelateerde 
huisvestingsconcept moet aan een aantal ruimtelijke voorwaarden voldoen. Zo moet de kantooromgeving een hoge mate 
van openheid en transparantie hebben, waardoor de drempel voor sociale interactie wordt verlaagd en er mogelijkheden 
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worden gecreëerd om ad hoc te reageren en te anticiperen op vragen en problemen van collega's. Verder dienen 
werknemers de vrijheid te krijgen om zelfstandig te kiezen waar, wanneer en hoe zij de werkzaamheden willen uitvoeren. Het 
activiteitgerelateerde inrichtingsconcept voor de kantooromgeving moet voorzien in de mogelijkheid dat werknemers uit 

meerdere werkplektypen een werkplek kunnen kiezen die het beste aansluit bij de werkzaamheden van dat moment. Tot slot 
dienen de collectieve voorzieningen , zoals reprofaciliteiten, vergaderruimten en het bedrijfsrestaurant, ter beschikking te 
staan aan alle werknemers. 

Echter, alleen het aanbieden van een innovatie werkomgeving met alle bijbehorende ondersteunende faciliteiten, zoals 
het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept beoogt te doen, is geen absolute garantie voor het succesvol implementeren 
van het nieuwe werken en leidt op zichzelf niet tot een verhoging van het prestatievermogen van een organisatie (zie verder 
§ 3.3.4). De implementatie van een nieuw huisvestingsconcept is geen garantie voor het realiseren van de zes doelstellingen 
van kantoorinnovatie (Vos & Van der Voordt, 2001 ). Zo hangt de arbeidsproductiviteit en de arbeidstevredenheid van 
werknemers niet alleen af van de kantoorinrichting maar spelen andere factoren daarbij een belangrijke rol. In hoofdstuk 5 
wordt dieper ingegaan op de relatie tussen de huisvesting (in brede zin) en de arbeidsproductiviteit en arbeidstevredenheid 
van de werknemer. Wel is het zo dat de bedrijfscultuur en de managementstijl daarbij in ieder geval een belangrijke rol 
spelen. Een innovatieve werkomgeving op zichzelf is daarom volgens Veldhoen+Company (2009) geen garantie voor een 
duurzame gedragsverandering. Van werknemers wordt verwacht dat zij oude normen en waarden loslaten en zich 
overgeven aan de bijbehorende gedragsverandering. De organisatie of externe adviseur speelt daarin een sleutelrol. Zij 
moeten de werknemers begeleiden en coachen in de overgang naar het nieuwe werken. Het opstellen van gebruiksregels 
voor het inrichtingsconcept kan daar een deel van uitmaken. De kern van dit hoofdstuk is echter dat kantoorinnovatie een 
continu proces is en dat bijsturing vanuit interne en externe ontwikkelingen altijd noodzakelijk is. 

2.3.4 Voor- en nadelen van kantoorinnovatie 

Naast de in § 2.1 genoemde doelstellingen van kantoorinnovatie dient kantoorinnovatie bovenal ertoe om een bijdrage te 
leveren aan het prestatievermogen van een organisatie op (middel-)lange termijn zoals in hoofdstuk 3 verduidelijkt wordt. De 
implementatie van een nieuw huisvestingsconcept is voor een organisatie echter een lang en moeizaam veranderingsproces 
met tegenslagen. Dit proces wordt ter kennisgeving weergegeven in figuur 2-7. Daarbij beoogt de organisatie een hoger 
prestatievermogen te realiseren dan voorheen en de gemoeide kosten van het proces, in arbeid en kapitaal, zo laag mogelijk 
te houden. In feite is het een eenvoudige kosten-batenanalyse waarbij de voordelen moeten opwegen tegen de nadelen. 

Figuur 2-7: Het proces van kantoorinnovatie verklaart. Een eigen bewerking naar inzichten uit het literatuuronderzoek. 
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Hierna volgt een overzicht van de voor- en nadelen van kantoorinnovatie, specifiek gericht op de overgang naar een 
activiteitgerelateerd huisvestingsconcept, naar opsomming van Van der Voordt (2003) in overeenstemming met Vos & Van 
der Voordt (2001 ), Mooij (2002), Frankema (2003), Harrison et al. (2004) en Lindholm & Leväinen (2006). 

Potentiële baten c.q. opbrengsten van kantoorinnovatie: 

- Katalysator en ondersteuning van vernieuwing (flexibeler, creatiever, dynamischer); 

- Hogere arbeidstevredenheid door het nieuwe werken in combinatie met een productiviteitsondersteunende en 

stimulerend inrichtingsconcept, hetgeen leidt tot een hoger niveau van gezondheid en welbevinden en een prettigere 
werksfeer; 

- Hogere arbeidsproductiviteit (effectiever en efficiënter werken) door betere communicatie en informatieoverdracht, 
betere bereikbaarheid (telefonisch, per e-mail) , een groter probleemoplossend vermogen van de organisatie als 
geheel en van de medewerkers, flexibeler inzet van personeel, lager ziekteverzuim en optimaal gebruik van het 
potentieel van de medewerkers; 

- Gemakkelijk aantrekken en vasthouden van schaars, hooggekwalificeerd personeel door een verbetering van de 
(secundaire) arbeidsvoorwaarden; 

- Gemakkelijk aantrekken en vasthouden van externe klanten door het uitdragen van een positief bedrijfsimago, het 
vermogen vanuit het nieuwe werken om snel en adequaat op vragen van (virtuele) klanten te kunnen reageren en 
een verhoging van de klanttevredenheid door betere bereikbaarheid dankzij ontwikkelingen op !CT-gebied; 

- Hogere gebruiksflexibiliteit door flexibele inrichting, dus minder interne verbouwingen en verhuiskosten bij 
personeelsmutaties; 

- Verlaging van de facilitaire kosten per eenheid door een reductie van het aantal werkplekken en als zodanig ook de 
ruimtebehoefte, met als gevolg een daling van de energie- en onderhoudskosten, een daling van de huurkosten en 
indirect door het flexibel werken ook een daling van de reiskosten. 

Potentiële kosten van kantoorinnovatie: 

- Verlaging van de arbeidsproductiviteit door de (initiële) weerstand tegen het nieuwe huisvestingsconcept, een 
verhoging van het aantal ervaren prikkels vanuit de omgeving door communicatie en andere afleidingen, tijdverlies 
door het zoeken naar een geschikte werkplek en het continu moeten inloggen; 

- Verlaging van de arbeidstevredenheid door het moeten opgeven van de persoonsgebonden werkplek en het verlies 
aan status, privacy, territorium en identiteit, het vertrek van belangrijk en gewaardeerd personeel; 

- Daling van de productie door onvrede onder het personeel en een aanpassings- en gewenningsperiode; 

- Verhoging van de facilitaire kosten per eenheid door de implementatie van een nieuw inrichtingsconcept, de kosten 
van het te doorlopen veranderingstraject (adviseurs, vergaderingen, workshops en trainingen, pilot projecten), de 
sloop- en verbouwingskosten, de aanschaf en de benodigde support voor geavanceerde !CT-systemen, de 
aanpassing aan installaties, de kosten voor de hoogwaardige afwerking en inrichting met ergonomisch meubilair en 
andere kostenverhogende voorzieningen; 

- Huur- en inrichtingskosten van externe werkplekken, waaronder de thuiswerkplek; 

- Kosten voor extra schoonmaakonderhoud en kantoormanagement systemen (reserveren van werkelementen en het 
beheer van de !CT-structuur, zoals het digitale archief). 

2.4 Resumé 

Het kantoor is door de jaren heen altijd al een afspiegeling geweest van de contextuele aspecten van de locatie van het 
kantoor en de op dat moment heersende waarden en normen in de maatschappij. Het populaire activiteitgerelateerde 
huisvestingsconcept is dan ook het product van vele decennia kantoorinnovatie. Ondanks alle veranderingen in de 
organisatie van het werk( en) en het feit dat kantoorwerkzaamheden niet langer aan tijd noch plaats gebonden zijn, voorziet 
het kantoor nog altijd in meerdere functies voor zowel de organisatie als geheel alsook voor de individuele werknemer. 

Het kantoor heeft hoofdzakelijk een sociale functie gekregen. De huisvestingsmanager heeft daarbij vooral een 
faciliterende en voorwaardenscheppende taak. Hoewel het kantoor tegenwoordig functioneert op grond van de structuur van 
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de ICT-voozieningen is het kantoor vooral een verbindend element geworden dat netwerken van werknemers met 

gelijkaardige doelstellingen verenigd tot één organisatie. Ondanks dat het werken tijd- en plaatsonafhankelijk is geworden 
hebben mensen nog altijd behoefte aan reëel (face-to-face) contact en de behoefte om ergens bij te horen (Harrison et al. , 
2004). In die context moet het kantoor faciliteiten bieden die de onderlinge samenwerking en de sociale interactie tussen 
collega's bevorderen en zodoende een bijdrage leveren aan het saamhorigheidsgevoel binnen de organisatie. 

Mensen zullen naar het kantoor blijven komen omdat zij thuis, onderweg of op een openbare locatie niet de 
productiviteitsondersteunende voorwaarden hebben of kunnen creëren die benodigd zijn voor het uitvoeren van de complexe 
en kenn isintensieve kantoorwerkzaamheden van vandaag. Naast het ondersteunen van de productiviteit moet de 
kantooromgeving ook inspirerend en stimulerend zijn voor werknemers om zich te kunnen ontplooien en het maximale uit 

zichzelf naar boven te halen. Bovenal dient het kantoor van de toekomst een belangrijke bijdrage te leveren in het 
aantrekken en behouden van hoogopgeleide en getalenteerde werknemers in een uiterst competitieve omgeving. 

Ondanks de recente ontwikkelingen rondom het nieuwe werken brengen werknemers nog altijd een groot deel van hun 
bestaan door op het kantoor. Naast de genoemde functies van het hedendaagse kantoor moet het kantoor meer bieden dan 
alleen een productiviteitsondersteunende werkomgeving, het kantoor is een verlengde van de leefomgeving van de 
werknemer omdat hij een aanzienlijk deel van het jaar aan het werk is. 
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3 De toegevoegde waarde van huisvesting als vijfde bedrijfsmiddel aan 

het primaire bedrijfsproces van een onderneming 

• De toegevoegde waarde van huisvesting (in brede zin) kan worden geïllustreerd vanuit een bedrijfseconomisch 
perspectief. 

• Een productiviteitsondersteunende werkomgeving voorziet in een natuurlijke balans tussen arbeidstevredenheid en 

arbeidsproductiviteit. 

3.1 Introductie 

Lange tijd werd huisvesting door organisaties beschouwd als een kostenpost in plaats van een asset. Volgens Lindholm & 
Leväinen (2006) komt dit enerzijds door een gebrek aan kennis ten aanzien van vastgoedkunde in het bestuur van een 
onderneming en anderzijds door het ontbreken van een eenduidig en helder raamwerk op basis waarvan de toegevoegde 
waarde, zowel direct als indirect, van de huisvesting (in brede zin) aan het prestatievermogen van een organisatie kan 
worden aangetoond (Van der Voord!, 2003). Dit beeld is veranderd door de opkomst van Corporale Real Estate 
Management [CREM] in de jaren '90 als nieuwe en erkende managementdiscipline binnen de vastgoedsector. Het 
belangrijkste kenmerk van CREM is, naar definitie van Keeris (2001 ), dat het belast is met het beheer van de aan een 
onderneming ten dienste staande, bedrijfsmatige vastgoedobjecten, waarbij dit in eigendom verworven, gehuurde of geleasd 
vastgoed primair als een kapitaalintensief bedrijfsmiddel wordt beschouwd. Om die reden moet de huisvesting (in brede zin) 
als vijfde bedrijfsmiddel, naast de kapitaal , arbeid, technologie en kennis, een intrinsiek onderdeel uitmaken van de algehele 

bedrijfsstrategie (Keeris, 2001; Appel-Meuienbroek & Feijts, 2007). 

Echter, doordat kantoorinnovatie niet alleen invloed heeft op de fysieke kantooromgeving, maar ook betrekking heeft op 
de manier van werken en de organisatie van het werk, is het lastig om het effect van een (des-) investering in de fysieke 
omgeving op het prestatievermogen van de organisatie aantoonbaar te maken. Hoe kan een huisvestingsmanager 
bijvoorbeeld aantonen dat een extra investering in ergonomisch beter meubilair een positief effect heeft op de 
arbeidsproductiviteit en daardoor uit bedrijfseconomisch oogpunt verantwoord is? Het is duidelijk dat er binnen het CREM -
alsook het Huisvestingsmanagement en Facility Management - behoefte is aan methoden waarmee de toegevoegde 
waarde van de huisvesting (in brede zin) en het professioneel beheer daarvan inzichtelijk kan worden gemaakt ten 
overstaande van het bestuur van de organisatie. In dit hoofdstuk volgt een verkenning vanuit de literatuur van de bestaande 
kennis en heersende opvattingen rondom dit onderzoeksthema. 

3.2 Prestatiecriteria 

De dienstverlenende sector, ook wel tertiaire of witteboordensector genoemd, bestaat voor een groot deel uit kenniswerkers 
(UK: white-collar workers). Deze medewerkers benutten hun verworven kennis, relaties, talenten en ervaringen om diensten 
(of producten) te leveren aan een (virtuele) cliënt. De handelingen, activiteiten en werkzaamheden, kortom, de 
werkprocessen die daartoe noodzakelijk zijn, hebben volgens Keeris (2001) en Frankema (2003) te maken met de 
verwerving, bewerking, verwerking en overdracht van informatie, ideeën en kennis, kortom, de productie van informatie en 

kennis. 



Zowel voor profit als non-profit organisaties geldt dat het primaire bedrijfsproces - de activiteiten die een onderneming 
uitvoert om op middellange termijn een strategisch concurrentievoordeel te behouden - bestaat uit de transformatie van 
input in output. De relatie tussen input en output is weergegeven in figuur 3-1 . De feitelijke transformatie komt voort uit een 
aaneenschakeling van werkprocessen waarin informatie, ideeën en kennis wordt be- en verwerkt door de koppeling of 
interactie tussen de productiefactoren arbeid en kapitaal. Beide productiefactoren dragen om die reden in belangrijke mate 
bij aan de rentabiliteit van een onderneming. 

Figuur 3-1: De transformatie van input in output in een organisatie (Van Ree, 2002). 
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Indien een onderneming wordt gedreven door rentabiliteit of winstgevendheid, hetgeen voor profit maar in zekere mate 
ook voor non-profit organisaties geldt, dient het primaire bedrijfsproces zowel effectief als efficiënt te verlopen. Indien de 
verhouding hiertussen min of meer in evenwicht is, luidt de conclusie dat het primaire bedrijfsproces als productief mag 
worden beschouwd. Echter, een onderneming opereert niet in een vacuüm. Met het criterium flexibiliteit wordt de mate 
bedoeld waarin een onderneming in staat is om te anticiperen op de dynamiek van de markt (of macro-omgeving). Tenslotte 
vergt het een bepaalde mate van creativiteit om de genoemde criteria in balans te brengen én te houden. De rentabiliteit of 
het prestatievermogen van een onderneming wordt volgens Kohnstamm & Regterschot (1994) bepaald op basis van de 
mate waarin zij in staat is om gelijkmatig en afdoende in alle vijf prestatiecriteria te voorzien. 

De prestatiecriteria waaraan een onderneming moet voldoen zijn in de afgelopen decennia sterk veranderd. 
Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er een geleidelijke verschuiving is ontstaan in 
de eisen die vanuit de markt aan een onderneming worden gesteld (Weggeman, Wijnen & Kor, 1992). Figuur 3-2 geeft deze 
ontwikkeling in de tijd weer. 

Figuur 3·2: Ontwikkeling van de prestatiecriteria waaraan een organisatie in gelijke en afdoende mate moet voldoen. Naar bewerking van Weggeman et al. 
(1992) en Van Ree (2002) 
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Het oudste criterium om de prestatie van een organisatie te bepalen is (operationele) effectiviteit. Het leidend principe 
in de onderlinge concurrentie tussen organisaties is de mate waarin in de behoefte van een klant wordt voorzien (Douma, 
1996 in: Van Ree, 2002). De periode na de Tweede Wereldoorlog wordt gekenmerkt door een schaarste aan 
productiemiddelen waardoor tot de jaren '60 efficiëntie het leidende criterium is. Efficiënte organisaties kunnen een product 
of dienst leveren tegen een relatief lage prijs omdat zij minder beslag leggen op de productiemiddelen arbeid en kapitaal. In 
de jaren '60 en '70 groeit het zelfbewustzijn onder de consumenten ten gevolge van een stijging van de welvaart. De vraag 
vanuit de consument verschuift naar meer kwaliteit van zowel het product als de dienstverlening (service) bij een 



gelijkblijvende of zelfs lagere prijs. Effectiviteit en efficiëntie worden in relatie tot elkaar gebracht, het begrip productiviteit 
wordt geïntroduceerd. Figuur 3-3 geeft de relatie weer tussen effectiviteit, efficiëntie en productiviteit. 

Figuur 3-3: Productiviteit als verhouding tussen efficiëntie en effectiviteit. Naar bewerking van in 't Veld! (1998). 
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In de jaren '80 en '90 volgen de ontwikkelingen zich, door ontwikkelingen op ICT-gebied, in versneld tempo op; 
bestaande markten drogen op en nieuwe markten ontstaan. Er ontstaat een vierde criterium: flexibiliteit. Organisaties worden 
afhankelijk van het gedrag en de behoefte van de consument. Naast een goede prijs-kwaliteitverhouding ontstaat de vraag 
naar een snelle levering van én op maat gesneden producten en diensten. Het criterium flexibiliteit verwijst naar (i) de 
mogelijkheid van organisaties om veranderingen op de markt te signaleren en (ii) het vermogen om daarnaar te handelen 
met een zekere snelheid en adequaatheid. Sinds de jaren '90 is er een vijfde prestatiecriteria aan toegevoegd. In de huidige 
economie speelt creativiteit ook een belangrijke rol. Consumenten worden alsmaar kritischer en mondiger en zijn 
allesbehalve merktrouw. Om de felle concurrentie het hoofd te bieden is creativiteit het sleutelbegrip. Het succes van de 
organisatie wordt afgemeten aan de mate waarin deze in staat is om met het spanningsveld tussen effectiviteit en efficiëntie 
en tussen efficiëntie en flexibiliteit om te gaan (Van Ree, 2002). Dit vraagt om creatieve oplossingen. 

Aangezien de facilities c.q. de huisvesting van een organisatie deel uitmaakt van de productiefactor kapitaal kan dit van 
toegevoegde waarde zijn aan het prestatievermogen van een organisatie. Dit kan duidelijk worden gemaakt op basis van de 
genoemde vijf prestatiecriteria. Alvorens de inhoud van deze relatie verder te verkennen, is het verstandig om de definities 
van de criteria te resumeren, zoals weergegeven in tabel 3-1 , zodanig dat een eenduidig beeld ontstaat en dit hierna niet tot 
verwarring leidt. 



Tabel 3-1 : Definitie van de vijf prestatiecriteria. Naar bewerking van Kohnstamm & Regterschot (1994), Wijnen, Weggeman & Kor (1999) en Van Ree 

(2002). 

Prestatiecriteria . Etklctivite~ 
Geeft de verhouding weer tussen het gerealiseerde eindresultaat of de output zowel in 
kwantitatieve als kwalitatieve zin, en het beoogde eindresultaat . E1iciëntie 
Geeft de verhouding weer tussen het beoogde en gerealiseerde gebruik van de 
productielactoren arbeid en kapitaal in het transformatieproces. 
NB: Het gebruik van beide begrippen leidt vaak tot verwarring. Effectiv~ert heeft te maken 
met de goede dingen doen en efficiëntie heeft te maken met de dingen goed doen. . Productivile~ 
Geeft de verhouding weer tussen het gerealiseerde eindproduct of -dienst zowel 
kwantitatief als kwalitatief beschouwd, en het gerealiseerde gebruik van de productie-
factoren arbeid en kapitaal. 
NB: Productivrte~ legt een verband tussen etklctivrte~ en efficiëntie. . Flexibilite~ 
Heeft te maken met het (aanpassings-)vermogen van een organisatie of medewerkers om 
snel en adequaat te kunnen anticiperen op (onverwachte) veranderingen, zowel kansen 
als bedreigingen, binnen de eigen organisatie of daarbuiten. . Creatvite~ 
Heeft te maken met het vermogen van een organisatie om het spanningsveld tussen 
effectivrtert en efficiëntie en tussen eflciëntie en texibilitert met creatieve oplossingen te 
overbruggen zodanig dat er een synergetisch voordeel on1staat urt de natuurlijke 
samenhang of balans tussen deze prestatiecriteria. 

3.3 Huisvesting als vijfde bedrijfsmiddel 

3.3.1 Huisvesting (in brede zin) 

Om het belang van huisvesting voor het prestatievermogen van een organisatie aan te duiden is huisvesting een te 
krap bemeten begrip. Het is beter om in deze context de term faci lities te hanteren. Facilities is volgens Keeris (2001) een 
containerbegrip voor voorzieningen, welke ondersteunend zijn aan het primaire bedrijfsproces van de organisatie en die het 
feitelijk uitvoeren van de werkprocessen mogelijk maken. Kohnstamm & Regterschot (1994), Keeris (2001) en Van Ree 
(2002) maken een onderscheid volgens de drie hoofdgroepen waaruit facilities zijn opgebouwd, dit zijn: 

- Het bedrijfsmatige onroerend goed (de huisvesting). De lay-out van het gebouw - met andere woorden de indeling 
en aaneenschakeling van de verschillende ruimten - moet aansluiten op de logistieke eisen die vanuit het primaire 
bedrijfsproces aan de huisvesting worden gesteld. Dit leidt tot een gunstige bruto/netto verhouding van het 
ruimtegebruik; 

- Het niveau van de werkplek. De inrichting van het kantoor moet in de eerste plaats ondersteunend zijn ten opzichte 
van de werkprocessen en in mindere mate ook voldoen aan de persoonlijke behoefte(n) van de gebruiker. Daarbij 
gaat het om de keuze van het meubilair, de !CT-voorzieningen en het binnenklimaat (geluid, verlichting, ventilatie en 
verwarming en koeling). Uniformering van de werkplekken en een reducering van het aantal m2 per werkplek of fte 
(voltijdeenheid I fulltime equivalent, 1 fte is gelijk aan 40 uur) zijn twee concrete voorbeelden van het verlagen van de 
facilitaire kosten; 

- Het niveau van de ondersteunende diensten. Aandacht voor de kwaliteit en beschikbaarheid van ondersteunende 
diensten als een secretariaat, reprofaciliteiten en vergaderruimten kan vanuit de klantgerichte functie leiden tot 
efficiëntie doordat de klant sneller en adequater wordt geholpen. Op gebouwniveau moet gedacht worden aan 
services zoals de energievoorziening, catering, schoonmaak en beveiliging. 

Omdat facilities een bredere lading dekt dan louter de huisvesting van een organisatie past dit beter in het kader van de 
doelstelling van deze paragraaf. Echter, in de literatuur wordt doorgaans de term huisvesting gebruikt in plaats van facilities 
terwijl in dit denkkader daarmee veelal hetzelfde wordt bedoeld. Hierna wordt voor facilities de term huisvesting (in brede zin) 

gebruikt. 

Het primaire bedrijfsproces waarbij een transformatie plaatsvindt van input in output ontstaat door de gecoördineerde 
interactie tussen de productiefactoren arbeid en kapitaal, als geïllustreerd in figuur 3-1. Huisvesting in brede zin maakt deel 
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uit van het kapitaal van een organisatie. Indien deze redenatie wordt gevolgd, luidt de conclusie: huisvesting heeft 
nadrukkelijk invloed op het prestatievermogen van een organisatie. Dit wordt toegelicht op basis van de vijf prestatiecriteria, 

waarbij de nadruk wordt gelegd op enerzijds het spanningsveld tussen effectiviteit en efficiëntie (productiviteit) en anderzijds 

tussen efficiëntie en flexibiliteit zoals dat in § 3.2 kort is besproken. 

3.3.2 Spanningsveld tussen effectiviteit en efficiëntie 

In de moderne management literatuur is het ondoenlijk om effectiviteit en efficiëntie los van elkaar te bezien. Om grip te 
krijgen op het spanningsveld tussen beide prestatiecriteria is in de jaren '70 het begrip productiviteit geïntroduceerd. In 

relatie tot de dagelijkse praktijk van het huisvestingsmanagement betekent productief huisvesten (Van Ree & Hartjes, 2003): 
het actief sturen op een optimale verhouding tussen de facilitaire kosten (huisvestingslasten) van de organisatie en de mate 
waarin de medewerkers worden ondersteund in het werkproces. Uit § 3.5 blijkt dat de arbeidskosten en de gewenste 

opbrengst per medewerker in de dienstverlenende sector vele malen hoger liggen in verhouding tot de facilitaire kosten. Het 
lijkt daardoor verstandig om meer te sturen op effectiviteit in tegenstelling tot efficiëntie, echter beide criteria hangen teveel 
samen om deze los van elkaar te bezien. 

Het onderscheid tussen effectiviteit en efficiëntie wordt geïllustreerd in figuur 3-3. Effectiviteit is output gericht 
(georiënteerd) terwijl efficiëntie input gericht (georiënteerd) is. Huisvesting is effectief indien de productiviteit van de 
individuele medewerker optimaal wordt ondersteund, daarmee wordt bedoeld wanneer de werkelijke bijdrage zo dicht 
mogelijk in de buurt van de beoogde bijdrage aan de productiviteit ligt. In deze context draait het om de bijdrage die 
huisvesting (in brede zin) levert in de ondersteuning aan het primaire proces; de mate waarin de dienstverlening aansluit op 
de behoefte van de klant. Indien de facilitaire kosten per eenheid in vergelijking tot andere aanbieders van dezelfde 
producten of diensten hoog zijn, resulteert dit dikwijls in een verslechtering van de concurrentiepositie van de organisatie. 
Een organisatie moet snel en adequaat kunnen reageren op de behoefte van de klant; huisvesting (in brede zin) speelt 
daarbij een belangrijke rol. Naast de gebouwinfrastructuur bepalen ook de ondersteunende diensten en de kwaliteit van de 
!CT-voorzieningen de slagvaardigheid van een organisatie. Tot slot kan huisvesting ook een bijdrage leveren aan het 
bedrijfsimago door de beeldvorming te beïnvloeden en hierdoor een bepaalde markt beter te bedienen. Huisvesting is 
efficiënt indien de facilitaire kosten zo laag mogelijk blijven. 

Indien productief huisvesten het managementdoel is, dan geldt dat de bijdrage van huisvesting aan de productiviteit 
van het individu zo hoog mogelijk moet zijn en de facilitaire kosten zo laag mogelijk moeten zijn. Deze doelstelling creëert 
een spanningsveld waarbinnen de huisvestingsmanager moet balanceren. Een voorbeeld. Indien uit efficiëntie overweging 
de werkplekken worden geüniformeerd heeft dit mogelijk effect op de uitvoering van bepaalde werkprocessen. Als 
huisvestingmanager is het belangrijk om grip te krijgen op de consequenties van investeringen of besparingen op 
huisvesting ten aanzien van de arbeidsproductiviteit. In § 3.5 wordt dit principe toegelicht aan de hand van enkele 

voorbeelden. 

3.3.3 Spanningsveld tussen efficiëntie en flexibiliteit 

Het spanningsveld tussen efficiëntie en flexibiliteit kan gerelateerd worden aan de werkprocessen waardoor een organisatie 
wordt gekenmerkt. Indien deze processen routinematig van aard zijn, zoals in een productieomgeving (afb. 3-1 ), is het 
relatief eenvoudig om te sturen op efficiëntie. De centrale gedachte daarbij is om met zo min mogelijk productiemiddelen 
output te genereren. 



Afbeelding 3-1: Foto van een kipverwerkingsbedrijf in Oeh ui City, provincie Jilin in China. Foto uit de serie China Manufacturing door Edward Burtynsky uit 
2005. Ontleend aan http://www.edwardburtynsky.com op 19 januari 2010. 

Haaks op deze gedachte staan de werkzaamheden van een kenniswerker in de dienstverlenende sector, al zijn volgens 
het Tayloriaans gedachtegoed (§ 2.2.1) bij de ontleding van de werkprocessen van een kenniswerker ook routinematige 
activiteiten te ontdekken. Een kenniswerker moet kunnen anticiperen en reageren op verandering in de interne en externe 
omgeving. Een zekere mate van flexibiliteit met betrekking tot huisvesting kan bijdragen aan het anticiperend vermogen van 
een organisatie en het individu. In relatie tot huisvesting onderscheiden Kohnstamm & Regterschot (1994) vier niveaus 
waarop huisvesting in flexibiliteit kan voorzien, dit zijn: 

- Oe organisatie als geheel. Alternatieve financieringsvormen (huur, lease, sale-and-lease-back) voor het bedrijfsmatig 
onroerend goed verminderen het risico op het eigen vermogen; 

- Individuele vestiging. Mogelijkheden tot uitbreiding of inkrimping bij (interne) veranderingen; 

- Afdelingsniveau. Mogelijkheden om de ruimteverdeling, ruimtetoedeling en ruimte-indeling aan te passen aan 
veranderingen binnen de organisatie; 

- Individuele werkplek. Uniformiteit van het kantoormeubilair en !CT-voorzieningen maakt interne verhuizingen (UK: 
churn) minder arbeids- en kapitaalintensief. 

Om snel en adequaat te kunnen anticiperen op interne en externe veranderingen is flexibiliteit in de dienstverlenende 

sector onomstreden. De ontwikkelingen, zowel aan de aanbod- als vraagzijde, volgen elkaar in steeds sneller tempo op. 
Daardoor heeft een organisatie behoefte aan flexibiliteit. Dit betekent dat iedere organisatie een bepaalde mate van 
bewegingsruimte c.q. een marge moet aanhouden. Deze marge is uiteraard bepalend voor de mate van efficiëntie. Alleen 
omdat flexibiliteit rekening houdt met de dynamiek van de markt leidt het sturen op flexibiliteit tot een inefficiënte huisvesting 
en vice versa. Flexibiliteit vergt nu eenmaal meer input van productiemiddelen dan eigenlijk vanuit het primaire proces is 
vereist. 

3.3.4 Relatie huisvesting (in brede zin) versus prestatiecriteria 

In het voorafgaande is gekeken naar de relatie tussen huisvesting (in brede zin) en de vijf prestatiecriteria op basis waarvan 
het prestatievermogen van een organisatie kan worden getoetst. Uit de bespreking volgt ook dat het ondoenlijk is om deze 
prestatiecriteria los van elkaar te bezien. Dat blijkt uit het spanningsveld tussen effectiviteit en efficiëntie en tussen efficiëntie 
en flexibiliteit. Het probleem luidt dat er geen eenduidige methode is om het effect van een investering of besparing in 
huisvesting te relateren aan het prestatievermogen van de organisatie. Door productiviteit te relateren aan de 
bedrijfsvoeringlasten van een organisatie is dit wel mogelijk. In de komende paragraaf wordt deze relatie verder uitgewerkt 
maar eerst volgt in tabel 3-2 een schema met daarin voorbeelden van de relatie tussen de prestatiecriteria en huisvesting. 
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Tabel 3-2: De invloed van huisvesting op het prestatievermogen van een organisatie. Naar bewerking van Kohnstamm & Regterschot (1994) en Van Ree 

(2002). 

Prestatiecrrtena Beïnvloeding vanurt hUisvestingsmanagement 
• Effectivitert - Voorzien in een gevarieerde werkomgeving die ondersteuning 

biedt aan de primaire bedrijt:lprocessen; 
- Kantooromgeving aanbieden met informele ontrroetingsplekken 

om de onderlinge interactie en communicatie te stimuleren; 
- Facilrteren van collectieve ondersteunende diensten, zoals repro-

voorziening, secretariaa~ vergaderruimten e.d.; 
- Bïdrage leveren aan de externe beeldvenring (bedrijt:lirnago). 

• Efficiëntie - De indeling en schakeling van ruimten at:ltemmen op de werk-
processen en zo een gunstige bruto I netto verhouding creëren; 

- Reduceren van het aantal interne verhuisbewegingen door de 
toepassing van een generiek werkplekconcept 

- Reduceren van het aantal werkplekken en de gerriddelde orrwang 
per werkplek door bijv. een alternatieve rnanier van werken. 

• Productivrtert - Zoeken naar kansen binnen het spanningsveld tussen effectivrtert 
en efficiëntie; 

- Balans zoeken aan de hand van een kosten-batenanalyse. 
• Flexibilrtert - Financieringsvormvan hetbedrijt:lrnatig vastgoed, huur- of lease-

overeenkomst biedt extra !exibilrtert bij inkrimping of urtbreiding van 
de organisatie en is aantrekkelijk in de huidige econorrie; 

- Keuze van de strarrienrnaa~ kantoordiepte, gebouwgebonden in-
stallaties en bekabelings-en I CT-systemen heeft invloed op rooge-
lijkheden om de ruimte opnieuw in te delen; 

- Voorzien in de unilormrtert van het kantoormeubilair en de data- en 
communicatievoorzieningen . 

• Creativrtert - StilTUleren van interactie en creativrtert door keuze van het kantoor-
meubilair, de aankleding en de kleurstelling van de inrichting; 

- Creëren van een aantrekkelijke en werkomgeving waar externe 
en interne klanten zich graag associëren. 

3.4 Strategisch denkkader vanuit taakveld CREM 

Lindholm & Leväinen ontwikkelen in 2006 een alternatief denkkader op basis waarvan de toegevoegde waarde van 
huisvesting (in brede zin) - of CREM in het algemeen - aan het prestatievermogen van een organisatie inzichtelijk kan 
worden gemaakt. Inhoudelijk is er weinig verschil met het principe van de vijf prestatiecriteria alleen qua benaderingswijze 
wel. Lindholm & Leväinen gaan uit van het principe dat iedere organisatie in wezen uniek is vanuit de behoefte aan 
rentabiliteit op lange termijn. Dit komt tot uiting in de missie, visie en bedrijfsstrategie van de organisatie en heeft natuurlijk 
invloed op de huisvestingsstrategie van de organisatie. Vanuit de professionalisering van het vakgebied CREM en de roep 
om een eenduidig kader vanuit het onderzoeksveld is er echter wel behoefte aan een verzameling generieke 
vastgoedstrategieën die leidend zijn ten aanzien van de beslissingen op operationeel niveau. 

Uiteindelijk dienen deze strategieën volgens Lindholm & Leväinen (2006) en Appel-Meuienbroek & Feijts (2007) 
hetzelfde doel, het maximaliseren van het prestatievermogen van een organisatie. Volgens het bijpassende denkkader kan 
dit op twee manieren, enerzijds door een bijdrage te leveren vanuit een stijging van de inkomsten uit een eigendomspositie 
en anderzijds door bijdrage aan een stijging van de rentabiliteit van de onderneming. Uit literatuuronderzoek en interviews 
met CRE Managers komen Lindholm & Leväinen tot zeven generieke vastgoedstrategieën die van invloed zijn op (één van) 
beide zienswijzen, dit zijn: 

Een waardestijging realiseren vanuit de eigendomspositie van het vastgoed; 

Het bevorderen van de verkoop en naamsbekendheid door goede marketing; 

Vergroten van het innovatief vermogen; 

Verhogen van de arbeidstevredenheid van de interne klant; 

Verhogen van de arbeidsproductiviteit van medewerkers; 

Verhogen van de flexibiliteit; 

Reduceren van de facilitaire kosten per eenheid. 

De uitwerking van de zeven strategieën op operationeel niveau levert een gelijke verzameling aan concrete 
maatregelen op, als in tabel 3-2, op basis waarvan een huisvestingsmanager invloed kan uitoefenen op het 
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prestatievermogen van een organisatie. Lindholm & Leväinen (2006) geven alleen voor iedere strategie een verzameling 
indicatoren op basis waarvan het mogelijk zou kunnen zijn om te evalueren op welke wijze een strategie een bijdrage levert 

aan het prestatievermogen van een organisatie. Deze verzamelingen zijn nadrukkelijk niet limitatief en bieden daardoor voor 
onderzoekers nieuw materiaal om over te discussiëren. 

De management gerichte aanpak van Lindholm & Leväinen (2006) is vanuit een strategisch oogpunt voor CREM een 
helderder communicatiemiddel naar de overige managementdisciplines toe (Appei-Meulenbroek & Feijts, 2007). Echter, de 
toegevoegde waarde van huisvesting (in brede zin) aan het prestatievermogen van een organisatie kan evengoed middels 
de vijf prestatiecriteria van Van Ree (2002) worden aangetoond. In vooruitblik op het komende deel is het vanuit praktisch 
oogpunt beter om vast te houden aan de vijf prestatiecriteria. Productief huisvesten betekent tenslotte voor een 
huisvestingsmanager het vinden van een balans tussen effectiviteit en efficiëntie. 

3.5 Bedrijfsvoeringkosten 

3.5.1 Productiefactor: kapitaal 

Het is gemakkelijk om in abstracte termen te blijven redeneren over begrippen als effectiviteit, efficiëntie en productiviteit 
maar een huisvestingsmanager of CRE Manager is daar niet in geïnteresseerd. Om een bijdrage te leveren aan de 
bedrijfsvoering en invloed uit te oefenen op het management van de organisatie is het belangrijk om een beeld te vormen 
van wat er met deze begrippen wordt bedoeld. Wat betekent meer of minder efficiënte huisvesting voor het 
prestatievermogen van een onderneming? Hoe kan een huisvestingsmanager zijn toegevoegde waarde aantonen? De 
verhouding tussen de kostenposten waaruit de algemene bedrijfsvoeringkosten voor een dienstverlenende organisatie zijn 
opgebouwd - zoals weergegeven in tabel 3-3 en figuur 3-4 - biedt een kader op basis waarvan deze en andere vragen 
kunnen worden beantwoord. 

Tabel 3-3: Overzicht van de bedrijfsvoeringkosten voor een dienstverlenende organisatie in de periode 2003-2008. Bewerking naar Van Ree (2002) op 

basis van cijfers van het CBS (2007) en NFC Coöperatie (2009). 

NB: De bedragen voor de facilitaire kosten zijn per werkplek en exclusief btw. De cijfers zijn mogelijk vertekend om twee redenen: (I) de gemiddelde 

omvang van de kantoorwerkplek is de afgelopen jaren gedaald met 18% en (11 ) het huisvestingsconcept kan per organisatie verschillend zijn. Hierdoor is het 

mogelijk dat de verhouding tussen het aantal medewerkers en het aantal kantoorwerkplekken niet bij iedere organisatie 1:1 is. 

CBS 2003 2004 2005 
Arbeidskosten per voltijdeenheid (SBI1 0-74) € 45.700 € 47.300 € 47.700 
Sociale premes + overige kosten 22,6% 23,5% 23,1% 
Lonen 77,4% 76,5% 76,9% 

NFC Index 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

I 
Huisvesting (vaste+ variabele lasl:ln) € 4.368 € 4.249 € 4.038 € 4.315 € 4.518 € 4.922 
Diensten en mddelen € 2.578 € 2.024 € 1.947 €2.109 € 2.214 €2.301 
ICT voorzieningen € 3.308 € 3.492 € 3.265 € 3.036 € 2.713 € 2.627 
Externe voorzieningen € 578 € 41 5 € 11 2 € 97 € 102 € 105 
F acili~ Mana~ernen t € 625 € 438 € 429 € 406 € 454 € 479 
Subkltaal facilitaire kosten (excl. BTW) € 11 .457 € 10.618 € 9.791 € 9.963 € 10.001 € 10.434 
Sociale premes + overige kosten € 10.328 € 11 .11 6 € 11 .019 n.a. n.a. n.a. 
Salariskosten € 35.372 € 36.185 € 36.681 n.a. n.a. n.a. 

Totale jaarlijkse kosten ( = 1 00%) € 57.157 € 57.918 € 57.491 n.a. n.a. n.a. 
Gerriddeld Verhuu rbaar Vloeroppervlak (VVO m2) 22,6 20,5 19,4 18,7 18,6 18,5 
per werkplek 

Minirraal gewenste opbrengst (= 150%) € 85.736 € 86.877 € 86.237 n.a. n.a. n.a. 
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Figuur 3-4: Samenstelling van de bedrijfsvoeringkosten in 2005. Bewerking naar Van Ree (2002) op basis van cijfers van het CBS (2007) en NFC 
Coöperatie (2009). 
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De mediane kosten per werkplek van facilitaire voorzieningen in Nederlandse kantoorgebouwen bedroegen in 2008 € 

10.434 exclusief btw (NFC Coöperatie, 2009) . De gemiddelde omvang van het Verhuurbaar Vloeroppervlak (VVO) per 

werkplek bedroeg in 2008 18,5 m2· Ter vergelijking, in 2003 was dit nog 22,6 m2. De NFC lndex®kantoren2oos is samengesteld 
uit 190 objecten, met een administratieve functie, met een totaal oppervlakte van ruim 2,5 mln. m2 VVO. De gelieerde 

organisaties zijn afkomstig uit verschillende bedrijfstakken (evenredig verdeeld), waaronder openbaar bestuur, zakelijke en 

financiële dienstverleners en onderwijs en gezondheidszorg. De basis voor de definitie en rubricering van de kostensoorten 

in figuur 3-4 en tabel 3-3 is de Nederlandse Norm (NEN) 2748 en NEN 2580 voor de definities van vloeroppervlak. Deze 

normen worden binnenkort vervangen door een serie Europese normen: NEN-EN 15221 -1 t/m 15221-7. 

Indien het rekenvoorbeeld in tabel 3-3 uitgaat van een traditioneel kantoorconcept, waarbij de verhouding tussen het 

aantal medewerkers en het aantal werkplekken 1:1 is (fig. 2-4), dan luidt de conclusie: de facilitaire kosten per medewerker 

voor een dienstverlenende organisatie in Nederland in 2005 bedragen ongeveer één vijfde van het arbeidsloon 
(=werkgeverslasten +salariskosten). In 2001 was dit volgens Keeris nog één derde van het arbeidsloon. De geconstateerde 

afname in de gemiddelde omvang per werkplek met 18% past in de tendens van het efficiënter aanwenden van huisvesting, 

het delen van werkplekken en teruggang van cellenkantoren ten behoeve van activiteitgerelateerde werkplekken. 

3.5 .2 Productiefactor: arbeid 

Volgens het gedachtegoed van het humanresourcesmanagement (HRM) is het personeel de belangrijkste productiefactor. 

Daarentegen is de kantooromgeving wel een belangrijke factor ten aanzien van het behouden en aantrekken van 

getalenteerd en hoogopgeleid personeel. Bovendien draagt de kantooromgeving in belangrijke mate bij aan de 

arbeidsproductiviteit en arbeidstevredenheid (Stone & Luchetti, 1985; Vos & Van der Voord!, 2001; Van der Voord!, 2003; 

Lindholm & Leväinen, 2006; Puybaraud, 2007). Echter, vanuit een bedrijfseconomisch perspectief is arbeid de duurste 

productiefactor (zie fig. 3-4). Het effectief benutten van de capaciteiten van de medewerkers dient om die reden volgens 

Weggeman, Wijnen & Kor (2001) een vast onderdeel te zijn van een goede bedrijfsvoering (of strategie) . 

In § 3.3.2 is het begrip productief huisvesten geïntroduceerd. Productief huisvesten draait eenvoudig gezegd om het 

maximaliseren van de arbeidsproductiviteit van de medewerkers tegen minimale facilitaire kosten per eenheid. Dit moet één 

van de leidende principes zijn van een huisvestingsmanager. Zowel huisvestingmanagers als onderzoekers, zoals het 
Center lor People and Building in Delft (CfPB), zijn op zoek naar methoden om het effect van investeringen of besparingen 

ten aanzien van de huisvesting (in brede zin) op het prestatievermogen of de arbeidsproductiviteit inzichtelijk te maken. Een 

methode om dit te bewerkstelligen is door te kijken naar de structuur en opbouw van de kostenposten van de gemiddelde 

bedrijfsvoeringkosten voor een dienstverlenende organisatie, zoals in het voorbeeld van tabel 3-3. 

Indien de organisatie wordt gedreven door rentabiliteit wordt volgens Van Ree (2002) van iedere kenniswerker 

verwacht dat hij een opbrengst genereert ter waarde van minimaal 1 ,5 keer de bedrijfsvoeringkosten per medewerker. Dit 
bedrag dekt de overheadkosten en behelst een winstmarge. De opbrengst staat gelijk aan de individuele productiviteit van 

een medewerker en bedraagt volgens het voorbeeld € 86.237 in 2005. In vergelijking, de facilitaire kosten in dat jaar 
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bedroegen € 9.791 wat gelijk is aan één negende deel van de gewenste opbrengst per medewerker. Enerzijds streeft een 
organisatie dus naar efficiëntie wat neerkomt op het reduceren van de facilitaire kosten en anderzijds streeft een organisatie 
naar effectiviteit, dat komt neer op het verhogen van de opbrengst of productiviteit van de medewerker. In § 3.3.2 is reeds 
duidelijk gemaakt dat er een spanningsveld is tussen efficiëntie en effectiviteit. Indien de focus ligt op het aansturen van de 
efficiëntie kan dat negatieve gevolgen hebben voor de effectiviteit en vice versa. Het doelluidt dan ook het creëren van een 
productiviteitsondersteunende huisvesting. 

Indien een investering of besparing in de facilitaire kosten wordt gerelateerd aan de individuele productiviteit van een 
medewerker, dan ontstaat er een interessante discussie. Uitgaande van de gegevens uit 2005 in tabel 3-3 is een extra 
investering van 20% in de facilitaire kosten, wat gelijk is aan € 1.958, vanuit bedrijfseconomisch oogpunt al gerechtvaardigd 
bij een productiviteitsstijging van circa 2,3%. Een ander voorbeeld. Een extra investering van 20% om één op papier betere 
ergonomisch bureaustoel ter waarde van € 600 aan te schaffen is al verantwoord indien de productiviteit van de medewerker 
stijgt met 0,1 %. Echter, het is daarbij ook van belang om het activiteitenpatroon van een medewerker te analyseren. De 
tijdsbesteding speelt een belangrijke rol in de discussie. Indien iemand slechts 25% van de tijd achter zijn of haar bureau zit 
is het lastiger om die extra investering te verantwoorden dan wanneer iemand 80% van de tijd achter zijn of haar bureau aan 
het werk is. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met waar en wanneer iemand zijn of haar productiviteit realiseert. 
Dat geeft eens te meer aan hoe lastig deze discussie is. Daarnaast gaat deze redenering aan een belangrijk aspect voorbij. 
Productiviteit is in de dienstverlenende sector een ambigu begrip waardoor arbeidsproductiviteit of liever de bijdrage van 
fysieke omgevingskenmerken (huisvesting) aan de arbeidsproductiviteit van een kenniswerker moeilijk meetbaar is. In § 3.6 
volgt een nadere toelichting ten aanzien van de definitie, betekenis en meetbaarheid van arbeidsproductiviteit. 

Ondanks deze praktische bezwaren rondom het begrip arbeidsproductiviteit is het zo dat huisvesting de grootste 
bijdrage kan leveren aan het prestatievermogen van een organisatie indien een verlaging van de facilitaire kosten 
(efficiëntie) gelijktijdig leidt tot een stijging van de arbeidsproductiviteit van de medewerkers (effectiviteit). Dit vereist kunde 
en kennis om op creatieve wijze maatregelen te nemen die aan beide criteria voldoen. Een kosten-batenanalyse kan helpen 
ter ondersteuning van het beslissingsproces. Enkele voorbeelden: 

- De aanschaf van relatief dure ergonomische stoelen, waardoor medewerkers naar verwachting minder vaak ziek 
uitvallen wegens fysieke klachten. Een meerinvestering van € 200 komt overeen met de minimaal gewenste 
opbrengst van een halve dag werk (circa 220 werkdagen per jaar, gewenste productie is € 86.237 = € 392 per dag); 

- Het verkiezen van een kwalitatief hoogwaardig binnenklimaatsysteem boven een standaard systeem waardoor het 
aantal ziektedagen wegens zintuiglijke en vermoeidheidsklachten terugloopt. Een verhoging van de exploitatielasten 
met € 400 komt overeen met de minimaal gewenste opbrengst van een dag werk per jaar; 

- Het reduceren van het aantal koffiecorners leidt tot een directe besparing, maar heeft waarschijnlijk wel een 
negatieve impact op de productiviteit van medewerkers omdat loopafstanden groter worden en er minder informeel 
contact optreedt. Een besparing van € 1.000 per jaar is al onverantwoord indien 6 medewerkers elke dag minstens 1 
minuut meer tijd besteden aan het halen van koffie. 

Deze voorbeelden laten zien dat vele maatregelen zich snel terugverdienen, de vraag blijft echter hoeveel de 
maatregelen werkelijk bijdragen aan de productiviteit van de medewerkers. Andere factoren als motivatie, persoonlijke 
bekwaamheid en tevredenheid kunnen hierbij eveneens een rol spelen. In de komende paragraaf wordt aandacht besteed 
aan de relatie tussen arbeidsproductiviteit en arbeidstevredenheid. 

3.6 Relatie tussen arbeidsproductiviteit en arbeidstevredenheid 

3.6.1 'A happy worker is a productive worker' 

In de wetenschappelijke literatuur is er onenigheid over de exacte relatie tussen de arbeidstevredenheid en de 
arbeidsproductiviteit van een kenniswerker. Wright & Cropanzano (2007) hebben een overzicht gepubliceerd van de 
heersende opvattingen, theorieën, discussiepunten en dilemma's ten aanzien van het paradigma: 'a happy worker is a 
productive worker'. De doelstelling van deze thesis is niet om de discussie nieuw leven in te blazen maar juist om het 
spanningsveld tussen arbeidsproductiviteit en arbeidstevredenheid toe te lichten op basis van enkele algemeen gedragen 
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opvattingen. In de eerste plaats is het van belang om de gehanteerde (kern)begrippen eenduidig te definiëren om 
misverstanden te voorkomen en ruimte te creëren voor nader onderzoek. 

3.6.2 Arbeidsproductiviteit 

Arbeidsproductiviteit is volgens Van Dalegelijk aan de productie per tijdseenheid. In de economie wordt arbeidsproductiviteit 
volgens Van der Voordt (2003) gezien als de verhouding tussen de bruto toegevoegde waarde (UK: Economie Value Added 
of EVA) en de arbeidsinput in uren. Echter, de productiviteit van een kenniswerker is, vanwege de aard van het werk en de 
werkzaamheden, nagenoeg onmeetbaar. Frankema (2003), Van derVoordten Harrison et al. (2004) geven een beschrijving 
van vijf methoden op basis waarvan het verschil in productiviteit tussen werkomgevingen kan worden gemeten, dit zijn: 

- Daadwerkelijke arbeidsproductiviteit (realisatie). Concrete voorbeelden hiervan zijn het aantal en type publicaties per 
fte (universiteiten), het aantal afgesloten polissen (verzekeringsmaatschappij) of het aantal gevoerde 
telefoongesprekken en de lengte daarvan (callcenter); 

- Gepercipieerde productiviteit. Een Post Occupancy Evaluation (POE) onder de eindgebruikers is een veel gebruikte 
maar omstreden methode om te achterhalen welke fysieke omgevingselementen een positieve of negatieve bijdrage 
hebben geleverd aan de arbeidstevredenheid van de gebruikers alsook de arbeidsproductiviteit; 

- Tijdbesteding. Naast productiviteit te relateren aan input of output kan productiviteit ook worden gemeten in 
transactiekosten ofwel de benodigde tijdsduur, vertaald naar arbeid, om bepaalde processen ten uitvoer te brengen. 
Tijdwinst of -verlies is eenvoudig meetbaar (behalve in het geval van kennisoverdracht) alleen het principe is 
impopulair. Enkele voorbeelden zijn het opstarten en inloggen op een netwerk, het achterhalen van informatie via het 
bedrijfsnetwerk, de duur van vergaderingen en het inwerken van nieuw personeel; 

- Ziekteverzuim. Is een vorm van non-productiviteit. Indien het aantal ziektedagen per jaar omlaag gaat dalen ook de 
werkgeverslasten; 

- Indirecte indicatoren. In welke mate kunnen mensen zich concentreren of worden zij juist afgeleid? Hoe snel kunnen 
medewerkers door interactie met collega's een probleem oplossen of ontbrekende kennis aanvullen? 

Eerder werd al aangeduid dat het objectief vaststellen en meten van de productiviteit van een kenniswerker lastig is 
door het ontbreken van een eenduidig meetinstrument. Des te lastiger is het om een toe- of afname van de productiviteit te 
verklaren in relatie tot veranderingen in de fysieke werkomgeving. Bovendien is het niet evident om een verandering in de 
daadwerkelijke of gerealiseerde arbeidsproductiviteit louter toe te schrijven aan een verandering van fysieke 
omgevingskenmerken. Frankema (2003) refereert aan het gegeven dat kantoorinnovatie niet plaatsvindt in een 
laboratoriumsituatie. Veelal gaat een verandering in de fysieke werkomgeving, bewust of onbewust, gewild of ongewild, 
samen met andere veranderingen die de productiviteit kunnen beïnvloeden. Daarbij valt te denken aan organisatorische 
veranderingen in de werkprocessen maar ook aan personeelsmutaties. De kantooromgeving is een complex systeem. Al 
deze en andere aspecten hebben invloed op de arbeidsproductiviteit (leaman & Bordass, 1999). Deze eigenschap van 
kantoorinnovatie is al toegelicht in hoofdstuk 2. 

3.6.3 Arbeidstevredenheid 

Arbeidstevredenheid is volgens Van der Voordt (2003) de mate waarin het werk(en) voldoet aan de wensen en behoeften 
van de medewerker. Het kan betrekking hebben op het werk zelf (inhoud, complexiteit, vereiste kennis en vaardigheden , 
mate van autonomie), de sociale werkomgeving (collega's, aansturing door het management) , de fysieke werkomgeving 
(werkplek, verlichting, daglicht, uitzicht etc.), arbeidsvoorwaarden (salaris, verlofregeling, toekomstperspectief) en interacties 
hiertussen. Figuur 3-5 geeft een overzicht van de invloedsfactoren op de arbeidstevredenheid. In hoofdstuk 5 wordt dit 
verder toegelicht vanuit een omgevingspsychologisch perspectief. De nadruk ligt hierbij op arbeid omdat de 
arbeidsproductiviteit niet alleen afhangt van de mate waarin het werk( en) voorziet in de behoefte van de medewerker. In de 

volgende paragraaf volgt hiervan een verkenning. 



Figuur 3-5: lnvloedsfactoren op de arbeidstevredenheid . Naar bewerking van Sundstmm (1986), Vollebregt (1996) & Clements Croome (2000) in: Van der 

Voord! (2003). 
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Van Ree & Hartjes (2003) stellen dat er een parabolisch verlopende relatie (fig. 3-6) bestaat tussen arbeidsproductiviteit en 
arbeidstevredenheid. Naarmate medewerkers meer tevreden zijn over hun directe werkomgeving en werkzaamheden zal de 
productiviteit toenemen, echter tot een zeker maximum omdat de productiviteit van een medewerker niet alleen afhangt van 
het comfort van de werkomgeving maar mede wordt begrensd door de beschikbare faciliteiten en door de persoonlijke 
kenmerken van de medewerker, zoals het kennisniveau en de gemoedstoestand. Dit laatste blijkt een belangrijke 
intermediërende factor in de relatie tussen arbeidsproductiviteit en arbeidstevredenheid (Van der Voordt, 2003). Een 
werkende die tevreden is in zijn functie en met de werkomgeving zal alleen naar behoren kunnen presteren indien hij in 
fysiek en mentaal opzicht gezond en gelukkig is. Wright & Cropanzano (2007) noemen deze factor: psycho/ogica/ we/1-being 
(PWB). Het psychologische welzijn van een persoon kan zowel objectief (bijvoorbeeld: bloeddruk, aantal uren slaap, 
hartslag, vermoeidheid) als subjectief (enquêteren) worden bepaald. Het intermediërende verband door persoonlijke 
kenmerken verklaart tevens waarom de parabolische relatie tussen arbeidsproductiviteit en arbeidstevredenheid niet voor 
iedereen gelijk is. Dit wordt geïllustreerd door de lijnen A, B en C in figuur 3-6. Het maximum van de individuele 
arbeidsproductiviteit is niet voor iedereen gelijk en bepaalde personen presteren minder wisselvallig bij een toe- of afname 
van de arbeidstevredenheid. 

In theorie leidt een verdere toename van de arbeidstevredenheid, onder aanname dat het psychologische welzijn 
onveranderd blijft, tot een daling van de arbeidsproductiviteit omdat het de medewerkers voorbij een bepaald punt te 
comfortabel wordt gemaakt. De arbeidsproductiviteit kan echter ook dalen doordat medewerkers ontevreden zijn over hun 
werkomgeving, bepaalde veranderingen aan het huisvestingsconcept of met de manier van werken (de werkprocessen). 
Onvrede leidt in dat geval tot een (tijdelijke) daling van de arbeidsproductiviteit. Tijdelijk, indien het leidt tot een verandering 
van het referentiekader van de medewerker. De (on)vrede ten aanzien van het werk en de arbeidsomstandigheden wordt 
namelijk mede beïnvloed door het referentiekader van de medewerker. 

441 



Figuur 3·6: Parabolisch verlopende relatie tussen arbeidstevredenheid en arbeidsproductiviteit. Eigen bewerking naar theorie van Van Ree & Hartjes 
(2003). 
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3.7 Resumé 

In dit hoofdstuk is vanuit een bedrijfseconomisch perspectief uiteengezet op welke wijze en hoedanigheid huisvesting (in 
brede zin) van toegevoegde waarde kan zijn voor een (dienstverlenende) organisatie. De basis voor deze verkenning wordt 
gevormd door de vijf prestatiecriteria op basis waarvan het prestatievermogen van een organisatie kan worden bepaald, 
namelijk effectiviteit, efficiëntie, productiviteit, flexibiliteit en creativiteit. Indien vervolgens wordt gekeken naar de 
samenstelling van de bedrijfsvoeringkosten luidt de conclusie dat een investering in een productiviteitsandersleunende 
werkomgeving de meest intelligente manier is om als huisvestingsmanager een bijdrage te leveren aan het 
prestatievermogen van de organisatie. 

De individuele arbeidsproductiviteit wordt optimaal ondersteund indien het huisvestingsconcept zowel in zekere mate 
voorziet in de functionele behoefte vanuit de werkprocessen alsook vanuit een mentaal opzicht de medewerkers weet te 
stimuleren in hun werkzaamheden en streven naar welzijn. Dit zijn feitelijk twee van de doelstellingen van kantoorinnovatie 
volgens Vos & Van der Voord! (2001) in § 2.1. Kantoorinnovatie moet namelijk bijdragen aan het optimaal blijven 
ondersteunen van veranderende werkprocessen en leiden tot een verbetering van de arbeidstevredenheid, dat wil zeggen 
tevredenheid met het werk en de werkomgeving. Echter, het taakveld van de huisvestingsmanager reikt slechts tot aan de 
(virtuele) grenzen van het kantoor. Naast welzijn in fysieke zin- het veilig en gezond zijn - draagt het psychologische welzijn 
(PWB) c.q. zich mentaal en geestelijk prettig voelen, vaak onbewust maar in belangrijke mate bij aan de arbeidsproductiviteit 
en arbeidstevredenheid. Het psychologisch welzijn wordt in sterke mate bepaald door de leefomgeving van het individu, 
buiten het kantoor en het werken om, vandaar dat huisvesting (in brede zin) slechts een klein maar wel belangrijk aandeel 
heeft in het welzijn van de werknemers. 

In een activiteitgerelateerd kantoorconcept waarbij prestatie en vertrouwen kernwaarden zijn (het nieuwe werken) wordt 
verondersteld dat medewerkers zelfstandig een natuurlijke balans opzoeken tussen arbeidsproductiviteit en 
arbeidstevredenheid. In deze verkenning is slechts een korte introductie gegeven ten aanzien van de betekenis van deze 
begrippen. In hoofdstuk 4 en 5 wordt nader ingegaan op deze begrippen vanuit een functioneel en omgevingspsychologisch 
perspectief. 
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4 Kantoorhuisvesting bekeken vanuit een functioneel perspectief 

• Welke typische activiteiten zijn kenmerkend voor de dienstverlenende sector en op basis van welke eigenschappen is 

daar een onderscheid in te maken? 

• Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een specifieke activiteit zo optimaal mogelijk uit te voeren? 

• Hoe kan de huisvestingsbehoefte van een organisatie worden bepaald op basis van activiteitenpatronen en werkstijlen? 

4.1 Introductie 

In het voorgaande is beschreven hoe en onder welke omstandigheden het werk( en) in de dienstverlenende sector in de loop 
der jaren is geëvolueerd en welke verschuiving dit heeft veroorzaakt ten aanzien van de functie van het hedendaagse 

kantoor. Aansluitend is ook het strategische belang van kantoorhuisvesting vanuit bedrijfseconomisch perspectief- als vijfde 

productiemiddel voor een organisatie - duidelijk gemaakt aan de hand van de bijdrage die huisvesting (in brede zin) kan 

leveren aan het prestatievermogen van de desbetreffende organisatie. Uit deze bedrijfseconomische verkenning blijkt dat de 

meest voorname taak van een huisvestingsmanager tegenwoordig is: het voorzien in een productiviteitsondersteunende 
werkomgeving voor de werknemers van de desbetreffende organisatie. Daarbij heeft de huisvestingsmanager hoofdzakelijk 

een faciliterende en voorwaardenscheppende rol. Algemeen luidt dat de individuele arbeidsproductiviteit optimaal 

ondersteund wordt, indien het huisvestingsconcept zowel in zekere mate voorziet in de functionele behoefte vanuit het 

primaire proces als ook vanuit een mentaal opzicht de medewerkers weet te stimuleren in hun werkzaamheden en streven 

naar welzijn. De kern van dit hoofdstuk is gericht op het eerste, een beschouwing van de kantooromgeving vanuit een 

functioneel perspectief. Hoofdstuk 5 richt zich op de psychologische aspecten van de kantooromgeving. 

Uit het bovenstaande volgt dat het inrichtingsconcept in ieder geval afgestemd dient te zijn op de activiteiten die op het 
kantoor plaatsvinden. Het ontwerpdogma "farm (ever) fol/ows function"van Louis H. Suilivan (uit: "The tall building artistically 

considered", in Lippincett's Magazine, maart 1896) is echter niet meer van deze tijd. Tegenwoordig vervult de 
kantoorhuisvesting ook andere functies waarbij het een bijdrage levert aan het prestatievermogen van een organisatie, 

waaronder het representeren en uitdragen van het bedrijfsimago om interne en externe klanten aan de organisatie te binden. 

Om deze en andere redenen is het ondoenlijk om te stellen dat de vorm - de bouwkundige schil - een afgeleide moet zijn 

van de werkprocessen die daarbinnen plaatsvinden. Het inrichtingsconcept dient dat wel te zijn. Raymond & Cunliffe (1997) 

verwoorden dit als volgt: "Activities are at the centre of any decision-making about the workp/ace. Befare anyone can decide 
what workp/ace an organization needs, even whether to move to new offices ar to refurbish existing ones, they need to think 
through what should really go on in the new p/ace." 

Binnen dit denkkader is het belangrijk om in detail een analyse te maken van de kantooractiviteiten in de 

dienstverlenende sector. Daartoe worden in § 4.2 de kantooractiviteiten geclassificeerd aan de hand van een verzameling 

kenmerken op grond waarvan ter afsluiting van dit hoofdstuk de koppeling zal worden gelegd naar de eerder genoemde 

polyvalente bouwstenen (§ 2.3) waaruit het activiteitgerelateerde inrichtingsconcept is samengesteld. Hierna zal blijken dat 
er verschillende manieren zijn om naar het werk(en) in de dienstverlenende sector te kijken. Daarbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen de gedetailleerde benadering van het activiteitenpatroon, dan wel het werkproces (§ 4.4) en de meer 

globale benadering van de werkstijlen (§ 4.5). Aansluitend volgt een beschrijving van de wijze waarop een procesgerichte 

benadering van de kantooractiviteiten vertaald kan worden naar concrete bouwstenen voor het inrichtingsconcept. Hieruit 

wordt duidelijk aan welke fysieke aspecten een werkelement, of polyvalente bouwsteen moet voldoen om een zeker cluster 

van kantoorwerkzaamheden zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren. 
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4.2 Het primaire proces in een dienstverlenende organisatie ontleedt in activiteiten 

4.2.1 Kantooractiviteiten 

In § 3.2 is al duidelijk gemaakt dat het primaire proces, zowel voor profit als non-profit organisaties, zou moeten bestaan uit 
die verzameling aan activiteiten welke de organisatie op (middel-)lange termijn een strategisch concurrentievoordeel 
opleveren. In de dienstverlening heeft dit volgens Dorr (2001) en Keeris (2001) betrekking op een activiteit of een serie 
activiteiten, waarbij werknemers hun verworven kennis, relaties, talenten en ervaring inzetten, om een veelal ontastbaar 
product- een dienst- te leveren aan een (virtuele) cliënt. Het transformatieproces van input in output (fig. 3-2) wordt daarbij 
gekenmerkt door een hoge mate van interactie tussen de cliënt en de dienstverlener. De feitelijke handelingen die daartoe 
noodzakelijk zijn bestaan uit de be- en verwerking van informatie, ideeën en kennis. 

4.2.2 Taxonomie van activiteiten 

Ten einde beter inzicht te krijgen in de werkprocessen in de dienstverlenende sector alsook het menselijke gedrag binnen de 
non-territoriale kantooromgeving, is het noodzakelijk om de afzonderlijke activiteiten te analyseren op grond van een aantal 

eigenschappen. Echter, tot dusver is er slechts een globale beschrijving gegeven van deze kantooractiviteiten . Omdat de 
dienstverlening intrinsiek verschillend is ten opzichte van de industriële productieomgeving, is het noodzakelijk om het juiste 
abstractieniveau te kiezen. Een gedetailleerde indeling op basis van tijd- en bewegingsstudies, zoals de scientific 
management theorie voorschreef, is onnodig en onpraktisch om toe te passen in de dagelijkse praktijk van managers, 
onderzoekers en adviseurs. 

Zo zijn er vele methoden om (kantoor-)activiteiten te ordenen of in te delen naar diverse kenmerken. Tabak (2009) 
geeft een bruikbare methode om de kantoorwerkzaamheden te classificeren op basis van drie aspecten. De taxonomie van 
Tabak geeft bovendien beter inzicht in het menselijk gedrag binnen de kantooromgeving. Hieronder volgt een toelichting op 
basis van deze ordening, die gebaseerd is op de volgende drie kenmerken van een activiteit: 

- Sociale, fysiologische en I of werkgerelateerd activiteiten; 

- Individuele of groepsactiviteiten; 

- Geplande of spontane activiteiten. 

Sociale, fysiologische en werkgerelateerde activiteiten 

Een eerste indeling van activiteiten is op basis van de aard van de activiteiten, deze kunnen werkgerelateerd zijn, een 
sociale aard hebben of voortkomen uit een fysiologische behoefte. Werkgerelateerde activiteiten zijn afhankelijk van de 
werkprocessen binnen een organisatie en kunnen voorts per branche of sector verschillend zijn. Los van organisatorische 
kenmerken worden deze activiteiten grotendeels gestuurd vanuit de functie en status van een werknemer binnen de 
organisatie. Verder bestaat er ook nog een onderscheid tussen een direct verband tussen de functie en de activiteit en een 
nevenactiviteit die voortkomt uit de hoofdactiviteit. Een voorbeeld van het laatstgenoemde is het uitprinten van een hand-out 
voorafgaand aan het geven van een presentatie. 

Terwijl het merendeel van de activiteiten voortkomt uit het werkproces komen andere activiteiten voort uit de 
fysiologische en sociale behoeften en wensen van de mens (zie hoofdstuk 5). Voorbeelden van sociale activiteiten zijn 
pauzeren en sociale omgang met collega's. Fysiologische activiteiten zijn persoonsafhankelijk op basis van de 
eigenschappen van het individu en zijn of haar gewoonten, zoals het toiletbezoek of het roken van een sigaret. Beide 
activiteitencategorieën komen gedurende een werkdag met enige regelmaat voor. 

Ten slotte is het mogelijk dat in bepaalde gevallen werkgerelateerde en fysiologische activiteiten ook een sociale 
uitwerking hebben (zie tabel 4-1 ). Zo kan een informeel overleg of de gezamenlijke lunchpauze ook beschouwd worden als 
een vorm van sociale omgang met collega's om de onderlinge band te versterken . 
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Individuele of groepsactiviteiten 

De tweede indeling is op basis van veel of weinig behoefte aan onderlinge interactie en samenwerking (zie hoofdstuk 5) . Een 
typische werkdag bestaat hoofdzakelijk uit individuele activiteiten, veelal achter een computer of laptop. Deze individuele 
activiteiten kunnen onafhankelijk van anderen worden uitgevoerd aangezien hiervoor geen ondersteuning of interactie met 
anderen benodigd is. De momenten waarop er toch sprake kan zijn van interactie is: 

- Momenten van gedeelde activiteit. Hiermee worden verstoringen van een individuele activiteit bedoeld, zoals het 
opnemen van de telefoon tijdens administratieve bezigheden of het voeren van een kort gesprek met een collega 
tijdens het schrijven van een rapportage; 

- Op toeval berust. Hiermee wordt de onbedoelde ontmoeting met een collega bedoeld wanneer werknemers zich van 
de ene werkplek naar de andere werkplek begeven. 

Kenmerkend voor groepsactiviteiten is dat de werknemers een gedeeld en gemeenschappelijk doel hebben. Typische 
voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn vergaderingen en presentaties waarbij de aanwezigheid en deelname van het 
aantal medewerkers per keer verschillend kan zijn. Variërend van individuele begeleiding (2-3 mensen) tot 
projectvergaderingen of presentaties (3-1 0 mensen) en afdelingsbijeenkomsten ( 1 Ot mensen) . Een ander kenmerk van 
groepsactiviteiten is dat de samenstelling van een groep of team niet statisch is maar verandert in de tijd door toedoen van 
interne en externe ontwikkelingen. 

Geplande of spontane activiteiten 

De derde indeling is gerelateerd aan de vraag of een activiteit al dan niet op voorhand gepland is. Veelal gaat het daarbij om 
groepsactiviteiten zoals, vergaderingen, overleggen of andere afspraken. Echter, het komt ook voor dat werknemers tijd 
reserveren in hun agenda voor belangrijke individuele activiteiten, bijvoorbeeld administratieve taken zoals het invullen en 
opsturen van een urenverantwoording of een reiskostendeclaratie maar ook het afronden van projectmatige werkzaamheden 
zoals het schrijven van een (eind-)rapportage. Veelal zijn geplande activiteiten gebonden aan een tijdsfactor. Ook sociale en 
fysiologische activiteiten, zoals het vieren van een verjaardag of jubileum van een collega, dan wel een (net-)werk 
lunchafspraak kunnen op voorhand gepland zijn. 

Daarentegen zijn spontane activiteiten veelal het gevolg van enerzijds onvoorziene omstandigheden, zoals 
onverwachte gasten, toevallige ontmoetingen of een binnengekomen e-mail (Harrison et al. , 2004), of anderzijds het 
resultaat van een persoonlijke wens of behoefte (koffiepauze, toiletbezoek e.d.). Spontane activiteiten maken integraal deel 
uit van een typische werkdag op basis van de tijdsduur en keuze voor een route binnen de kantooromgeving. 

4.2-3 Activiteitenmatrix 

Op basis van deze indeling van Tabak (2009) is het mogelijk om een classificatie te maken van typische 
kantoorwerkzaamheden. In tabel 4-1 wordt de indeling met behulp van een matrix verhelderd. De lijst van typische 
kantooractiviteiten is niet limitatief evenals de indelingsmethodiek. Dit biedt echter wel een handreiking voor een verdere 
analyse ten behoeve van het bepalen van de huisvestingsbehoefte van een organisatie. 



Tabel4-1: Taxonomie van kantooractiviteiten. Ontleend aan Tabak (2009). 
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Beeldschermwerk x x x 
Opzoeken van informatie x x x 
Schrijven x x x 
Koffiepauze * x 
Pauzeren * x x x 
Presenteren x x x 
Lezen x x x 
Archiveren x x x 
Lunchen * x x ** x 
Telefoneren x x ** x 
E-mailen x x x 
Vergaderen x x x 
Overleggen (informeel) * x x x 
Toiletbezoek x x x 
* In bepaalde gevallen kunnen werk gerelateerde en fys1olog1sche actlVIlellen ook een soc1ale u1twerk1ng hebben 

** In bepaalde gevallen kan er ook sprake zijn van een geplande activileil 

4.2.4 Eigenschappen van kantooractiviteiten 

De ordeningsmethodiek van Tabak (2009) toont aan dat (kantoor)activiteiten kunnen worden ingedeeld naar drie kenmerken. 
Echter, deze ordening is te globaal om als uitgangspunt te dienen voor de analyse van het primaire proces vanuit een 
functioneel perspectief. Daartoe is het verstandig om in detail te kijken naar de eigenschappen van de diverse 
kantooractiviteiten (zie tabel 4-2). Hieruit volgt dat deze afzonderlijk afwijkende eigenschappen hebben. Voorts levert dit 
belangrijke informatie op welke van belang is bij het modelleren van het menselijke gedrag in de kantooromgeving en het 
analyseren van het werkpatroon van werknemers. Tabak en Harrison et al. (2004) noemen vijf algemene eigenschappen van 
kantooractiviteiten, dit zijn : 

Frequentie 

De frequentie waarmee een bepaalde activiteit zich herhaalt verschilt per activiteit. Het merendeel van de activiteiten worden 
gekenmerkt door een zekere regelmaat, bijvoorbeeld de dagelijkse lunch tussen 12:00-12:30 uur of het wekelijkse 
werkoverleg op maandag ochtend. De frequentie kan verschillen van enkele keren per dag tot dagelijks of zelfs maandelijks. 
Dat is geheel afhankelijk van het type activiteit. 

Tijdsduur 

De tijdsduur van een bepaalde activiteit kan variëren van enige minuten voor een koffiepauze tot enkele uren in het geval 
van een vergadering. Bovendien is de duur van de activiteit geen constante. Over een lange periode is het echter wel 
mogelijk om hier een representatief gemiddelde uit te halen. Alleen door variaties in de frequentie en de tijdsduur per keer 
zal de totale tijd die per dag wordt besteed aan een bepaalde activiteit van dag tot dag verschillend zijn. 

Prioriteit 

Werknemers ervaren niet iedere activiteit als even belangrijk. Gedurende een werkdag worden bepaalde activiteiten als 
meer of minder belangrijk ervaren. Afhankelijk van de prioriteit die werknemers geven aan een bepaalde activiteit zal deze 
snel of minder snel worden onderbroken door andere activiteiten. Prioriteit wordt grotendeels bepaald door de functie en 
status van een werknemer binnen een organisatie en is in mindere mate afhankelijk van de persoonlijke perceptie. 
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Locatie 

De werknemer bepaalt uiteindelijk zelf waar hij of zij een bepaalde activiteit uitvoert. Desalniettemin is de ene locatie of 
werkplek, op basis van een verzameling eigenschappen, beter geschikt voor het uitvoeren van een bepaalde activiteit 

vergeleken met een andere locatie. Over het algemeen wordt aangenomen dat een specifieke activiteit op een bepaalde 
werkplek binnen de kantooromgeving wordt uitgevoerd, volgens het beoogde gebruik uit het Programma van Eisen (PvE) 

voor het huisvestingsconcept (§ 7.3.2) . 

Benodigde faciliteiten en voorzieningen 

Voor de uitvoering van activiteiten zijn ondersteunende (technische) materialen benodigd. Afhankelijk van de activiteit 
kunnen dat er één of meerdere, veel of weinig, relatief dure of juist goedkope voorzieningen zijn. Voor het beleggen van een 
vergadering op afstand is videoconferencing materiaal (camera, projectie- of tv-scherm) nodig en voor het typen van een 

adviesrapportage is een computer of laptop vereist. 

4.2.5 Werkgerelateerde activiteiten 

Uit § 4.2.2 blijkt dat de diverse activiteiten die op het kantoor plaatsvinden een sociaal, fysiologisch als een werkgerelateerd 
kenmerk kunnen hebben, of een combinatie daarvan. De aandacht van de huisvestingsmanager of -adviseur zal in de 
eerste plaats toch uitgaan naar de werkgerelateerde activiteiten en de werkplekken an sich omdat het zijn taak is om te 
voorzien in een productiviteitsondersteunende werkomgeving voor de werknemers. De collectieve voorzieningen en 
faciliteiten zijn evengoed een belangrijk onderdeel van het functioneren van de kantooromgeving alleen deze dienen altijd 
slechts ter ondersteuning van de werkgerelateerde activiteiten. 

Tot dusver is het onduidelijk welke kantooractiviteiten kenmerkend zijn voor de dienstverlenende sector. In tabel 4-2 is 
een overzicht gegeven van veelgebruikte termen voor werkgerelateerde kantooractiviteiten met een korte toelichting erbij. Dit 
overzicht is nadrukkelijk niet limitatief en is samengesteld op basis van eigen inzichten voortkomend uit het literatuur- en 
praktijkonderzoek. De gehanteerde termen vormen de basis voor de activiteitenmeting uit het praktijkonderzoek. Dit komt 
later, in deel II van deze afstudeerscriptie, tijdens de bespreking van de gekozen onderzoeksmethodiek terug. 

De gekozen indelingsmethodiek is niet onomstreden omdat er sprake kan zijn van overlapping tussen diverse 
categorieën activiteiten. Dit kan aanleiding geven tot discussie. Twee voorbeelden. Koffiedrinken met een collega kan 
opgevat worden als pauzeren of als een vorm van sociale omgang tussen collega's. Beide opvattingen zijn juist. Een 
gepland telefonisch werkoverleg tussen een opdrachtgever en diens adviseurs kan opgevat worden als een vorm van 
formeel overleg opdat het tijdstip vooraf is afgesproken. Het is tevens een vorm van telefoneren, zij het dan met meer dan 
twee personen. Het bestaan van dit grijze gebied is al eerder verduidelijkt met de taxonomie van Tabak (2009) in§ 4.2.2. 



Tabel4-2: Overzicht categorieën werkgerelateerde kantooractiviteiten. 

Cal. Hoofdactiviteit Subcat. Nevenactiviteit Toelichting 
1 BeeldscherrTPNerk I pc Algemene benaning voor die werkzaannaden welke worden u~evoerd 

werkzaannaden acher een vam COI'Jl:)uer, lapk>p of vergelijkbaar mobiel apparaat met 
eenzeli:le runctionali\eit 

A Tekstverwerken en Software dat de invoer, correctie en bewerking van lekstmogelijk maakt, 
lezen o.a. MS Office Word en Adobe Acrobat (POF) . Ook het lezen of bestuderen 

van digitale 1eks1bestanden behoort k>t deze caegorie. 

B E-mailen en agenda De werkzaamheden betrellen het lezen , ontvangen en versturen van e-mail 
beheer alsook hetbeheren van een elektronische agenda, doorgaans m.b.v. MS 

Office Outlook. 

c Grafisch ontwerpen en Gericht op het grafisch vormgeven (lay-out typografie en kleurgebruik) en 
lekenen ontwerpen van presentaties, illustaties, posers, atJeeldingen, figuren, 

modellen e.d. Veel gebruikil k>epassingen zijn: MS Office Powerpoint en 
Visio; Adobe lndesign, lllustrabr en Phok>shop; CoreiOraw en 
CoreiPhobpain~ maar ook Auk>desk Auk>CAD en 30 Studio. 

0 Internetten Algemene benaming voor die activiteilen op het inlernet (World Wide Web) , 
gericht op hetwerk(en) an sichotter eigen of collectief vermaak. 

E Beheren van informatie- De werkzaamheden betrellen de be- en verwerking van groe 
bestanden hoeveelheden informatie (statistisch en rekenkundig} , het analyseren van 

deze data-bestanden en de grafische weergave van die inbrmatie. Veel 
gebruikil bepassingen zijn MS Office Ex cel en Access, en SPSS. 

F Simuleren O~betreftveelallechnische en kennisintensieve werkzaamheden, waarbij 
m.b.v. een COI'Jl:)Utermodel de werking van een dynanisch systeem wordt 
voorspeld wanneer een praktijkonderzoek, om eender welke reden , niet 
haalbaar blijktie zijn. 

G Communiceren Hierbij gaat het online commmicatie, al dan niet met beelden via een 
webcam, met collega's of vrienden via het intranel of in Iernet populaire 
benamingen hiervoor zijn o.a. chatlen en skypen. 

H Anders Die werkzaamheden welke niettotéén van de bovengenoemde 
caegorieën behoren maar wel achter een campuier worden u~evoerd . 

Zoals hetarchiveren van elektronische bestanden, hetsynchroniseren van 
mobiele apparatuur of het printen of scannen van een document 

2 Lezen, schrijven of Hier gaat het nadrukkelijk om het schrijven, maken van aantekeningen, het 
corrigeren lezen of corrigeren van tasbare (werkgerelaleerde) documenen. 

3 T elek>neren of Er wordt via een (lP-)telebon of mobiele te leb on een gesprek gevoerd 
v ideoconferencing tussen twee of meerdere personen . Indien d~gepaard gaat met video-

beelden over lange alstand wordtd~video- ofeleconlerencing genoemd. 

4 Adninistatief werk of Het beteft bureauwerkzaannaden gericht op het archiveren, kopiêren en 
papierwerk opruimen van papleren documenten en ander tasbaar, werkgerelal9erd 

mal9riaal. 
5 Pauzeren Er vindteen kortsbndige onderbreking plaats van de werkzaamheden 

waarbij een werknemer voorziet in zijn of haar fysiologische behoefle, zoals 
een sanitaire sbp of een anti-RSI pauze maar ook wat eten afdrinken 
behoort hiertoe. 

6 Converseren (inbrrneel} Het beteft een vorm van sociale omgang. Er wordt in een ongedwongen 
sfeer (spontaan) metcollega's of relalesgesproken over nle~ 
werkgerelateerde zaken, zoals het uitwisselen van ervaringen, 
belevenissen en ideeên. Niet noodzakeHik aan de werkplek. 

7 Informeel overleg aan Er wordt op een ongedwongen wijze overleg gevoerd aan de werkplek 
de werkplek m.b.t werkgerelaleerde zaken . Niet van bepassing op aangrenzende 

werkplekken, alleen als iemand duidelijk aan het bureau staat is 
aangeschoven voor overleg of er gezamenlijk een andere overlegruimie in 
gebruik wordt genomen. 

8 Formeel overleg aan Algemene benaming voor overleg- en vergaderactivi\ei\en meteen brmeel 
de werkplek karakilr. 

A Vergaderen of Formeel overleg heeft een beslu~ormend , opdrachtgevend of 
overleggen lerugkoppelend karakter . Het is bij voorbaat gepland en meestal is er een 

agenda beschikbaar en volgt er een verslag of na tule van de vergadering. 
Voorbeelden zijn een functioneringsgesprek, een bouwvergadering en een 
begeleidingsmoment 

B Presenleren Hetbelrelt hetverzorgen van een presentatie met audiov isuele hulp-
middelen , zoals een beamer, flip-over , (digitaal) whileboard of tv-scherm. 

c Brainsbrmen HetbeiTelteen specifieke, veelal geplande groepsactivi\e~waarbij middels 
het brainstormproces de creatieve geest wordt gestimuleerd, waaruit 
spontaan ideeën en suggesties worden geopperd er oplossing van een 
vooraf gedefin ieerd probleem. 

s2 1 



4.3 Activiteitenpatronen en werkprocessen 

4.3.1 Denken in patronen en processen 

Huisvestingsmanagers zijn op zoek naar methoden op basis waarop zij gestructureerd een helder advies kunnen 

uitvaardigen voor de inrichting van de kantooromgeving . Voor interieur- en kantoormeubelontwerpers en 
huisvestingsmanagers is het belangrijk om weet te hebben van de verschillende eigenschappen en karakteristieken van de 

diverse kantooractiviteiten. Op basis van die informatie is het mogelijk om individuele bouwstenen of werkelementen voor de 

kantooromgeving te ontwerpen (§ 4.5). Echter, als huisvestingsadviseur en ook als huisvestingsmanager biedt deze 
informatie te weinig houvast voor een gedegen advies omtrent de inrichting van de kantooromgeving en het bijpassende 
huisvestingsconcept. De oplossing ligt in het denken in patronen en processen. Dorr (2001) geeft de volgende twee definities 
van een werkproces: 

- Een proces is een verzameling onderling samenhangende middelen en activiteiten die invoer omzetten in uitvoer; 

- Een proces is een aantal activiteiten in een logische volgorde, gericht op het doelbewust tot stand komen van een 
product of dienst voor een (interne) klant. 

Processen bestaan in feite uit routines, handelingen of werkzaamheden, kortom werkpatronen, die met een bepaalde 
regelmaat worden herhaald. De werkzaamheden in de dienstverlenende sector zijn kennis- en arbeidsintensief, omdat het 
geen mechanisch proces betreft is het belangrijk om te constateren dat het proces in principe nooit elke keer exact hetzelfde 
verloopt, ongeacht het aantal afspraken, voorschriften en procedures. Tijd- en bewegingsstudies vergelijkbaar met die uit de 
jaren '20 van Taylor zijn voor de dienstverlenende sector zinloos omdat de analyse van het proces dan te gedetailleerd is. In 
het algemeen heeft een proces vier kenmerken. Dit zijn volgens Dorr (2001 ): 

- Een proces is een logische opeenvolging van een serie handelingen of activiteiten; 

- Het proces kent een duidelijk begin en einde, waarin input wordt omgezet in output; 

- ledere schakel of handeling in het proces voegt waarde toe aan de output anders kunnen deze beter weggelaten 
worden; 

- Een proces bestaat uit routinematige werkzaamheden, het herhaalt zich. 

Het managen van processen en het daar naar handelen levert voordeel op. Het geeft inzicht in routines, welke 

eenduidig vastgesteld en vastgelegd moeten worden. Dat biedt vervolgens mogelijkheden tot beheersing, sturing en aldus 
optimalisatie van de organisatie van het werk(en). Daarnaast verlegt het de aandacht van de werkplek naar een hoger 
abstractieniveau op basis waarvan het menselijk gedrag binnen de kantooromgeving kan worden gemodelleerd. 

4.3 .2 Identificatie van diverse werkprocessen 

Uit een onderzoek van Van Wagenberg Associates uit 2003 voor de bepaling van het huisvestingsconcept voor Mosae 
Forum, het nieuwe onderkomen van de gemeente Maastricht, blijkt dat er zes werkprocessen zijn te onderscheiden binnen 
het gemeentelijk apparaat. Deze werkprocessen zijn globaal te karakteriseren op basis van de volgende drie aspecten: 

- Oe behoefte aan concentratie. Routinematige handelingen vergen relatief weinig concentratie, daarentegen vergt het 
oplossen van complexe vraagstukken veel concentratie; 

- Oe behoefte aan communicatie en interactie. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden kan het werk veel of 
weinig face-to-tace communicatie of samenwerking met collega's of klanten vergen; 

- De mate van interne en externe mobiliteit. Afhankelijk van de functie en de werkzaamheden kan een werknemer veel 

of weinig fysiek aanwezig zijn op de werkplek of het eigen kantoor. 

Het betreft een intern onderzoek binnen de organisatie van de gemeente Maastricht. De hierna genoemde 
werkprocessen zijn daarom niet noodzakelijkerwijs van toepassing op iedere dienstverlenende organisatie in Nederland. Zo 
hebben professionele zakelijke dienstverleners veelal een eigen onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling. Dit leidt tot het 
volgende niet-limitatieve overzicht met zeven werkprocessen naar Van Wagenberg Associates (2003) : 

- Publieksproces - frontoffice (gemeenteloket, balie) en backoffice. Het onderdeel van de organisatie dat in direct 
contact staat met de (externe) klant en dat contact ook onderhoudt. Het publieksproces vormt het gezicht van de 
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organisatie. De processen worden gekenmerkt door een hoge mate van interactie met de klant en een lage interne 
en externe mobiliteit; 

- Bestuursproces. De kern van het bestuursproces is het besturen van de organisatie alsmede het dragen van de 
(eind-) verantwoordelijkheid voor de middelen, planning en controle cyclus (P&C) en de realisatie van het beleid dat 
is vastgesteld door het bestuur. De bureauwerkzaamheden vergen een hoge mate van concentratie maar het 
merendeel van de tijdsbesteding gaat op aan zowel de communicatie en interactie met interne en externe klanten, 
vandaar heeft het bestuursproces een hoog mobiliteitsprofiel; 

- Beleidsproces. De werkzaamheden betreffen het voorbereiden, opstellen, evalueren en bij- en opstellen van het 
beleid. Het karakter van de werkzaamheden is vergelijkbaar aan het bestuursproces; 

- Adviesproces. Het adviseren van de interne klant, de directie of het management van diensten en afdelingen, staat 
centraal. Het adviesproces is ondersteunend aan het primaire proces van de organisatiedelen. Door de rol als 
mediator tussen management en de afdelingen vergt het adviesproces veel interactie en interne mobiliteit. De mate 
van vereiste concentratie is gemiddeld; 

- Technisch proces. De kern van de activiteiten betreft het ontwerpen en uitvoeren van het technische beleid. De 

werkzaamheden vergen noch veel noch weinig concentratie, interactie of mobiliteit; 

- Productie- I uitvoeringsproces. Het productieproces is gericht op het uitvoeren van het beleid en vindt veelal plaats in 
het backoffice. De werkzaamheden vergen een geringe mate van concentratie en op kantoor is de mobiliteit laag. De 
interactie en communicatie is naar gelang de exacte functie intern of extern gericht. Administratieve processen zijn 
intern gericht terwijl de behandeling van vergunningaanvragen en de handhaving van het beleid vooral extern zijn 
gericht; 

- Onderzoek- I ontwikkelingsproces. Het onderzoek- en ontwikkelingsproces bepaalt in grote lijnen de activiteiten voor 
de onderneming in de nabije toekomst. Onderzoeksactiviteiten vergen in het algemeen een hoge mate van 
concentratie. Daarentegen is het mobiliteitsniveau en de mate van communicatie en interactie met interne en externe 
klanten relatief laag. 

4-3-3 Het activiteitenpatroon als basis voor het bepalen van de huisvestingsbehoefte 

Het ordeningsprincipe naar de hiervoor genoemde zeven proces categorieën komt voort uit een analyse van de 
werkzaamheden. Een proces bestaat per slot van rekening uit handelingen of werkzaamheden, die met een bepaalde 
regelmaat worden herhaald, kortom patronen. Een eenvoudige methode om inzicht te krijgen in de werkzaamheden van een 
willekeurige werknemer is door deze met behulp van een activiteitenschema weer te geven. Een dergelijk activiteitenschema 
(met details) kan veelal worden afgeleid uit de MS Outlook agenda van de werknemer. Tabel 4-3 geeft een fictief voorbeeld 
van een activiteitenschema voor een senior huisvestingsadviseur op een willekeurige dag. Het schema geeft niet alleen 
informatie over de tijdsbesteding aan de diverse activiteiten, het geeft ook informatie over de aard van de werkzaamheden 
(zie§ 4.2.2), de locatie van de werkzaamheden en de indeling van de werkdag van de betreffende werknemer. Dat is tevens 
het nadeel van deze methode. Het patroon kan en zal naar alle waarschijnlijkheid per dag verschillend zijn (Harrison et al., 
2004). Echter, wanneer deze activiteitenschema's gedurende een langere periode worden verzameld kan hieruit toch een 
betrouwbaar activiteitenpatroon worden opgemaakt. Sterker nog, indien deze informatie wordt verzameld voor werknemers 
met een vergelijkbare functie of werkproces, dan leidt dit tot inzichten in de huisvestingsbehoefte voor deze groep 
werknemers. 

Een alternatieve methode om een beeld te krijgen van het activiteitenpatroon van medewerkers is door hen, middels 
een enquête, persoonlijk te vragen naar de gemiddelde tijdsbesteding aan diverse activiteiten. Een dergelijke methode biedt 
ook de mogelijkheid om de werknemers naar hun mobiliteitspatroon te vragen. Werken zij vaak thuis, bij een klant, onderweg 
of juist op het eigen kantoor? Daarnaast is het mogelijk om de activiteiten op die wijze uit te splitsen naar nevenactiviteiten 
(tabel 4-2) waardoor een gedetailleerder beeld ontstaat van het werkpatroon. Verder biedt een dergelijke methode kansen 
om het bezettingspatroon van een overleg- of vergadersituatie te achterhalen. 

Het nadeel van deze methode is dat werknemers eerder geneigd zijn om een gunstig beeld te schetsen van het 
activiteitenpatroon waardoor het patroon mogelijk onbetrouwbaar is. Hoewel dat op zichzelf geen informatie geeft over de 
gerealiseerde productiviteit. Het is verstandiger om het activiteitenpatroon op een objectieve manier vast te stellen met een 
betrouwbare en valide methodiek. Bij voldoende respons op de enquête is het toch mogelijk om een duidelijk beeld te krijgen 
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van de verschillende activiteitenpatronen per functie binnen een organisatie. In dat geval is het mogelijk om een vergelijking 

te maken tussen verschillende functieprofielen binnen een organisatie, dat gebeurt in figuur 4-1. 

Tabel4-3: Fictief voorbeeld van een activiteitenschema voor een senior huisvestingsadviseur op een willekeurige dag. 

Tijd Activiteit 
07:30 - 08:45 
08:45 . 09:00 
09:00- 10:15 
10:15. 10:45 
10:45 . 12:30 
12:30- 14:15 
14:15- 15:45 
15:45- 16:00 
16:00- 16:45 
16:45- 17:15 
17:15- 18:00 
( ... ) 
20:30 - 22:15 

In de autl naar externe klant 
Telefonisch overleg met een collega (gepland) 
Vergadering alstemming technisch PVE 
In de aut> naar het eigen kantlor 
E-mailen, rapporl3ge technisch PVE aanpassen 
Maandelijks werkoverleg met lunch 
Bouwtekeningen controleren en aanpassen 
Koffie pauze, informele conversatie met collega's 
Powerpoint presentatie huisvestingsconcept almaken 
Administratiefwerk (uren, km's, agenda, dossier) 
In de autl naar huis 

Thuis: e-mail beantwoorden en rapportage atvverken 

Figuur 4-1 : Fictief voorbeeld van het verschil in activiteitenpatroon naar functie. Naar bewerking van CoreNet Global (2006) . 
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Uit het staafdiagram van figuur 4-1 blijkt dat zowel het mobiliteitspatroon (intern en extern), de tijd waarin een werkplek 
niet in gebruik is, alsook het activiteitenpatroon bij een persoonsgebonden werkplek zijn gekoppeld aan de functie van een 
werknemer. Een hogere functie betekent in de regel een hogere mobiliteit met een lagere bezettingsgraad en een toename 
van het aantal groepsactiviteiten, dat wil zeggen overleggen of vergaderingen. Dit is weergegeven middels drie pijlen in het 
staafdiagram. Verder volgt hieruit het verschil in de gemiddelde verhouding tussen de verschillende categorieën 
kantooractiviteiten per functieprofiel. 

Echter, als huisvestingsmanager en -adviseur is het ook interessant om te weten hoe dit patroon zich, gedurende een 

werkdag, ten opzichte van het gemiddelde gedraagt. Indien het activiteitenschema in de tijd wordt geprojecteerd, levert dit 
namelijk informatie op over hoe de kantooromgeving gedurende een werkdag wordt gebruikt. Ook dit geeft inzicht in 
bepaalde patronen, zo worden vergaderingen doorgaans halverwege de ochtend of in de namiddag ingepland. 

Uit het voorbeeld in figuur 4-2 volgt dat de bezettingsgraad alsook de verhouding tussen de andere kantooractiviteiten 
gedurende een werkdag verandert. Het piekmoment in de bezettingsgraad ligt normaal gesproken tussen 10:00 en 12:00 

uur, verder moet de bezettingsgraad 's ochtends meestal op gang komen en daalt deze halverwege de middag. De 
gemiddelde bezettingsgraad ligt net op 50%. Echter, voor de samenstelling van het inrichtingsconcept gaan adviseurs veelal 
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uit van de piekbezetting waarin een buffercapaciteit zit verwerkt, omdat het personeelsbestand door interne of externe 
ontwikkelingen op middellange termijn kan veranderen . 

Figuur 4-2: Fictief voorbeeld van het gemiddelde activiteitenschema per werkdag voor afdeling X. Naar bewerking van GoreNet Global (2006) . 
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Het activiteitenpatroon van een werknemer (tabel 4-3) geeft in detail informatie weer over de werkzaamheden welke 
door een werknemer gedurende de dag achtereenvolgens worden uitgevoerd. Wanneer deze informatie over een langere 
periode wordt verzameld, is het mogelijk om voor iedere werknemer de gemiddelde verhouding tussen de verschillende 
kantooractiviteiten te bepalen en op basis van die informatie een beeld te schetsen van een doorsnee werkdag voor die 
persoon. Op basis van dit principe kan de huisvestingsbehoefte, in aantal en type werkelementen, voor een functieprofiel of 
werkproces worden bepaald. 

4.4 Werkstijlen 

Een algemeen bezwaar tegen het activiteitenpatroon als informatiebron luidt: het activiteitenpatroon an sich levert geen 
informatie op over de wijze waarop een werknemer zijn werkzaamheden uitvoert. Informatie over het werk(en) van een 
kenniswerker volgt uit de werkstijl van het individu. Uit een beschrijving van de werkstijl volgt onder meer of de werknemer 
zijn werkzaamheden zelfstandig (autonoom) uitvoert maar ook of er sprake is van een hoge interne en I of externe mobiliteit. 

De werkstijl wordt door verschillende factoren beïnvloed en niet louter en alleen door de persoonskenmerken van de 
werknemer. Het functieprofiel en de bedrijfs- en beroepscultuur bepalen in grote lijnen hoe een werkstijl tot uiting komt. 
Volgens Mooij (2002) zijn er acht aspecten op grond waarvan een individuele werkstijl kan worden beschreven, het betreft 
de volgende assen: 

- Routinematig versus innovatief en creatief. Routinematig werk is gebaseerd op een continue herhaling van min of 
meer dezelfde werkzaamheden of handelingen waardoor een vast patroon ontstaat. Daar tegenover staat innovatief 
en creatief werk waarbij de werkzaamheden niet vast liggen in een patroon maar telkens opnieuw moet worden 
vormgegeven; 

- Reële versus virtuele interactie. Hierbij draait het om de totstandkoming van de onderlinge communicatie en 
interactie tussen collega's. Met reële interactie wordt het fysieke (face-to-face) contact bedoeld terwijl bij virtuele 
interactie de nadruk ligt op telefonische communicatie of digitale communicatie via memo's, e-mail of over een 
netwerk; 

- Autonomie versus samenwerking. Dit heeft betrekking op de mate waarin een werknemer zelfstandig zijn of haar 
taken kan uitvoeren of juist daarbij afhankelijk is van anderen; 

- Taak- en inhoudgericht werken versus relatiegericht (net-)werken. Relatiegericht (net-)werken levert geen direct en 

zichtbaar resultaat maar kan op lange termijn wel van strategisch belang blijken te zijn indien het werk heeft 
opgeleverd. Met taak- en inhoudgericht werken wordt het invoeren van gegevens of het uitwerken van een 
rapportage bedoeld, dit zijn concrete werkzaamheden waarbij het resultaat direct zichtbaar is; 



- Intern gericht versus extern gericht. Het onderscheid tussen intern en extern gericht werken is gerelateerd aan de 

mate van contact met een (virtuele) externe klant; 

- Plaatsgebonden versus mobiel. Hierbij dient de vraag zich aan of het werk gebonden is aan een specifieke locatie of 
plaats, bijvoorbeeld vanuit logistiek oogpunt of als gevolg van benodigde ondersteunende (ICT-) faciliteiten; 

- Specialistisch versus generalistisch. Specialistisch werk vereist een hoog kennis- en ervaringsniveau en is moeilijk te 
vervangen door anderen die niet de benodigde opleiding of training hebben gevolgd. Daar tegenover staat 

generalistisch werk, werkzaamheden die door iedereen uitgevoerd kunnen worden alleen niet met dezelfde 
efficiëntie en effectiviteit; 

- Homogeen versus heterogeen. Werkzaamheden waarbij de handelingen grotendeels gelijk blijven gedurende de 
werkduur worden homogeen genoemd. Heterogeen is het werk indien een grote variëteit aan werkzaamheden is 
verenigd in één werkproces. 

Figuur 4-3: Spindiagram waarin het verschil in individuele werkstijlen zichtbaar wordt. Eigen bewerking naar indeling van Mooij (2002). De cumulatieve 
score per functie op iedere as van het spindiagram bedraagt1 0. 
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Op basis van deze aspecten is het mogelijke om per werknemer een profiel samen te stellen waarmee zijn werkstijl kan 
worden getypeerd. In figuur 4-3 zijn ter illustratie van het voorgaande de werkstijlen voor vier functieprofielen in een 
spindiagram weergegeven. Hoewel het een louter fictief voorbeeld betreft, spreekt hier wel het grote verschil qua werkstijl uit 
tussen een junior en een senior huisvestingsadviseur. De laatstgenoemde is in sterke mate extern gericht en is veelal het 
aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Dit heeft ook te maken met de verantwoordelijkheid voor de acquisitie van nieuwe 
opdrachten en het onderhouden van contacten binnen een netwerk. De werkzaamheden van een junior zijn veelal 
uitvoerend van aard, zodoende bouwt de junior (praktijk-)ervaring op, hierdoor geniet het werk wel een beperkte mate van 
verantwoordelijkheid. 

Het werkstijlpatroon, zoals voorgesteld in figuur 4-3, geeft een indicatie over hoe een werknemer zijn werkzaamheden 
uitvoert. Uit dit patroon is tot op zekere hoogte af te leiden aan welke eisen de kantooromgeving en het indelingsconcept 
(huisvestingsconcept) moet voldoen . Echter, het biedt geen directe aanknopingspunten ten aanzien van het 
inrichtingsconcept en de functionele eisen van de werkplekken zelf. De oplossing ligt in de koppeling van diverse gegevens 

over het activiteitenpatroon en de werkstijl van waaruit een Programma van Eisen (PvE) voor het huisvestingsconcept kan 
worden opgesteld. Voor de functionele eisen van de werkplekken (of polyvalente bouwstenen) is het verstandig om uit te 
gaan van het activiteitenpatroon. Ten slotte draait het om een optimale ondersteuning van verschillende activiteiten. 
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4.5 Polyvalente bouwstenen 

4.5.1 Inleiding 

In hoofdstuk 2 is beschreven hoe het ontwerp en de inrichting van de kantooromgeving altijd afhankelijk zijn geweest van 

tijd- en plaatsafhankelijke aspecten. Echter, met de opkomst van het non-territoriale kantoor en het nieuwe werken stuiten 
ontwerpers en facility managers op een hele andere opgave. Het huisvestingsconcept moet aansluiten bij de doelstellingen 
van kantoorinnovatie (§ 2.1 ). Een uitsluitend functioneel inrichtingsconcept voldoet niet langer aan de eisen van de tijd. 

Hoewel een productiviteitsondersteunende werkomgeving altijd tot de kern van de ontwerpopgave zal blijven behoren. 

Een gedegen analyse van de werkprocessen en de werkstijlen dient daarom altijd aan de basis te staan van het 
ontwerp van het inrichtingsconcept voor de kantooromgeving. Het ontwerpproces bestaat vervolgens uit de analyse van de 
activiteitenpatronen en een vertaling van deze patronen naar werkprocessen. Voor ieder werkproces is het mogelijk om de 
juiste mix van polyvalente bouwstenen te bepalen. Indien rekening wordt gehouden met de piekbezetting en de verhouding 
tussen de werkprocessen, die binnen iedere werkgroep of afdeling aanwezig is, kan de juiste verhouding van de 
werkelementen worden bepaald voor het inrichtingsconcept. 

4.5.2 Functionele ontwerpaspecten voor polyvalente bouwstenen 

In § 2.3.2 is een beschrijving gegeven van het moderne, activiteitgerelateerde huisvestingsconcept waarbij duidelijk is 
gemaakt dat het inrichtingsconcept uit een grote variëteit aan verschillende werkplekelementen , polyvalente bouwstenen, 
kan zijn opgebouwd. In principe zijn er oneindig veel ontwerpoplossingen voor deze werkelementen denkbaar, zoals uit 
bijlage V al blijkt. Echter, deze werkelementen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat zij elk afzonderlijk een bepaald 
cluster aan gelijkaardige activiteiten zo optimaal mogelijk ondersteunen. Als voorbeeld, een stiltewerkplek moet de 
werknemer beschermen van auditieve en visuele prikkels vanuit de omgeving zodanig dat een hoge mate van concentratie 
kan worden bereikt. Een ontmoetingsruimte moet juist de kans op zinvolle ontmoetingen vergroten en daartoe de benodigde 
voorzieningen bieden. 

Er geldt dat een werkelement voor een werknemer aan een bepaalde verzameling van eigenschappen moet voldoen 
om een zeker activiteit zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren (§ 4.2.4). Hoewel dit hoofdstuk vooral betrekking heeft op 
de functionele aspecten van de kantooromgeving, hebben mentale aspecten ook een belangrijke invloed op de 
arbeidsproductiviteit en -tevredenheid. Dit wordt in hoofdstuk 5 besproken. Op basis van de volgende functionele (fysieke) 
eigenschappen dient een werkelement te worden ontworpen: 

- Oe mate van privacy en concentratie. Bepaalde activiteiten vereisen meer of minder privacy (auditief, visueel, 
territoriaal of informatief- zie§ 5.7) in vergelijking tot andere activiteiten; 

- De mate van sociale interactie. Bepaalde activiteiten vereisen meer of minder onderlinge communicatie en 
samenwerking dan andere; 

- Oe tijdsduur van het gebruik. Kortstondig activiteiten stellen minder strenge eisen aan het ergonomische comfort van 
het kantoormeubilair dan langdurige activiteiten (Arbowet), de instelbaarheid van het meubilair is met name 
belangrijk bij het non-territoriale kantoorconcept (§ 2.3); 

- Oe benodigde faciliteiten en materialen. Voor de uitvoering van verschillende activiteiten kan er groot verschil zijn in 
de benodigde ondersteunende faciliteiten en voorzieningen, variërend van een bureau met veel aflegruimte tot een 
werkelement met videoconferencing materiaal of een digitaal whiteboard; 

- Oe capaciteit van de werkplek. Bepaalde individuele activiteiten vergen een bepaalde mate van sociale interactie 
waardoor er behoefte is voor één of meerdere aanschuifmogelijkheden, daarnaast dient het kantoor ook 
verschillende open en gesloten overlegruimten te bieden met een wisselende capaciteit ten behoeve van de 
groepsactiviteiten; 

- Oe afwerking. De eisen aan het afwerkingniveau van het werkelement kan per activiteit verschillend zijn. Dat uit zich 
in het ontwerp van het meubilair en het kleur- en materiaalgebruik. 

De afweging in de keuze voor een bepaalde mix van polyvalente bouwstenen die de huisvestingsmanager daarbij in 
samenspraak met de adviseur maakt, is vanzelfsprekend afhankelijk van de eigenschappen van de organisatie, zoals de 
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werkprocessen, de kenmerken van de werknemers, het bedrijfsimago, de managementstijl en de middelen die hem of haar 
ter beschikking staan. 

4.6 Resumé 

In dit hoofdstuk is vanuit een functioneel perspectief uiteengezet op welke wijze en hoedanigheid huisvesting (in brede zin) 

van toegevoegde waarde kan zijn voor een dienstverlenende organisatie bij de bepaling van de huisvestingsbehoefte. 
Centraal hierin staat een analyse van de afzonderlijke kantooractiviteiten. Het is mogelijk om de verschillende 
kantooractiviteiten te ordenen op basis van drie kenmerken volgens Tabak (2009): (i) activiteiten kunnen sociaal, fysiologisch 
en I of werkgerelateerd zijn, (ii) op individuele basis of als groep uitgevoerd worden en tot slot (iii) vinden activiteiten 
spontaan of na planning plaats. 

Dit is een relatief globale ordening, het is ook mogelijk om activiteiten te onderscheiden op basis van vijf 
eigenschappen. Dit zijn volgens Tabak (2009} : de frequentie, tijdsduur, prioriteit, locatie en de benodigde materialen voor het 
uitvoeren van een activiteit. Op basis van een beschrijving van de activiteiten is het niet mogelijk om de huisvestingsbehoefte 
voor een organisatie te bepalen, hiervoor moet gekeken worden naar herkenbare activiteitenpatronen en werkprocessen 
maar ook naar de verschillende werkstijlen binnen een organisatie. 

Op basis van die informatie en de uitgangspunten van de organisatie is het mogelijk om bouwstenen te ontwerpen voor 
het inrichtingsconcept van de kantooromgeving. Naast functionele aspecten als de ergonomie en het comfort van de 
werkplek, de afmetingen van het kantoormeubilair, de mate waarin een werkelement privacy of mogelijkheid tot interactie 
biedt, de werkplekverlichting en het klimaat spelen ook andere factoren een belangrijke rol bij het ontwerp van de 
werkelementen en kantooromgeving als geheel. Dit worden omgevingspsychologische aspecten genoemd. Deze zijn van 
invloed op de wijze waarop de kantooromgeving wordt ervaren en gebruikt. Evengoed als de fysieke aspecten dragen deze 
mentale aspecten bij aan de arbeidsproductiviteit en de arbeidstevredenheid van de werknemers. In hoofdstuk 5 wordt het 
menselijk gedrag in de kantooromgeving nader bestudeerd aan de hand van deze omgevingspsychologische aspecten. 
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5 Het menselijk gedrag in de kantooromgeving 

• Welke fysieke en mentale aspecten van de kantooromgeving zijn bepalend ten aanzien van het voorkeursgedrag van 
werknemers voor een bepaalde werkplek? 

• In hoeverre staat het nieuwe werken op gespannen voet met universele menselijke behoeften zoals de behoefte aan 
privacy en interactie, personalisatie van de werkplek, een eigen territorium en status? 

• Welke rol speelt de vormgeving van de werkomgeving in de waardering van non-territoriale kantoorconcepten? 

• In hoeverre zijn persoonskenmerken van invloed op de waardering? 
• Welke aandachtspunten levert dit op voor het initiëren, implementeren en beheren van het activiteitgerelateerde 

huisvestingsconcept door huisvestingsmanagers en -adviseurs? 

5.1 Introductie 

In dit hoofdstuk staat de invloed van de fysieke component op het menselijk gedrag en handelen centraal. De wetenschap 
die zich bezig houdt met de wisselwerking tussen het gedrag en de beleving van mensen in relatie tot de gebouwde 
omgeving is de omgevingspsychologie. Aan de hand van een verkenning van verschillende psychologische theorieën wordt 
beschreven in welke hoedanigheid de kantooromgeving invloed heeft op de arbeidsproductiviteit en -tevredenheid van de 
gebruikers. In het algemeen geldt dat de arbeidsproductiviteit optimaal ondersteund wordt indien het huisvestingsconcept 
zowel in zekere mate voorziet in de functionele behoefte vanuit het primaire proces, zoals in hoofdstuk 4 is toegelicht, alsook 
vanuit een mentaal of psychologische opzicht de gebruikers weet te stimuleren in hun werkzaamheden en streven naar 
fysiek en psychologisch welzijn. Naast de beïnvloeding van het gedrag van het individu, kan de kantooromgeving ook 
bedoeld of onbedoeld via psychologische processen invloed uitoefenen op de sociale omgang en relaties tussen de 
gebruikers onderling. 

Het onderzoek binnen het werkterrein van de omgevingspsychologie richt zich expliciet op een aantal terugkerende 
thema's, waaronder het spanningsveld tussen de behoefte aan privacy en de behoefte aan sociale interactie. De 
hiernavolgende paragrafen richten zich niet alleen op het definiëren van deze thema's maar geven ook een verklaring met 
betrekking tot de herkomst van dergelijke behoeften. Ten slotte wordt vanuit de optiek en de verantwoordelijkheid van de 
huisvestingsmanager gekeken naar het belang van deze psychologische processen voor het ontwerp van de 
kantooromgeving en de wijze waarop deze informatie in strategisch opzicht benut kan worden om het menselijk gedrag aan 
te sturen en te beheersen. In aanvulling op eerdere hoofdstukken dienen de psychologische aspecten die in dit hoofdstuk 
naar voren komen als achtergrond en referentiekader voor het praktijkonderzoek. 

5.2 Opkomst van omgevingspsychologie als wetenschap 

In het huidige economische klimaat wordt de kenniswerker als het belangrijkste productiemiddel beschouwd. In § 3.5.2 blijkt 
dat dit denkbeeld vooral van toepassing is op de dienstverlenende sector waarbij sprake is van kennisintensieve arbeid. 
Tenslotte zijn het werknemers die informatie uitwisselen, nieuwe producten ontwikkelen en beslissingen moeten nemen. 
Voor huisvestingsmanagers is het dus belangrijk om een mogelijk spanningsveld tussen enerzijds de belangen van de 
medewerkers (fysiek en psychisch welzijn) en anderzijds de strategische belangen van de organisatie (efficiënt en effectief 
werken) op te lossen en verschillende belangen (HRM, ICT en FM) met elkaar te verenigen in een integraal 
activiteitgerelateerd huisvestingsconcept. 



In de uiteenzetting van hoedstuk 2 met betrekking tot kantoorinnovatie vanuit een historisch perspectief is gebleken dat 
er in de geschiedenis niet altijd gelijk werd gedacht over het mensbeeld en de wijze waarop managers de 

arbeidsproductiviteit konden beïnvloeden. De verschuiving die daarbij waarneembaar is in de managementfilosofie volgt de 
lijn van de ontwikkeling op het gebied van psychologisch onderzoek. De meest invloedrijke en bekende psychologische 
experimenten, tevens een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het mensbeeld, zijn de Hawthorne experimenten uit de 
jaren '20 (Sundstmm, 1986). Uit analyse van de onderzoeksresultaten naar het effect van betere verlichting, zowel 
kwalitatief als kwantitatief, op de arbeidsproductiviteit bleek dat de productiviteit niet zozeer afhankelijk is van de condities 
van het binnenklimaat maar vooral samenhangt met de persoonlijke aandacht van het management voor het welzijn van de 
werknemers (Van der Voordt & Van Meel, 2002; Tabak, 2009). Dit veroorzaakte een tweedeling tussen het psychologisch 
onderzoek van vóór en na de Hawthorne experimenten. 

Het psychologisch onderzoek vóór de Hawthorne studie richtte zich op het effect van de condities van het 
binnenklimaat (temperatuur, koeling, ventilatie, verlichting en geluid) op de arbeidsproductiviteit van de individuele arbeider. 
Het bijpassende industriële kantoor (§ 2.2.1) functioneert op basis van de scientific management benadering van Taylor. De 
arbeidsmotivatie van alle arbeiders, ongeacht de persoonskenmerken (Tabak, 2009), komt volgens Taylor louter voort uit 
economische redenen. Simpelweg om 'brood op de plank te krijgen'. De arbeidsproductiviteit kan verhoogd worden door 
mensen financieel te prikkelen, c.q. door productiviteit te koppelen aan beloning (Van der Voordt & Van Meel, 2002; Harrison 
et al. , 2004). Door het werkproces op te delen in afzonderlijke, routinematige werkzaamheden is het mogelijk om arbeiders 
tegen stukloon, in plaats van uurloon, te laten werken. 

In reactie op de Hawthorne experimenten wordt het psychologisch onderzoek naar de relatie tussen de 
arbeidsproductiviteit en de gebouwde omgeving verbreed. Arbeidsmotivatie komt niet uitsluitend voort uit economische 
redenen maar ook uit sociale behoeften. De human-relations benadering beschouwt arbeiders niet langer als een statisch 
onderdeel van de kantooromgeving maar concludeert dat werknemers in interactie staan met hun werkomgeving en 
collega's (Aiblas & Wijsman, 1993 en Alblas, 1995: in Van der Voordt & Van Meel, 2002; Tabak, 2009). De sociale 
psychologie of human factors psychology (Sundstmm, 1986) houdt zich hiermee bezig. Zij bestudeert de invloed van 
factoren uit de directe werkomgeving van de werknemer op diens gedrag en gerealiseerde productiviteit. Naast tastbare 
aspecten als het comfort en de ergonomie van de werkplek en de conditie van het binnenklimaat spelen met name 
ontastbare aspecten een belangrijke rol ten aanzien van de arbeidsproductiviteit. De arbeidsmotivatie van werknemers wordt 
onder meer gevoed door een blijk van waardering en belangstelling vanuit het management en de onderlinge sfeer en 
verstandhouding binnen de afdeling of groep. Tot dusver was er weinig aandacht voor het psychologische effect van de 
kantooromgeving als geheel op het functioneren van de werknemers. Dat verandert na de intrede van de human-resources 
benadering in de jaren '60 en '70. 

De human-resources benadering gaat er volgens Van der Voordt en Van Meel (2002) vanuit dat mensen handelen en 
streven vanuit een primaire behoefte aan zelfontplooiing en persoonlijke ontwikkeling. Een opdeling van het werkproces in 
eenvoudige, gestandaardiseerde werkzaamheden staat in schril contrast met deze primaire behoefte. Weinig uitdagend en 
monotoon werk vergroot de kans op personeelsverloop, ziekteverzuim en een kwaliteitsdaling van het werk (Van der Voordt 
& Van Meel). De arbeidsproductiviteit hangt volgens de human-resources benadering samen met het werk en de 
werkomgeving. Enerzijds dienen medewerkers meer verantwoordelijkheid en keuzevrijheid te krijgen waardoor het werk 
uitdagender en zinvoller wordt. Dat betekent ook dat medewerkers niet langer op aanwezigheid maar op prestaties moeten 
worden beoordeeld. Anderzijds moet de kantooromgeving volgens Vos & Van der Voordt (2001) een bron van inspiratie zijn 
en medewerkers motiveren tot betere prestaties. 

Dit resulteert in de hernieuwde interesse voor de wisselwerking tussen het menselijk gedrag en de gebouwde 

omgeving. De psychologische discipline die zich, sinds de jaren '60 en '70, hiermee bezighoudt is de omgevingspsychologie. 
Omgevingspsychologen beschouwen de relatie tussen gebruikers en de gebouwde omgeving als een complex, onderling 
afhankelijk systeem. Enerzijds wordt de gebouwde omgeving ontworpen en ingericht op basis van kennis en 
veronderstellingen ten aanzien van het gedrag en de beleving van mensen. Maar daar tegenover staat dat de gebouwde 
omgeving gunstige of juist ongunstige condities creëert voor mensen om bepaalde activiteiten uit te voeren. Naast de 

kenmerken van de fysieke en sociale omgeving spelen ook persoonlijke kenmerken een belangrijke rol ten aanzien van het 
gedrag en beleving van mensen. Dit systeem wordt geïllustreerd in figuur 5-1. 
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Figuur 5-1: De interactie tussen het individu en de omgeving in de vorm van diens beleving en gedrag. Ontleend aan Van der Voord! & Van Meel (2002). 

Het onderzoek binnen het werkterrein van de omgevingspsychologie ten aanzien van de kantooromgeving is 
gecentreerd rondom twee terugkomende thema's (Sundstmm, 1986}: 

- De invloed van de kantooromgeving (als systeem) op de arbeidsproductiviteit en -tevredenheid van individuele 
werknemers; 

- De invloed van de kantooromgeving (als systeem) op de communicatie en onderlinge relaties en verhoudingen 
tussen de gebruikers. 

De (activiteitgerelateerde) kantooromgeving bestaat in dit geval uit drie componenten: (i) de fysieke component (het 
inrichtings- en indelingsconcept, activiteitgerelateerde werkelementen en het binnenklimaat), (ii) de sociale omgeving 
(collega's) en (iii) de culturele omgeving die bepaald wordt door de organisatie (regels, normen en waarden en tradities). In 
de komende paragrafen worden beide onderzoeksthema's afzonderlijk behandeld. 

5.3 Invloed van de kantooromgeving op het individu 

In § 3.6 is reeds toegelicht dat de fysieke component van de kantooromgeving via verschillende psychologische 
mechanismen invloed kan uitoefenen op de arbeidsproductiviteit en -tevredenheid van een werknemer. In de literatuur 
komen een aantal theorieën met enige regelmaat terug, waarbij ondanks de onderlinge samenhang een tweedeling gemaakt 
kan worden tussen theorieën met betrekking tot de arbeidsproductiviteit ofwel de -tevredenheid van medewerkers. Deze 
theorieën zijn zowel relevant als input voor ontwerpende, adviserende als management disciplines. 

5.3.1 Invloed van psychologische mechanismen op de arbeidsproductiviteit 

Ten aanzien van de arbeidsproductiviteit zijn vijf theorieën interessant. 

1. Oe omgeving als bron van prikkels (UK: arousal I excitation) 

Het binnenklimaat (de fysieke component van de kantooromgeving) is een bron van prikkels die een gunstige of juist 
ongunstige conditie kan creëren voor de arbeidsproductiviteit van medewerkers. Prikkels veroorzaken electrische activiteit in 
de hersenen hetgeen een fysiologische uitwerking kan hebben dat zich uit bijvoorbeeld door een verhoogde bloeddruk, 
hevige transpiratie, de samentrekking van spieren of een verhoogde hartslag (Poulton , 1970 in: Sundstrom, 1986}. Dit kan 
een behaaglijk of onbehaaglijk gevoel veroorzaken. Het effect hiervan op de arbeidsproductiviteit is volgens Leaman & 
Bordass (1999) en Van der Voord! & Van Meel (2002) sterk afhankelijk van het soort prikkel (warmte, koude, licht geluid of 
tocht) , de omvang (intensiteit, duur, frequentie , variatie in bronnen) en de wijze waarop mensen deze prikkels waarnemen en 
hoe zij deze interpreteren. 

Volgens de Yerkes-Dodson Law (Sundstrom, 1986; Tabak, 2009} bestaat er een verband tussen de complexiteit van 
een taak en het aantal prikkels waarbij de productiviteit optimaal is (zie fig. 5-2). Het optimum voor complexe taken, waarbij 
behoefte is aan concentratie en privacy, ligt lager in vergelijking tot het optimum bij eenvoudige taken. Een gesprek op de 
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achtergrond werkt storend als een werknemer zich moet concentreren, echter kan het als levendig en prettig worden ervaren 

door iemand die een routinematige taak uitvoert. Bij kleine afwijkingen van het optimum is de uitwerking gering omdat 

mensen zich relatief eenvoudig aan de situatie kunnen aanpassen. Echter, bij grote afwijkingen (zowel onder- als 

overbelasting) kan stress toeslaan - een extreme vorm van prikkels - hetgeen een grote invloed kan hebben op de 

productiviteit. Bij stress ontstaat de neiging om de concentratie te verleggen van het werk naar de oorzaak (bron) van de 

hinder. 

Een belangrijk punt hierbij is dat het gaat over de individuele perceptie van de kantooromgeving. Daarnaast heeft de 

mate waarin de onstane situatie controleerbaar is, het tijdsbestek waarbinnen de hinder aanhoudt en de mate waarin het 

voorspelbaar was ook invloed op de mate van stress. Tot slot spelen ook persoonskenmerken, zoals het kennisniveau, het 

talent en de ervaring alsook het psychologisch welzijn (PWB) een belangrijke rol. Met name dat laatste kan volgens Wright & 
Cropanzano (2007} (§ 3.6.4} grote invloed hebben op het prestatieniveau van het individu. 

Figuur 5·2: Het verband tussen de complexiteit van een taak en de relatie tussen het aantal prikkels en de optimale arbeidsproductiviteit. Ontleend aan 
Sundstrom (1986). 

Hoog 
I 
~·taak Eeovouáge taak 

Laag 

Laag Gemiddeld Hoog 

·-------· 
Aantal prikkels vanuit de omgeving 

2. De omgeving als bron van afleiding (UK: distraction I overlaad) 

Naast het binnenklimaat kan ook het inrichtingsconcept voor de kantooromgeving een bron van afleiding voor de gebruiker 

zijn. Het afwerkingsniveau van de inrichting, het kleur- en materiaalgebruik bevat een overvloed aan informatie en indrukken 

die voor ieder persoonlijk een bepaalde belevingswaarde hebben (Van der Voord! & Van Meel, 2002}. Dat geldt zeker voor 

het activiteitgerelateerde inrichtingsconcept, dat bedoeld is als bron van inspiratie en stimulatie. Feit is dat de 
kantooromgeving de aandacht (deels} onttrekt aan de primaire taak van een werknemer. Of de omgeving als aangenaam of 

onaangenaam wordt ervaren is daarbij van secundair belang. Een mogelijke consequentie van afleiding is dat werknemers 

de minder belangrijk geachte aspecten van de werktaak negeren, ten slotte hebben mensen slechts een beperkte 

hoeveelheid aan aandacht die zij naar eigen wens en prioriteit kunnen toekennen (Sundstmm, 1986; Tabak, 2009}. 

3. Persoonlijke controle (UK: adaptation) 

Persoonlijke controle heeft te maken met het proces dat werknemers toelaat om hun werkomgeving aan te passen, inclusief 

de wijze waarop zij hun omgeving ervaren (belevingswaarde) en maatregelen die zij kunnen nemen om met de ongewenste 
situatie om te gaan. In de literatuur wordt het begrip persoonlijke controle ontleed in twee componenten (Leaman & Bordass, 

1999; Van der Voord! & Van Meel, 2002; Lee & Brand, 2005}: 

- Het objectieve niveau. Met andere woorden de beschikbaarheid, de snelheid en het gemak waarmee de 

verschillende eigenschappen van de kantooromgeving daadwerkelijk afgesteld kunnen worden; 

- Het subjectieve niveau. De mate waarin een gebruiker denkt hierop invloed te kunnen uitoefenen met behulp van 

verschillende controlemechanismen, dit wordt ook wel de gepercipieerde invloed (UK: perceived control) genoemd. 



Leaman & Bordass identificeren dit als één van de meest invloedrijke factoren (UK: killer variables) op de 

productiviteit. 

Mensen houden graag een zekere mate van persoonlijke controle op hun omgeving. Kan dit niet, dan roept dit drie 
verschillende vormen van gedrag op (Sundstrom, 1986; Tabak, 2009): 

- Perceptual adaptation. Over een bepaalde tijdsperiode wordt een storende invloed bij gelijke intensiteit als minder 
storend ervaren ; 

- Psychologica/ adaptation. Dit houdt verband met het vorige gedrag, mensen vergelijken een situatie met eerdere 
ervaringen waardoor het acceptatie niveau langzaam verschuift naar de kenmerken van de nieuwe omgeving; 

- Behavioural adaptation. Dit heeft te maken met het daadwerkelijk veranderen of wijzigen van de eigenschappen van 
de werkomgeving (zoals het bijstellen van de thermostaat of het sluiten van de jaloezieën) of het treffen van 

maatregelen om de storende invloed te verminderen (zoals het dragen van oordoppen of een trui uittrekken bij 
warmte). 

4. Behaviour-Setting theorie 

Deze theorie gaat uit van een logisch koppeling tussen het menselijke gedrag en de kenmerken van een ruimte. Een 

duidelijk voorbeeld hiervan is een stilteruimte of bibliotheek waar het conform algemene gebruiksregels niet is toegestaan 
om (telefonisch) overleg te voeren. Bij overtreding leidt dit veelal tot sancties en verwijdering. Het kan ook meer impliciet 
voortkomen uit gewoonte of vanuit gedeelde normen en waarden (Van der Voord! & Van Meel, 2002). Een informele 
bedrijfscultuur roept een ander gedrag op bij werknemers dan een formele (hiërarchische) bedrijfscultuur, hoewel er 
discussie kan bestaan over wat (on-)wenselijke gedrag is. Het kantoor en de inrichting zijn veelal een directe vertaling van 
de normen en waarden die binnen de bedrijfscultuur hoog in het vaandel staan. Ter herinnering, één van doelstellingen van 
kantoorinnovatie is veelal om een cultuur- en gedragsverandering te bewerkstelligen (§ 2.1 ). 

5. De belevingswaarde van ruimte en afstand 

De laatste theorie is gebaseerd op het principe dat mensen, door culturele verschillen en verschil in persoonlijke kenmerken, 
ruimte en afstand verschillend ervaren. Volgens Van Meel (2000) gelden in Mediterrane landen andere omgangsnormen in 
vergelijking tot Scandinavische landen, waar de cultuur minder op onderling (fysiek) contact is gericht en waar het 
gebruikelijk is om een grotere persoonlijke afstand aan te houden. Daarnaast spelen persoonlijke kenmerken een belangrijke 
rol; hoe de omgeving wordt ervaren is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden (o.a. psychologisch welzijn) en 
ervaringen uit het verleden. Zo houden introverte personen liever meer onderlinge afstand dan extroverte personen. Van der 
Voord! & Van Meel (2002) noemen hiernaast vier begrippen die hiermee verwant zijn en via psychologische processen 
invloed uitoefenen op de arbeidsproductiviteit: 

- Personaf space: persoonlijke ruimte of afstand. Dit is de onderlinge (virtuele) afstand die mensen als aangenaam 
ervaren voor bepaalde vormen van contact. Voor formele en informele communicatie met collega's gelden andere 
normen dan voor intiem contact (Hall, 1966 in: Sundstrom, 1986; Raymond & Cunliffe, 1997). Hoewel dit sterk 
persoonsafhankelijk is, kan de personal space worden ingedeeld in vier (arbitraire) zones (Hall, 1966 in: Dinnissen, 
1999), zoals geïllustreerd in figuur 5-3: 

• Intiem contact, tussen 0 en 45 cm ; 

• Persoonlijk contact, tussen 45 en 125 cm; 

• Sociaal contact, tussen 125 en 300 cm ; 

• Publiek contact, tussen 300 en 750 cm. 

- Privacy. De waargenomen en daadwerkelijke persoonlijke controle om de sociale interactie met anderen te reguleren 
(Newell, 1995), zie verder§ 5.7; 

- Territorialiteit. Mensen zijn geneigd om een gebied te claimen waarover zij controle en zeggenschap denken te 
hebben, bij inbreuk neemt de productiviteit af, zie verder§ 5.8; 

- Crowding . Of een ruimte of omgeving als te vol wordt ervaren hangt volgens Van der Voord! & Van Meel niet alleen 
af van het aantal mensen dat aanwezig is, de afmetingen van de ruimte en de verhouding tussen beide (dichtheid, § 
5.7.3). Ook de aard van de activiteiten, de kenmerken van de aanwezigen (bijvoorbeeld of het bekenden of 



onbekenden zijn) , de verblijfsduur in die ruimte en de mate waarin zij vrijwillig of verplicht aanwezig zijn, spelen hierin 
een belangrijke rol. 

Figuur 5-3: Personal space verdeelt naarvier zones. Eigen bewerking naar Hall (1966, in: Dinnissen , 1999). 

Intiem contact(< 45cm) 

5.3.2 Invloed van psychologische mechanismen op de arbeidstevredenheid 

Ten aanzien van de arbeidstevredenheid zijn drie theorieën relevant, de need-satisfaction theorie van de Amerikaanse 
psycholoog Abraham Maslow uit de jaren veertig, de factorentheorie van Frederick Hertzberg uit de jaren zestig als reactie 
op de theorie van Maslow en de Theorie X en Y van McGregor, eveneens uit de jaren zestig (Sundstrom, 1986; Van der 
Voordt & Van Meel, 2002}. Deze theorieën hebben allen te maken met het motivatievraagstuk: het totaal aan 
beweegredenen dat op een bepaald moment werkzaam is en een bepaald gedrag ontlokt (Weggeman, Wijnen & Kor, 2001 ). 

Need-satisfaction theorie van Abraham Maslow 

Mensen ontlenen motivatie aan een natuurlijk streven om in een bepaalde biologische of aangeleerde behoefte te voorzien. 
Wanneer deze behoefte(n) in onvoldoende mate zijn bevredigd zetten motivationele aspecten de mensen aan tot een 
bepaald gedrag. Maslow maakt daarbij onderscheid in zeven verschillende behoeften die het gedrag van mensen kunnen 
beïnvloeden, zoals geïllustreerd in figuur 5-4 (Weggeman, Wijnen & Kor, 2001; Van der Voordt & Van Meel, 2002}: 

1. Fysiologische behoeften: 
Hieronder vallen alle basisbehoeften welke gericht zijn op het overleven, zoals de behoefte aan eten en drinken 
maar ook de behoefte aan rust en ontspanning. In de kantooromgeving uit deze behoefte zich onder meer in de 
vraag naar een comfortabele en ergonomisch verantwoorde kantoorinrichting en een aangenaam binnenklimaat (qua 
temperatuur, licht, lucht, geluid en ventilatie) . 

2. Behoefte aan veiligheid: 
De behoefte aan bestaanszekerheid heeft zowel een fysieke en een economische component. Naast de fysieke 
behoefte aan bescherming en beschutting tegen bijvoorbeeld klimatologische omstandigheden, ziekte en ongevallen 
hebben medewerkers ook behoefte aan economische onafhankelijkheid dat zich uit in zekerheid, een blijvend 
arbeidsperspectief, een vast salaris en een goed geregelde pensioenvoorziening. De mate waarin medewerkers 
controle kunnen uitoefenen op deze bestaanszekerheid maakt ook onderdeel uit van de behoefte aan veiligheid. 

3. Sociale behoeften: 
Ondanks de mogelijkheden van tijd- en plaatsonafhankelijk werken komen veel flexwerkers toch met enige 
regelmaat naar het kantoor omdat zij behoefte hebben aan sociale interactie met collega's en niet zozeer omdat het 
werk dat vereist. Daarbij is het niet relevant of het formeel of informeel contact betreft; medewerkers willen het 
gevoel hebben dat zij (een relevant) onderdeel uitmaken van een organisatie en willen zich daarmee vereenzelvigen. 
Zij zijn op zoek naar collegialiteit en vriendschap. 

4. Behoefte aan waardering: 
Naast sociale behoeften streven mensen ook naar respect en waardering voor de geleverde arbeid om hun ego te 

strelen. Enerzijds bestaat er een verlangen naar zelfvertrouwen en zelfwaardering, dat zich uit in de behoefte om 
prestaties te leveren en onafhankelijk te kunnen handelen (zie § 2.3.3, het nieuwe werken). Anderzijds is er de 
behoefte aan waardering van anderen in de vorm van aandacht, erkenning en status. Dat laatste kan zich ook uiten 
in de salariëring en beloning. 



5. Cognitieve behoeften: 
Voorts hebben mensen een natuurlijke drang tot het doorgronden van processen en zaken. Daarbij is de mens altijd 
op zoek naar het ontwikkelen van nieuwe kennis en competenties zodanig dat zij de zaken beter begrijpen. 

6. Esthetische behoeften: 
Mensen hebben daarnaast de behoefte aan een hoge belevingswaarde, uitgedrukt in schoonheid. De 
verschijningsvorm van de kantooromgeving schept een bepaalde belevingswaarde die een inspirerende of 
motiverende werking kan hebben op de medewerkers. 

7. Behoefte tot zelfverwezenlijking: 
Tot slot, mensen streven naar de volledige ontplooiing van aangeboren of aangeleerde talenten, zowel in lichamelijk, 
geestelijk als in spiritueel opzicht. De kantooromgeving moet de medewerker faciliteren in zijn ambitie tot 
zelfverwezenlijking en het leveren van prestaties en geen remmende werking hebben. 

Figuur 5-4: De behoeftepiramide van Abraham Maslow uit 1954. Ontleend aan Van der Voord! (2003). 

4. Behoefte gewaardeerd te worden: 
succes, competentie, goedkeuring en erkenning 

5. Sociale behoeften: behoefte om ergens bij te horen, 
verwantschap en acceptatie- collega's, vrienden, verenigingsleven 

6. Bestaanszekerheid: zekerheid van werk, onderdak en veiligheid 

7. Fysiologische behoeften: basisbehoeften voor overleven- voedsel, drank, slaap e.d . 

Volgens de need-satisfaction theorie van Maslow bestaat er een zekere mate van hiërarchie tussen de verschillende 
behoeften. Mensen zullen eerst proberen om hun fysiologische behoeften en behoefte aan veiligheid te bevredigen en pas 
als hieraan in voldoende mate is voldaan hun aandacht richten op het vervullen van hogere orde behoeften (Weggeman, 
Wijnen & Kor, 2001 ). Uit de theorie van Maslow kan opgemaakt worden dat een goede werkomgeving, een aantrekkelijk 
salaris en de zekerheid van een vaste baan wel belangrijk zijn maar als het gaat om het werven en behouden van hoog 
gekwalificeerd personeel de vrijheid tot zelfstandig werken en mogelijkheden tot zelfontplooiing zeker zo belangrijk zijn (Van 

der Voordt & Van Meel, 2002). 

Factorentheorie van Frederick Hertzberg 

In de jaren zestig bracht Frederick Hertzberg de need-satisfaction theorie van Maslow terug tot twee categorieën : materiële 
behoeften (zoals bescherming, veiligheid en beloning) en immateriële behoeften (zoals zelfontplooiing en erkenning). 
Aansluitend formuleerde Hertzberg een theorie die er vanuit gaat dat de arbeidstevredenheid afhankelijk is van twee 
factoren (Sundstmm, 1986; Weggeman, Wijnen & Kor, 2001; Van der Voordt & Van Meel, 2002; Harrison et al. , 2004): 

- Satisfiers (motiverende factoren): 
Dit zijn factoren die betrekking hebben op het werk zelf (werkintrinsieke factoren) en leiden tot tevredenheid of 
aanzetten tot prestaties. Enkele voorbeelden van satisfiers zijn: het werk zelf (indien dit als uitdagend en plezierig 
wordt ervaren), de mate van zelfstandigheid en verantwoording dat aan medewerkers wordt toevertrouwd en een 

blijk van waardering en erkenning; 

- Oissatisfiers (factoren die alleen tot onvrede kunnen leiden): 



Dit zijn factoren die niet zozeer aanzetten tot tevredenheid maar waarbij het ontbreken ervan leiden tot 
ontevredenheid bij medewerkers. Enkele voorbeelden van dissatisfiers zijn: de kwaliteit van de huisvesting en het 
binnenklimaat, het salaris of de bekwaamheid van het management. Deze aspecten zijn niet direct aan het werk 
gerelateerd (werkextrinsieke factoren) . De kwaliteit van de huisvesting en het binnenklimaat moeten goed zijn om 
ontevredenheid met het werk te voorkomen. In § 5.3.1 is aangetoond dat persoonlijke controle in sterke mate 
bijdraagt aan zowel de productiviteit als de tevredenheid van medewerkers. Bij tekortkomingen die niet te 
ondervangen zijn door een proces van adaptation kunnen zelfs problemen met de gezondheid ontstaan, het 
zogenaamde Sick Building Syndrome. Medewerkers vinden het vanzelfsprekend dat deze aspecten een bepaald 
basisniveau hebben. Volgens deze theorie zijn extra investeringen in de kantooromgeving minder effectief om een 
hogere arbeidstevredenheid te bewerkstelligen dan bijvoorbeeld het verruimen van de verantwoordelijkheden. 

Echter zijn bij de theorie van Herzberg ook kanttekeningen te plaatsen. Psychologische processen kunnen 
namelijk ertoe leiden dat satisfiers omslaan in dissatisfiers. Mensen vergelijken hun eigen situatie namelijk met die 
van anderen (equity- gelijkheidsbeginsel) of door het proces van adaptation (§ 5.3.1). Na verloop van tijd worden 
secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een leaseauto, Blackberry of kinderopvang, als vanzelfsprekende zaken 
beschouwd. Wanneer deze zaken wegvallen door bezuinigingen leidt dit tot grote onvrede. 

Theorie X en Y 

Tot slot beschrijft McGregor twee verschillende mensbeelden, met afwijkende beweegredenen, (Weggeman, Wijnen & Kor, 
2001; Van der Voordt & Van Meel, 2002) in zijn theorie X en Y. Theorie X heeft betrekking op werknemers die gemotiveerd 
moeten worden. Zij zijn van nature lui, ongeïnteresseerd, onbetrouwbaar, onbekwaam en onwelwillend. Dit mensbeeld past 
bij de scientific management benadering (§ 5.2). De bijbehorende managementstijl wordt gekenmerkt door een harde hand 
met streng toezicht en controle, duidelijke werkinstructies en een beloning naar prestatie (productie), stukloon. 

Theorie Y heeft betrekking op werknemers die van nature gemotiveerd en welwillend zijn om te werken, mits zij de 
kans krijgen om hun talenten en competenties verder te ontwikkelen. Theorie Y kent daardoor belangrijke raakvlakken met 
de filosofie van het nieuwe werken (§ 2.3.3). Een strakke, hiërarchische managementstijl heeft bij deze categorie 
werknemers het tegenovergestelde effect. Zij hebben behoefte aan verantwoordelijkheid en vertrouwen om eigenhandig 
beslissingen te nemen en nieuwe initiatieven te ontplooiien, de drang om betekenisvol bezig te zijn. Wanneer zij hierin 
worden gehinderd door het management, leidt dit tot ontevredenheid en een daling van de arbeidsproductiviteit. De 
organisatie heeft aldus in zekere mate invloed op het gedrag van de werknemers. 

5.3.3 Resumé invloed kantooromgeving op het individu 

In het voorgaande zijn enkele theorieën behandeld ten aanzien van de fysieke en psychologische invloedsfactoren, uit de 
kantooromgeving, op de arbeidsproductiviteit en -tevredenheid van de individuele werknemer. Dit is het moment om kort 
terug te blikken. 

De fysieke eigenschappen van de directe werkomgeving behoren tot de lagere orde behoeften volgens de 
behoeftenpiramide van Maslow (fig. 5-4). Werknemers achten een inspirerende en functionele werkomgeving als een basale 
en vanzelfsprekende arbeidsvoorwaarde. In tegenstelling tot moderne denkbeelden rondom het activiteitgerelateerde 
huisvestingsconcept (Veldhoen, 2005) is de werkomgeving volgens Maslow geen drijfveer tot het leveren van behoorlijke 
prestaties. Bovenal, indien de werkomgeving niet voldoet aan de behoefte van fysiek en psychisch welzijn, de werknemer 
teveel prikkels of zelfs stress ervaart en hier geen invloed of persoonlijke controle op heeft, kan dit voor de organisatie leiden 
tot grote ontevredenheid onder de werknemers en een daling van de arbeidsproductiviteit. Dit kan de concurrentiepositie van 
de organisatie in gevaar brengen ten aanzien van het aantrekken en behouden van hooggekwalificeerd en talentvol 
personeel. 

De kenniswerker haalt daarentegen voldoening en motivatie uit de mate waarin het werk(en) tegelijkertijd voorziet in 
zowel de lagere als de hogere orde behoeften volgens Maslow. Ten aanzien van het motivatie-vraagstuk geldt dat 
kenniswerkers de meeste motivatie putten uit de mate waarin het werk(en) voorziet in zijn behoefte aan sociale contacten, 
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de behoefte aan respect en waardering voor het geleverde werk en de mate waarin de organisatie werknemers stimuleert tot 

het zelfstandig nemen van besluiten en beslissingen. 

De genoemde aspecten krijgen pas inhoud en betekenis wanneer de onderlinge relaties in een schema worden 
weergegeven . Het model van het Chartered lnstitution of Building Services Engineers [CIBSE] (1999) in figuur 5-5 is een 
aanvulling op een eerder model 'de invloedsfactoren op de arbeidstevredenheid, zoals geïllustreerd in figuur 3-5 in § 3.6.3. 

Het model van CIBSE geeft een compleet overzicht van de verschillende begrippen die in het voorafgaande deel zijn 
besproken en de wijze waarop deze begrippen de productiviteit van een medewerker beïnvloeden. 

Figuur 5-5: De invloedsfactoren op de arbeidsproductiviteit. Ontleend aan CIBSE (1999, in : Van der Voord!, 2003). 
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Deze scriptie is gericht op het bestuderen van de effecten van de condities van de kantooromgeving op het gebruik van 
de werkplekken binnen deze omgeving. Behalve een effect op de productiviteit en de tevredenheid van een individuele 
medewerker heeft de kantooromgeving ook invloed op interpersoonlijke relaties. In de hiernavolgende paragrafen wordt daar 
in detail op ingegaan. 

5.4 Invloed van de kantooromgeving op interpersoonlijke relaties 

Een beschouwing van het menselijk gedrag in de kantooromgeving is onvolledig indien louter en alleen wordt gekeken naar 
het individu. In de literatuur binnen het discipline van de omgevingspsychologie nemen de psychologische principes en 
processen die de sociale omgang, de interpersoonlijke relaties, binnen de kantooromgeving, in het onderbewustzijn, 
reguleren en sturen een belangrijke positie in. Daarbij komt een aantal onderzoeksthema's met enige regelmaat terug die in 
de loop der jaren (zie § 2.2) altijd van belang zijn geweest bij het ontwerpen en beheren van de kantooromgeving. Het 
vervolg van dit hoofdstuk is gestructureerd rondom deze thema's. Uit deze bespreking zal blijken dat de vier thema's 
onderling sterk verbonden zijn. De invloed van de kantooromgeving op de interpersoonlijke relaties wordt verklaard aan de 
hand van de volgende vier thema's: 

- Symboliek in de kantooromgeving, perceptuele kwaliteit, personificatie, status (§ 5.5); 

- Sociale interactie en communicatie (§ 5.6); 

- Privacy en concentratie (§ 5. 7); 

- Territorialiteit(§ 5.8). 
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5.5 Symboliek in de kantooromgeving 

De kantooromgeving kan worden beschouwd als een complex en interactief systeem, bestaande uit tastbare en ontastbare 
elementen, dat bewust of onbewust informatie overbrengt naar haar gebruikers, zowel werknemers als bezoekers. 
Sundstmm (1986) en Van der Voordt & Van Meel (2002) onderscheiden in relatie tot de symboliek binnen de 
kantooromgeving daarbij drie onderwerpen: de perceptuele kwaliteit van de kantooromgeving, de mate van personifiëring 
binnen de kantooromgeving en het gebruik van statussymbolen. Deze worden hierna achtereenvolgens besproken. 

5.5.1 Perceptuele kwaliteit 

Het gedrag en de beleving van medewerkers wordt beïnvloed door enerzijds de kennis en ervaring uit het verleden (cognitie) 
en anderzijds door wat zij waarnemen (zie § 5.3.1 ). Wat mensen waarnemen wordt volgens Van der Voordt & Van Meel 
(2002) bepaald door de interpretatie van informatie uit een combinatie tussen hetgeen zij zien, horen, tasten, proeven en 
ruiken. Het probleem van waarnemingen in relatie tot het gedrag en de beleving is de wisselwerking. Zo hebben 
waarnemingen invloed op het handelen van mensen terwijl het gedrag en de beleving andersom invloed heeft op wat 
mensen waarnemen. De belevingswaarde van een kantooromgeving is sterk subjectief bepaald, dat maakt het lastig voor 
huisvestingsmanagers en interieurontwerpers om hier op aan te sturen. 

Daarbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de functionele kwaliteit en anderzijds de visuele 
kwaliteit van de kantooromgeving. De werkomgeving mag geen bron van afleiding zijn voor de werknemers wat een daling 
veroorzaakt in de arbeidsproductiviteit (§ 5.3.1 ). Het afwerkingsniveau en het kleur- en materiaalgebruik dienen zowel een 
functionele als esthetische kwaliteit te hebben. Dit is belangrijk ten aanzien van zowel de interne als de externe klant van de 
organisatie. 

Het kantoor en de kantooromgeving zijn namelijk een afspiegeling van de bedrijfscultuur, ook wel corporate identity 
genoemd. Beide geven de gebruikers en bezoekers informatie over de kenmerken van de organisatie, wat er belangrijk 
wordt gevonden en wat de normen en waarden zijn . Op eerdere momenten is reeds toegelicht dat beide aspecten een 
belangrijke rol spelen in het werven en behouden van hooggekwalificeerd personeel voor de organisatie (o.a. Stone & 
Luchetti, 1985; Frankema, 2003; Puybaraud, 2007). Daarnaast is het belangrijk om een positieve uitstraling te hebben met 
het oog bezoekers en potentiële klanten . Bedrijven profileren zich op de markt middels het gevestigde bedrijfsimago. In de 
praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat een uitvaartmaatschappij veelal kiest voor een sobere en zakelijke uitstraling en dat een 
marketingbureau uitpakt met levendige, sprekende kleuren en het gebruik van moderne materialen. Daarentegen zal een 
advocatenkantoor eerder de voorkeur geven aan een klassieke uitstraling, met statige zuilen in de gevel en houten afwerking 
in het interieur. Intern in de organisatie kan er op divisie- of afdelingsniveau ook sprake zijn van verschillende perceptuele 
kwaliteiten betreffende het inrichtingsconcept. 

5.5 .2 Personificatie van de werkomgeving 

Volgens Robert Sommer (197 4, in: Sundstmm, 1986) hebben mensen behoefte aan een eigen plek, een omgeving waar zij 
zich thuisvoelen. Hij definieert personalisatie als het doelbewust aanpassen of wijzigen van de inrichting van een 
werkomgeving, al dan niet met persoonlijke of gedeelde eigendommen, om uiting te geven aan de eigen identiteit of die van 
de groep waartoe zij behoren. Naast informatie over de gebruikers geeft de gradatie van personalisatie en de mate van 
controle en vrijheid die de organisatie haar werknemers biedt ook informatie over de bedrijfscultuur en de managementstijl 
binnen een organisatie (Dinnissen, 1999). Variërend van volledige vrijheid in de personalisatie van de eigen werkkamer, ten 
minste op papier, tot het clean-desk policy behorende bij de non-territoriale kantooromgeving. Werknemers kunnen hun 
werkplek op verschillende wijze personaliseren, bijvoorbeeld door deze te voorzien van een foto van de geliefde en kinderen 
of met behulp van kalenders, planten of kunst. Van der Voordt & Van Meel (2002) geven vier redenen waarom gebruikers 
hun werkplek personaliseren: 
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1. Markeren van een territorium en het claimen van een werkplek: 
Het kamerkantoor is het meest gevoelig voor personalisering door medewerkers. De behoefte aan een eigen 
territorium is namelijk verwant aan de behoefte aan privacy (zie § 5.4.3). Personalisatie van een werkplek is een 
manier om een eigen territorium te claimen. Bij non-territoriale kantoren (wisselwerk- of flexplekken) geven 
medewerkers bijvoorbeeld met behulp van papieren op het bureau of een colbert over de stoel aan dat een bepaalde 



werkplek in gebruik is. Dat moet collega's ervan weerhouden om de desbetreffende werkplek te gebruiken al druist 
dit tegen het clean-desk policy in ; 

2. Creëren van herkenbaarheid: 
Op het niveau van de werkplek voorkomt personalisatie dat de kantooromgeving monotoon en saai wordt. Het creërt 

een huiselijke en informele sfeer. Bovendien blijkt uit de toegestane mate van personalisatie een waardering voor het 
belang van de werknemer als asset voor de organisatie. Op een hoger abstractieniveau, dat van verdiepingen of 
afdelingen draagt personalisatie bij aan de herkenbaarheid en identiteit van de verschillende organisatieonderdelen 
(Dinnissen, 1999). Zo wordt voorkomen dat de werkplekken in grote dienstverlenende organisaties er allemaal 
hetzelfde gaan uitzien (afb. 5-1 ). Werknemers kiezen naar gelang hun stemming en PWB een afdeling met een 
bepaalde thematisch inrichting; 

3. Expressie van identiteit: 
Werknemers gebruiken de werkplek als non-verbaal communicatiemiddel om uiting te geven aan de eigen identiteit. 
De persoonsgebonden werkplek is een bron van informatie voor anderen over de persoonlijke interesses en smaak 

van de gebruiker van de betreffende werkplek maar ook ten aanzien van diens talenten en competenties (Van der 
Voordt & Van Meel); 

4. Praktische functie: 
Het non-territoriale kantoorconcept heeft volgens Van der Voordt (2003) één groot nadeel, wanneer mensen van 
werkplek wisselen hebben zij tijd nodig om aan de nieuwe situatie te wennen en weer op gang te komen. Het 
personaliseren van een werkplek biedt de mogelijkheid om deze tijd te minimaliseren, bijvoorbeeld doordat het 
meubilair altijd in de juiste ergonomische stand staat, de computer of notebook de juiste instellingen heeft en de 
benodigde documenten en rapporten altijd bij de hand zijn. 

Afbeelding 5-1 (L) : Voorbeeld van het creëren van herkenbaarheid (/ groepsidentiteit) per verdieping bij Alcatei-Lucent in Antwerpen . Ontleend aan 
http://www.gispen.be op 22 april 2010. 
Afbeelding 5-2 (R): Foto van een alternatieve methode voor werknemers om uiting te geven aan hun behoefte aan personalisatie, gemaakt bij het 
Woonbedrijf in Eindhoven op 27 augustus 2009. 

Personalisatie is feitelijk een ontwerpingreep van gebruikers zelf. De vrijheid van de gebruiker is bij veel organisaties, al 
dan niet in overleg met de gebruikers, vastgelegd in (schriftelijke) gebruiksregels (§ 5.3.1) zodat zij zich houden aan deze 
collectieve gebruiksregels (Raymond & Cunliffe, 1997). Deze regels kunnen inhouden dat bepaalde wanden gebruikt mogen 
worden als prikbord, terwijl de glazen wanden schoon moeten blijven. 

De menselijke behoefte aan personalisatie staat op gespannen voet met de beginselen van het non-territoriale 
kantoorconcept (§ 2.3) . De meest ingrijpende verandering voor gebruikers is het opgeven van de eigen werkplek. Dit houdt 
volgens Van der Voordt & Van Meel (2002) in dat werknemers de werkplek na gebruik of lange afwezigheid (> 1 uur) vrij van 
persoonlijke spullen moeten houden, zodanig dat de werkplek beschikbaar komt voor de volgende gebruiker. Om toch in 
zekere mate tegemoet te komen aan de menselijke behoefte aan personalisatie ontstaan enkele alternatieve uitingsvormen 

Werknemers krijgen de gelegenheid om uiting te geven aan de identiteit middels hun postvakken, lockers en werkkoffers (zie 
afb. 5-2). Daarnaast wordt de aandacht verlegd naar de groepsidentiteit. 
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5. 5.3 Status 

De behoefte aan status behoort tot de hogere orde behoeften volgens de behoeftenhiërarchie van Abraham Maslow. Het 
begrip status wordt geassocieerd met maatschappelijk aanzien, prestige en statussymbolen. Het kamer- of cellenconcept is 
de exponent van status in de kantooromgeving (§ 2.2.2). Mensen laten in het algemeen graag zien wie zij zijn, waar zij voor 
staan in het leven en hetgeen zij in dat leven hebben bereikt. Naast de behoefte aan het etaleren van succes, heeft status 

ook een functionele waarde. Statussymbolen geven informatie over de hiërarchie binnen een organisatie en waar de 
beslissingsbevoegheid ligt. Een zekere macht is vaak een belangrijke voorwaarde om besluitvormingsprocessen goed te 
laten verlopen (Konar, 1982 in: Van der Voordt & Van Meel, 2002). 

Volgens McGregor & Then (1999) en Van der Voordt & Van Meel (2002) kan de positie van een werknemer binnen de 
organisatiestructuur worden afgelezen aan de locatie, grootte en kwaliteit van de werkplek. In het algemeen geldt: hoe hoger 
de positie, des te groter het werkvertrek, hoe luxer de inrichting en hoe duurder de faciliteiten. In 'verouderde' normen en 
richtlijnen over ruimtegebruik (Aibrecht & Broikos, 2000) is dit duidelijk terug te vinden. Aan directiekamers wordt meer ruimte 
toegekend dan aan bijvoorbeeld administratieruimten. In § 2.2.2 is verder toegelicht dat de werkplekken met het mooiste 
uitzicht veelal zijn voorbehouden aan het management. Statussymbolen hebben de vervelende eigenschap dat zij letterlijk 
en figuurlijk ruimte creëren tussen mensen, afgunst opwekken bij diegenen onderaan in de hiërarchie en tevens kostbaar 
zijn. Volgens Sundstmm (1986) kunnen statussymbolen daardoor ook worden aangewend als beloningssyteem (UK: 
incentives) om werknemers te stimuleren om betere prestaties af te leveren. 

Echter, de behoefte aan status en -symbolen staat op gespannen voet met enkele doelstellingen van kantoorinnovatie 
(§ 2.1 ), zoals de wens tot vergroting van de efficiëntie en een reductie van de facilitaire kosten per eenheid. Daarnaast kan 
status (on-)bedoeld barrières opwerpen die de onderlinge samenwerking en informatie uitwisseling belemmeren. Bovendien 
passen statussymbolen niet in de moderne bedrijfscultuur waarin de rol van leidinggevenden informeler wordt (tabel 2-2). 
Met de opkomst van het non-territoriale kantoorconcept vallen verschillende statussymbolen weg. De werkplekken en 
collectieve voorzieningen worden in principe door alle gebruikers gedeeld, van administratief medewerker tot senior 
projectleider, en het kantoormeubilair is gestandaardiseerd. In de praktijk komt het echter voor dat managers, op basis van 
functionele eisen vanuit het werkproces, alsnog een 'eigen' werkkamer claimen. 

5.6 Sociale interactie tussen collega's (communicatie) 

5.6.1 Definitie 

De term sociale interactie staat volgens Van der Voordt & Van Meel (2002) voor de uitwisseling van informatie, kennis en 
ideeën tussen mensen en hoeft niet per se werkgerelateerd te zijn. Sociale interactie kan onafhankelijk van tijd of locatie 
plaatsvinden en uit zich als face-to-face communicatie, schriftelijke correspondentie (documenten, memo's), een 
telefoongesprek, een e-mail of netmeeting. Het voordeel van in de tijd samenvallende communicatie (synchrone 
communicatie) , zoals face-to-face communicatie of een telefoongesprek is dat het heel direct is en een interactief karakter 
heeft. Er is direct respons van de gesprekspartner. Indien de plaats van communicatie eveneens gelijk is, levert dit vaak 
extra informatie op, op basis van de lichaamstaal en houding van de ander, maar ook door de intonatie en de snelheid 
waarmee de ander reageert (Sundstmm, 1986). Indien er een groot tijdsverschil is tussen het moment van ontvangen en het 
versturen van een reactie geeft dit de betreffende persoon meer tijd om zijn respons voor te bereiden en om te reageren . 
Figuur 5-6 geeft een indeling naar voorkomen in tijd en plaats voor diverse vormen van communicatie. 



Figuur 5-6: Communicatievannen ingedeeld op basis van voorkomen in tijd en plaats. Ontleend aan Van der Voord! & Van Meel (2002). 
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5.6.2 Behoefte aan sociale interactie 

Sociale interactie draagt op een aantal manieren, niet louter en alleen vanuit een functioneel perspectief, bij aan het 
prestatievermogen van een onderneming. Een organisatie heeft behoefte aan sociale interactie op grond van de volgende 
vier redenen (Van der Voordt & Van Meel, 2002): 

1. Afstemming en coördinatie: 
Sociale interactie is vanuit bedrijfskundig opzicht noodzakelijk voor de coördinatie en onderlinge afstemming van de 
verschillende werkprocessen in de organisatie. Sinds de introductie van de pc door IBM in de jaren '80 functioneren 
organisaties dankzij een uitgebalanceerde !CT-structuur dat zowel de interne als externe communicatie faciliteert en 
daarmee de verschillende organisatiedelen dichter bij elkaar brengt: 'communication is the activity that links all other 
ones' (Raymond & Cunliffe, 1997). Daardoor weten medewerkers wat ze moeten doen, hoe zij hun werk moeten 
doen, met wie zij moeten samenwerken en wanneer zij resultaten moeten leveren. Met name wanneer organisaties 
zich bezighouden met complexe diensten en producten is interactie absoluut noodzakelijk om de activiteiten van 
verschillende disciplines, afdelingen en individuen te coördineren; 

2. Kennisuitwisseling: 
Door de veranderingen in de aard van het werk en de wijze van werken is het belangrijk dat werknemers de 
mogelijkheid krijgen om via sociale interactie kennis uit te wisselen, van elkaar te leren en nieuwe ideeën opdoen. 
Dat is belangrijk in relatie tot de complexiteit van het werken in multidisciplinair teamverband. Een open en informele 

managementstijl is daarbij een belangrijke voorwaarde; 

3. Sociale cohesie: 
Sociale interactie heeft volgens Van der Voordt & Van Meel een directe invloed op de sociale cohesie binnen een 
organisatie. Sociale omgang, zowel formeel als informeel, is cruciaal voor het creëren van gemeenschappelijke 
normen en waarden, vertrouwen en loyaliteit. De inhoud van het gesprek of overleg hoeft niet altijd werkgerelateerd 
zijn om een bijdrage te leveren aan het opbouwen van sociale samenhang en vertrouwen. Een werkomgeving met 
een prettige sociale omgang draagt volgens figuur 3-5 bij aan de arbeidstevredenheid; 

4. Arbeidssatisfactie: 
Volgens Maslow (§ 5.3.2) hebben mensen de sociale behoefte om ergens bij te horen. Niet alleen de sociale 
omgang en collegialiteit op het werk maar ook het lidmaatschap en de deelname aan het verenigingsleven zijn 
belangrijk om de mens het gevoel van waardering, vriendschap en sociale betekenis te geven. Deze aspecten 
worden door mensen als zeer belangrijk ervaren. Een tekort aan communicatie en sociale omgang op het werk kan 
leiden tot gevoelens van sociaal isolement Sundstmm (1986). Dit heeft een negatief effect op de 
arbeidstevredenheid. 
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5.6.3 Het belang van sociale interactie in relatie tot het ontwerp van de kantooromgeving 

Sinds de jaren '90 functioneert een organisatie hoofdzakelijk op de kwaliteit van haar !CT-infrastructuur. Een belangrijk deel 
van de sociale interactie binnen de organisatie is gebaseerd op het gebruik van informatie- en communicatietechnologie. 
Mensen kunnen informatie en kennis over grote afstanden uitwisselen zonder elkaar daadwerkelijk ontmoet te hebben. Dit 

heeft geleid tot nieuwe denkbeelden over de organisatie van het werk en de wijze waarop sociale interactie en communicatie 
op het kantoor gestalte moet krijgen. Denk daarbij aan medewerkers die thuis, onderweg of bij een klant werken. Niettemin 
blijft face-to-face communicatie van groot belang voor het functioneren van organisaties. Uit onderzoek van Brill, Weidemann 
& Olson (2001) onder 13.000 werknemers afkomstig uit circa 80 organisaties, blijkt dat gunstige condities voor communicatie 
hoog scoren in de top 10 van meest relevante omgevingsfactoren, zoals geïllustreerd in tabel 5-1 . 

TabeiS-t : Omgevingsfactoren met het grootste effect op de arbeidsproductiviteit en -tevredenheid. Ontleend aan Brill, Weidemann & Olson (2001 ). 

Omgevingsfactoren met het grootste effect op arbeidsproductiviteit en ·tevredenheid 
1. mogelijkheid tot individueel geconcen1reerd werken 
2. gunstige condities voor spon1ane sociale interactie 
3. gunstige condities voor bijeenkomsten en ongesbord groepswerk 
4. comfor~ ergonanie en genoeg ruimte voor kantoorattributen 
5. gunstige condities voor side-by-side werk en binnenvallen voor een praa~e 
6. korte afs1and bt collega's en gemakkelijk te vinden 
7. goede pauzeplekken 
8. toegang bt de benodigde technologie 
9. goede verlichting en daglichtk:le1reding 

10. persoonlijk kunnen beïnvloeden van de terrpera1uur en luchtvochtigheid 

De technologische vooruitgang ten aanzien van de ontwikkeling van nieuwe media, zoals videoconferencing, Twitter en 
Facebook, kan de rijkdom aan informatie van face-to-face communicatie nooit vervangen. Face-to-face communicatie geeft 
de ontvanger volgens Sundstmm (1986) informatie via: (i) vocale signalen, zoals de intonatie, stilte momenten of fouten, (ii) 
visuele signalen, zoals de verschijning van de zender, zijn gezichtsuitdrukking, zijn houding, de manier waarop hij de 
ontvanger aankijkt of de gebaren die hij maakt, en (iii) aanvullende tactische informatie, zoals een handdruk, kleding of 
geuren. Hoewel videoconferencing wel enige visuele en auditieve informatie kan overbrengen blijft dit medium achter bij 
face-to-face communicatie. Het gemak van tijd- en I of plaatsonafhankelijke communicatie middels e-mail, Twitter, 
videoconferencing of andere media is volgens Van der Voordt & Van Meel (2002) dan ook eerder een aanvulling dan 
vervanging van face-tot-face communicatie. Met het oog op het verbeteren van de sociale cohesie en het creëren van 
kennisuitwisseling en vertrouwen blijft directe en spontane face-to-face communicatie van groot belang. Het kantoor moet 
een plek zijn waar medewerkers elkaar tegenkomen en met elkaar communiceren. Om de onderlinge communicatie te 
stimuleren zijn vier ontwerpprincipes van belang (Sundstmm; Van der Voordt & Van Meel): 

1. Mate van segregatie en integratie van werkelementen in de kantooromgeving: 
Uit het indelings- en inrichtingsconcept voor de kantooromgeving is veelal op te maken of een kantooromgeving 
(on)gunstige condities biedt voor sociale interactie tussen werknemers en waar en op welke wijze dit naar 
verwachting tot uiting zal komen . Een plattegrond geeft informatie over de mate van segregatie en integratie van 
werkelementen in de kantooromgeving. De kans op spontane ontmoetingen en sociale omgang is kleiner indien een 
werkelement visueel en I of auditief is afgescheiden van de verkeersruimten (routing) en andere werkelementen. 
Echter, open kantoorvloeren hebben het nadeel dat zij onvoldoende privacy bieden voor sociale interactie met een 
vertrouwelijk karakter. De wijze waarop de werkelementen ten opzichte van elkaar zijn georiënteerd speelt daarbij 
ook een rol. Direct oogcontact tussen collega's en onderlinge nabijheid hebben beide een positieve uitwerking voor 
de kans op sociale interactie. Vandaar dat project- of teamgenoten ten behoeve van het werkproces veelal 
gegroepeerd worden. Zo zal de sociale interactie met collega's op andere verdiepingen of vestigingen doorgaans 
minder frequent zijn dan met collega's van dezelfde afdeling of verdieping. Indien collega's elkaar nodig hebben 
vanuit het werkproces speelt visueel en I of auditief contact geen rol, de sociale interactie vindt dan bewust plaats. 

Aldus hebben kantoorontwerpers een belangrijke invloed op de locatie en wijze waarop sociale interactie in een 
kantooromgeving tot uiting komt. De routing wordt namelijk in sterke mate bepaald door de locaties van in- en 
uitgangen c.q. stijgpunten en de locatie van ondersteunende faciliteiten , zoals de toi letgroep of de reproductieruimte. 



Kantoorontwerpers maken volgens Becker & Steel (1995) veelal bewust gebruik van deze inrichtingselementen om 
de kans op spontane ontmoetingen tussen werknemers, die normaal gesproken niet snel met elkaar in contact 

zouden komen, via fysieke en psychologische processen te vergroten; 

2. Informele ontmoetingsplekken: 
In een formele, hiërarchische organisatiecultuur is het zeer waarschijnlijk dat informele ruimten ongebruikt blijven , 
hoe mooi ze ook ontworpen zijn. Rondhangen in een koffiehoek wordt hier te veel geassocieerd met niet-werken en 
dus niet-productief zijn. Echter, een informele conversatie op de gang of bij de pantry levert vaak tijdwinst op doordat 
collega's direct hun werkzaamheden af kunnen stemmen en vragen beantwoord kunnen krijgen die anders via 
eindeloze e-mailberichten of in een lange vergadering besproken moesten worden. De klassieke opvatting dat 
informele ontmoetingen en communicatie, zoals koffiedrinken of het gezamenlijk nuttigen van een lunch, geen 

bijdrage levert aan de werkprocessen is om die reden onjuist (Veldhoen+ Company, 2009). 

Tegenwoordig worden ontmoetingsplekken bewust gecreëerd om dit informele overleg tussen collega's te 
faciliteren. Deze werkelementen hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken (afb. 8-8 en 8-9). Veelalliggen 
zij op of nabij belangrijke verkeersroutes (gangen, liften), bij voorkeur op een knooppunt van activiteiten (UK: activity 
node) of bij een belangrijke bestemming, zoals een vergaderkamer. Om de sociale omgang verder te faciliteren is 
het wenselijk dat dit werkelement in de mogelijkheid voorziet tot het kortstondig zitten of tevens een zekere mate van 
privacy bieden. De kans op het gebruik van deze voorzieningen wordt vergroot bij de aanwezigheid van 
'magneetfuncties', die gebruikers bewust naar een plek toetrekken, zoals een koffieautomaat, printer of 
kopieermachine (Becker & Steele, 1995). Echter, het succes van dergelijke voorzieningen ter stimulatie van de 
sociale interactie is sterk afhankelijk van de managementstijl; 

3. Formele ontmoetingsplekken: 
Informele ontmoetingsruimten in de open kantooromgeving zijn echter ongeschikt voor vertrouwelijke, formele 
vormen van overleg met een besluitvormend, opdrachtgevend of ideevormend karakter (tabel 4-2). Dergelijke 
vormen van sociale interactie vragen om deugdelijke gesloten overleg- of vergaderruimten die in ieder geval in een 
zekere mate voorzien in de behoefte aan visuele en auditieve privacy. Een gedegen analyse van de werkprocessen 
(§ 4.3) moet ontwerpers informatie verschaffen over het aantal benodigde overlegruimten, de gewenste capaciteit 
van de ruimten, de gewenste indeling van de ruimten en welke (ICT-)faciliteiten benodigd zijn en tot slot ook de 

kwaliteit van het kantoormeubilair; 

4. Flexibele kantoorconcepten: 
Bij de keuze voor een activiteitgerelateerd huisvestingsconcept hoort het idee dat gebruikers iedere dag of 
gedurende de dag meerdere keren wisselen van werkplek ten einde andere collega's te ontmoeten en mee in 
contact te komen (§ 2.3). Het voordeel van dit huisvestingsconcept is dat werknemers snel het bedrijf en andere 
collega's leren kennen. Echter, dit kan tot gevolg hebben dat werknemers te weinig met directe collega's of 
projectgenoten communiceren en dat schaadt het werkproces. 

Uit het voorgaande blijkt dat een huisvestingsmanagers via het huisvestingsconcept veel invloed kunnen uitoefenen op 
de plaats en wijze waarop sociale interactie tot uiting komt in de kantooromgeving. Daarbij is het zijn taak om 
ondersteunende faciliteiten te bieden en gunstige voorwaarden te creëren voor de onderlinge formele en informele 
communicatie. Het is alleen niet zo dat dergelijke voorzieningen per definitie leiden tot meer communicatie en overleg . 
Werknemers worden geacht zelf sociale interactie op te zoeken indien zij daar vanuit het werkproces of vanuit een sociale 
functie behoefte aan hebben, ongeacht het ontwerp van de kantooromgeving. 

In het algemeen wordt aangenomen dat sociale interactie een positieve bijdrage levert aan het prestatievermogen van 
een organisatie. Desondanks is natuurlijk niet alle communicatie productief te noemen. Informele conversaties over van alles 
behalve het werk kan zelfs hinderlijk zijn voor anderen. Werknemers ervaren dan een toename van het aantal prikkels vanuit 
het binnenklimaat Dit kan volgens de theorieën in § 5.3.1 via psychologische processen leiden tot de daling van de 
arbeidsproductiviteit. Geluidsoverlast en gebrek aan privacy behoren tot de belangrijkste problemen van kantoorgebouwen , 
blijkt ook uit tabel 5-1 , het overzicht van Bril I et al. (2001 ). 
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5. 7 Privacy en concentratie 

5.7.1 Definitie 

Het begrip privacy verwijst naar de vrijwillige keuze van mensen om zich tijdelijk aan het publieke domein te onttrekken. In 

de literatuur wordt niet zozeer het zich kunnen afzonderen benadrukt als wel de mate waarin mensen in staat zijn de sociale 

interactie te reguleren, de mate van persoonlijke controle via regulatie-mechanismen. Het onderzoek naar privacy en 

concentratie richt zich volgens Newell (1995) op drie thema's: (i) de behoefte aan privacy vanuit de persoonskenmerken, (ii) 

privacy als eigenschap van de werkomgeving en (iii) de regulatiemechanismen om privacy te waarborgen. Van der Voordt & 

Van Meel (2002) onderscheiden vier typen privacy die weliswaar onderling sterk verbonden zijn: 

- Visuele privacy- zelfstandig reguleren van zien en gezien worden; 

- Auditieve privacy - niet gestoord worden door geluiden van anderen en ongestoord kunnen spreken zonder dat 
iemand kan meeluisteren; 

- Sociale of territoriale privacy- de vrijheid tot sociale interactie door ruimtelijke verbinding of (af-)scheiding; 

- Informatieve privacy- informatie over zichzelf naar anderen toe kunnen reguleren. 

Een definitie die rekening houdt met de verschillende kenmerken van privacy is die van Newell (1995), zij definieert 

privacy als 'a voluntary and temporary condition of separation trom the pub/ie domain'. Deze definitie omhelst de twee 

belangrijkste aspecten van privacy, enerzijds de keuzevrijheid en verantwoordelijkheid van medewerkers en anderzijds het 

tijdelijke en interactieve aspect van privacy. 

5.7.2 Behoefte aan privacy en concentratie 

De behoefte aan privacy kan volgens Van der Voordt & Van Meel (2002) grofweg verklaard worden vanuit vier factoren: 

1. Biologische factoren: 
De behoefte aan privacy kent een biologische oorsprong. Bij een dreiging van gevaar vanuit de omgeving zoeken 

mensen volgens Maslow vanuit een behoefte aan veiligheid toevlucht en bescherming (§ 5.3.2). In een 

kantooromgeving is het hebben van rugdekking een belangrijk aspect voor de privacy van een medewerker. Zij willen 
tenslotte niet betrapt worden door collega's wanneer zij tijdens kantooruren niet-werkgerelateerde activiteiten 

ondernemen, zoals het bekijken van persoonlijke e-mail of het doen van aankopen op internet. Dit heeft te maken 

met de behoefte aan informatieve privacy; 

2. Psychologische factoren (sociale of territoriale privacy): 
De mogelijkheid om interactie met anderen te reguleren gaat in essentie om zelfbeschikking en keuzevrijheid. 

Mensen willen zelf kunnen bepalen met wie, wanneer en waarover zij willen communiceren met anderen. Bovendien 

willen zij controle behouden over de informatie die zij over zichzelf naar anderen toe communiceren (Westin, 1967; 

Prohansky, lttelson & Rivlin, 1970 in: Newell, 1995). Afhankelijk van de persoonskenmerken en omstandigheden zal 
de mate waarin mensen behoefte hebben aan privacy sterk verschillen; 

3. Functionele factoren - concentratie: 
De behoefte aan privacy kan ook worden verklaard vanuit het functieprofiel van een medewerker en het daarmee 
samenhangende activiteitenpatroon. Zo vereist een formeel overleg, zoals een functioneringsgesprek of een 

overnamebespreking, doorgaans meer auditieve en visuele privacy dan een informeel werkoverleg. Verder vereisen 

complexe werkzaamheden volgens de Yerkes-Dodson Law (zie § 5.3.1) meer concentratie en privacy dan 

eenvoudige taken om een bepaalde arbeidsproductiviteit te behalen. Achtergrondgeluiden of langslopende collega's 
worden als storende elementen in de kantooromgeving beschouwd en maken een inbreuk op het vermogen van een 

werknemer om een bepaald concentratieniveau vast te houden; 

4. Symbolische betekenis (territoriale privacy, eigenschap van een plaats of ruimte): 
In formele, hiërarchische bedrijfsculturen, zoals bij het hoger onderwijs, in de advocatuur en in de bank- en 

verzekeringswereld, is privacy sterk gerelateerd aan de status en functie van een werknemer binnen de organisatie. 



Hogerop in de hiërarchie hebben werknemers over het algemeen een eigen werkkamer terwijl het ondersteunend 

personeel veelal gehuisvest is in een open ruimte (zie afb. 2-5). De beschikking over een bepaalde mate aan privacy 

kan in deze bedrijfsculturen worden gezien als een statussymbool. 

5.7.3 Belang van privacy en concentratie in relatie tot het ontwerp van de kantooromgeving 

De functionele behoefte aan privacy en concentratie alsmede de persoonlijke controle hierop zijn twee belangrijke 

ontwerpthema waar kantoorontwerpers rekening mee moeten houden bij het ontwerpen van activiteitgerelateerde 

werkelementen. Indien de onderlinge segregatie van de werkplekken te groot is, werkt dit de anonimiteit van de werknemer 

in de hand en leidt het tot een sociaal isolement (Sundstmm, 1986; Newell, 1995). Daarentegen kan een gebrek aan privacy 

en concentratie, afhankelijk van de persoonskenmerken, leiden tot een overbelasting (UK: stimulus overlaad) of gevoelens 

van drukte (UK: crowding) (§ 5.3.1 ). Om het gewenste niveau van privacy te bereiken, kunnen gebruikers en 

huisvestingsmanagers gebruik maken van drie regulatiemechanismen (Lee & Brand, 2005): 

1. Sociale controlemechanismen: 
Voor stiltezones in het inrichtingsconcept stellen huisvestingsmanagers doorgaans gebruiksregels op. Dit zijn 

collectieve afspraken om het geluidsniveau in deze concentratieruimten te beperken tot een minimum. Voor 

bibliotheekruimten geldt dat (telefonisch) overleg absoluut uitgesloten is; 

2. Psychologische controlemechanismen: 
Indien gebruikers hinder ervaren door een luid telefoongesprek of overleg van een collega kan hij hem vragen om 
het geluidsniveau te reduceren maar hij kan dit ook non-verbaal aangeven door zijn lichaamstaal te veranderen; 

3. Ruimtelijke controlemechanismen: 
Zowel huisvestingsmanagers als gebruikers kunnen daarnaast gebruik maken van inrichtingselementen of 
voorzieningen om het gewenste niveau aan privacy en concentratie te verkrijgen. Zo geeft het sluiten van de deur 

van een overlegruimte auditieve privacy en levert het sluiten van de jaloezieën visuele privacy op. Andere meer 

drastische maatregelen zijn het aanbrengen van extra isolatiemateriaal in de scheidingswanden of het aanbrengen 

van semi-transparante folie op ooghoogte van de glazen scheidingswanden. Verder is het mogelijk om 

inrichtingselementen, zoals kantoormeubilair, een plantenbak, halfhoge scheidingswanden of een archiefkast, te 

gebruiken om privacy te creëren (Leaman & Bordass, 1999). 

Het belang van privacy en concentratie voor de werknemers om hun werkzaamheden naar behoren uit te voeren staat 
vaak haaks op de zienswijze van managers en ontwerpers ten aanzien van het ontwerp en de inrichting van de 

kantooromgeving. Het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept wordt gekenmerkt door openheid en transparantie. 

Scheidingswanden van concentratiewerkplekken en overleg- of vergaderruimten hebben veelal glazen scheidingswanden 

naar de open kantoorruimte toe, eventueel voorzien van een strook semi-transparante folie op ooghoogte, zoals blijkt uit de 
vergelijking tussen afbeelding 5-3 en 5-4. Deze openheid wordt door ontwerpende disciplines geassocieerd met schoonheid, 

ruimtelijkheid en heldere zichtlijnen (Van der Voordt & Van Meel, 2002). Managers hechten vooral waarde aan de 

transparante omgeving waardoor (eventuele) barrières voor sociale interactie verdwijnen en het lerend vermogen van de 

organisatie toeneemt. Bovendien draagt een open kantooromgeving bij aan de flexibiliteit en efficiëntie van de huisvesting (in 
brede zin). De nadelen van openheid en transparantie worden hoofdzakelijk door de gebruikers ervaren. Zij signaleren een 

afname aan visuele en auditieve privacy ten opzichte van het meer traditionele kamerkantoor. 
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Afbeeld ing 5-3 (L): Foto van cockpit in de open kantoorru imte bij Fakton in Rotterdam. Ontleend aan h!!pJ/www.ahrend.nl op 15 maart 2010. 
Afbeelding 5-4 (R): Foto van een overlegruimte bij de Nederlandse Zorgauthoriteit in Utrecht. Ontleend aan Ontwerpgroep Trude Hooykaas 
http://www.olh.nl op 11 november 2009. 

Het is de taakstelling van de huisvestingsmanager om de juiste balans te vinden tussen enerzijds de behoefte aan 
openheid en sociale interactie en anderzijds de behoefte aan privacy en concentratie. Daarin moet hij de belangen van het 
management alsook van de werknemers tegen elkaar afwegen. Uiteindelijk delen zij hetzelfde belang omdat de individuele 
arbeidsproductiviteit, en dus het prestatievermogen van de organisatie, optimaal wordt ondersteund indien het 
huisvestingsconcept zowel in zekere mate voorziet in de functionele behoefte vanuit de werkprocessen (§ 4.3.2) alsook 
vanuit een mentaal opzicht de werknemers weet te stimuleren in hun werkzaamheden en streven naar welzijn. Vanuit de 
behoefte aan privacy en concentratie moeten de volgende aandachtspunten in de afweging meegenomen worden (Van der 
Voordt & Van Meel, 2002): 

1a 1 

1. Het indelings- en inrichtingsconcept: 
De keuze tussen openheid en transparantie of toch meer geborgenheid en privacy is geen vanzelfsprekende keuze. 
Dit heeft te maken met het alomaanwezige ontwerpdilemma tussen concentratie en communicatie. In hoofdstuk 2 is 
al uitvoerig besproken wat de voor- en nadelen van het kamerkantoor en de kantoortuin zijn. Het succes van het 
indelings- en inrichtingsconcept wordt, onafhankelijk van de keuze, uiteindelijk bepaald door de zorg voor de 
afwerking en detaillering. Twee voorbeelden. Een overlegruimte waarvan de scheidingswanden een lage 
akoestische isolatiewaarde hebben, biedt uiteindelijk te weinig auditieve privacy en maakt het werkelement 
ongeschikt voor die activiteiten waarvoor het bedoeld is. Een open kantoorruimte waarbij de werkplekken met de rug 
naar elkaar toe zijn gesitueerd en de werknemers geen direct oogcontact hebben nodigt niet uit tot sociale interactie 
en schiet zijn doel voorbij; 

2. Oe mate van afscherming en afscheiding van de werkplekken: 
Er zijn verschillende oplossingen denkbaar om werkplekken van elkaar te scheiden. Denk daarbij aan 
plantenbakken, archiefkasten of scheidingswanden. Figuur 5-7 geeft enkele oplossingsvarianten weer op basis van 
scheidingswanden. Afhankelijk van de beoogde mate van privacy en concentratie moet rekening gehouden worden 
met de volgende aspecten (Van der Voordt & Van Meel): 

- De hoogte van de scheidingswand: een hogere wand biedt meer privacy maar hierdoor neemt de openheid van 
de ruimte wel af; 

- De materiaalkeuze en afwerking: scheidingswanden en panelen worden bij voorkeur uitgevoerd in 
geluidsabsorberende materialen en zonder harde, gladde oppervlakken die het geluid weerkaatsen ; 

- De bureauopstelling: plafonds en vloeren werken als geluidspiegels, indien gebruiker in een akoestische 
scheidingspaneel praten wordt er meer geluid geabsorbeerd. Vandaar dat werkplekken beter met de ruggen naar 
elkaar toe gesitueerd kunnen zijn dan met de gezichten naar elkaar toe. Dit draagt bovendien bij aan de visuele 
privacy maar ontneemt de mogelijkheid tot sociale interactie; 

3. Dichtheid: 
Het binnenklimaat is een bron van prikkels die een (on)gunstige conditie kan creëren voor de arbeidsproductiviteit 
van de werknemers. Bij een toename van het aantal werkplekken in de open kantoorruimte neemt het aantal prikkels 
vanzelfsprekend toe door gesprekken tussen collega's, telefoons die overgaan, aanslagen op het toetsenbord en 



langslopende collega's. Daarnaast heeft een hoge dichtheid ook gevolgen voor de wijze waarop mensen de ruimte 

ervaren, er kan een gevoel van crowding ontstaan maar werknemers kunnen het ook ervaren als een inbreuk op hun 
personal space. Beide aspecten hebben een negatieve uitwerking op de arbeidsproductiviteit. Leaman & Bordass 
(1999) noemen de omvang van een werkgroep - de dichtheid - als één van de belangrijkste factoren (killer 
variables) voor het welbevinden en de productiviteit van werknemers in een open kantoorruimte. Grenswaarden 
noemen zij in hun onderzoek niet. In Nederland zijn er normen opgesteld voor de minimale oppervlakte van een 
(kantoor-)werkplek op basis van de activiteiten en tijdsduur; 

4. Individuele en groepswerkruimten: 
Het inrichtingsconcept voor de kantooromgeving moet zowel voorzien in werkruimten waar werknemers op 
individuele basis geconcentreerd kunnen werken maar daarnaast moeten er ook werkelementen zijn om in 
groepsverband besloten te kunnen overleggen of werken zonder daarbij anderen te storen. In beide gevallen dient 
bijzondere aandacht uit te gaan naar de uitvoering en afwerking van de scheidingswanden; 

Figuur 5-7: Kantooromgeving met verschillende oplossingen om werkplekken af te schermen 

5. Akoestische maatregelen: 
In een open kantoorruimte zijn akoestische maatregelen absoluut noodzakelijk om de privacy en concentratie van de 
werknemers te waarborgen . Ten eerste is het belangrijk om hinderlijke geluidsbronnen, zoals printers en 
kopieerapparaten, te isoleren en daar een aparte reproductieruimte voor in te richten en deze te scheiden van de 
open werkplekken. Andere voorbeelden van hinderlijke geluidsbronnen zijn het koffieapparaat, openslaande deuren 
en de airconditioning. Het is zaak om de open werkplekken hier zoveel mogelijk af te scheiden. Ten tweede dienen 
plafonds en vloeren een hoge akoestische waarde te hebben opdat het geluid via beide oppervlakken niet of 
nauwelijks wordt gereflecteerd. De aansluiting van wanden op vloeren en plafonds verdient daarbij extra aandacht in 
verband met geluidslakken (Van der Voordt & Van Meel). Tot slot moet opgemerkt worden dat een bepaalde ruis of 
achtergrondgeluid een positieve, maskerende werking heeft ten aanzien van hinderlijke geluidsbronnen wat 
wenselijk kan zijn bij routinematige werkzaamheden (§ 5.3.1 ); 

6. Gebruiksregels: 
Privacy en concentratie kunnen op basis van sociale regulatiemechanismen worden gewaarborgd zowel voor 
gesloten werkelementen als voor de werkplekken in de open kantoorruimte. Enkele voorbeelden van collectieve 
afspraken zijn: telefoneren mag alleen buiten de afdeling of in cockpits, muziek luisteren mag alleen met oordopjes in 
en overleg in de stiltezone (bibliotheek) is niet toegestaan. Handhaving van de collectieve regels geschiedt via 
zelfregulatie, door anderen aan te spreken op hun gedrag. 



5.8 Territorialiteit 

5.8.1 Definitie 

Territorialiteit is gerelateerd aan de behoefte aan veiligheid (§ 5.3.1) en is in meerdere opzichten verwant aan de behoefte 

aan privacy (§ 5.7), personalisatie (§ 5.5.2) en status (§ 5.5.3). Onder territorialiteit wordt verstaan de menselijk drang om 
fysiek of symbolisch een eigen ruimte of plek te claimen en in bezit te nemen. Dit territorium bakenen zij vervolgens af door 

de (kantoor)ruimte te personaliseren met behulp van persoonlijke bezittingen, zoals schilderijen, planten of foto's van het 
gezin (Sundstmm, 1986, p. 222). Verder kan de ruimte zichtbaar en voelbaar worden gemarkeerd door fysieke begrenzingen 
zoals scheidingswanden of met zogenaamde territoria/ markers (Van der Voord! & Van Meel, 2002), zoals een naambordje. 

5.8.2 Behoefte van territorialiteit 

De behoefte aan een eigen plek kan verklaard worden vanuit verschillende factoren, die sterk verwant zijn aan de 
onderliggende motieven voor privacy (Van der Voord! & Van Meel, 2002): 

1. Biologische factoren: 
Mensen hebben behoefte aan een veilig toevluchtsoord waar zij zich thuis en op hun gemak voelen. Deze ruimte 
markeren zij doorgaans met persoonlijke bezittingen (§ 5.3.2) ; 

2. Praktische redenen: 
Het voordeel van een persoonsgebonden werkplek of eigen territorium is dat de gebruiker diens werkplek naar eigen 
voorkeur en behoeften kan inrichten. De gebruiker hoeft zich niet te conformeren naar het clean desk beleid en kan 
onderhanden werkzaamheden aan het eind van de werkdag laten liggen voor de volgende dag. Verder kan de 
gebruiker zijn documenten naar eigen inzicht archiveren. Dat betekent dat hij de volgende dag meteen aan het werk 
kan. Een veelgehoord bezwaar tegen wisselwerken daarentegen is dat gebruikers bij wisseling van werkplek de 
werkplek eerst moeten aanpassen aan de eigen ergonomische behoefte, opnieuw moeten inloggen en tijd nodig 
hebben om te acclimatiseren en te wennen aan de nieuwe werkplek. Dit leidt tot een tijdelijke verlies aan 
productiviteit; 

3. Psychologische factoren: 
Indien een werknemer de beschikking heeft over een eigen werkkamer of werkruimte, heeft hij persoonlijke controle 
over de gewenste mate van sociale interactie met anderen. Dit wordt ook wel territoriale privacy genoemd. 

De behoefte aan een eigen territorium is persoonsafhankelijk en niet voor iedereen en in iedere cultuur even sterk 
herkenbaar (Van Meel, 2000). Vanuit de biologische oorsprong hebben mannen over het algemeen behoefte aan een groter 

territorium dan vrouwen, mede omdat mannen meer statusgevoelig zijn. Ook de mate waarin mensen hun eigen plek 
'verdedigen' verschilt volgens Gifford {1997 in: Van der Voord! & Van Meel, 2002) per persoon en per situatie. Het hangt 
volgens Leaman & Bordass ( 1999) ook sterk af van wie het territorium binnendringt, waarom een ander binnen komt, hoe en 
waar. 

5.8.3 Belang van territorialiteit in relatie tot het ontwerp van de kantooromgeving 

Territorialiteit staat op gespannen voet met het principe van het non·territoriale kantoorconcept (§ 2.3) waarbij alle 
gebruikers, inclusief het management, hun persoonsgebonden werkplek c.q. territorium op moeten geven ten behoeve van 
het collectief. Alle werkelementen alsook de ondersteunende voorzieningen staan hierbij ter beschikking aan alle 
werknemers. Uit evaluatieonderzoeken van innovatieve kantoorconcepten blijkt echter dat werknemers ondanks dit principe 
uit praktische overweging en gewoontevorming veelal toch terugkeren op een bepaalde werkplek. Dit heeft alles te maken 
met de oerbehoefte aan territorialiteit. 

Het begrip territorialiteit wordt hier weggezet als een negatieve eigenschap van de mens terwijl territorialiteit niet altijd 
slecht hoeft te zijn. Afhankelijk van de tijdsduur en frequentie van het gebruik kan het vanuit een functioneel perspectief voor 
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werknemers of projectteams noodzakelijk zijn om gedurende de tijdspanne van het project of werk tijdelijk een eigen 
werkkamer of werkruimte te hebben. 

5.9 Resumé 

In dit hoofdstuk is vanuit een omgevingspsychologisch perspectief uiteengezet welke psychologische processen binnen de 
kaders van de kantooromgeving actief zijn en op welke wijze deze processen het menselijk gedrag beïnvloeden. In de 
literatuur wordt onderscheid gemaakt naar enerzijds de invloed van de kantooromgeving op de arbeidsproductiviteit en -
tevredenheid van individuele werknemers en anderzijds de invloed van de kantooromgeving op de onderlinge relaties tussen 

werknemers. 

Volgens de need-satisfaction theorie van Abraham Maslow en de factorentheorie van Frederick Hertzberg zet de 
kwaliteit van de werkomgeving werknemers niet direct aan tot het leveren van goede prestaties. Werknemers achten een 

inspirerende en functionele werkomgeving als een basale en vanzelfsprekende arbeidsvoorwaarde. Indien de werkomgeving 
c.q. het binnenklimaat (temperatuur, licht, geluid, lucht en ventilatie) hier niet in kan voorzien en de werknemer teveel 
prikkels ervaart, dan leidt dit tot een daling van de arbeidsproductiviteit en -tevredenheid wat schade berokkent aan de 

concurrentiepositie van de organisatie. De werknemer put vooral motivatie uit de mate waarin het werk(en) voorziet in zijn 
behoefte aan sociale contacten, respect en waardering voor het geleverde werk en de mate waarin de organisatie 
werknemers het vertrouwen en de verantwoordelijkheid geeft tot het leveren van prestaties. 

De wijze waarop de kantooromgeving invloed uitoefent op de interpersoonlijke relaties tussen werknemers komt vooral 
tot uiting door de tegenstellingen tussen de universele menselijke behoefte aan privacy, sociale interactie, status, 
personalisatie en territorialiteit. Het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept en het nieuwe werken staan op gespannen 
voet met een aantal van deze behoeften. De werknemers hebben hun persoonsgebonden werkplek op moeten geven ten 
behoeve van het nieuwe werken en werken nu in een omgeving, die gekenmerkt wordt als open en transparant. Daarbij 
hebben zij ook de persoonlijke controle op het binnenklimaat en de werkomgeving op moeten geven voor de vrijheid om te 
werken waar, wanneer en hoe zij dat wensen. 

Enerzijds bevordert het wisselwerken de sociale interactie en kennisuitwisseling op het kantoor en biedt het kansen om 
nieuwe collega's te leren kennen . Daar tegenover staat dat gebruikers klagen over een gebrek aan privacy en concentratie 
in de open kantoorruimte en over de tijd die het hen kost om tussen de werkelementen te wisselen. Gebruikers ervaren een 
gemis aan een eigen territorium en de mogelijkheid om de werkplek te personaliseren. 

Dat maakt de taak van de huisvestingsmanager niet gemakkelijker; hij moet de juiste balans zien te vinden tussen de 
behoefte aan privacy en concentratie en de behoefte aan sociale interactie. Uit het literatuuronderzoek naar de 
invloedsfactoren op het menselijk gedrag in de kantooromgeving komen de volgende psychologische c.q. mentale aspecten 
naar voren , ter aanvulling op de genoemde functionele aspecten in hoofdstuk 4, waarmee huisvestingsmanagers, interieur
en kantoormeubelontwerpers rekening moeten houden in het ontwerp voor een activiteitgerelateerd huisvestingsconcept en 
het ontwerp van polyvalente bouwstenen (§ 4.5): 

- Behoefte aan sociale interactie en communicatie; 

- Behoefte aan privacy en concentratie; 

- Symbolische functie van de kantooromgeving (perceptie, personalisatie en status); 

- Behoefte aan territorialiteit; 

- Persoonlijke controle op het binnenklimaat (temperatuur, licht, geluid, lucht en ventilatie); 

- Persoonlijke controle op de directe werkomgeving aan de hand van fysieke, sociale en psychologische 
regulatiemechanismen; 

- Relatieve locatie van een werkelement in de kantooromgeving. 

Met dit overzicht wordt het eerste deel van het afstudeerrapport afgesloten. In het tweede deel worden de verschillende 
elementen uit het literatuuronderzoek welke aan het licht zijn gekomen samen en in relatie tot elkaar gebracht ten behoeve 
van het opzetten van het praktijkonderzoek. 
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6 Het conceptueel model 

• Het conceptueel model geeft weer welke factoren het voorkeursgedrag van een gebruiker beïnvloeden in een non
territoriale kantooromgeving met activiteitgerelateerde werkelementen. 

• De keuze van een werknemer voor een bepaald activiteitgerelateerd werkelement - het voorkeursgedrag - uit zich als 
een natuurlijke (;i: optimale) balans of keuze tussen diens behoefte aan arbeidsproductiviteit en -tevredenheid. 

6.1 Introductie 

In de voorafgaande hoofdstukken zijn de vier kenmerken van kantoorinnovatie, te weten organisatie, technologie, product en 
proces, bestudeerd aan de hand van een literatuuronderzoek. Daarbij lag de nadruk op het activiteitgerelateerde 
huisvestingsconcept als exponent van kantoorinnovatie door de jaren heen. Het literatuuronderzoek diende als zodanig ter 
afbakening van het afstudeeronderzoek en geeft antwoord op de eerste deelvraag (A) van de centrale probleemstelling zoals 
beschreven in de inleiding (§ 1.3): 
'Welke fysieke en mentale aspecten zijn bepalend ten aanzien van het voorkeursgedrag van een werknemer in de 
dienstverlenende sector in zijn of haar keuze voor een activiteitgerelateerde werkplek?' 

Zodanig is bepaald dat de behoefte aan privacy en concentratie, de aard van de werkzaamheden, de 
persoonskenmerken, psychologische regulatiemechanismen en vele andere aspecten allen van invloed zijn op het 
keuzegedrag van een werknemer voor een activiteitgerelateerde werkplek. Voorts is ook beschreven hoe deze aspecten in 
relatie tot elkaar staan, bijvoorbeeld het alomaanwezige spanningsveld tussen privacy en sociale interactie. In dit hoofdstuk 
worden de bevindingen uit het literatuuronderzoek op het juiste aggregatieniveau geïntegreerd in een conceptueel model. Dit 
sluit aan bij de eerste doelstelling (A), ter beantwoording van de eerste deelvraag (A) (§ 1.3): 
'Het ontwerpen van een onderzoeksmodel waarmee de invloedsfactoren op het voorkeursgedrag van werknemers in hun 
keuze voor een bepaalde activiteitgerelateerde werkplek zowel in kaart als in relatie tot elkaar worden gebracht' 

In de komende paragraaf 6.2 wordt het conceptueel model gepresenteerd en volgt een uiteenzetting van de ideeën en 
principes welke ten grondslag liggen aan dit model. Hierna, in paragraaf 6.3, volgt een toelichting bij het conceptueel model, 
waarin de werking van het model en de samenhang tussen de verschillende elementen uit het literatuuronderzoek in vijf 
stappen wordt uitgelegd en geïllustreerd met voorbeelden. Tot slot volgt een uitleg bij de relatie van het conceptueel model 
tot het praktijkonderzoek. 

6.2 Achtergronden bij het conceptueel model 

In figuur 6-1 is het conceptueel model weergeven dat als basis dient voor het vervolg inzake het praktijkonderzoek. Het 
model is bedoeld ter evaluatie van het gebruik van activiteitgerelateerde werkelementen binnen een non-territoriale 
kantooromgeving op basis van het voorkeursgedrag en de perceptie van werknemers. 

Dit model respecteert en omarmt de drie kernwaarden van het nieuwe werken: vertrouwen, verantwoordelijkheid en 

prestatie, zoals beschreven in § 2.3.3. De non-territoriale kantooromgeving is een algemene aanduiding voor 
kantoorconcepten of organisatiewijzen met als gemeenschappelijk kenmerk dat zowel alle werkelementen als alle collectieve 
voorzieningen binnen de kantooromgeving ter beschikking staan aan alle werknemers en waarbij niemand, een hoge 
uitzondering daargelaten, aanspraak kan maken op een persoonsgebonden werkelement 
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De werknemer of andere, externe gebruiker staat het vrij om binnen het inrichtingsconcept uit meerdere 

activiteitgerelateerde werkelementen een werkelement te kiezen, welke naar eigen inzicht en perceptie het beste aansluit bij 

de te verrichten kantooractiviteiten en de persoonlijke voorkeur van het moment. Zij kunnen in hoge mate zelf bepalen waar, 
wanneer en hoe zij de te verrichten kantooractiviteiten uitvoeren. De huisvestingsmanager heeft daarbij een actieve, 

faciliterende en voorwaardenscheppende rol , waarbij hij een productiviteitsondersteunend huisvestingsconcept dient te 

creëren, met de middelen die hem daartoe ter beschikking staan, dat tevens de werknemers weet te inspireren en te 

motiveren in hun behoefte tot zelfverwerkelijking. Als zodanig is het zijn taak om de huisvesting (in brede zin), de ICT en 

andere faciliteiten beter aan te laten sluiten het nieuwe werken voor het optimaal functioneren van een oranisatie, in lijn met 

de definitie van kantoorinnovatie (§ 2.1 ). Hiermee levert hij een optimale en strategische bijdrage aan het prestatievermogen 

van de organisatie en het langdurige onderscheidende en competitieve vermogen van de organisatie. De verandering van 

het werk( en) in de dienstverlenende sector verlangt zowel van de manager alsook van de werknemer een verandering in het 

doen en laten. Daarbij moeten oude waarden en principes worden losgelaten en nieuwe waarden worden omhelst en 

geaccepteerd. 

Figuur 6·1 : Het conceptueel model. 

I. Functionele kader Voorl<eurfysiel<e 
en mentale 

eógenschappen van 
de werl<omgeving 

Behoefte aan een 
bepaald type 
werl<element 
(functioneel) 

(Mate van) 
Peraoonijke controle 

m.b.v. regulatie· 
mechanismen 

In gebruik name 
van een werkelement 

11. Overige invloedsfactolen 

Werknemers worden volgens het principe van het nieuwe werken niet langer op bestede tijd of aanwezigheid 

beoordeeld maar op prestatie. Op basis van de ambitie, het talent en de vaardigheden van de werknemer wordt een 
persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld, in samenspraak met een coach of mentor, waarin de doelstellingen en te 

ontwikkelen competenties voor een bepaalde periode (meestal een jaar) worden vastgesteld. Hiermee wordt de (gedeelde) 

verantwoordelijkheid voor de geleverde prestatie neergelegd bij de werknemer. De werknemer wordt uiteindelijke tijdens 

begeleidingsmomenten beoordeeld en beloond naar de geleverde (tussentijdse) prestatie (§ 2.3.3). 

In de drang en wil tot zelfverwerkelijking maar ook vanuit de lagere orde behoefte (§ 5.3.2) aan economische 
onafhankelijkheid - een blijvend arbeidsperspectief en een goed salaris - zijn werknemers van nature geneigd tot het 

leveren van een optimale prestatie. Met het door het management (de werkgever) gegeven vertrouwen en deze 

verantwoordelijkheid genieten werknemers de genoemde vrijheid om te kiezen waar, wanneer en hoe zij dat wensen . Indien 

het management kiest voor een activiteitgerelateerd huisvestingsconcept voor de kantoorhuisvesting wordt verondersteld dat 

de werknemers gemiddeld genomen en in theorie een natuurlijke afweging en keuze maken voor een bepaald 
activiteitgerelateerd werkelement welke op een gegeven moment de op handen zijnde kantooractiviteiten zowel vanuit een 

functioneel perspectief als vanuit een perceptuele context het beste ondersteunt. De gebruiker kiest daarbij, binnen de 

context van de kantooromgeving, bewust en onbewust voor een werkelement welke voorziet in een natuurlijke (# optimale) 

balans tussen arbeidsproductiviteit en arbeidstevredenheid. 

Voordat er wordt overgegaan tot de toelichting ten aanzien van de werking van het model is het belangrijk om nog één 

opmerking te plaatsen bij het model. Het model vertegenwoordigt een denkkader van waaruit het mogelijk is om het 

praktijkonderzoek vorm te geven. Dit model is geenszins voorschrijvend of limitatief voor het denkproces dat een werknemer 
doorloopt in zijn keuze voor een bepaald werkelement Bovendien is het model voorgesteld als een lineair proces. Echter, 

indien het binnenklimaat verandert of een andere soortgelijke werkplek vrijkomt, kan het voorkomen dat, hoewel de 
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functionele voorwaarden gelijk blijven , een werknemer doelbewust van werkelement verandert opdat een andere werkplek 
beter aan de persoonlijke voorkeur voldoet. Dit kan echter ook een functionele oorzaak hebben. 

6.3 Toelichting bij het model 

In de vorige paragraaf is toegelicht welke principes I uitgangspunten en waarden ten grondslag liggen aan het model. In 
deze paragraaf zal de werking van het conceptueel model stapsgewijs en in detail worden uitgelegd op basis van de 
bevindingen uit het literatuuronderzoek. Het model is opgebouwd uit drie categorieën factoren, weergegeven in verschillende 
kleuren: 

- Donkerblauw. onafhankelijke factoren, invariabele conditie bepaald door de aard van het werk of door de context van 
de kantooromgeving; 

- Lichtblauw. afhankelijke factoren, wordt in hoge mate beïnvloed door de persoonskenmerken; 

- Combinatie van licht- en donkerblauw. kan zowel afhankelijk als onafhankelijk zijn. 

Hierna zal de werking van het conceptueel model stapsgewijs, in detail en met verwijzing naar theorieën en I of 
bevindingen uit het literatuuronderzoek worden toegelicht. Het model bestaat uit vijf stappen die elk een zeker denkproces 
bevatten. 

6-3.1 Stap 1: Voorwaarden vanuit de kantooractiviteiten 

Het model representeert een lineair denkproces van het keuzegedrag van een gebruiker in zijn keuze voor een 
activiteitgerelateerd werkelement De redenering begint logischerwijze vanuit de aard van de activiteiten. Een gebruiker 
bedenkt en overweegt eerst welk cluster van kantooractiviteiten, na beraad van de agenda, hij het eerstvolgende uur/uren 
beoogt uit te voeren. Uiteraard is het mogelijk dat deze (fictieve) planning wordt verstoord door spontane en onvoorziene 
omstandigheden, zoals een binnengekomen e-mail dat om een reactie vraagt, een toevallige ontmoeting met een collega of 
een telefoongesprek (zie§ 4.2.2). 

Indien dit bekend is, gaat de gebruiker in zijn gedachteproces na aan welke functionele eisen het werkelement moet 
voldoen. Dit wordt bepaald vanuit de aard van de werkzaamheden en heeft te maken met de vijf eigenschappen van een 
kantooractiviteit (Tabak, 2009), zoals genoemd in § 4.2.4, te weten: frequentie, tijdsduur, prioriteit, locatie en benodigde 
faciliteiten en voorzieningen. Aldus heeft het karakter van de werkzaamheden invloed op (i) de benodigde (ICT-)faciliteiten, 
(ii) de behoefte aan privacy en concentratie en (iii) de behoefte aan communicatie en bereikbaarheid. Dit is weergegeven in 
figuur 6-2. 

De aard van de kantooractiviteit bepaalt welke faciliteiten een werkelement moet bieden. Dit is een invariabele conditie. 
Enkele voorbeelden. Bij langdurige activiteiten gelden er strengere ergonomische en technische eisen aan het 
kantoormeubilair in vergelijking tot kortstondige werkzaamheden , dit is geregeld in de Arbowet. Bij het beoordelen en 
nakijken van AG-formaat bouwtekeningen heeft een gebruiker meer aflegruimte nodig dan wanneer hij een 
evaluatierapportage moet bestuderen. Indien een gebruiker een videoconference wil beleggen met collega's in het 
buitenland heeft hij andere voorzieningen nodig dan iemand die een wekelijks werkoverleg I -bijeenkomst wil organiseren. 
Zodoende verschilt de kwaliteit en kwantiteit van de benodigde (ICT-) faciliteiten per kantooractiviteit en per moment. 

Figuur 6·2: Voorwaarden vanuit de (werkgerelateerde) kantooractivite iten. 
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Naast de benodigde (ICT-)faciliteiten heeft het karakter van de werkzaamheden ook invloed op twee afhankelijke 

factoren, de behoefte aan privacy enerzijds en de behoefte aan sociale interactie anderzijds. Beide factoren zijn variabel 

doordat zij sterk afhankelijk zijn van de persoonlijke eigenschappen van de gebruiker (zie § 6.3.2). Daarnaast zijn het, in een 
bepaald opzicht, elkaars tegenpolen. Indien de behoefte aan privacy en concentratie hoog is, zal de behoefte aan sociale 

interactie laag zijn. Echter, dit is niet altijd het geval. Een belangrijke bestuursvergadering of een functioneringsgesprek vindt 

veelal plaats achter gesloten deuren omdat (i) de inhoud van het overleg binnen kamers moet blijven en (ii) de privacy van 

de betrokken personen beschermd moet worden. In dergelijke overlegsituaties is sprake van veel sociale interactie, al is het 
hoofdzakelijk werkgerelateerd. 

Wederom enkele voorbeelden. Het bestuderen van een technische rapport of het uitvoeren van een 

simulatieberekening vereiste een hoger kennis- en concentratieniveau dan het verrichten van administratieve 

werkzaamheden aan het einde van de werkdag. Tot slot vergen bepaalde werkzaamheden een zekere mate van onderlinge 

communicatie, zoals het afstemmen van de inhoud voor een presentatie of het gezamenlijk werken aan een rapportage voor 

de opdrachtgever. Het werkelement moet in beide gevallen in de mogelijkheid voorzien om kortstondig bij een collega aan te 

schuiven, zoals in het geval van de loungewerkplek (zie bijlage V). De werkomgeving dient de behoefte aan communicatie 

en bereikbaarheid daarbij niet te hinderen door (akoestische) afscheidingen of de oriëntatie van het kantoormeubilair. In § 
6.3.3 wordt een overzicht gegeven van categorieën functionele eisen I randvoorwaarden waar een werkelement aan moet 

voldoen. 

6.3.2 Stap 2: Invloed vanuit de persoonlijke eigenschappen 

Het keuzegedrag weerspiegelt de voorkeur van een werknemer voor een bepaald werkelement binnen de gegeven context 
van de kantooromgeving. De eigenschappen van de werknemer spelen daarin een bepalende rol. Naast specifieke 

persoonskenmerken als het geslacht, de leeftijd of het kennis- en opleidingsniveau spelen globale persoonskenmerken, 
zoals de karaktereigenschappen, een belangrijke sleutelrol in het keuzeproces. Zo zijn mannen over het algemeen 
gevoeliger voor statussymbolen in vergelijking tot vrouwen (§ 5.5.3) en hebben hoger opgeleide werknemers meer behoefte 

aan privacy en concentratie in vergelijking tot lager geschoolden. Dit hangt samen met het functieprofiel van de gebruiker, 

dat gekoppeld is aan het kennis- en opleidingsniveau. 

Ook minder sprekende persoonskenmerken als het dienstverband, de woon-werkafstand, en de functie met 

bijbehorende functiekenmerken, of werkstijl (§ 4.4). zijn van invloed op het keuzegedrag van de gebruiker. Algemeen wordt 

aangenomen dat de aanwezigheid invloed heeft op de beleving van de kantooromgeving alsook op het keuzegedrag van de 
gebruiker. Zo zal een parttimer storende invloeden vanuit de kantooromgeving doorgaans als minder hinderlijk ervaren dan 

een voltijd werknemer. Afhankelijk van de mate van aanwezigheid zal een gebruiker de kantooromgeving namelijk meer of 

minder als zijn thuis of leefomgeving ervaren. De aanwezigheid wordt voor flexwerkers mede beïnvloed door de woon

werkafstand. Indien deze afstand dusdanig groot is, is de neiging om een dag thuis of elders te werken groter dan om naar 
het kantoor te komen indien dit niet is vereist vanuit de geplande activiteiten. De aanwezigheid heeft verder invloed op de 

betrokkenheid, en de acceptatie van de condities en eigenschappen van de werkomgeving, waaronder ook de 

medegebruikers. Afwezigheid leidt tot een afstandelijke, minder geïnteresseerde houding ten opzicht van de werkomgeving. 

Echter, het tegengestelde kan ook waarheid zijn voor een gebruiker door het (psychologische) aanpassingsproces van het 
gedrag (§ 5.3.1) aan diens directe omgeving. 

Figuur 6-3: Voorwaarden vanuit de persoonlijke eigenschappen van de werknemer. 
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Hieruit blijkt dat beleving van de kantooromgeving afhankelijk is van de persoonlijke eigenschappen van de gebruiker. 
Dit impliceert bovendien dat de behoefte aan privacy en concentratie alsook de behoefte aan sociale interactie afhankelijk 
zijn van de persoonlijke eigenschappen. Een voorbeeld. Een werknemer die slechts een dag per week op kantoor is en de 
andere dagen bij een externe klant of thuis werkt heeft op het moment dat hij op kantoor is waarschijnlijk meer behoefte aan 
sociale interactie met collega's, om bij te kletsen en contacten te onderhouden, dan iemand die dagelijks op kantoor 
aanwezig is. Ten slotte heeft het functieprofiel met de bijbehorende werkstijl ook invloed op de behoefte aan privacy of 

sociale interactie (zie§ 4.4) . Werknemers in eenonderzoeks-en ontwikkelingsfunctie hebben doorgaans meer behoefte aan 
privacy en concentratie en minder behoefte aan sociale interactie dan (interne of externe) adviseurs met een hoge mobiliteit 
en veel projectmatig en relatiegericht werk. Daarbij moet worden gemeld dat de werkstijl voortkomt uit zowel de 
karaktereigenschappen van de werknemer alsook vanuit de eigenschappen van het werk of het werkproces. 

Als laatste hebben de reeds genoemde en andere nog niet benoemde persoonskenmerken invloed op de benodigde 

(ICT-) faciliteiten voor een tot dusver virtueel werkelement Bij wijze van uitzondering kan een werkelement binnen de non
territoriale kantooromgeving worden toegewezen of voorbehouden aan een bepaalde werknemer. Dit kan zowel een 
functionele als een fysiologische I medische oorzaak hebben. Van beide situaties wordt een voorbeeld gegeven. Een 
manager kan zich beroepen op een eigen werkkamer met overlegmogelijkheid doordat hij frequent bezoekers ontvangt of 
dagelijks een intern overleg moet voeren. Anderszins kan een gebruiker vanuit zijn functie bepaalde simulatiesoftware nodig 
hebben met een krachtige computer waardoor hij een persoonsgebonden werkplek krijgt toegewezen. Verder is het mogelijk 
dat werknemers omwille van fysieke klachten, specifieke ergonomische eisen hebben ten aanzien van de werkplek en 
hiertoe speciale voorzieningen nodig hebben. Ondanks dat het inrichtingsconcept conform de Arbowet is ingericht moet 
daarbij gedacht worden aan bijvoorbeeld een speciale bureaustoel, een ergonomisch toetsenbord of een tablet muis ter 
preventie van RSI klachten. Aldus hebben de persoonskenmerken invloed op (i) de benodigde (ICT-)faciliteiten, (ii) de 
behoefte aan privacy en concentratie en (iii) de behoefte aan communicatie en bereikbaarheid. Dit is als model weergegeven 
in figuur 6-3. 

6.3.3 Stap 3: Het functionele kader voor een virtueel werkelement 

In de vorige paragrafen is beschreven hoe het karakter van de werkzaamheden en de persoonskenmerken invloed hebben 
op: (i) de benodigde (ICT-)faciliteiten, (ii) de behoefte aan privacy en concentratie en (iii) de behoefte aan communicatie en 
bereikbaarheid. Tezamen bepalen deze drie factoren aan welke functionele voorwaarden een tot dusver fictief werkelement 
moet voldoen wanneer rekening wordt gehouden met de aard van de kantooractiviteiten en de persoonskenmerken. Dit 
wordt geïllustreerd in figuur 6-4. 

Figuur 6-4: Het functionele kader. 

Behoefte aan een 
bepaald type 
werkelement 
(functioneel) 

Echter, het is niet zeker dat het activiteitgerelateerde inrichtingsconcept van het kantoor voorziet in een dergelijk 
werkelement dat voldoet aan deze voorwaarden. Vandaar dat hier slechts een overzicht wordt gegeven van de functionele 
voorwaarden waaraan een werkelement moet voldoen. In § 4.5.2 is een overzicht gegeven van de functionele 
ontwerpaspecten voor een werkelement, of polyvalente bouwsteen. Dit zijn: 

- de mate van privacy en concentratie; 

- de mate van sociale interactie; 

- de tijdsduur van het gebruik; 
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- de benodigde faciliteiten en voorzieningen; 

- de capaciteit van het werke/ement; 

- het afwerkingsniveau. 

6.3.4 Stap 4: De optimale werkomgeving 

In het conceptueel model, zoals weergegeven in figuur 6-1, is onderscheid gemaak tussen twee delen, het eerste deel 
waarbij de nadruk ligt op het functionele aspect en het tweede deel waarbij de nadruk ligt op de perceptuele invloedsfactoren 
op het keuzegedrag van de gebruiker. Tot dusver werd alleen gesproken over behoeften vanuit een functioneel perspectief. 
Echter, de keuze van een gebruiker voor een activiteitgerelateerd werkelement komt ook voort uit diens voorkeur voor 
andere dan alleen functionele aspecten wat blijkt uit het resumé in § 5.9 (zie fig . 6-5). 

Figuur 6-5: Eisen optimaal werkelement vanuit een functioneel en perceptueel perspectief. 
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(Vraagzijde) 

De voorkeur voor een nog fictief werkelement - de vraagzijde - komt voort uit: (i) de voorkeur voor fysieke en mentale 
eigenschappen van de werkomgeving, (ii) de functionele behoefte aan een bepaald type werkelement en (iii) de voorkeur 
voor een relatieve locatie van het werkelement Opnieuw spelen persoonlijke eigenschappen en voorkeuren een belangrijke 
rol in het voorspellen van het menselijke gedrag in de kantooromgeving. Echter, deze voorkeur wordt wel beïnvloed door de 
context van de kantooromgeving, zoals zal blijken uit stap 5 (§ 6.3.5). Dit wordt toegelicht aan de hand van enkele 
voorbeelden. 

Het inrichtingsconcept bestaat uit een verzameling van activiteitgerelateerde werkelementen of polyvalente 
bouwstenen. Elk werkelement is ontworpen en ingericht om een cluster met gelijkaardige activiteiten zo optimaal mogelijk te 
kunnen ondersteunen. Het afwerkingsniveau van het kantoormeubilair, het kleur- en materiaalgebruik kunnen per 
werkelement verschillen. Omwille van het 'multifunctionele' karakter van deze werkelementen is het mogelijk dat meerdere 
type werkelementen geschikt zijn om een bepaalde kantooractiviteit te ondersteunen. Het gaat hierbij om kantooractiviteiten 
waarvoor geen bijzondere faciliteiten vereist zijn , denk daarbij aan het maken van een powerpoint presentatie, het typen van 
een rapportage of het lezen en beantwoorden van de e-mail. In de meeste gevallen volstaat hierbij een laptop met draadloze 
internetverbinding. Voorts kan de gebruiker kiezen uit bijvoorbeeld een eenpersoons stiltewerkplek, een open teamwerkplek 
of zelfs een leestafel in de ontmoetingsruimte (§ 2.3.2). Het is aan de gebruiker om hieruit een keuze te maken. 

Deze keuze is niet zozeer gebaseerd op de functionele aspecten van de werkelementen maar juist op andere aspecten 
van de werkomgeving, zoals het kleur- en materiaalgebruik en het aantal accesoires. Zo heeft iedereen bijvoorbeeld een 
bepaalde lievelingskleur en een voorkeur voor juist natuurlijke of meer moderne materialen. Echter, de gemoedstoestand 
van een werknemer (PWB) speelt hierbij ook een belangrijke rol en is van invloed op het voorkeursgedrag van een 
werknemer op een bepaald moment. Verder is het mogelijk dat werknemers hun werkplek kiezen op basis van de kleding die 
zij die dag dragen (Gemeente Maastricht, 2007). Omdat het activiteitgerelateerde inrichtingsconcept bedoeld is om 
werknemers te inspireren en te motiveren in hun werkzaamheden, komt het voor dat dit per werkelement of per verdieping 
verschillend is, de kantooromgeving is een verzameling van verschillende sferen. Andere aspecten die daarbij een rol 
kunnen spelen zijn het comfort en de ergonomie van het kantoormeubilair. 
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Naast de voorkeur voor bepaalde fysieke en mentale eigenschappen van de werkomgeving komt het ook voor dat 
werknemer de voorkeur geeft aan een werkelement omwille van de relatieve locatie ervan binnen de context van het 

inrichtingsconcept. Dit kan bovendien voortkomen uit een functionele overweging in verband met de omhanden 
werkzaamheden. Naar verwachting zullen werknemers die regelmatig een document moeten uitprinten of kopiëren een 
werkelement kiezen die dicht bij de reprofaciliteiten ligt. Een ander voorbeeld is het verschil tussen introverte en extroverte 
werknemers (§ 4.4). Werknemers met een introvert karakter zijn eerder geneigd om een rustige werkplek, met zoveel 
mogelijk afscheidingen, te kiezen binnen het inrichtingsconcept. Extroverte werknemers daarentegen zullen naar 
verwachting eerder een werkplek kiezen aan of nabij een knooppunt van verkeersstromen binnen de kantooromgeving. Zij 
worden minder snel gehinderd door het voorbijlopen van anderen en hebben meer behoefte aan het onderhouden van 
contacten met collega's. Voorts zijn er ook mensen die graag naar buiten willen kijken omwille van het uitzicht, zij zijn 

geneigd om een werkplek te kiezen nabij een raampartij aan de gevel. 

Voorts wordt het voorkeursgedrag van een werknemer voor een nog onbepaald werkelement bepaald door het 
samenspel tussen de functionele behoefte vanuit het activiteitenpatroon en de persoonskenmerken en diens voorkeur voor 
fysieke en mentale aspecten van de werkomgeving en diens voorkeur voor een relatieve locatie van het werkelement Het is 
alleen de vraag of het inrichtingsconcept hieraan kan voldoen . 

6.3.5 Stap 5: Match tussen vraag en aanbod 

Tot dusver is alleen de vraagzijde bestudeerd vanuit het perspectief van de gebruiker. En zoals altijd is er ook een 
aanbodzijde waar de gebruiker weinig of geen invloed op heeft, dat wordt bepaald door de hoogte van de 
eindgebruikersparticipatie in het transformatieproces van het huidige huisvestingsconcept. Veelal is het participatieniveau 
beperkt, hoewel managers graag anders doen geloven, en hebben gebruikers te maken met externe factoren waar zij niet 
rechtstreeks invloed op uit kunnen oefenen. Hierbij moet gedacht worden aan de locatie en oriëntatie van de 
kantoorhuisvesting maar ook aan de plattegrond van de kantoorvloer met alle constructieve elementen en stijgpunten. 
Winsten Churchill zei in 1943 tijdens een toespraak in Britse Lagerhuis het volgende (Bonnes & Secchiaroli , 1995 in: Tabak, 
2009, p.24): We give shape to our buildings and they, in turn, shape us '. Dit principe wordt geïllustreerd in figuur 6-6. 

Figuur 6-6: Wisselwerking tussen het vastgoed en diens gebruiker, naar bewerking van (Mooij, 2002). 

Organisatie Vastgoed 

Deze en andere aspecten bepalen in grote lijnen de vrijheid en mogelijkheden van het indelings- en inrichtingsconcept 

voor de kantooromgeving bij een strategische ingreep in de huisvesting (in brede zin). Het indelingsconcept bepaalt de 
ruimtelijke relatie tussen de collectieve ondersteunende diensten en de verschillende werkelementen binnen de 
kantooromgeving. Het inrichtingsconcept is juist opgebouwd uit een combinatie van verschillende werkelementen in een 

vooraf bepaalde verhouding. 

Indien alle werkelementen in gebruik zijn welke het beste voldoen aan het voorkeursgedrag van de werknemer (de 
vraagzijde) zijn er drie mogelijkheden: (i) hij gaat voor zijn tweede of zelfs derde werkelement van keuze of (ii) hij gebruikt 
psychologische, sociale of ruimtelijke regulatiemechanismen om het gekozen type werkelement beter af te stemmen op zijn 
initiële voorkeurswensen of (iii) een combinatie van beide. Dit proces is weergegeven in figuur 6-7. 
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Figuur 6-7: Keuze is afhankelijk van voorwaarden vanuit de kantooromgeving. 

(Mate van) 
Persoonlijke controle 

m.b.v. regulatie· 
mechanismen 

Voorkeur voor een In gebruik name 
bepaald werkelement 1---1-----1 van een werkelement 
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Het PvE voor een activiteitgerelateerde huisvestingsconcept kent veelal ook een paragraaf ten aanzien van het 
gebruiksconcept. Hierin wordt vastgelegd welke wijze van werken door het management wordt gedragen. Naast geschreven 
gebruiksregels, waaraan bij misbruik consequenties zijn verbonden, heeft dit ook betrekking op ongeschreven, algemene 
normen en waarden die door de organisatie worden gedragen. De handhaving en naleving van deze gebruiksregels is 
afhankelijk van de bezettingsgraad binnen de kantooromgeving. Hierna volgen enkele voorbeelden. Het druist tegen een 
goed arbeidsethos in wanneer een werknemer een stilteruimte claimt om een telefonisch overleg te voeren of wanneer een 
werknemer een vergaderruimte gebruikt om zelfstandig aan een rapportage te werken. Bij misbruik is het de werknemer 
toegelaten om dit (eigenhandig) te corrigeren door de misbruiker te wijzen op de sociale regulatiemechnaismen en het 
betreffende werkelement zelf in gebruik te nemen. Verder is het mogelijk om een open werkelement met behulp van 
afscheidingswanden - ruimtelijke regulatiemechanismen -dusdanig aan te passen zodat het werkelement toch voldoet aan 
de behoefte aan privacy. Tot slot is het mogelijk om collega's met psychologische regulatieprocessen, gebaren en symbolen, 

tot een bepaald gedrag aan te sporen. 

6.4 Resumé 

Het conceptueel model representeert de gedachtegang van een gebruiker in zijn keuze voor een activiteitgerelateerd 
werkelement Het model is een vereenvoudigde weergave van een in werkelijkheid complex systeem van psychologische 
processen zoals blijkt uit het literatuuronderzoek voorafgaand aan dit hoofdstuk. Bovendien geeft het model dit proces weer 
als een lineair proces terwijl dit logisch gezien eerder een iteratief proces zal zijn. 

De kantooromgeving is namelijk een dynamische werkomgeving waarbij het binnenklimaat continu aan verandering 
onderhevig is. Gedurende de dag lopen gebruiker in en uit, wisselen zij van werkelement of verandert het binnenklimaat door 
invloeden van binnen- of buitenaf. Dat vraagt om continue aan- en bijsturing van het menselijk gedrag. Veelal zijn deze 
wisselende omstandigheden te beheersen met psychologische, sociale of ruimtelijke regulatiemechanismen. Indien dit niet 
het geval is begint het keuzeproces opnieuw met als consequentie dat zowel de arbeidsproductiviteit alsook de 
arbeidstevredenheid dalen. 

Het model is hierom noch voorschrijvend noch limitatief maar beoogt een bijdrage te leveren aan de beeldvorming en 
vormgeving van het praktijkonderzoek. In het volgende hoofdstuk wordt in detail besproken hoe dit is vormgegeven op basis 
van het conceptueel model en hoe de genoemde factoren zijn geoperationaliseerd. 
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7 Onderzoeksmethodiek 

• Beschrijving van de gekozen onderzoeksmethodiek in relatie tot het conceptueel model ter evaluatie van het 
activiteitgerelateerde huisvestingsconcept vanuit het perspectief van de eindgebruiker. 

• Verantwoording voor de keuze van de onderzoeksmethodiek, de voorbereiding en de praktische uitvoering van het 
praktijkonderzoek. 

7.1 Introductie 

Het conceptueel model, zoals beschreven in hoofdstuk 6, is in feite slechts een theoretische benadering van een in 
werkelijkheid complex systeem van psychologische processen die het menselijk gedrag in de gebouwde omgeving 
beïnvloeden (Leaman & Bordass, 1999). Dit vereenvoudigde model dient als leidraad om het voorkeursgedrag van 
werknemers in hun keuze voor een activiteitgerelateerd werkelement te voorspellen en te verklaren. 

De kerninhoud van dit hoofdstuk betreft een uiteenzetting van de wijze waarop het conceptueel model middels een 
praktijkonderzoek kan worden getoetst. Hierna volgt een beschrijving bij en de verantwoording voor de gekozen 
onderzoeksmethodiek. Daarin wordt een antwoord gegeven op deelvraag B uit§ 1.3: 
Hoe kan het voorkeursgedrag van een werknemer op een betrouwbare en valide wijze worden gemeten en bestudeerd? 

Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan de voorbereiding en de uitvoering van het praktijkonderzoek maar ook aan 
de nazorg en terugkoppeling van de onderzoeksresultaten. Zodanig voldoet de gekozen onderzoeksmethodiek aan 
doelstelling B in § 1.3: 
Het registreren van het voorkeursgedrag van werknemers binnen een dienstverlenende organisatie met een 
activiteitgerelateerd huisvestingsconcept met behulp van een betrouwbare en valide onderzoeksmethodiek. 

7.2 Casestudies 

Om het conceptueel model op waarde te toetsen is het noodzakelijk om onderzoeksdata te verzamelen. Een 
praktijkonderzoek onder eindgebruikers van een activiteitgerelateerde, non-territoriale kantooromgeving leent zich voor deze 
situatie het beste. In Nederland is de kennis en ervaring betreffende het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept 

gecentraliseerd bij enkele voorname onderzoeks- en ontwikkelingsbureaus, zoals het Center for People and Buildings 
(CfPB) in Delft, maar zeker ook bij kantoorinrichters en -ontwerpers alsook bij huisvestingsadviseurs van grote 
ingenieursbureaus. 

In tegenstelling tot de directe benadering van dienstverlenende organisaties, waarvan bekend is dat zij recentelijk een 
activiteitgerelateerd huisvestingsconcept hebben geïmplementeerd binnen de organisatie, is bewust de keuze gemaakt om 
het persoonlijke netwerk aan te wenden dat in de loop van het afstudeertraject is ontstaan. Via deze contacten zijn 
gerenommeerde marktpartijen, actief met het onderzoek, de ontwikkeling, de implementatie, de promotie en het vermarkten 
van het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept zowel schriftelijk als telefonisch benaderd met de vraag of zij op 
enigerwijze hun medewerking aan het onderzoek wilden verlenen . Hieruit zijn twee contacten voor voren gekomen die zowel 
geïnteresseerd als bereid waren om te assisteren bij het afstudeeronderzoek, dit zijn: 

- Royal Haskoning Bouwmanagement (BM), http://www.royalhaskoningbm.com - Mevr. E.A.M. (EIIis) ten Dam (Hoofd 
Adviesgroep Huisvestingsadvisering) ; 

- Veldhoen+Company, http://www.veldhoen.nl - Dhr. Gijs Nooteboom (Directeur) en Dhr. Joop Meijers (Projectleider). 
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Op basis van interviews en correspondentie met de genoemde contactpersonen is de vraagstelling en het onderwerp 
van het afstudeeronderzoek scherper gesteld. Verder is hen de vraag voorgelegd of zij binnen hun eigen netwerk, 
opdrachtgevers kenden die welwillend tegenover de medewerking aan een evaluatief onderzoek stonden van het eigen 
activiteitgerelateerde huisvestingsconcept. Soortgelijke evaluatieonderzoeken, ook wel Post Occupancy Evaluation of POE 
genoemd, passen binnen het huisvestingsadviestraject, dat geldt zeker voor pilot-projecten (Harrison et al. , 2004}. Vandaar 
dat het niet lastig bleek om geschikte kandidaat dienstverlenende organisaties te vinden om het praktijkonderzoek bij uit te 
voeren. Uit praktische overweging, waarover in § 7.4.4 meer, is besloten om het praktijkonderzoek te beperken tot vier 
casestudies, dit zijn geworden: 

- Vanuit Veldhoen+Company: 

Case 1: Gemeente Deurne- contactpersonen Mevr. Roelie Kruiderink en Dhr. Paul Wijers 
Case 11: Het Woonbedrijf in Eindhoven- contactpersoon Dhr. Paul Minke 

- Vanuit Royal Haskoning BM: 
Case lil: Gemeente Maastricht- contactpersonen Mevr. Luciënne Niessen en Dhr. Leon Geilen 
Case IV: Shell EPT-RPW in Rijswijk- contactpersoon Dhr. Aad Vermeer 

De onderlinge communicatie met de vier organisaties is, op een korte introductie en kennismaking geïnitieerd door de 
hoofdbegeleiders na, direct verlopen met de laatstgenoemde contactpersonen. Het betreffen voortrekkende, leidinggevende 
personen die hetzij als hoofd facilitair bedrijf (FM en ICT), humanresourcesmanager (HRM) of als projectleider innovatieve 
huisvesting van dichtbij betrokken zijn geweest in het hele huisvestingsadviestraject, van initiatief tot uitvoering alsook bij de 
evaluatie. Ook intern is hun functie en betrokkenheid bij de verandering van het huisvestingsconcept als zodanig bekend. 

In interviews met de genoemde contactpersonen is de informatie betreffende het doel en het belang van het onderzoek 
voor zowel de wetenschap alsook voor de betrokken organisatie gecommuniceerd. Verder was de inhoud van deze 
gesprekken gericht op de onderlinge kennismaking en het afstemmen van wederzijdse belangen. Voorts zijn afspraken 
gemaakt over de communicatie- en informatievoorziening en over de praktische aspecten van het praktijkonderzoek. Deze 
(on)mogelijkheden zijn situatie afhankelijk en komen in het vervolg van dit hoofdstuk nog aan bod. 

Tot slot, ten behoeve van het afstudeeronderzoek en om de eigen kennis en ervaring op het gebied van 
huisvestingsadvisering te verruimen, is in onderling overleg besloten om bij Royal Haskoning BM in Nijmegen een 
afstudeerstage te doorlopen in de periode van juni 2009 tot en met januari 2010. 

7.3 Dataverzamelingsmethodiek 

7.3.1 Algemeen 

Het praktijkonderzoek dient twee doelen. Vanuit het onderzoeksveld en de wetenschap leidt de toetsing van het conceptueel 
model tot beter en hernieuwd inzicht in het voorkeursgedrag van werknemers binnen een activiteitgerelateerd 
inrichtingsconcept. De kennis en inzichten die hieruit volgen kunnen als input dienen in het huisvestingsadviestraject, 
zodanig dat toekomstige huisvestingsconcepten beter aansluiten op de kenmerken van de organisatie en diens werknemers 
wat op langere termijn leidt tot een verbetering van het prestatievermogen van de betreffende organisatie middels een 
verhoging van de arbeidsproductiviteit en de -tevredenheid. Daarnaast levert het praktijkonderzoek voor de participerende 
organisaties direct een bijdrage op als evaluatie-instrument voor het functioneren van de pilot-omgeving van het 
activiteitgerelateerde huisvestingsconcept vanuit het perspectief van de eindgebruiker. Dit kan leiden tot aan- en bijsturing -
optimalisatie- van het huidige huisvestingsconcept vooraleer dit concept organisatiebreed wordt toegepast. 

Om aan beide doelstellingen te voldoen moet het conceptueel model getransformeerd worden naar een model voor het 
praktijkonderzoek. Dit model is weergegeven in figuur 7-1. Het praktijkonderzoek berust op drie pijlers of informatiebronnen 
die elk afzonderlijk op enigerwijze gerelateerd zijn aan het voorkeursgedrag van de eindgebruiker (zie conceptueel model}. 
Hierna volgt een toelichting bij dit model. 



Figuur 7-1: Onderzoekmethode voor de evaluatie van het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept vanuit het perspectief van de eindgebruiker. 
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Het praktijkonderzoek voor de vier casestudies behelst telkens drie activiteiten, die weergegeven worden als drie 
cirkels. De eerste stap is een bestudering van het PvE voor het huisvestingsconcept (zie § 7.3.2) , hieruit volgt onder meer 
hoe de kantooromgeving gebruikt dient te worden volgens het management, de adviseurs en ontwerpers. De tweede stap is 
een activiteitenmeting of observatie (zie § 7.3.3), hieruit moet blijken hoe de kantooromgeving daadwerkelijk wordt gebruikt. 
Aansluitend wordt een enquête onder de eindgebruikers afgenomen (zie§ 7.3.4) waaruit moet blijken welke kenmerken van 
de werkomgeving bepalend zijn in het voorkeursgedrag en het handelen van de eindgebruiker. 

De toegevoegde waarde van dit model volgt uit de koppeling van deze informatiebronnen. Allereerst komen de 
snijvlakken tussen de cirkels aan bod. Uit een vergelijking tussen het beoogde en het werkelijke gebruik van de 
kantooromgeving volgt een probleemsignalering van mogelijke knelpunten in het bestaande huisvestingsconcept. Uit de 
vergelijking tussen het voorkeursgedrag van de eindgebruikers en het werkelijke gebruik volgt een verklaring voor mogelijke 
knelpunten c.q. de mismatch tussen het beoogde en werkelijke gebruik. Wanneer het voorkeursgedrag van de 
eindgebruikers vervolgens wordt vergeleken met het beoogde gebruik resulteert dit in mogelijke aanknopingspunten ter aan
en bijsturing van het bestaande huisvestingsconcept. Tot slot, wanneer alle meetresultaten op de juiste wijze worden 
gekoppeld en geïnterpreteerd, met andere woorden het snijvlak van de drie cirkels, leidt dit tot een optimalisatie van het 
huisvestingsconcept vanuit het perspectief van de eindgebruiker: de werknemer. Daarmee wordt voldaan aan de doelstelling 
van het praktijkonderzoek. Hierna volgt een gedetailleerde beschrijving en verantwoording bij de gekozen 
dataverzamelingsmethodiek op basis van de drie pijlers van het zojuist besproken model. 

7.3.2 Programma van Eisen (PvE) voor het huisvestingsconcept 

De inhoud van het PvE voor het huisvestingsconcept 

Het Programma van Eisen (PvE) voor het huisvestingsconcept van een dienstverlenende organisatie is een rapportage 
waarin is vastgelegd aan welke kwalitatieve en kwantitatieve kaders het kantoorgebouw, de indeling, de inrichting met de 
werkelementen alsook de ondersteunende faciliteiten moeten voldoen om het nieuwe werken zo optimaal mogelijk te kunnen 
ondersteunen binnen de kenmerken, de voorwaarden en de middelen van de betreffende organisatie. 

Het eindproduct komt veelal tot stand uit de samenwerking binnen een projectteam, samengesteld uit enkele 

voortrekkende personen binnen de betreffende dienstverlenende organisatie, een interne projectleider en een externe 
huisvestingsadviseur. Het product is gebaseerd op een grondige organisatiestructuuranalyse van de werkprocessen, de 
medewerkers, de afdelingen en hun onderlinge relaties. Het resultaat is een afweging tussen de wensen en eisen van de 
organisatie, de praktische mogelijkheden en de financiële middelen die aan het project ter beschikking staan. Er is geen 



officiële richtlijn waarin staat vermeld hoe de genoemde onderdelen gerapporteerd dienen te worden. Dit wordt door de 
betrokken partijen onderling afgesproken, waarbij de huisvestingsadviseur als expert een voortrekkende, leidinggevende 
functie heeft. De huisvestingsadviseur maakt daarbij veelal gebruik van een eigen bedrijfs template voor het opstellen van 
een PvE voor het huisvestingsconcept. Het huisvestingsconcept is veelal ingedeeld in een indelings-, inrichtings- en 
gebruiksconcept (zie begrippenlijst). 

Het belang van het PvE voor het huisvestingsconcept 

Het PvE voor het huisvestingsconcept is voor iedere casestudie het uitgangspunt geweest voor de analyse en uiteindelijk 
ook de benchmark waartegen de resultaten van het praktijkonderzoek werden afgemeten, zoals staat beschreven in § 7.3.1. 
Dit omvangrijke document bevat veel relevante informatie voor het onderzoek. Naast een beschrijving van de organisatie en 
diens doelstellingen (SMART geformuleerd) ten aanzien van het nieuwe huisvestingsconcept, geeft dit document ook 
informatie over de werkprocessen en de gebruikers van de nieuwe kantooromgeving. 

In het gebruiksconcept is vastgelegd in welke hoedanigheid het nieuwe werken vormt krijgt en hoe de gebruikers hun 
nieuwe werkomgeving dienen te gebruiken. Veelal betreft dit enkel een aantal basisregels zoals het niet mogen telefoneren 
in een stiltezone, het bureau schoon achterlaten na gedane arbeid of wanneer iemand langer dan een uur verwacht weg te 
blijven (clean desk policy), de mate waarin (groeps-) personalisatie is toegestaan of het afstaan van een werkelement in het 
kader van een eerste gebruiksrecht voor bepaalde personen. 

Een activiteitenmeting of observatie is een geschikt, maar impopulair instrument om de naleving van deze en andere 
gebruiksregels of collectieve afspraken te toetsen (§ 7.3.3). Echter, informatie betreffende aangewezen, persoonsgebonden 
werkelementen, het zogenaamde eerste gebruiksrecht, is wel degelijk relevant om mee te nemen in het praktijkonderzoek. 
Dat geldt ook voor andere afspraken die vermeld staan in het gebruiksconcept en afwijken van de algemene kenmerken van 
het principe van het non-territoriale activiteitgerelateerde kantoorconcept (§ 2.3). 

Naast informatie over het gebruiksconcept bevat het PvE ook relevante informatie over het indelings- en het 
inrichtingsconcept voor de kantooromgeving. Uit plattegronden en vlekkenplannen is op te maken waar de stijgpunten zijn en 
te voorspellen hoe het circulatiepatroon of de routing binnen de kantooromgeving zich ontwikkeld. De ligging van belangrijke 
magneetfuncties, zoals een reprofaciliteit met kopieer- en printapparaten, een pantry of de koffieautomaat, heeft ook veel 
effect op het gebruik van de verkeersruimten, zoals blijkt uit§ 5.6. Daarnaast geven plattegronden een indicatie van de mate 
van integratie en segregatie van de verschillende werkelementen binnen de kantooromgeving. Tot slot geeft een plattegrond, 
zoals in het voorbeeld van figuur 7-2, een beeld van de aantallen, de mate van differentiatie en de verhouding tussen de 
verschillende werkelementen binnen de kantooromgeving. 

Figuur 7 ·2: Het Woonbedrijf · plattegrond 1 everdieping Be riagelaan 22-26, Eindhoven- overzicht werkelementen. 
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Aansluitend bevat het document veelal een geïllustreerde beschrijving van de technische en ergonomische eisen 
alsook de kwaliteit van het kantoormeubilair en de overige inrichtingselementen. In combinatie met de keuze voor het kleur
en materiaalgebruik ontstaat aldus een beeld van de belevingskwaliteit en het imago die de kantooromgeving naar de 
interne en externe klant uitstraalt. Al deze elementen tezamen bepalen in grote lijnen de wijze waarop het onderzoek 
uitgevoerd kan worden en hoe de resultaten in een later stadium geïnterpreteerd dienen te worden. 

7.3.3 Observatie c.q. activiteitenmeting, bezettingsgraadmeting 

Een observatie of liever gezegd een activiteitenmeting heeft als doel: het registreren van het menselijk gedrag binnen de 
gebouwde omgeving. In dit kader heeft de observatie ten doel het registreren van het voorkeursgedrag van werknemers 
binnen een dienstverlenende organisatie met een activiteitgerelateerd huisvestingsconcept. De feitelijke evaluatie van het 
huisvestingsconcept kan pas plaatsvinden indien bekend is hoe de kantooromgeving daadwerkelijk wordt gebruikt, vandaar 
dat het van belang is om dit gedrag op een betrouwbare en valide wijze te meten. Indien dit zorgvuldig gebeurt, is het 
mogelijk om bijvoorbeeld informatie te verzamelen over de volgende aspecten: 

- Het activiteitenpatroon per type werkelement of per locatie; 

- De gemiddelde bezettingsgraad per werkelement en per overleg- en vergaderruimten; 

- De spreiding in de bezettingsgraad op basis van piek- en dalmomenten; 

- De verhouding tussen individuele en groepsactiviteiten; 

- Het aantal wisselmomenten per werkelement of per tijdseenheid; 

- Naleving van de collectieve afspraken of gebruiksregels. 
In de komende paragrafen volgt een beschrijving van de werkwijze, waarin uiteengezet wordt hoe de activiteitenmeting is 
voorbereid en uitgevoerd. 

Locatie 

In de interviews met de contactpersonen bij de vier deelnemende organisatie, voorafgaand aan het onderzoek, is duidelijk 
afgesproken welke organisatiedelen of afdelingen aan het onderzoek hun medewerking zouden verlenen. Daarbij is rekening 
gehouden met de gewenste respons ten behoeve van het onderzoek en de belasting voor de betreffende organisatie( delen). 
Naast een algemene kennismaking ging het interview ook in op het PvE voor het huisvestingsconcept om de correctheid en 
actualiteit van de gegevens te controleren (zie ook § 7.2). De interviews werden afgesloten met een rondleiding door de 
onderzoekslocatie, waarbij een toelichting werd gegeven ten aanzien van gebruiksregels en bevindingen uit eerdere 
evaluatieonderzoeken. Eventuele (fysieke) wijzigingen aan het inrichtingsconcept ten opzichte van het PvE vanuit het 
huisvestingsconcept die tijdens de rondleiding werden geconstateerd, bijvoorbeeld defecte werkelementen, zijn direct ter 
plaatse verwerkt in het voorbereidingswerk voor het praktijkonderzoek. 

Figuur 7-3: Het Woonbedrijf - plattegrond te verdieping Serlagelaan 22-26, Eindhoven- overzicht observatieroute. 
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Werkwijze 

Na de interviews en de kennismaking met de onderzoekslocatie zijn de instrumenten voor de activiteitenmeting 
geactualiseerd. Daarbij is een inventaris gemaakt van de verschillende activiteitgerelateerde werkelementen per locatie. 
Vervolgens zijn deze werkelementen gecodeerd en in de plattegrond weergegeven naar het voorbeeld van figuur 7-3. Tot 
slot is een logische opname route bepaald, op basis waarvan de activiteiten op ieder werkelement gemeten konden worden, 
rekening houdend met fysieke obstakels e.d. , zodanig dat mogelijke gebruikers zo min mogelijk worden gestoord gedurende 

de observatieperiode en met hun reguliere werkzaamheden door kunnen gaan. Op basis van deze opname route is een 
observatieformulier samengesteld waarin de werkelementen elkaar op een logische wijze opvolgen volgens de bepaalde 
looproute. In bijlage 11 is een voorbeeld gegeven van een observatieformulier. 

Tabel7-1 : Overzicht van de gehanteerde categorieën kantooractiviteiten voor de activiteitenmetingen. 

8. Informeel overleg aan de 
werkplek 

9. Informele conversatie 

10. F Wel in gebruik een 
karakter. Het is van tevoren gepland en meeslal is er een 

en een agenda van het overleg. Bijv . een functioneringsgesprek 

11 . Pr Wel in gebruik Presenteren 

12. 

13. L Wel in gebruik Pauzeren op de werkplek 

14. # Wel in gebruik 

16. e 

17. a 

18. o Wel in gebruik 

Periode 

Met uitzondering van case 111 , de gemeente Maastricht, is per case, na onderling overleg met de contactpersonen, 
gedurende één werkweek een activiteitenmeting uitgevoerd. Ten behoeve van het onderzoek werden de resultaten van een 
recente reeds verrichtte bezettingsgraadmeting door Royal Haskoning BM aan het afstudeeronderzoek beschikbaar gesteld. 
Door middel van een opnameronde langs alle werkelementen zijn ieder half uur of heel uur, afhankelijk van de situatie en de 

gemaakte afspraken, de activiteiten gemeten op de vooraf geïdentificeerde werkelementen volgens een vooraf bepaalde 
opname route. Deze opname route duurt tussen de 5 en 10 minuten, afhankelijk van de situatie, zoals de bezettingsgraad op 



het bewuste moment en eventueel oponthoud veroorzaakt door aanspraak van medewerkers. De eerste meting vond 

doorgaans plaats om 8:00 en de laatste om 17:30, afhankelijk van de gemiddelde werktijden van de werknemers bij de 
betreffende organisaties. In de planning van de opnamemoment is voor zover mogelijk rekening gehouden met de 
lunchperiode. Onafhankelijk van de situatie zijn er dagelijks minimaal1 0 meetmomenten per werkelement geïnventariseerd. 

Uitvoering 

Per werkelement is gedurende de genoemde periode in tabel 7-2 op ieder meetmoment middels een observatieformulier (zie 
bijlage 11) vastgelegd of én hoe dit werkelement werd gebruikt. Het gebruik van de werkelementen is vastgesteld op basis 
van 13 standaard categorieën voor kantooractiviteiten. Deze indeling zoals weergegeven in tabel 7-1 is een afgeleide van 

tabel 4-2 in § 4.2.5. Naast de genoemde categorieën is bovendien per werkelement geregistreerd hoeveel personen 
betrokken waren bij het formeel of informeel overleg of aan het pauzeren waren. Tot slot, daar waar dat mogelijk, is binnen 
de categorie beeldschermwerk onderscheid gemaakt tussen vier subcategorieën 

7.3.4 Enquête 

Doel en belang 

Het doel van de enquête c.q. vragenlijst is tweeledig (zie § 7.3.1 ). Enerzijds dient de enquête ertoe om het conceptueel 
model te toetsen en om te achterhalen of er een verband bestaat tussen de persoonskenmerken van een werknemer en 
diens voorkeur voor specifieke eigenschappen van zijn werkomgeving, wat later als input gebruikt kan worden in 
besluitvormingsprocessen omtrent (des-)investeringen in de huisvesting (in brede zin). Anderzijds dient de enquête ertoe om 
voor de vier participerende organisaties de prestatie van de verschillende werkelementen binnen de kantooromgeving te 
bepalen . Hiertoe vindt een inventarisatie plaats van de redenen waarom een werknemer een zeker werkelement positief 
waardeert of juist mijdt en voor welke kantooractiviteiten het betreffende werkelement geschikt wordt geacht. 

Het eerstgenoemde is vooral van belang voor het onderzoeksveld naar kantoorinnovatie en kan later als input 
meegenomen worden in de huisvestingsadvisering voor dienstverlenende organisaties. Het laatstgenoemde staat daar los 
van en is bedoeld om mogelijke verschillen tussen het beoogde en werkelijke gebruik van de kantooromgeving te verklaren. 

Operationalisatie van het conceptueel model 

De eindgebruikers van de activiteitgerelateerde non-territoriale kantooromgevingen die in dit onderzoek zijn betrokken 
hebben allen een (digitale} vragenlijst voorgelegd gekregen. Deze vragenlijst is gebaseerd op het conceptueel model (figuur 
6-1) en beoogt de volgende variabelen te meten: algemene persoonskenmerken, de behoefte aan privacy en concentratie, 
de behoefte aan sociale interactie en communicatie, de voorkeur voor fysieke en mentale eigenschappen van de 
werkomgeving, de voorkeur voor een relatieve locatie van een werkelement, de voorkeur voor een specifiek werkelement en 
het gebruik van de kantooromgeving. 

Om de vragenlijst voor de enquête te construeren moeten deze variabelen eerst worden geoperationaliseerd in 
meetbare eenheden. Dit proces is weergegeven in het overzicht van bijlage 111. De eerste kolom in dit overzicht geeft een 
korte beschrijving of definitie van de variabele. In de tweede en derde kolom is aangegeven hoe de betreffende variabele 
wordt gemeten. Indien het een factor betreft, geeft de tweede kolom aan uit welke nieuwe variabelen deze is samengesteld. 
Wanneer de variabele abstract is, geeft de derde kolom aan met welke indicatoren de variabele is gemeten. In de laatste 
kolom wordt zo nodig nog een toelichting gegeven betreft de gekozen vraagstelling. 

Naast de genoemde variabelen uit het conceptueel model dient de enquête in de tweede plaats er ook toe om de 
prestatie van de diverse werkelementen te bepalen . Hiertoe worden de functionaliteit van de diverse werkelementen om 
bepaalde kantooractiviteiten te ondersteunen alsook de redenen voor een werknemer om een werkelement al dan niet te 
mijden meegenomen in de enquête en gemeten. De enquête is opgebouwd uit acht delen, deel A tlm H, waarbij in elk deel 
één variabele aan bod komt. De resulterende vragenlijst met instructies is opgenomen in dit rapport als bijlage IV. 
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Verspreiding van de vragenlijst 

Het nieuwe werken kenmerkt zich door een vergaande digitalisering van het werken. Niet alleen de onderlinge communicatie 

maar ook de distributie en archivering van informatie en documenten vindt plaats in een digitale omgeving. Informatie is tijd

en plaatsonafhankelijk beschikbaar. Managers die deze filosofie aanhangen streven naar een 'paperless office' (Laing & 
Duffy, 1998), dat geldt in sterke mate voor casestudies 11 en 111 , het Woonbedrijf en de gemeente Maastricht. Desgevraagd is 

een onderscheid gemaakt tussen de verspreiding en opbouw van een papieren en een digitale enquête op basis van de 

wensen van de contactpersonen van de deelnemende organisaties. In het geval van case IV is bovendien afgesproken dat 
alle communicatie naar de werknemers toe, waaronder de introductiebrief, de invulinstructies alsook de enquête in het 

Engels geschied. De reden hiervoor is dat een groot deel van de werknemers op de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling 

RPW bij Shell International Exploration & Production in Rijswijk niet de Nederlandse nationaliteit bezit en de onderlinge 

communicatie in het Engels geschied. 

Het verkrijgen van een redelijke respons op de enquête verdient enige aandacht en voorbereiding. De deelnemende 

organisaties geven aan dat de werknemers al veel vragenlijsten voorgelegd hebben gekregen en mogelijk 'enquête moe' 
kunnen zijn. Hoewel zij zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie voor de rest van de organisatie, als eerste gebruikers van 

de pilot-omgeving voor het nieuwe huisvestingsconcept, is het niet mogelijk om hen te dwingen om de vragenlijst in te vullen. 

Hoewel er vanuit het management werktijd is gereserveerd voor dergelijke evaluatieonderzoeken krijgt de primaire 

taakstelling uiteraard voorrang. Om toch een hoge respons te krijgen is met de volgende zaken zoveel mogelijk rekening 

gehouden: 

- Het beperken van de invultijd tot een maximum van 15 minuten; 

- De vraagstelling vereenvoudigen door het vermijden van open vragen, waardoor ook de verwerking eenvoudiger 
wordt; 

- Het voorzien in duidelijke invulinstructies bij heldere en korte vraagstellingen waarbij het gebruik van moeilijk of 

dubbelzinnige begrippen wordt vermeden; 

- Een persoonlijke benadering met zorgvuldige voorbereiding en open informatieverstrekking. 

Voorafgaand aan het praktijkonderzoek hebben alle werknemers van de deelnemende organisaties een introductiebrief 

ontvangen via de e-mail na vooraankondiging van de betreffende contactpersonen. Een voorbeeld van de introductiebrief is 
in dit rapport opgenomen als bijlage I. De introductiebrief is verstrekt op basis van verkregen personeelsbestanden. In de 

introductiebrief zijn een aantal punten opgenomen om enerzijds belangstelling op te wekken voor het onderzoek en 
anderzijds de werknemers te informeren over datgene dat hen staat te wachten. De inhoud van de introductiebrief bevat, in 

overleg met de contactpersonen, in ieder geval de volgende elementen: 

- Het doel en het belang van het onderzoek voor de organisatie en de wetenschap; 

- Een toelichting ten aanzien van de wijze waarop de resultaten gebruikt zullen worden; 

- Een toelichting over de waarborging van de anonimiteit van de respondenten; 

- Een instructie ten aanzien van de distributie en het verzamelen van de ingevulde vragenlijsten; 

- Waar en bij wie de werknemers terecht kunnen voor aanvullende informatie of vragen. 

De papieren enquête werd gedurende de observatieperiode (tabel 7-2) aan de aanwezige werknemers op de 
onderzoekslocatie persoonlijk overhandigd met het verzoek om de vragenlijst uiterlijk aan het einde van de week ingevuld te 

retourneren in een vooraf aangewezen postvak. Aan het einde van de week kregen zij via de contactpersoon per e-mail een 

herinnering hiervan. Voor het Woonbedrijf en de gemeente Maastricht is de papieren vragenlijst één-op-één omgezet naar 

een digitale versie met behulp van een online onderzoeks- en evaluatietool, genaamd Surveyworld dat ontwikkeld is door 

SyncForce (http://www.surveyworld.net). Op de begindatum van de activiteitenmeting (tabel 7-2) hebben alle werknemers, 

volgens het aangeleverde personeelsbestand, een e-mail ontvangen met daarin een link naar de locatie van de online 
enquête. Daarbij konden zij aangeven wel of niet mee te willen werken aan het onderzoek. Diegenen waarvan geen reactie 

werd ontvangen kregen een automatische herinnering op 31 augustus 2009. Daarna hadden zij nog één week om te 

reageren op het verzoek. De onderstaande tabel 7-2 geeft een overzicht van de onderzoeksgegevens en de respons. 
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Tabel7·2: Overzicht afname praktijkonderzoek bij casestudies. 

7.4 Verantwoording gekozen methodiek 

De verantwoording voor de gekozen onderzoeksmethodiek is wellicht het meest belangrijke onderdeel in deze bespreking. 
Voor ieder onderzoek geldt dat de meetresultaten aan drie aspecten moeten voldoen. De resultaten moeten representatief, 
betrouwbaar en valide zijn (Baarda & de Goede, 2001 ). Alleen wanneer aan alle drie deze voorwaarden is voldaan, voldoet 
het onderzoek aan de wetenschappelijke norm. Echter, in de praktijk blijkt dat er veel invloedsfactoren zijn die dit 
bemoeilijken. In de komende paragrafen wordt nogmaals uiteengezet onder welke omstandigheden het onderzoek is 
uitgevoerd en hoe in de voorbereidingsfase met deze invloedsfactoren rekening is gehouden. 

7 .4.1 Representativiteit 

Een steekproef is representatief indien de respondenten hieruit een goede afspiegeling vormen van de populatie ofwel de 
kenmerken van de groep of het geheel vertegenwoordigen (Baarda & de Goede, 2001 ). In case I, 11 en IV is de 
onderzoekslocatie een pilot-project, bedoeld ter evaluatie van het nieuwe huisvestingsconcept alvorens dit concept 
organisatiebreed wordt toegepast. De steekproefomvang is gelijk aan de populatie omdat alle reguliere gebruikers van de 
pilot-omgeving deelnemen aan het onderzoek. Case 111 , de gemeente Maastricht, is hierop een uitzondering omdat het 
activiteitgerelateerde huisvestingsconcept organisatiebreed in het nieuwe stadskantoor (Mosae Forum) is toegepast. De 
activiteitenmeting van januari 2009, waarvan de data door Royal Haskoning BM beschikbaar is gesteld, is uitgevoerd voor 
het hele stadskantoor. Echter, van de circa 1.400 gebruikers van Mosae Forum, nemen er slechts 289 deel aan de enquête 
om de organisatie niet over te belasten. Dit kan problemen geven met de interpretatie van de vergelijking van de resultaten. 

Een belangrijke invloedsfactor voor de representativiteit van de meetresultaten is de periode waarin de meting wordt 
verricht. De bouwvakantie voor de regio Zuid-Nederland was in 2009 vastgesteld voor week 32 tlm 34. De nasleep van de 
bouwvakantie en schoolvakantie heeft duidelijk invloed gehad op de personeelsbezetting voor de casestudies in Noord
Brabant en Limburg. Dat blijkt onder meer uit het aantal niet-reacties in tabel 7-2. Ondanks dat de helft van de werknemers 
niet heeft gereageerd op het verzoek, vermoedelijk door vakantie of verlof, is de respons met een gemiddelde van 42% hoog 
genoeg om te spreken van een representatieve steekproef. 

Met uitzondering van case I en IV, de gemeente Deurne en Shell EPT-RPW, is niet bekend hoeveel werknemers 
gedurende de onderzoeksperiade volgens de vakantieplanning op verlof of met vakantie waren. Uit het aantal niet-reacties is 
op te maken dat de bezettingsgraad aanzienlijk lager is in vergelijking tot een reguliere werkweek. Echter, door tegenstrijdige 
of ontbrekende informatie is niet vast te stellen wat het exacte effect is van de zomervakantie op de personeelsbezetting. Dat 
is niet onoverkomelijk aangezien een hoge bezettingsgraad in het kader van de doelstelling van het onderzoek geen vereiste 
is. In drukke perioden hebben werknemers minder keuzevrijheid om een werkelement naar keuze te kiezen en moeten zij 
zich schikken naar de omstandigheden. Indien de bezettingsgraad laag is, zoals in de zomerperiode, geeft dat werknemers 
juist de kans om uiting te geven aan hun voorkeur voor bepaalde locatiekenmerken en eigenschappen van de 
werkomgeving. Echter, omdat de bezettingsgraad niet representatief is voor andere perioden in het jaar kan dit niet als 
uitgangspunt dienen voor een bepaling van de huisvestingsbehoefte van de organisatie, in termen van aantallen en typen 
werkelementen . 

De vakantieperiode heeft ook op andere wijze invloed op de meetresultaten. Voor dienstverlenende organisaties 
kenmerkt de zomerperiode zich doorgaans als een slappe tijd waarin het aantal lopende opdrachten beduidend lager is ten 
opzichte van andere perioden in het jaar. Dat heeft invloed op het activiteitenpatroon van de werknemers. In combinatie met 
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een lagere personeelsbezetting betekent dit dat werknemers veelal ruimer omgaan met de vigerende gebruiksregels en 

omgangsnormen dan normaal het geval zou zijn. Afwezigheid van team- of afdelingshoofden speelt daarbij naar verwachting 
ook een rol. 

Tot slot, in een activiteitgerelateerd gebruiksconcept worden medewerkers geacht van werkplek te wisselen wanneer zij 
activiteiten van een andere aard moeten gaan uitvoeren. Bovendien worden zij geacht om het clean-desk-policy na te leven. 
Een lagere personeelsbezetting leidt onherroepelijk ertoe dat medewerkers soepeler omgaan met deze en andere 

(geschreven) gebruiksregels en omgangsnormen. Hierdoor is het mogelijk dat de resultaten een vertekend beeld geven van 
de werkelijke situatie. 

7.4.2 Betrouwbaarheid 

Over het algemeen geldt dat hoe minder een meting afhankelijk is van toeval des te betrouwbaarder de meting is (Baarda & 

de Goede, 2001 ). Om dat te bewerkstelligen moet bekend zijn waar de toevalsfactor in zit. In het geval van de 
activiteitenmeting ligt de toevalsfactor verborgen in de aard van de activiteiten. 

Volgens Tabak (2009) zijn kantooractiviteiten te classificeren op basis van vijf eigenschappen§ 4.2.4. In het kader van 
de betrouwbaarheid zijn de eigenschappen: frequentie, tijdsduur en locatie, het meest relevant. Het merendeel van de 
activiteiten hebben een zekere regelmaat. Bijvoorbeeld steevast lunchen van 12:00 tot 12:45 uur of een wekelijks 

werkoverleg op maandag ochtend. Afgezien van de frequentie hebben activiteiten ook een bepaalde tijdsduur. Dat kan 
variëren van enige minuten voor een telefoongesprek of koffie pauze tot enkele uren voor een vergadering. Tot slot bepaalt 
het werkelement grotendeels welke activiteiten daar uitgevoerd kunnen worden op basis van de eigenschappen van het 
werkelement 

Voor de gekozen methodiek betekent dit concreet dat de kans op registratie voor bepaalde activiteiten, op een bepaald 
werkelement, groter is dan voor andere. Ondanks dat er per werkelement minimaal 50 meetmomenten zijn, gaat het 
tenslotte om momentopnames. Op basis van het activiteitenpatroon is de registratiekans voor de categorie beeldschermwerk 
groter dan de kans op de registratie van een telefoongesprek. Verder is het functieprofiel een determinant voor het 
activiteitenpatroon van een gebruiker. Zo zal een projectmanager vaker e-mailen en meer telefonisch overleg voeren in 
vergelijking tot een bouwtekenaar. Aan de andere kant is het mogelijk dat zij meerdere vensters c.q. toepassingen open 
hebben staan en net voor het opname moment daartussen schakelen. 

Om een betrouwbaar beeld te krijgen van het activiteitenpatroon, bij gebruikmaking van dezelfde methodiek, moet op 
een ander moment op dezelfde wijze en liefst frequenter een herhalingsmeting uitgevoerd worden, waarna de resultaten 
worden vergeleken met de eerste meting. Bij voorkeur in een representatieve periode van het jaar. 

7.4.3 Validiteit 

Validiteit betekent dat je meet wat je beoogt te meten (Baarda & de Goede, 2001 ). Betrouwbaarheid garandeert niet dat een 
meting valide is. Echter, indien een meting onbetrouwbaar is, kan deze nooit valide zijn. Het grootste gevaar bij een 
activiteitenmeting is, dat het gedrag van de geobserveerde verandert, wanneer hij zich bewust is van het feit dat hij 
geobserveerd worden. Dit nadeel van observatiestudies staat ook bekend als het Hawthorne- of Heisenberg-effect 

Over het algemeen houden mensen er niet van wanneer anderen, in het bijzonder collega's, direct zicht hebben op hun 
beeldscherm of monitor in verband met een inbreuk op hun privacy. Dat is zeker het geval wanneer zij niet-werkgerelateerde 
zaken aan het uitvoeren zijn. Vlak voor de opname ronde zullen zij van activiteit wisselen opdat dit niet geregistreerd wordt. 
Afgezien van een goede informatievoorziening aan de medewerkers betreft het doel en de werkwijze van het onderzoek kan 
dit niet voorkomen worden. 

Daarnaast is het belangrijk om te weten welke invloed de periode heeft op de samenstelling van het activiteitenpatroon 
(zie § 7.4.1 ). Het is de vraag of dit beeld sterk wijzigt tussen drukke en slappe perioden of dat de verhouding gelijk blijft met 
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uitzondering van het percentage in gebruik. Om hier een antwoord op te formuleren dient een herhalingsonderzoek 
uitgevoerd te worden. 

Tot slot leiden enkele organisatie specifieke eigenschappen ertoe dat niet voor 100% zeker kan worden vastgesteld of 
datgene wat gemeten wordt wel correct is. Met de contactpersonen binnen de organisatie is afgesproken dat de 
medewerkers zo min mogelijk belast mogen worden tijdens het onderzoek. De aanwezigheid van de observator dient zo 
onopvallend mogelijk te zijn om de productiviteit te waarborgen. Om die reden is ervoor gekozen om ieder (half) uur een 
opname ronde te maken waar frequenter meten wenselijk was om de betrouwbaarheid te vergroten. 

Wanneer medewerkers in een gesloten werkelement zitten is het lastig om exact te registreren welke activiteit op dat 
werkelement wordt uitgevoerd. Moderne team- en overlegruimten zijn vaak uitgerust met een flip-over, whiteboard en LCD 
scherm I beamer. Wanneer deze audiovisuele hulpmiddelen ter ondersteuning gebruikt worden, ontstaat er een grijs gebied 
tussen de activiteitencategorieën: brainstormen, presenteren en (in)formeel overleg. Het is denkbaar dat medewerkers deze 

middelen gebruiken om in overleg de planning c.q. agenda voor de komende periode door te spreken. De vraag luidt of er in 
dat geval sprake is van formeel overleg, omdat dit overleg is vastgelegd in de agenda, of toch van presenteren. Om hier 
helderheid in te verschaffen is ervoor gekozen om de categorieën brainstormen en presenteren te laten vervallen. 

Tot slot zijn er ook situaties denkbaar waarbij de observator geen direct zicht heeft op het beeldscherm. Daarbij is het 
niet mogelijk om dat te forceren aangezien de werknemers dan gestoord worden in hun werkzaamheden. Indien zij 
beeldschermwerk verrichten wordt dat als zodanig geregistreerd en niet uitgesplitst naar de vier subcategorieën. In de 
analysefase zijn deze gecorrigeerd naar de verhouding binnen de subcategorieën. 

7.4.4 Overige invloedsfactoren 

Naast de genoemde invloedsfactoren is het onderzoek beperkt ten aanzien van tijd en middelen. Daardoor heeft het 
onderzoek in de zomerperiode plaats moeten vinden volgens de tijdsplanning van het afstudeeronderzoek. Hoewel er 
scepsis bestaat over het nut van het verzamelen van de gegevens in de zomerperiode komt dit juist de resultaten ten goede. 
De doelstelling luidt nogmaals om het voorkeursgedrag vast te leggen en niet om een bezettingsgraadmeting uit te voeren. 

Dankzij moderne technologie is het mogelijk om nauwkeuriger het gebruik van de werkplek en bijbehorende (ICT-) 
faciliteiten te meten. Naast bestaande toegangsregistratie systemen is het ook mogelijk om het gebruik van telefoons (vast 
en mobiel) en computers (desktop en laptop) te registreren door middel van loggen. Dergelijke systemen kunnen naast de 
tijdsduur ook registreren welke toepassingen worden gebruikt op een bepaald lP-adres. Dat lP-adres kan vervolgens worden 
gekoppeld aan een gebruiker. Toepassing van dergelijke registratiesystemen stuit echter op een reeks ethische bezwaren 
en past niet binnen het nieuwe werken. Waarin de relatie tussen werkgever en werknemer berust op vertrouwen en prestatie 
in tegenstelling tot aanwezigheid en bestede tijd. 

Een andere methode is het gebruik van GPS-techniek voor het registreren van het gebruik van het 
huisvestingsconcept. Het is mogelijk om het aantal bewegingen binnen de kantooromgeving vast te leggen en daarnaast kan 
de bureaustoel worden voorzien van bewegings- of druksensoren die registeren wanneer iemand daarvan gebruik maakt. 
Dergelijke methoden worden in de wetenschappelijke sfeer wel gebruikt, bijvoorbeeld door Tabak (2009), maar worden hier 
slechtst ter kennisgeving genoemd omdat deze middelen niet beschikbaar zijn voor een afstudeeronderzoek. 

7.5 Resumé 

De keuze voor de onderzoeksmethodiek is gebaseerd op het conceptueel model uit hoofdstuk 6. Om dit model te toetsen is 
het noodzakelijk om onderzoeksdata te verzamelen . Het praktijkonderzoek berust op vier casestudies bij organisaties, 
waarbij het management behoefte heeft aan een evaluatieonderzoek van het eigen activiteitgerelateerde 
huisvestingsconcept. Het praktijkonderzoek dient twee doelen. Enerzijds dient het onderzoek om beter inzicht te krijgen in 
het voorkeursgedrag van werknemers in hun keuze voor een activiteitgerelateerd werkelement wat later als input gebruikt 
kan worden door huisvestingsmanagers om input te geven aan besluitvormingsprocessen. Anderzijds is het 
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praktijkonderzoek voor de deelnemende organisaties een evaluatie-instrument om de prestatie van het nieuwe 
huisvestingsconcept te bepalen vanuit het perspectief van de eindgebruikers. 

Het onderzoek berust op drie activiteiten , waarvan de informatie in de analysefase gekoppeld wordt om zodoende 
antwoord te geven op de centrale probleemstelling. Uit de bestudering van het PvE voor het huisvestingsconcept blijkt hoe 

de kantooromgeving volgens het management gebruikt dient te worden. Uit de activiteitenmeting volgt vervolgens hoe de 
kantooromgeving daadwerkelijk wordt gebruikt. Aansluitend volgt uit de enquête op welke aspecten het inrichtingsconcept 
positief of negatief scoort en welke eigenschappen van de werkomgeving bepalend zijn in het keuzegedrag van de 
werknemer. 

In de voorbereidings- en uitvoeringsfase van het praktijkonderzoek is, binnen de tijd en middelen die het 
afstudeerproject biedt, getracht om de nadelige aspecten van een observatiemeting en een enquête zover mogelijk te 
elimineren. De kennismakingsgesprekken en interviews voorafgaand aan het feitelijke onderzoek zijn daarbij belangrijk 
geweest om duidelijke afspraken te maken, de doelen en belangen af te stemmen met de deelnemende organisaties en ter 
controle van de informatie betreffende de onderzoekslocatie. 

De kwaliteit van de voorbereiding en informatieverstrekking naar de klant toe heeft ertoe geleid dat de deelnemende 
organisaties zo min mogelijk zijn belast met het onderzoek, wat zich uitbetaalt in een hoge respons met een gemiddelde van 
42%. De keuze voor de onderzoeksmethodiek, zoals beschreven in dit hoofdstuk, respecteert de drie voorwaarden waaraan 
een wetenschappelijk onderzoek moet voldoen: representativiteit, betrouwbaarheid en validiteit. Desondanks zijn er situatie 
afhankelijke factoren die invloed hebben op de interpretatie van de onderzoeksdata. Dit wordt in hoofdstuk 8 verder 
uitgewerkt. 
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8 Data-analyse 

• Interpretatie en beschrijving van de onderzoeksresultaten volgens de doelstellingen van het praktijkonderzoek en op 
basis van de gekozen onderzoeksmethodiek, zoals dat beschreven staat in hoofdstuk 7. 

8.1 Introductie 

De wijze waarop én met welke onderzoeksmethodiek het praktijkonderzoek is uitgevoerd bij de vier participerende 
organisaties staat beschreven in hoofdstuk 7. In dit hoofdstuk staat juist de beschrijving van de verkregen 
onderzoeksresultaten én de interpretatie daarvan binnen de juiste context centraal. Daarbij moet een onderscheid worden 
gemaakt volgens de twee doelstellingen van het praktijkonderzoek (§ 7.3.1 ). Ten eerste moet het onderzoek leiden tot beter 
en hernieuwd inzicht in het voorkeursgedrag van werknemers en de wijze waarop zij het activiteitgerelateerde 
inrichtingsconcept ervaren en gebruiken. Dit levert kennis en inzichten op, die als input gebruikt kunnen worden in het 
huisvestingsadviestraject en het speelt in op de vraag vanuit het onderzoeksveld. Ten tweede dient het onderzoek als 
evaluatie-instrument voor de participerende organisatie ten aanzien van het functioneren van het pilot-project. Dit leidt tot 
inzichten voor de aan- en bijsturing van het huisvestingsconcept alvorens het organisatiebreed kan worden toegepast. In de 
bespreking van de resultaten wordt daarom een onderscheid gemaakt tussen algemene bevindingen en de resultaten op 
basis van de activiteitenmetingen. 

8.2 Algemene bevindingen 

8.2.1 Algemeen 

De algemene bevindingen, betreft het voorkeursgedrag alsook het gebruik en de ervaringen met het activiteitgerelateerde 
huisvestingsconcept, zijn gebaseerd op de resultaten uit de enquête onder de eindgebruikers bij de vier deelnemende 
organisaties (§ 7.3.4). Hiertoe zijn de variabelen uit het conceptueel model geoperationaliseerd volgens het schema in 

bijlage 111. De keuze voor de uiteindelijke vraagstelling in de enquête om de variabelen te meten is terug te vinden in bijlage 
IV. Deze vragenlijst is voor iedere casestudie gelijk, dat geeft een respons van in totaal182 respondenten op 434 verspreide 
enquêtes (zie tabel7-2) . 

De enquête is samengesteld uit acht delen, waarbij elk deel een variabele uit het conceptueel model vertegenwoordigt. 
Voor de bespreking van de resultaten wordt deze indeling losgelaten en wordt een onderscheid gemaakt tussen de 

ervaringen van gebruikers met het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept, de wijze waarop zij gebruik maken van de 
kantooromgeving en hun voorkeur voor bepaalde eigenschappen van de kantooromgeving. De bespreking van de resultaten 
beperkt zich, om redenen die later in § 8.3.1 worden genoemd, tot de beschrijvende statistiek op basis van onder meer de 
frequentietabel uit bij lage X. 

8.2 .2 Ervaringen met het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept 

Het onderzoek is gericht op de evaluatie van het huisvestingsconcept vanuit het perspectief van de eindgebruiker, de 
werknemer. Gezien de tijd en middelen die aan het afstudeeronderzoek ter beschikking staan, behoort een Post Occupancy 
Evaluation (POE), bestaande uit een voor- en nameting, niet tot de mogelijkheden. In de enquête zijn wel enkele vragen 
opgenomen die gericht zijn op het meten van de ervaringen en de tevredenheid ten aanzien van het nieuwe 
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huisvestingsconcept. Deze vragen zijn gericht op de samenstelling van het inrichtingsconcept, de mate waarin de 

kantooromgeving voorziet in hun behoefte aan privacy en concentratie alsook de behoefte aan sociale interactie. 

Hoe de werkomgeving wordt ervaren is sterk afhankelijk van de persoonlijke eigenschappen zoals is gebleken in het 
literatuuronderzoek. Dit uit zich als verdeeldheid in de resultaten ten aanzien van de behoefte aan privacy en concentratie 

enerzijds en de behoefte aan sociale interactie anderzijds. Een belangrijke constatering luidt dat er een groot verschil 

bestaat tussen bijvoorbeeld introverte en extroverte werknemers. De eerstgenoemde mijdt waar mogelijk het contact en 

zoekt een rustige werkplek op terwijl de laatstgenoemde sociale omgang met collega's hoog in het vaandel heeft staan en 
het contact bewust opzoekt. 

Tevredenheid ten aanzien van de werkelementen 

Op de slotvraag van de enquête, of de medewerkers een belangrijke stem hebben gekregen in het ontwerpproces voor de 

inrichting van de kantooromgeving, antwoordt 42% (N= 177) ontkennend en blijft 37% neutraal in zijn oordeel. Desondanks is 

60% (N=181) tevreden over het aanbod aan verschillende werkplektypen en geeft 57% (N=182) aan dat de diversiteit in het 

aanbod goed aansluit op het activiteitenpatroon. Echter, 48% (N=181) is van mening dat de verhouding tussen het aantal 
individuele en groepswerkplekken niet juist is, daarentegen is 32% wel tevreden over deze verhouding. Zo zijn de meningen 

verdeeld over het aantal een- en tweepersoons concentratiewerkplekken binnen de kantooromgeving; 42% (N=182) is 

ontevreden over dit aantal terwijl 39% aangeeft dat hier voldoende aantallen van zijn. Omdat de data-analyse zich beperkt 

tot de beschrijvende statistiek kan het verschil niet verklaard worden. Hoewel veel werknemers ontevreden zijn over het 

aantal concentratiewerkplekken, geeft maar liefst 63% (N=182) aan dat er voldoende werkelementen zijn in de open ruimte 

van de kantooromgeving waar zij zich op hun gemak voelen om een vertrouwelijk gesprek te voeren of een discussie aan te 

gaan. 

Behoefte aan privacy en concentratie 

Het activiteitgerelateerde inrichtingsconcept wordt gekenmerkt door zijn openheid en de toepassing van semi-transparante 

materialen. Beide aspecten staan haaks op de universele menselijke behoefte aan privacy en concentratie die de 

werknemer nodig heeft om zijn werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren. Ondanks de schijnbaar weldoordachte 
voorzorgsmaatregelen en ontwerpen klaagt 55% (N=182) van de werknemers over de mate waarin de kantooromgeving 

auditieve privacy biedt. Zij worden vaak afgeleid door gesprekken (communicatie) van collega's. Andere storende geluiden, 

veroorzaakt door de airconditioning, automatische zonwering, openslaande deuren dan wel het kopieer- of koffieapparaat, 
worden als minder hinderlijk ervaren. Slechts 34% (N=181) van de respondenten geeft aan hierdoor afgeleid te worden 

terwijl 48% geen hinder ondervindt en dergelijke geluiden kennelijk als een prettig en vertrouwd achtergrondgeluid 

beschouwt. 

De openheid en transparantie heeft ook effect op de mate waarin de kantooromgeving voorziet in visuele privacy. 

Opmerkelijk vindt 54% (N=182) het niet vervelend dat zij in het zicht van anderen zitten en 34% (N=182) geeft ook aan 
bewust een werkplek te kiezen waar zij direct oogcontact hebben met collega's. Dat is opmerkelijk omdat 44% (N=182) van 

de respondenten aangeeft gemakkelijk afgeleid te raken wanneer zij in hun blikveld allerlei dingen zien gebeuren. Dat is 
wellicht een van de redenen waarom 28% (N=182) het directe oogcontact met collega's probeert te mijden. Aansluitend vindt 

30% (N=181) het vervelend indien anderen zicht hebben op hun beeldscherm en kunnen zien wat diegene aan het doen is. 

Dat is voor 49% van de werknemers geen bezwaar, zij hechten kennelijk minder waarde aan hun informatieve privacy. Het is 

om die reden opvallend dat 59% (N=182) van de werknemers wel belang hecht aan het afschermen van persoonlijke 
informatie naar anderen toe indien zij daar behoefte aan hebben. 

Behoefte aan sociale interactie 

De behoefte aan sociale interactie bestaat uit de tegenreactie tussen interactie zoeken en interactie mijden en heeft hierdoor 

een sterke relatie met de behoefte aan privacy en concentratie. De keuze voor het indelings- en inrichtingsconcept voor de 

kantooromgeving bepaalt in grote lijnen op welke wijze de onderlinge communicatie en het contact tot uiting komt. In het 

algemeen bevordert de openheid en transparantie van de kantooromgeving de sociale interactie, waar dat niet in alle 
gevallen wenselijk is. 
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Meer dan de helft van de respondenten (55%, N=179) is tevreden over de mate waarin de verschillende 
werkelementen hen in staat stelt de mate van interactie met anderen te kunnen reguleren. Hoe dit via regulatiemechanismen 

tot uiting komt is niet duidelijk maar de respondenten geven wel aan bewust een werkplek te kiezen, passende bij de 
werkzaamheden van het moment. Maar liefst 67% (N=181) van de werknemers geeft aan alleen een concentratiewerkplek te 
kiezen indien dit strikt noodzakelijk is vanuit de aard van de werkzaamheden. Desgevraagd zoekt 51% (N=182) een rustige 

werkplek op in de kantooromgeving zonder zich direct terug te trekken in een cockpit annex concentratiewerkplek. Veel 
werknemers kiezen op voorhand al een werkplek met zoveel mogelijk visuele afscheidingen (57%, N=180) indien zij op het 
moment minder behoefte hebben aan sociale interactie. Het tegengestelde gebeurt indien de werknemers juist wel behoefte 
hebben aan interactie. De resultaten laten zien dat 25% (N=180) van de respondenten in dat geval een werkplek kiest met 

de eigenschap dat een ander gemakkelijk kan aanschuiven. Verder geeft 60% (N=181) van de werknemers aan dat zij 
bewust op zoek gaan naar een collega voor een informele conversatie, zelfs indien er geen sprake is van visueel contact. 

8.2.3 Gebruik van de kantooromgeving 

De wijze waarop een werknemer zijn werkomgeving waarneemt en ervaart (§ 8.2.2) heeft vanzelfsprekend invloed op diens 
gedrag en de wijze waarop hij gebruik maakt van de beschikbare faciliteiten. In de enquête zijn enkele vragen opgenomen 
gerelateerd aan het gebruik van de faciliteiten binnen de kantooromgeving. Deze geven antwoord op relevante thema's als 
het wisselwerken, het claimgedrag en de sociale functie van het moderne kantoor. Hierna volgt een bespreking bij deze 
thema's. 

Wisselwerken 

De non-territoriale kantooromgeving berust op het principe dat in beginsel alle werkplekken alsook de ondersteunende 
faciliteiten ter beschikking staan aan alle werknemers, waarbij niemand aanspraak kan maken op een eigen werkplek. 
Omdat het aantal werkplekken doorgaans lager is dan het aantal medewerkers is wisselwerken onvermijdelijk. Op de vraag 
hoeveel verschillende werkplektypen de werknemer gemiddeld per week gebruikt, antwoordt 19% (N=180) dat zij slechts 
één werkplektype gebruiken, 37% gebruikt twee werkplektypen en 32% gebruikt drie verschillende werkplektypen. Slechts 
12% geeft aan dat zij meer dan drie werkplektypen gemiddeld per week gebruiken. Dit resultaat staat haaks op het 
gedachtegoed achter het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept, waarbij werknemer gedurende de dag bij wisseling van 
activiteiten ook van werkplek behoren te wisselen. De bevindingen zijn deels te verklaren vanuit de ervaringen bij case IV -
Shell EPT-RPW waar de werknemers vanuit hun werkproces (ongeschreven) een eigen werkplek (lijken te) hebben, zoals 
blijkt uit de vergelijking tussen afbeelding 8-1 en 8-2 van een 'soortgelijk' werkelement 

Afbeelding 8 ~ 1 (L): Een 'persoonsgebonden' wisselwerkplek bij Shell EPT -RPW in Rijswijk. 
Afbeelding 8-2 (R): Een 'niet-persoonsgebonden' wisselwerkplek (coupé werkplek) bij de gemeente Deurne. 

Alleen geeft 42% (N=182) aan dat de ergonomische kwaliteit, het comfort en de belevingskwaliteit voor hen redenen 
zijn om van type werkplek te wisselen indien een andere werkplek vrijkomt, die beter aansluit op de wensen en behoeften 

van het moment. Voor 34% is dit geen reden om te wisselen. Vermoedelijk houdt dat relatie met de bijkomende 
ongemakken, zoals het aanpassen van de werkomgeving aan de eigen ergonomische behoefte wat 82% (N=182) van de 
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werknemers aangeeft eerst te doen vooraleer zij een werkplek in gebruik nemen. Om deze redenen is het opvallend dat 

maar liefst 68% (N=177) aangeeft dat zij gedurende een werkdag niet wisselen van werkplek. Slechts 14% wisselt in ieder 

geval een keer van werkplek en 11% wisselt ten minste twee keer per werkdag van werkplek. Het wisselwerken ondervindt 

verdere weerstand doordat 35% (N=179) aangeeft een werkplek te mijden, vanuit psychologisch processen, doordat een 
ander daar meestal zit. Verder is het ontmoeten en de sociale omgang met andere collega's voor 75% (N=179) geen reden 

om dagelijks van werkplek te wisselen . Slechts 8% erkent het belang van het stimuleren van de sociale interactie, vanuit een 

sociale functie alsook ter bevordering van de sociale interactie binnen de organisatie. 

Het tegenvallende resultaat voor het wisselwerken binnen de non-territoriale kantooromgeving kan verklaard worden 

vanuit de voorkeur van de werknemers voor een bepaald type werkplek. Een inventarisatie van de meest geliefde 

werkplektypen levert de top vier op, zoals weergegeven in tabel 8-1. De concentratie-werkplekken (1-2 p.) en de open 

teamwerkplekken springen er in positieve zin uit. Andere dan de genoemde werkplektypen worden amper genoemd. 

Tabel8·1: Overzicht meest populaire werkelementen (N = 171 , 161 , 147). 

Rang Werkelement 1 st voorkeur 2de voorkeur 3de voorkeur 
Concenlratiewerkplek (1 -2 p.) 33,3% 29,2% 19,7% 

2 Open \'Jarrr.verkplek 38,0% 21 ,7% 17,7% 
3 Werkplek in de stiltezone 12,3% 18,0% 21 ,8% 
4 Loun e werkplek 11,7% 18,6% 15,6% 

Claimgedrag 

Het gebruiksconcept voor het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept behelst zonder uitzondering een clean desk beleid, 

waarbij de werknemer na gebruik of bij langdurige afwezigheid (> 1 uur) het werkelement schoon achter dient te laten voor 

een nieuwe gebruiker. Tegen dit beleid in geeft 28% (N=182) aan persoonlijke of werkgerelateerde zaken te gebruiken om 
een werkplek te claimen. In een periode met een lage bezettingsgraad, zoals bij de activiteitenmetingen, was dit nadrukkelijk 

zichtbaar en wordt er merkbaar soepeler omgegaan met collectieve afspraken en vigerende gebruiksregels. 

Sociale functie 

De meeste werknemers bij de vier deelnemende organisaties kunnen volgens het nieuwe werken onafhankelijk van tijd noch 

plaats werken. Echter, uit de resultaten blijkt dat veel werknemers er toch voor kiezen om naar het kantoor te komen. Het 

kantoor heeft namelijk voor veel werknemers een belangrijke sociale functie. Zo geeft 50% (N=181) van de werknemers aan 
dat zij, hoewel het vanuit de taakstelling niet noodzakelijk is, bewust naar het kantoor komen om contacten te onderhouden 
met collega's en hun pauzetijden onderling afstemmen om met collega's te kunnen lunchen (59%, N=81 ). Dat blijkt ook uit 

de cijfers over de aanwezigheid van de werknemers. Want ondanks dat 25% (N=159) een arbeidscontract heeft voor 32 uur 

of minder, 45% een contract voor 36 uur en slechts 30% een voltijdbaan (40 uur) heeft, is dagelijks tussen 74-94% (N=182) 
van de werknemers aanwezig op het kantoor met een gemiddelde van 86% voor de vier organisaties. Dat is opmerkelijk 

aangezien 62% (N=180) aangeeft het kantoor op drukke dagen liever te mijden en besluit om thuis te gaan werken omdat zij 

daar productiever zijn. 

8.2.4 Rangorde eigenschappen werkelement 

In de enquête zijn naast de reeds genoemde onderwerpen ook vraagstukken opgenomen over het belang van verschillende 

eigenschappen van het werkelement en de werkomgeving, ten einde beter inzicht te krijgen in het voorkeursgedrag van de 
werknemers. Hiertoe dienden de respondenten een aantal stellingen te beantwoorden en is hen gevraagd om een rangorde 

samen te stellen van (locatie) eigenschappen die het meeste invloed hebben op hun keuze voor een zeker werkelement De 

resultaten staan genoteerd in tabel 8-2 en tabel 8-3. Verder is de respondenten gevraagd om in twee matrices aan te geven 

welke eigenschappen van een werkelement zij positieve waarderen en anderszins welke eigenschappen van een 
werkelement voor hen een reden zijn om het betreffende werkelement te mijden. De resultaten hiervan staan vermeld in 

bijlage XI . 

Uit het eerst genoemde volgt dat de nabijheid van team- of projectgenoten met voorsprong de meeste invloed heeft op 
de keuze voor een relatieve locatie van de werkplek. Van de respondenten geeft 66% (N=181 ) aan dat zij bewust hun directe 
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collega's opzoeken omdat het dan gemakkelijker is om zaken direct en onderling af te stemmen, dat werkt effectiever en 
efficiënter. In verband met de bereikbaarheid voor collega's geeft 49% (N=180) aan dat zij daarom veelal kiezen voor hun 

'vaste' werkplek. Uit de rangorde van tabel 8-2 blijkt dat het functionele aspect van de locatie door het merendeel van de 
respondenten hoog wordt gewaardeerd. 

Verder is voor veel werknemers (65%, N=180) het hebben van een vrij uitzicht naar buiten nog altijd een belangrijke 
invloedsfactor in hun keuzegedrag. De nabijheid van ondersteunende faciliteiten, zoals een reproductieruimte of koffiecorner, 
is minder belangrijk. Wellicht heeft dat te maken met de persoonlijke afweging tussen enerzijds het gemak en anderzijds de 

extra afleiding die kan ontstaan door storende geluiden of het aantal passanten dat door het blikveld passeert. Voor 34% 
(N=180) van de werknemers is dat een reden om een andere werkplek te kiezen, weg van dergelijke magneetfuncties 
binnen de kantooromgeving. Echter, uit de rangorde blijkt dat het aantal passanten noch de nabijheid van bevriende 

collega's of vergaderruimten (69%, N=181) belangrijke invloedsfactoren zijn in het keuzegedrag van de werknemers. Uit 
tabel 8-3 blijkt dat de relatieve locatie van de werkplek, afgezet tegen andere eigenschappen van de werkplek, weinig 
invloed heeft op het keuzegedrag van de werknemer. 

Tabel 8-2 (L): Rangorde van locatie eigenschappen met meeste invloed op keuze werkp lek (N = 172, max. 1204 pts.) 

TabeiB-3 (R): Rangorde van eigenschappen met meeste invloed op het voorkeursgedrag (N = 168, max. 151 2 pts.) 

Rang E1genschap Gem. Som 
1 Ergonorrische kwalie ~ meubilair en scherm 3,66 6i5 

Rang E1genschap Gem Som 2 Kwaliilit ICT -facili1eiten 4,05 680 
i Nabij eamgenoen 2,70 465 3 Comfort 4,23 7i i 
2 Vase werkplek 3,64 626 4 Persoonlijke con1role privacy en sociale ineractie 4,29 72i 
3 Vrij uitzicht naar buien 3,78 65i 5 Afrretingen bureau- of werkblad 5,04 846 
4 Nabij onderseunende laciliilien 3,88 668 6 Relatieve locatie van de werkplek 5,27 885 
5 Nabij bevriende collega's 4,00 688 7 Belevingskwalite~ (sfeer, u~1raling ) 5,49 923 
6 Aantal passanen 4,58 788 8 Persoonlijke con1role op het binnenklimaat 5,54 830 
7 Nabij ver aderruimen 5,4i 930 9 Kleur- en maeriaalgebruik 7,43 i249 

Uit de rangorde van tabel 8-3 blijkt dat functionele eigenschappen de meeste invloed hebben op het keuzegedrag van 
een werknemer voor een activiteitgerelateerd werkelement De ergonomische kwaliteit van het meubilair en het scherm 
wordt door de respondenten als voornaamste reden genoemd. Niet alleen past 82% (N=182) van de werknemers de 
werkplek aan op hun ergonomische behoefte vooraleer zij deze in gebruik nemen, voor 53% van de werknemers (N=182) 
heeft de ingeschatte en vereiste tijdsduur, benodigd voor het uitvoeren van de werkzaamheden, invloed op de keuze voor 
een werkplektype. Ten slotte hecht 83% (N=182) veel belang aan de ergonomische kwaliteit van een werkplek. 

Op de tweede plaats staat de kwaliteit van de (ICT-)faciliteiten, gevolgd door het comfort van de werkplek. De 
afmetingen van het bureau- of werkblad zijn beduidend minder belangrijk. Opvallend genoeg staat de persoonlijke controle 
op de mate van privacy en sociale interactie op plaats vier. Uit een onderzoek van Brill, Weidemann & Olson (2001) onder 
circa 13.000 kantoormedewerkers van 80 verschillende organisaties blijkt juist dat het kunnen reguleren van de gewenste 
mate aan privacy en sociale interactie het grootste effect heeft op de arbeidsproductiviteit en -tevredenheid van de 
werknemer (zie ook § 5.6.3). Dit is weergegeven in tabel 8-4. Vreemd genoeg staat de ergonomische kwaliteit van het 
meubilair en het comfort van de werkplek hier op plaats vier. 

Tabel 8-4: Rangorde omgevingsfactoren met grootste effect op arbeidsproductivite it en -tevredenheid, c.1 3.000 respondenten uit 80 organisaties (Brill , 

Weidemann & Olson, 2001). 

Omgevingsfactoren met hetgroo1ste effect op arbe1dsproductiv1te1t en -tevredenheid 
i Mogelijkheid tot indiv idueel geconcen1reerd werken 
2 Gunstige condities voor spontane sociale interactie 
3 Gunstige condities voor bijeenkomsten en ongestoord groepswerk 
4 comfo r~ ergonomie en genoeg ruimte voor kantoorattribuen 
5 Gunstige condities voor side-by-side werk en binnenvallen voor een praa~e 
6 Korte alstand tot collega's en gemakkelijk te vinden 
7 Goede pauzeplekken 
8 Toegang tot de benodigde echnologie 
9 Goede verlichting en daglichttoe1reding 
10 Persoonlijk kunnen beïnvloeden van de emperatuur en luchtkwaliteit 
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Uit beide onderzoeken blijkt dat werknemers opvallend weinig waarde hechten aan de mate van persoonlijke controle 

die zij kunnen uitoefenen op het binnenklimaat in vergelijking tot andere aspecten van de werkomgeving terwijl dit juist in het 

literatuuronderzoek (§ 5.3) nadrukkelijk naar voren kwam als belangrijke invloedsfactor op de arbeidsproductiviteit. Uit een 

evaluatieonderzoek van Veldhoen+Company (2009) bij het Woonbedrijf blijkt bovendien dat veel gebruikers ontevreden zijn 

over het binnenklimaat en van mening zijn dat zij te weinig controle hebben op het geluidsniveau, de luchtkwaliteit en 

ventilatie, de temperatuur en de verlichting van de werkomgeving. 

Indien deze resultaten op de rangorde vraagstukken (tabel 8-3 en 8-4) worden vergeleken met de resultaten op de 

matrix vragen (bijlage XI) , is een opmerkelijk verschil zichtbaar tussen de casestudies aangedragen door 

Veldhoen+Company of door Royal Haskoning BM. Veldhoen+Company is als huisvestingsadviseur verantwoordelijk voor de 

pilot met het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept bij de gemeente Deurne en het Woonbedrijf. De gebruikers van de 

pilot-omgeving zien in volgorde van waardering het materiaalgebruik, het kleurgebruik en de belevingskwaliteit als de meest 

positieve eigenschappen van het inrichtingsconcept. Dit is opmerkelijk omdat dit geen van allen functionele eigenschappen 

van een werkelement zijn maar juist mentale eigenschappen die de werknemers moeten motiveren en stimuleren in hun 

dagelijkse werkzaamheden. Dit is kenmerkend voor de missie, visie en werkwijze van Veldhoen+Company in vergelijking tot 
andere huisvestingsadviesbureaus. 

De gebruikers van de gemeente Maastricht en Shell EPT-RPW zien de kwaliteit van de geboden (ICT-)faciliteiten en de 

ergonomische kwaliteit van het kantoormeubilair juist als de meest positieve eigenschappen van het inrichtingsconcept. Een 
kleine kanttekening. Hoe de werknemers hun werkomgeving ervaren en beleven is afhankelijk van hun referentiekader zoals 

blijkt uit § 5.3.1. De werkwijze van Royal Haskoning BM is schijnbaar meer geënt op het functionele perspectief van het 

inrichtingsconcept. Deze tegenstelling verdwijnt wanneer het gaat om de redenen waarom werknemers een werkelement 

mijden. Uit bijlage XI blijkt dat de gebruikers unaniem als hoofdreden om een werkelement te mijden noemen: de 

onmogelijkheid om geconcentreerd te kunnen werken. Dat komt overeen met het onderzoek van Brill et al. (2001 ). Op plaats 

twee staat het gebrek aan auditieve privacy. Ook het gebrek aan persoonlijke controle om de werkomgeving en het 

binnenklimaat naar eigen voorkeur aan te passen alsmede het gebrek aan ergonomisch comfort van het kantoormeubilair 
worden door de gebruikers genoemd als redenen om een werkelement te mijden. Logischerwijze staan in dit overzicht vooral 
functionele eigenschappen vermeld. 

8.3 Resultaten activiteitenmeting 

Het tweede deel van het onderzoek is gebaseerd op een activiteitenmeting of observatiestudie (§ 7.3.3). Dit heeft als doel 

het registreren van het voorkeursgedrag van de werknemers alsook de wijze waarop de activiteitgerelateerde 

werkelementen en ondersteunende faciliteiten daadwerkelijk worden gebruikt. Door de resultaten te spiegelen aan de 
gegevens uit het PvE voor het huisvestingsconcept en de vragen uit de enquête die gerelateerd zijn aan het functioneren 

van de werkelementen ontstaat een beeld van de prestatie van het inrichtingsconcept vanuit het perspectief van de 
eindgebruiker. Het is uiteindelijk aan de huisvestingsmanager om te besluiten of eventuele tekortkomingen moeten leiden tot 

aan- of bijsturing van het huidige huisvestingsconcept. 

In de interviewronde, voorafgaand aan het praktijkonderzoek, is in overleg met de contactpersonen binnen de vier 
participerende dienstverlenende organisatie afgesproken om een tussentijdse rapportage op te stellen op basis van de 

bevindingen van de activiteitenmeting en de koppeling tussen de drie genoemde informatiebronnen. Dit evaluatierapport 
dient als intern communicatiemiddel voor de contactpersonen zowel naar het management als de eindgebruikers toe, ter 

verantwoording van het onderzoek en als input voor besluitvormingsprocessen omtrent het bestaande huisvestingsconcept. 

Het betreft een volledig uitgewerkt rapport over het doel en het belang van het onderzoek alsook de 

onderzoeksmethodiek en de werkwijze. Bovenal worden de resultaten van de activiteitenmeting in detail en per werkelement 

besproken, waarbij rekening wordt gehouden met context afhankelijke aspecten. Na een verantwoording sluit het rapport af 

met conclusies en aanbevelingen op basis van het onderzoek welke gericht zijn aan de verantwoordelijke 

huisvestingsmanager of projectleider. Deze rapportages zijn terug te vinden als bijlage VI t/m IX. 
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8.3.1 Vergelijking van de resultaten 

In een ideale situatie is het wenselijk om de resultaten van de vier casestudies onderling te vergelijken en hieruit 

algemene lessen te trekken ten behoeve van huisvestingsmanagers en -adviseurs. Echter, vanuit theoretisch en praktisch 

oogpunt is dit onmogelijk omwille van een aantal redenen. Ten eerste hebben de deelnemende organisaties elk specifieke 
kenmerken dat hen onderscheid van de andere, daarbij kan gedacht worden aan de bedrijfscultuur, de managementfilosofie 
maar ook aan de werkprocessen. Ten tweede wijken de onderzoeksperiaden af en is de omvang van de populatie en 

steekproef niet gelijk, hetgeen blijkt uit tabel 7-2. Ten slotte zijn er onderling verschillen in het gebruiks-, indelings- en 
inrichtingsconcept van de kantooromgeving wat invloed heeft op het menselijk gedrag. Zo hebben de organisaties 
afzonderlijk, afwijkende (geschreven) regels ten aanzien van bijvoorbeeld het reserveren van een werkelement, het 

telefoneren in de open kantoorruimte of het eten en drinken op de werkplek. Verder bestaat er een verschil qua inrichting ten 
aanzien van de keuze van het aantal en type werkelementen, het kleur- en materiaalgebruik, de ondersteunende (ICT-) 

faciliteiten en installaties alsook de afwerking van de kantooromgeving. Deze en andere aspecten maken het onmogelijk om 
de resultaten te vergelijken. Zelfs indien een werkelement bij meerdere organisaties voorkomt, zoals blijkt uit bijlage V, zijn 
de onderlinge verschillen qua locatie eigenschappen, inrichting en afwerking dusdanig aanwezig dat de vergelijking 
scheefloopt. 

Het is raadzaam om de rapporten in bijlage VI t/m IX na te slaan indien een aanvullende, gedetailleerde toelichting bij 
de resultaten per werkelement wenselijk is. Ondanks de benoemde (nuance) verschillen is het wel degelijk mogelijk om in 
algemene bewoording commentaar te geven op een vergelijking van de resultaten van de activiteitenmeting. Daartoe is het 
noodzakelijk om een hoger abstractieniveau te kiezen en de verschillende werkelementen uit bijlage V te clusteren naar type 
werkelement Op basis van de eigenschappen van de werkelementen wordt een eerste onderscheid gemaakt naar 
concentratie werkplekken, communicatie werkplekken en open of gesloten overlegfaciliteiten. Binnen deze clusters is, daar 
waar nodig, een verfijning aangebracht voor tussenvormen of op basis van de capaciteit van het werkelement 

Op basis van deze indeling worden de resultaten van de activiteitenmeting in het hierna volgende deel besproken. 
Indien noodzakelijk zullen concrete voorbeelden van resultaten uit de casestudie rapporten worden aangehaald ter 
onderbouwing van een bevinding. De notitiewijze die daarbij wordt gebruikt, in volgorde van de casestudies is: (1 0/22; 
45/98}. Dit betekent dat 10 werknemers op een totaal van 22 respondenten bij de gemeente Deurne en 45 op 98 
respondenten bij de gemeente Maastricht, het genoemde aspect opgaf als hetzij een positief dan wel een negatief aspect. In 
verband met het geringe aantal respondenten per casestudie ( < 1 00} worden deze resultaten in absolute aantallen in plaats 
van percentages vermeld. Let wel, het is belangrijk om de resultaten op de juiste wijze te interpreteren. De beoordeling door 
de respondenten moet worden afgewogen tegen de functionaliteit van het werkelement volgens het PvE voor het 
huisvestingsconcept. Een negatieve beoordeling ten aanzien van de mate waarin een werkelement voorziet in auditieve en 
visuele privacy heeft voor een concentratiewerkplek of een open teamwerkplek een totaal verschillende betekenis hebben. 

8.3 .2 Concentratie werkplek 

Cockpit 

De concentratiewerkplek, ook wel cockpit genoemd, is een niet-persoonsgebonden, gesloten werkruimte waarin op 
individuele basis of in teamverband met hooguit twee personen gewerkt kan worden . Ongeacht of de cockpit aan de gevel of 
in de kern van het kantoorpand is gelegen heeft het werkelement veelal slechts één semi-transparante afscheiding naar de 
open kantoorruimte. In volgorde van de casestudies (tabel 7-2} zijn de gebruikers unaniem positief over de mate waarin zij 
geconcentreerd kunnen werken in een cockpit (21 /22; 34/38; 66/98; 14/24). Aansluitend krijgen de concentratiewerkplekken 
ook de hoogste waardering van alle werkelementen voor de mate waarin deze auditieve privacy (13/22; 27/38; 57/98; 14/24} 

en visuele privacy (16/22; 30/38; 47/98; 9/24} bieden. Uit een gebruikersevaluatie bij het Woonbedrijf door Veldhoen + 
Company in 2009 blijkt echter dat de cockpits niet geluiddicht zijn en dat medewerkers soms letterlijk kunnen verstaan wat er 
in de naastgelegen vergaderruimten wordt besproken. 

De doorsnee werkruimte van de cockpit is voorzien van een elektronisch in hoogte verstelbaar bureaublad met ruime 
dimensies, een ergonomisch verantwoorde bureaustoel, een (IP-)telefoon, een docking station voor een laptop of vaste 
computer met TFT-scherm en vaak ook een bijzetkruk (zie afb. 8-3). Dit maakt het mogelijk voor collega's om kortstondig en 
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in relatieve privacy aan te schuiven voor een overleg. Over de linie zijn gebruikers zeer te spreken over de ergonomische 
kwaliteit van het meubilair (13/22; 25/38; 61 /98; 10/24), evengoed als over de kwaliteit van de !CT-faciliteiten en de 
afmetingen van het bureaublad. De gebruikers zijn minder tevreden over het comfort van de werkruimte (1 0/38; 56/98; 8/24), 
het wordt bij het Woonbedrijf en Shell EPT-RPW (5/38; 4/24) zelfs als reden genoemd om het werkelement te mijden. 

Afbeelding 8-3 (L) : Foto van een concentratiewerkplek bij het Woonbedrijf in Eindhoven. 
Afbeelding 8-4 (R): Foto van single loungewerkplekken bij de gemeente Deurne. 

De respondenten geven aan dat de concentratiewerkplek voor individuele werkzaamheden uitermate geschikt is. Indien 
het werk vraagt om een zekere mate van concentratie of indien de werknemer moet telefoneren, dan kan hij de deur sluiten. 
In andere gevallen blijft deze vaak open staan om contact te houden met de open kantoorruimte. Uit tabel 8-1 blijkt dat de 
cockpit veelal boven de andere werkelementen wordt verkozen. 

Stiltezone of bibliotheek 

De stiltezone is een afgesloten concentratieruimte waar 6 tot 10 personen individueel geconcentreerd kunnen werken 
dankzij collectief, op schrift vastgestelde gebruiksregels. Verbale communicatie moet tot een minimum beperkt blijven, 
(telefonisch) overleg is hierom niet toegestaan. Het meubilair en de faciliteiten zijn met uitzondering van de (IP-)telefoon 
gelijk aan die van de een- en tweepersoons concentratiewerkplek. Bij het Woonbedrijf is de stiltezone thematisch ingericht 
als bibliotheekruimte met een boekenkast en een tijdschriftenhouder. Hoewel de gebruikers de belevingskwaliteit (15/38) en 
het kleur- en materiaalgebruik (12-15/38) van de bibliotheekruimte positief ontvangen, wordt de functionele eigenschap van 
deze stiltezone in vergelijking met de cockpits minder positief ontvangen. De gebruikers van Mosae Forum in Maastricht 
waarderen het werkelement beduidend lager in vergelijking tot de cockpit voor de mate waarin zij geconcentreerd kunnen 
werken (45/98 i.p.v. 66/98) en de mate waarin zij auditieve privacy (28/98 i.p.v. 57/98) en visuele privacy ervaren (25/98 
i.p.v. 47/98) . Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met de capaciteit van het werkelement waardoor zij minder 
sociale en informatieve privacy ervaren(§ 5.7). 

8.3.3 Semi-concentratiewerkplek 

Er zijn twee typen semi-concentratiewerkplekken te onderscheiden, de single lounge werkplek en de coupé werkplek. Het 
onderscheid met de concentratiewerkplek is dat beide werkelementen in de open kantoorruimte zijn gesitueerd terwijl de 
cockpit of stiltezone een afgesloten werkruimte is. Wel zijn beide werkelementen zodanig gesitueerd dat zij visueel zoveel 
mogelijk afgeschermd zijn van de verkeerszone. Zodanig zijn deze werkelementen geschikt voor het uitvoeren van 
werkzaamheden waarbij een geringe mate van concentratie benodigd is. 

Single lounge 

De single en duo (§ 8.3.5) loungewerkplek zijn opgebouwd uit een actieve fauteuil welke geïntegreerd is in zitbanken 
waaraan een in hoogte verstelbare tafel is gepositioneerd (afb. 8-4). Het tafelblad is in één richting van het horizontale vlak 
verplaatsbaar. De zitpositie van de fauteuil kan ergonomisch en persoonlijk ingesteld worden al naar gelang de aard van de 
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uit te voeren werkzaamheden. De eigenschappen die versteld kunnen worden zijn: de kantelhoek van de zitting, het 

uitklappen van de armleuningen, de hoogte van de zitting en het werkblad en de instelling van de positie van de tafel ten 

opzichte van de zitplaats. Afhankelijk van het model loungewerkplek beschikt de fauteuil over een geheugenfunctie voor 
meerdere instellingen, van actief tot ontspannen. De ervaringen van gebruikers bij de gemeente Deurne en het Woonbedrijf 
zijn wisselend, waardoor de uitslag van de enquête een polarisatie laat zien. 

De gebruikers van Mosae Forum hebben daarentegen wel een uitgesproken mening, zij zien de loungewerkplek graag 
verdwijnen uit het inrichtingsconcept. Hoewel de loungewerkplek voldoet aan de eisen vanuit de Arbeidsomstandighedenwet 

(Arbowet), geven veel werknemers een negatieve waardering aan de ergonomische kwaliteit van het meubilair (49/98) , het 
comfort van de werkplek (44/98}. Naast deze aspecten zijn volgens de gebruikers ook de afmetingen van het bureaublad 

(33/98} , de mate van auditieve privacy (34/98} en de (on)mogelijkheid om geconcentreerd te kunnen werken (33/98), 
redenen om de loungewerkplek te mijden. De resultaten van het evaluatieonderzoek zijn voor de gemeente Maastricht 
aanleiding geweest om de loungewerkplekken te voorzien van instructiebladen betreffende het gebruik en om de 
werknemers voorlichting en training te geven in het gebruik van de verschillende werkelementen in de kantooromgeving. 

Toch zijn er zelf ook positieve ervaringen met de loungewerkplek, zelfs bij de gemeente Maastricht. De 
belevingskwaliteit wordt hoog gewaardeerd (14/22; 27/38; 27/98} alsmede het kleur- en materiaalgebruik. Verder geven de 
gebruikers van Mosae Forum aan dat zij de mogelijkheid om kortstondig bij iemand aan te schuiven op de zitbank positief 
waarderen (27/98}. 

Coupé werkplek 

De coupé werkplek, ook wel werknis genoemd, is visueel aan drie zijden afgeschermd met halfhoge akoestische panelen 
(afb. 8-2). De gebruikers geven aan dat de coupé werkplek feitelijk alleen geschikt zijn voor beeldschermwerk of om te 
telefoneren. De geringe afmeting van het bureaublad, in vergelijking tot andere werkelementen, is voor de gebruikers 
weliswaar geen reden om het werkelement te mijden, dit wordt zelfs nog positief gewaardeerd. Ondanks de halfhoge 
akoestische panelen krijgen de coupé werkplekken bij de gemeente Deurne weinig waardering voor de mate waarin 
werknemers geconcentreerd kunnen werken (11/22} alsook de mate waarin zij auditieve privacy (6/22} en visuele privacy 
(11 /22} bieden. Het geluid weerkaatst blijkbaar nog teveel via het plafond en de gevel (§ 5.7.3}. Op deze aspecten scoren 
beide semi-concentratiewerkplekken beduidend lager in vergelijking tot de concentratiewerkplekken. 

8.3.4 Communicatie werkplek 

Communicatie werkplekken worden per drie- of viertal in de open kantoorruimte gesitueerd en zijn bij uitstek geschikt voor 
kantooractiviteiten waarbij het niet noodzakelijk is om in stilte te werken en waarbij interactie met collega's gewenst is. Veel 
gebruikers waarderen met name de mogelijkheid om in teamverband ergens aan te werken (24/38; 46/98}. Het 
afwerkingsniveau van de communicatie werkplekken verschilt per type en per casestudie, van een kale bureautafel met 
stroomvoorziening tot een bureautafel met alle moderne !CT-faciliteiten. De open werkplekken bij Shell EPT-RPW 
daarentegen neigen eerder toe naar de coupé werkplek omwille van de hoogte en het aantal akoestische 
afscheidingspanelen. Verder zijn veel open werkplekken bij Shell EPT-RPW voorzien van rolladekast en I of een 
boekenplank (afb. 8-1) waardoor het in feite een persoonsgebonden werkplek wordt. De meest voorkomende communicatie 
werkplek is de open teamwerkplek, te zien op afbeelding 8-6, de uitslag van de enquête wordt vergeleken met die voor de 
productietafel (afb. 8-5). 
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Afbeelding 8-5 (L): Foto van een eenvoudige productietafel bij het Woonbedrijf in Eindhoven. 
Afbeelding 8-6 (R) : Foto van open-teamwerkplekken bij het Woonbedrijf in Eindhoven. 

Open teamwerkplek 

De open teamwerkplek is uitgerust met een vaste computer of docking station met laptopstandaard, een elektronisch in 
hoogte verstelbaar bureaublad en een (IP-)telefoon. De respondenten geven aan dat de communicatie werkplekken niet erg 
geschikt zijn voor het lezen, schrijven of corrigeren van documenten of andere werkzaamheden waarbij enige mate van 
concentratie is vereist. Wel is de open teamwerkplek uitermate geschikt voor beeldschermwerk (63/98), e-mailen en agenda 
beheer (68/98) alsook voor administratieve werkzaamheden (69/98). Zowel de afmetingen van het bureaublad (14/22; 
60/98), de kwaliteit van de !CT-faciliteiten (15/22; 57/98), de ergonomische kwaliteit van het meubilair (13/22; 60/98) en het 
comfort (1 0/22; 49/98) worden als positieve eigenschappen van het werkelement genoemd. De werknemers van Shell EPT
RPW zijn ontevreden over de mate waarin de open werkplekken auditieve privacy (11/24) en visuele privacy (9/24) bieden 
alsook de mate waarin zij geconcentreerd kunnen werken (13/24) in de open kantoorruimte. Het probleem is dat zij weinig 
alternatieven hebben (bijlage V) anders dan de concentratiewerkplekken. Afgezien van de werknemers bij Shell krijgt de 
open teamwerkplek veel lof en is dit op de concentratiewerkplek na het meest populaire werkelement van de gebruikers 
(tabel 8-1 ). Veel werknemers waarderen het feit dat dergelijke werkplekken de integratie tussen afdelingen of projectteams 
alsook de onderlinge communicatie stimuleert. 

Productietafel 

De productietafel is niets meer dan een verzameling bureautafels met stroomvoorziening en ergonomische bureaustoelen. 
Omdat er geen panelen tussen de tafels zijn geplaatst is de productietafel uitermate geschikt om in teamverband ergens aan 
te werken, mede omdat er genoeg aflegruimte is voor AO-formaat tekeningen en andere documenten. Echter, de 
productietafel scoort op alle eigenschappen laag en het gebrek aan (ICT-)faciliteiten is de oorzaak waarom veel gebruikers 
dit werkelement liever mijden. Zij geven de voorkeur aan de open teamwerkplek. Bovendien zijn er systemen beschikbaar 
om AO-formaat tekeningen op te hangen waardoor er minder behoefte is aan aflegruimte. 

8.3.5 Semi-open werkplek 

Semi-open werkplekken zijn ten dele afgeschermd van de open kantoorruimte maar zijn in tegenstelling tot de semi
concentratiewerkplekken niet geschikt voor werkzaamheden, die een bepaalde mate van concentratie vereisen van de 
werknemer. 

Duo loungewerkplek 

De duo loungewerkplek of hoek loungewerkplek is in wezen gelijk aan de single loungewerkplek met als enige verschil dat 
de duo loungewerkplek bestaat uit een L-vormige zitbank en is uitgerust met twee schuin tegenover elkaar gesitueerde 
fauteuils. Bovendien is het mogelijk voor collega's om voor korte duur aan te schuiven op de zitbank om samen aan een 
document of presentatie te werken of juist om kortstondig overleg te voeren. In vergelijking tot de single loungewerkplek is dit 
werkelement beter geschikt voor samenwerking en overleg. Echter, de persoon die als laatste aanschuift moet zich schikken 
naar de gekozen instelling voor de tafelhoogte en de afstand van het tafelblad ten opzichte van de fauteuil. Uit de 
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observatiemeting bij de gemeente Deurne en het Woonbedrijf blijkt dat de werknemers een duo loungewerkplek praktisch 
alleen kiezen wanneer zij samen moeten werken en in andere gevallen kiezen voor de single loungewerkplek of een ander 

werkplektype. Ondanks enkele praktisch problemen scoort de duo loungewerkplek goed ten aanzien van de 

belevingskwaliteit (20/38) en de mate van comfort (23/38). 

Zit I sta werkplek 

De zit I sta werkplek, zoals te zien op afbeelding 8-7 wordt ook wel informatiezuil genoemd. Het werk-element is ingericht 
voor kort-cyclische werkzaamheden. Werknemers kunnen op het werkelement persoonlijk inloggen op een vaste computer 
om bijvoorbeeld het internet te raadplegen, te telefoneren (7/22; 11/98), hun agenda te beheren en tee-mailen (13/22; 
21/98) of simpelweg om een bestand te printen. Dit kunnen zij al zittend op een barkruk doen of al staand. De gebruikers zijn 
tevreden over de kwaliteit van de (ICT-)faciliteiten (6/22; 25/98) maar zien vooral redenen om het werkelement te mijden. Dit 
betekent niet dat het werkelement geen toegevoegde waarde heeft voor het inrichtingsconcept, in tegendeel, het 

werkelement is alleen niet geschikt voor langdurige werkzaamheden. 

Afbeelding 8-7 (L): Foto van een zit I sta werkplek bij de gemeente Deurne. 
Afbeelding 8·8 (R): Foto van een stamtafel in de huiskamerhoek met pantry bij de gemeente Deurne. 

8.3.6 Open overlegfaciliteit 

Open overlegfaciliteiten vormen een belangrijke schakel in het principe van het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept. 
De huiselijke sfeer draagt enerzijds bij aan het welbevinden van de medewerkers maar anderzijds is uit wetenschappelijk 
onderzoek ook gebleken dat de meest productieve ideeën juist buiten de eigen werkplek, tijdens informele gelegenheden 
worden bedacht. De traditionele opvatting dat gezamenlijk koffiedrinken of het bespreken van schijnbaar onbelangrijke (niet
)werkgerelateerde zaken niets toevoegt aan het werkproces is achterhaald en onjuist. Open overlegfaciliteiten zijn veelal 
strategisch geplaatst nabij magneetfuncties, zoals een uitgiftepunt van warme of koude dranken of een reproductieruimte, 
maar ook in de verbindingszone tussen verschillende afdelingen om de kans op toevallige ontmoetingen te vergroten. 

Open overlegvoorziening 

De open overlegvoorzieningen of losse zitelementen zijn vaak uitgevoerd met een comfortabele zitting en een ruim werkblad 
(afb. 8-9). De werknemers van Shell EPT-RPW achten dit werkelement het beste geschikt voor het voeren van een informeel 
overleg (18/24) en bovendien is het zeer geschikt om aan te brainstormen (9/24). Zowel de ergonomische kwaliteit als het 
comfort van het meubilair worden positief ontvangen (6/24) door de gebruikers. Indien zij behoefte hebben aan privacy en 
concentratie mijden zij de open overlegvoorzieningen en kiezen voor een gesloten vergaderruimte. 
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Afbeelding 8-9 (L): Foto van een open overleg- en ontmoetingsruimte bij Shell EPT-RPW in Rijswijk. 
Afbeelding 8-10 (M): Foto van een thematisch ingerichte vierpersoons overlegruimte met zitzakken bij het Woonbedrijf in Eindhoven. 
Afbeelding 8-11 (R): Foto van een overlegruimte met audiovisuele hulpmiddelen bij de gemeente Deume. 

Huiskamertafel 

De huiskamertafel of stamtafel is een grote, meestal houten tafel voor circa 10 personen en is veelal geïntegreerd met een 
pantry (afb. 8-1 0). Werknemers kunnen het werkelement gebruiken om iets te eten en drinken tijdens de lunch of 
koffiepauze. Verder kan de huiskamertafel vrij worden gebruikt om bijvoorbeeld een document door te lezen (6/22), een e
mail te verzenden of voor een informeel overleg. De gebruikers geven aan dat zij het werkelement met name voor dat laatste 
erg geschikt vinden (16/22; 22/38; 31/98) maar ook om aan te brainstormen (10/22; 16/38). Dit is opmerkelijk omdat het 
werkelement betrekkelijk laag scoort op ergonomische kwaliteit en comfort. Dat wordt echter gecompenseerd door de score 
voor belevingskwaliteit (11/22; 19/38) en het kleur- (1 0/22; 14/38) en materiaalgebruik (13/22; 13/38). 

8.3.7 Gesloten overleg- en vergaderruimte 

In tegenstelling tot de open overlegfaciliteiten voorzien gesloten overleg- of vergaderruimten wel in de behoefte aan privacy 
en concentratie voor formeel en informeel overleg en zij bieden daarnaast meer (ICT-) faciliteiten voor het overleg. Omdat de 
samenstelling en inhoud van het overleg niet altijd gelijk is, hebben organisaties behoefte aan overlegruimten met een 
wisselende capaciteit en kwaliteit van de inrichting. In de analyse wordt een onderscheid gemaakt tussen overlegruimten tot 
8 personen en vergaderruimten vanaf 8 personen. In veel gevallen zijn de grote vergaderruimten op een centrale locatie in 
het kantoorpand gesitueerd, daar waar kleine overlegruimten nabij de werkplekken zijn voorzien. Voor de casestudies geldt 
dat de gesloten overlegruimten met een capaciteit van 6 personen of meer eigenlijk elektronisch via MS Outlook 
gereserveerd moeten worden. Verder hebben deze ruimten minimaal aan één zijde een semi-transparante afscheiding naar 
de open kantoorruimte. 

Decentrale overlegruimten tot 8 personen 

Het verschil tussen het Woonbedrijf en de andere casestudies in het ontwerp en de inrichting van de decentrale 
overlegruimten is dusdanig groot dat een vergelijking haast ondoenlijk is. De werknemers van het Woonbedrijf hebben 
namelijk een belangrijke stem gekregen in het ontwerpproces van de team- en overlegruimten voor het nieuwe 
activiteitgerelateerde huisvestingsconcept. Zij kregen in teams, naar district of afdeling, de mogelijkheid om de 

overlegruimten naar een eigen thema in te richten. Het resultaat is een bonte verzameling van overlegruimten met elk een 
eigenzinnig karakter wat tot uiting komt in de inrichtingselementen en accessoires (zie bijlage V). Afbeelding 8-10 is hier een 
duidelijk voorbeeld van. Overigens zijn alle overlegruimten standaard voorzien van een digitaal whiteboard, flip-over en 
audiovisuele hulpmiddelen om het overleg te faciliteren. 

Het gebruik van de overlegruimten gedurende de observatieperiode viel tegen . Echter, bepaalde vier- en zespersoons 
overlegruimten sprongen er in negatieve zin uit. De overlegruimten met de houten strandstoelen en die met de zitzakken 
(afb. 8-1 0) werden gedurende de observatieperiode slechts een enkele keer gebruikt. Uit de enquête volgt geen directe 
114 1 



verklaring hiervoor maar wel wordt aangenomen dat het keuzegedrag voor een werkelement in sterke mate afhangt van 
functionele aspecten (tabel 8-3). In die zin heeft de inrichting wel degelijk invloed op het gebruik. 

Uit de enquête blijkt dat werknemers voor een informeel overleg eerder geneigd zijn om voor de huiskamertafel (22/38) 
te kiezen dan voor de decentrale overlegruimten (12/38). Verder is het opmerkelijk dat de overlegruimten niet hoger scoren 
ten aanzien van belevingskwaliteit en het kleur- en materiaalgebruik. Tot slot, hoewel de overlegruimten volgens de 

respondenten geschikt zijn voor het werken in teamverband (23/38) zijn zij gematigd positief over de mate waarin deze 
auditieve privacy (9/38) en visuele privacy (7/38) bieden. In de afwerking schort er blijkbaar iets aan de scheidingswanden 
omdat de cockpits last hebben van hetzelfde probleem. 

Bij de andere organisaties zijn de decentrale overlegruimten ingericht met een vergadertafel en vergaderstoelen en zijn 
zij voorbereid en ingericht met audiovisuele hulpmiddelen voor het werken met een pc en LCD-scherm (afb. 8-11 ). Verder 
zijn deze ruimten voorzien van een (digitaal) whiteboard en een flip-over. Hoewel de overlegruimten weinig waardering 
krijgen voor de mate van auditieve en visuele privacy, achten de gebruikers de overlegruimten wel geschikt voor formeel 
overleg (68/98; 16/24), het geven van een presentatie (49/98; 12/24) , om te brainstormen (45/98; 16/24) en voor informeel 
overleg (11 /22; 39/98; 12/24). Dat is niet verwonderlijk omdat er weinig alternatieve werkelementen beschikbaar zijn die 
voldoen aan de vereiste functionele eigenschappen. 

Centrale vergaderruimten vanaf 8 personen 

In bepaalde situaties kan het voorkomen dat reguliere overlegruimten tot 8 personen niet aan de functionele of esthetische 
eisen voldoen. Een voorbeeld hiervan is een afdelingsoverleg of adviesgroep overleg maar het kan ook voorkomen dat 
externe opdrachtgevers langskomen voor een vergadering. In dat geval wil een organisatie zich positief profileren naar haar 
klant. Voor dergelijke gelegenheden heeft een organisatie veelal centraal gelegen vergaderruimten waarvoor een 
reserveringsplicht geldt. In vergelijking tot de decentrale overlegruimten is het afwerkingsniveau voor de inrichting van de 
centrale vergaderruimten luxueuzer. De (ergonomische) kwaliteit van het meubilair alsook van de (ICT-)faciliteiten zijn 
volgens het PvE voor het huisvestingsconcept voor de vergaderruimten hoger. Dat blijkt echter niet uit de waardering van de 
gebruikers. Voor de genoemde aspecten alsook voor het comfort en de afmetingen van het bureaublad zijn de waarderingen 
voor beide werkelementen nagenoeg gelijk voor iedere casestudie. Op de meeste aspecten scoort de decentrale 
overlegruimte zelfs beter. Desondanks achten de werknemers de vergaderruimten toch geschikt voor formeel overleg 
(50/98; 20/24), informeel overleg (18/98; 11/24), brainstormen (23/98; 17/24) en presenteren (43/98; 18/24). Een mogelijke 
verklaring voor deze resultaten is dat de vergaderruimten te ver buiten de eigenlijke werkomgeving liggen en het 
gemakkelijker is om het overleg aan de huiskamertafel of in een decentrale overlegruimte te beleggen. Tot slot, ook voor de 
centrale vergaderruimten geldt dat de respondenten de mate waarin de werkelementen privacy en concentratie bieden 
gematigd positief waarderen. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de openheid en transparantie van het inrichtingsconcept. 

8.3.8 Aanvulling bezettingsgraadmeting 

Ter aanvulling op het voorgaande heeft de activiteitenmeting ook andere interessante data opgeleverd over de spreiding in 

de bezettingsgraad en de bezetting van de overleg- en vergaderruimten. Het weekgemiddelde voor de bezettingsgraad van 
de werkelementen, het aantal personen niet meegerekend, bedraagt circa 50% bij de vier deelnemende organisaties 
gedurende de observatieperioden (tabel 7-2). Het verschil ten opzichte van de piekbezetting is aanzienlijk, met uitzondering 
van case IV- Shell EPT-RPW, variërend van 71 % bij het Woonbedrijf, tot 80% bij de gemeente Deurne en zelfs 90% bij de 
gemeente Maastricht. Het is belangrijk dat de piekbezetting niet te dicht nadert aan de 100% omdat enige flexibiliteit en 
ruimte nodig is om het principe van het wisselwerken te laten functioneren . 

De gemiddelde bezettingsgraad geeft een vertekend beeld omdat in dit cijfer ook is verwerkt wanneer een werkelement 
wel in gebruik is maar er niemand aanwezig is. Dat percentage varieert van 16% bij de gemeente Deurne tot 22% bij de 
gemeente Maastricht. Het cijfer geeft een indicatie van de mobiliteit van de werknemers. Het is alleen de vraag of dit een 
representatieve weergave is voor het hele jaar (§ 7.4.1 ). De conclusie luidt dat de werkelementen feitelijk slechts 30-35% 
van de meetmomenten in gebruik waren. Uit de vergelijking tussen het gemiddelde activiteitenpatroon voor de periode 'in 
gebruik', dat aldus opgemaakt kan worden , toont zich het intrinsieke verschil tussen het primaire werkproces bij de 
deelnemende organisaties. Uit een vergelijking tussen figuur 8-1 en 8-2 blijkt dat de werknemers van de onderzoeks- en 
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ontwikkelingsafdeling EPT-RPW bij Shell in Rijswijk ten aanzien van de sociale interactie beduidend minder telefoneren en 
juist meer e-mailen in vergelijking tot de werknemers bij het Woonbedrijf in Eindhoven. Verder bestaan de werkzaamheden 

van de werknemers bij Shell meer uit het lezen, schrijven en corrigeren van hardcopy bestanden en het werken met 
simulatie- en ontwerpsoftware wat beide werkzaamheden zijn waarbij een bovennormale hoeveelheid concentratie en 
privacy is vereist. Verder valt ook het verschil qua tijdsbesteding aan werkonderbrekingen op. De cijfers van het Woonbedrijf 
geven echter een gemiddelde weer voor meerdere afdelingen. Het lijkt voor de hand te liggen dat het activiteitenpatroon per 
werkproces verschillend zal zijn . De interpretatie van deze cijfers vereist aldus zorgvuldigheid. 

Figuur 8-1 (L): Weekgemiddelde activiteitenpatroon 'in gebruik' bij het Woonbedrijf. 
Figuur 8-2 (R): Weekgemiddelde activiteitenpatroon 'in gebruik' bij Shell EPT-RPW. 
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Een ander interessant gegeven is de bezettingsgraad van de decentrale overlegruimten en centrale vergaderruimten bij 
de vier casestudies. Gedurende de observatieperiode waren de decentrale overlegruimten bij de gemeente Deurne en het 
Woonbedrijf slechts in 20% van de meetmomenten in gebruik. De centrale vergaderruimten bij het Woonbedrijf waren in 
40% van de meetmomenten in gebruik. Niet zozeer valt het gebruik van de overlegruimten tegen, maar met name het aantal 
personen in verhouding tot de capaciteit van de overlegruimten valt tegen. In het geval van het Woonbedrijf wordt de 
capaciteit van de decentrale overlegruimten (tot 6 personen) in amper 2% van de meetmomenten optimaal benut. Het 
merendeel van het overleg vindt plaats tussen twee of vier personen. In veel gevallen blijft de capaciteit echter onderbenut 
Daarom rijst de vraag of het niet efficiënter is, qua ruimtebehoefte, om kleinere overlegruimten of open overlegvoorzieningen 
voor twee tot vier personen te realiseren. Dit beeld wordt bevestigd door een eerdere, representatieve bezettingsgraad
meting bij de gemeente Maastricht (bijlage VIII). Uit dit onderzoek door Royal Haskoning BM blijkt dat de capaciteit van de 
overlegruimten zelden ten volle wordt benut. Het meeste overleg vindt plaats tussen twee tot vier personen. 

Figuur 8-3 (L): Bezetting decentrale overlegruimten tot 8 personen in Mosae Forum, wk 4- 2009. 

Figuu'r 8-4 (R) : Bezetting centrale vergaderruimten vanaf 8 tot circa 20 personen (door ruimten aaneen te schakelen) in Mosae Forum, wk 4 - 2009. 
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8.4 Resumé 
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De resultaten van het praktijkonderzoek zijn globaal in te delen in twee categorieën: (i) algemene bevindingen afkomstig uit 
de enquête en (ii) resultaten op basis van de activiteitenmetingen. De onderzoeksresultaten bieden enerzijds hernieuwd en 
beter inzicht in het voorkeursgedrag van werknemers ten aanzien van de keuze voor een activiteitgerelateerde werkplek en 
anderzijds leveren zij directe aanknopingspunten op, voor huisvestingsmanagers van de deelnemende organisaties, ter aan-
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en bijsturing van reeds geïmplementeerde innovatieve kantoorconcepten op basis van de prestatie van de verschillende 
werkelementen volgens de eigen gebruikers. 

Algemene bevindingen 

De algemene bevindingen hebben betrekking op: (i) de ervaringen van de gebruikers met het activiteitgerelateerde 
huisvestingsconcept en het nieuwe werken, (ii) het gebruik van de kantooromgeving en (iii) de voorkeur van gebruikers voor 
bepaalde fysieke en mentale eigenschappen van de kantooromgeving. 

Hoewel de gebruikers naar eigen zeggen weinig tot geen zeggenschap hebben gekregen in de keuze voor het nieuwe 

huisvestingsconcept, zijn de gebruikers in het algemeen tevreden over het aanbod en de diversiteit aan werkelementen. 
Alleen over het aantal een- en tweepersoons concentratiewerkplekken zijn de meningen verdeeld. Veel gebruikers vinden 
ook dat de kantooromgeving te weinig auditieve privacy biedt en mede daardoor ondervinden zij een gebrek aan 

concentratie. Visuele privacy is minder belangrijk, slechts één derde van de gebruikers vindt het bijvoorbeeld vervelend 
indien anderen zicht hebben op hun beeldscherm. Dit is vaak alleen een probleem wanneer gebruikers non-productieve of 
privé werkzaamheden aan het uitvoeren zijn. Veel gebruikers zijn daarentegen wel tevreden over de mate waarin de 
verschillende werkelementen hen in staat stelt om de interactie met anderen te reguleren. Zij kiezen alleen een 
concentratiewerkplek indien dat vanuit de ophanden werkzaamheden nodig is. Echter, het ontbreken van visueel en I of 
auditief contact speelt geen rol van betekenis wanneer werknemers een collega nodig hebben. 

De wijze waarop een werknemer zijn werk en werkomgeving ervaart heeft invloed op zijn gedrag. De meeste 
gebruikers geven aan dat vooraleer zij een werkelement in gebruik nemen deze eerst aan te passen aan hun eigen 
ergonomische behoefte. Deze en andere ongemakken van het wisselen van werkplek, zijn voor veel gebruikers een reden 
waarom zij per dag slechts één of twee keer van werkplek wisselen . Zelfs indien een ander werkelement vrijkomt welke meer 
comfort biedt en een hogere belevingswaarde heeft. Bovendien geeft één derde van de respondenten aan dat zij bepaalde 
werkplekken mijden omdat een collega daar veelal zit. De meest populaire werkelementen zijn de concentratiewerkplekken 
c.q. cockpits en de open teamwerkplekken. Bijna één derde van de werknemers geeft aan, tegen collectieve afspraken in, 
nog altijd een werkelement te claimen met persoonlijke of werkgerelateerde zaken bij langdurige afwezigheid. 

Ondanks de vrijheid om zelfstandig te bepalen waar, wanneer en hoe zij hun werkzaamheden uitvoeren komen veel 
werknemers nog altijd naar kantoor toe om contacten te onderhouden met collega's en samen met hen te lunchen. Dagelijks 
is 74-94% van de werknemers aanwezig op kantoor, met een gemiddelde van 86%, ondanks dat slechts 45% een 36uurs en 
30% een voltijd contract heeft. Terwijl ruim 60% van de respondenten aangeeft het kantoor te mijden op drukke dagen en 
dan besluit om thuis te gaan werken. 

Uit het onderzoek naar het belang van verschillende fysieke en mentale eigenschappen van de werkomgeving op het 
keuzegedrag van een werknemer voor een activiteitgerelateerde werkplek volgt dat de functionele aspecten de meeste 
invloed hierop hebben. In volgorde van belang hebben de ergonomische kwaliteit van het meubilair, de kwaliteit van de 
(ICT-) faciliteiten , het comfort en de persoonlijke controle op de mate van interactie en privacy de meeste invloed op het 
keuzegedrag van de werknemer. De relatieve locatie van een werkplek alsook de mate van persoonlijke controle op het 
binnenklimaat zijn van ondergeschikt belang op het keuzegedrag. Ten aanzien van de relatieve locatie van een werkplek zijn 
met name de nabijheid van team- en projectgenoten en de bereikbaarheid voor collega's belangrijk. Ook een onbelemmerd 
uitzicht naar buiten blijft voor veel werknemers een belangrijke beweegreden. 

Resultaten activiteitenmetingen 

De resultaten van de activiteitenmeting hebben betrekking op: (i) de prestaties van de verschillende werkelementen binnen 
het inrichtingsconcept van de kantooromgeving en (ii) waarnemingen ten aanzien van de bezettingsgraad van de 
werkelementen. 

De diversiteit aan werkelementen bij de vier deelnemende organisaties is groot, dat blijkt ook uit bijlage V. Dat maakt 
het moeilijk om de prestaties onderling te vergelijken. Vandaar dat de werkelementen, met uitzondering van de 
ondersteunende faciliteiten, geclusterd zijn in vier hoofd-categorieën, dit zijn: concentratie werkplekken, communicatie 
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werkplekken, open overlegvoorzieningen en gesloten overlegruimten. Indien noodzakelijk is er binnen de hoofdcategorie een 
onderverdeling gemaakt. De resultaten zijn uiteraard afhankelijk van het referentiekader van de gebruiker en het aanbod aan 
type werkelementen. De meest genoemde klacht ten aanzien van de een- en tweepersoons concentratiewerkplekken is dat 
de ruimten niet geluiddicht zijn en de gebruiker vaak letterlijk het gesprek kan volgen in een aanliggende vergaderruimte. De 

stiltezone biedt daarentegen omwille van de capaciteit volgens de gebruikers te weinig auditieve en visuele privacy waardoor 
zij moeite hebben om geconcentreerd te kunnen werken. 

Een tussenvorm is de semi-concentratie werkplek. Zowel de loungewerkplek als de coupéwerkplek bieden 
onvoldoende auditieve privacy waardoor gebruikers niet geconcentreerd kunnen werken. De loungewerkplek scoort 
daarnaast slecht als het gaat om de ergonomische kwaliteit en het comfort van de fauteuil. Veel gebruikers hebben moeite 

om de juiste instellingen van het kantoormeubilair te vinden. 

Over de functionele eigenschappen van de communicatie werkplekken en de open overlegruimten zijn de gebruikers in 
het algemeen wel positief. Indien de werknemers behoefte hebben aan privacy en concentratie zoeken zij zelf een 
bijpassende werkplek op. De gesloten overlegruimten ontvangen evenals de concentratiewerkplekken gematigd positieve 
reacties betreffende de geboden mate van auditieve en visuele privacy. Het lijkt erop dat ook hier de afwerking van de 
overlegruimten niet optimaal is uitgevoerd. Verder blijkt uit de bezettingsgraadmeting dat de capaciteit van de overlegruimten 
veelal onderbenut blijft. Bij het merendeel van de overleggen zijn twee tot vier personen betrokken terwijl de overlegruimten 
veelal een capaciteit hebben van zes tot acht personen. Slechts incidenteel wordt de capaciteit volledig benut. 

Bij de vier casestudies geldt dat, hoewel het werkelement niet geheel voldoet aan de wensen van de gebruikers, er in 
veel gevallen geen passend alternatief beschikbaar is. De gebruikers geven unaniem aan dat de onmogelijkheid om 
geconcentreerd te kunnen werken alsook een gebrek aan auditieve privacy de hoofdredenen zijn om een werkelement te 
mijden. Werknemers mijden een werkplek hoofdzakelijk om functionele redenen. Andersom waarderen gebruikers de 
kantooromgeving niet alleen om de functionele kwaliteit ervan maar zoals bij de gemeente Deurne en het Woonbedrijf ook 
vanwege het kleur- en materiaalgebruik en de belevingskwaliteit van het inrichtingsconcept. 

In het afsluitende hoofdstuk (deel 111) volgt een bespreking van de belangrijkste bevindingen die middels het 
afstudeeronderzoek aan het licht zijn gekomen en wordt antwoord gegeven op de centrale probleemstelling. Tot slot, volgt 
een reflectie vanuit praktisch en wetenschappelijk oogpunt ten aanzien van de gemaakte keuzes en de resultaten van het 
afstudeeronderzoek. 

11 a 1 



9 Conclusie en aanbeveling 

• Interpretatie van de onderzoeksresultaten vanuit een terugkoppeling naar de literatuurstudie. 
• Beantwoording van de centrale probleemstelling. 
• Productevaluatie door reflectie op gekozen methodiek en verkregen onderzoeksresultaten. 
• Aanbeveling voor verder wetenschappelijk onderzoek. 

9.1 Algemeen 

In dit afsluitende hoofdstuk wordt het antwoord gegeven op de centrale probleemstelling zoals deze voorafgaand aan het 
afstudeeronderzoek is geformuleerd. Deze luidt als volgt: 

Hoe kan het inrichtingsconcept voor de kantooromgeving - in fysiek en mentaal opzicht - zo optimaal mogelijk worden 
afgestemd op het voorkeursgedrag van een werknemer bij diens keuze voor een activiteitgerelateerde werkplek? 

Om deze vraag te beantwoorden zijn diverse aspecten van het voorkeursgedrag van werknemers onderzocht binnen de 
context van het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept. Het antwoord op de probleemstelling, wat hierna wordt gegeven, 
is samengesteld op basis van een terugkoppeling van de onderzoeksresultaten naar de bevindingen uit het 
literatuuronderzoek. Tot slot volgt er een reflectie op de methodiek en resultaten van het onderzoek, waarna praktische 
aanbevelingen volgen voor huisvestingsmanagers en -adviseurs alsook aanbevelingen voor vervolg onderzoek naar de 
relatie tussen het menselijk gedrag en de kantooromgeving. 

9.2 Conclusies 

Beantwoording van de probleemstelling 

Alvorens de probleemstelling beantwoord kan worden, is het noodzakelijk om de resultaten uit het praktijkonderzoek in de 
juiste context te plaatsen door deze terug te koppelen aan die uit de literatuurstudie. Het antwoord op de probleemstelling 
alsook op deelvraag C (§ 1.3) volgt uit de samenvoeging van de bevindingen die hieruit volgen. Er is echter geen eenduidig 
antwoord mogelijk op deze hoofdvraag. Dat heeft onder meer te maken met de specifieke kenmerken van een organisatie, te 
denken valt aan de bedrijfscultuur en managementfilosofie, de beschikbare middelen, de werkprocessen maar ook de 
kenmerken van diens werknemers (§ 8.3.1 ). Anderzijds heeft dit volgens Van Meel (2000) te maken met contextuele 
aspecten, zoals culturele en stedebouwkundige aspecten, de markt- en arbeidsomstandigheden maar ook met de wet- en 
regelgeving. Wel biedt het afstudeeronderzoek voor huisvestingsmanagers en onderzoekers, binnen het onderzoeksveld 
naar kantoorinnovatie beter en hernieuwd inzicht in de succesfactoren van het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept 
vanuit het perspectief van de eindgebruiker. 

Vanuit een bedrijfseconomisch perspectief levert de Corporale Real Estale (CRE) Manager een optimale bijdrage aan 
het prestatievermogen van een organisatie indien de huisvesting (in brede zin) voorziet in een productiviteitsondersteunende 

en stimulerende werkomgeving voor de werknemers, bij een gelijkblijvende of stijging van de arbeidstevredenheid en tegen 
een reductie van de facilitaire kosten per eenheid. Het spanningsveld tussen de prestatiecriteria effectiviteit en efficiëntie 
alsook tussen efficiëntie en flexibiliteit maakt dat het takenpakket van de CRE Manager geen sinecure is. 
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Op basis van de uitkomsten van het afstudeeronderzoek kunnen vier succesfactoren voor het slagen van het 
activiteitgerelateerde huisvestingsconcept worden geïdentificeerd, zowel vanuit het perspectief van de eindgebruiker alsook 
vanuit het CRE Management, de zogenaamde "bouwstenen voor productief huisvesten". Dit zijn: de participatiegraad van de 
eindgebruikers in het huisvestingsadviestraject, de kwaliteit van de organisatiestructuuranalyse ten aanzien van 
werkprocessen en werkstijlen, de functionele kwaliteit van de werkelementen en tot slot de kwaliteit van het 
veranderingsmanagement. Hierna volgt een toelichting bij de vier succesfactoren waaruit huisvestingsmanagers en -
adviseurs lering kunnen trekken. 

Participatiegraad van eindgebruikers 

Het inrichtingsconcept wordt optimaal afgestemd op het voorkeursgedrag van de werknemers indien zij in een vroeg stadium 
worden betrokken in het huisvestingsadviestraject. Let wel, een hoge participatiegraad betekent niet automatisch invloed op 
het besluitvormingsproces, dat is uiteindelijk aan de CRE Manager vanuit zijn functie. Uit de participatiegraad van 
eindgebruikers blijkt de mate van waardering en erkenning, door het management, voor het belang van de werknemers als 
de belangrijkste asset voor een organisatie. Dit heeft mede invloed op de arbeidstevredenheid en sluit derhalve aan op de 
doelstellingen van kantoorinnovatie. De participatiegraad is om die reden de eerste bouwsteen voor een productieve 
huisvesting. Participatie in de besluitvorming omtrent de inrichting, aankleding en het kleur- en materiaalgebruik van het 
inrichtingsconcept draagt bij aan daling van de initiële weerstand na de implementatie en ingebruikname van een nieuw 
kantoorconcept Om die reden, en andere redenen, is het belangrijk dat inzicht en kennis over het voorkeursgedrag van 
werknemers wordt meegenomen in het besluitvormingsproces omtrent (des-) investeringsbeslissingen in de huisvesting (in 
brede zin). Naast inbreng in de voorbereidings- en uitvoeringsfase is zorgvuldig uitgevoerd evaluatieonderzoek ook een 
vorm van participatie indien dit leidt tot aan- en bijsturing van het huisvestingsconcept en draagt aldus op eenzelfde wijze bij 
aan de arbeidstevredenheid van werknemers. 

Kwaliteit organisatiestructuuranalyse 

De tweede succesfactor is de kwaliteit van de organisatiestructuuranalyse in het huisvestingsadviestraject en het 
huisvestingsconcept dat hieruit volgt. Uit de literatuurstudie blijkt dat een generiek werkplekconcept weliswaar vanuit 
financieel oogpunt voor huisvestingsmanagers interessant is, alleen dat de feitelijke huisvestingsbehoefte voor afzonderlijke 
werkprocessen en werkstijlen aanzienlijk kan afwijken. Uit waarnemingen en eerdere evaluatieonderzoeken bij de vier 
casestudies blijkt dat veel gebruikers klagen over het gebrek aan auditieve privacy en de onmogelijkheid om geconcentreerd 
te werken, zowel in de open ruimte als in de gesloten concentratiecellen . Dit is mede het gevolg van het besluit om 
projectmanagers, beleidsmedewerkers e.a. in eenzelfde kantooromgeving te huisvesten met bijvoorbeeld de afdeling 
klantenservice of gebruikersondersteuning. Voorts is het ook onverstandig om onderzoekers en wetenschappers in een open 
ruimte te huisvesten, zij hebben eenmaal meer behoefte aan privacy dan andere werknemers. Het verschil in behoefte aan 
privacy, behoefte aan sociale interactie en het mobiliteitspatroon is dermate hoog dat dit spanningen veroorzaakt wat 
uiteindelijk leidt tot productiviteitsverlies ondanks dat een werknemer zich in bepaalde opzichten bewust en onbewust 
aanpast aan zijn directe werkomgeving. 

De nadruk moet in de voorbereidingsfase aldus liggen op een grondige analyse van de diverse werkprocessen en 
werkstijlen binnen de organisatie en de wijze waarop deze zich in de nabije toekomst ontwikkelen. Op basis van de 
bevindingen luidt de conclusie dat er meer behoefte is aan maatwerk in plaats van generieke werkplekconcepten, zij het wel 
op het juiste abstractieniveau, op het niveau van werkprocessen en werkstijlen. Nu is het zo dat in de praktijk de nadruk nog 
veelal ligt op de kostenbeheersing, terwijl vanuit een bedrijfseconomisch opzicht de focus juist zou moeten liggen op de 
opbrengstenkant, uitgedrukt in de arbeidsproductiviteit van een werknemer. Het is aan onderzoekers en huisvestings
managers om hier een balans in te vinden. Die afweging bepaalt uiteindelijk of het inrichtingsconcept het voorkeursgedrag 
van een werknemer al dan niet optimaal ondersteund. 

Functionele kwaliteit van de werkomgeving 

De derde succesfactor sluit hier in zekere zin op aan. De primaire taak van een CRE Manager is het voorzien in een 
productiviteitsondersteunende werkomgeving voor alle werknemers. Uit het onderzoek blijkt dat de functionele kwaliteit van 
een werkelement niet alleen de meeste invloed heeft op de arbeidsproductiviteit; functionele eigenschappen beïnvloeden 
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ook in sterke mate het voorkeursgedrag van werknemers in hun keuze voor een activiteitgerelateerde werkplek. Bovendien 
is een gebrek aan functionele kwaliteit de meest genoemde reden volgens de eindgebruikers om een bepaald werkelement 

te mijden. Overige invloedsfactoren, waaronder de relatieve locatie van een werkplek, de belevingskwaliteit van de 

werkomgeving, en het kleur- en materiaalgebruik zijn van ondergeschikt belang ten opzichte van de functionele kwaliteit van 
de werkomgeving. Omdat de huisvesting (in brede zin) volgens Hertzberg een dissatisfier is, leidt een gemis aan kwaliteit 
van de werkomgeving en een gebrek aan controle op het binnenklimaat, naast een vanzelfsprekende daling van de 
productiviteit, direct tot onvrede bij werknemers. Dat versterkt alleen maar de daling van de productiviteit. 

Het evaluatieonderzoek bij de vier deelnemende organisaties vond relatief kort na de ingebruikname van het nieuwe 
huisvestingsconcept plaats. Het is daarom veilig om te stellen dat het inrichtingsconcept voldeed aan de technische eisen 
vanuit het Programma van Eisen (PvE) conform de Arbowet. Desondanks zijn de eindgebruikers kritisch over de functionele 
kwaliteit van bepaalde werkelementen. Het meest sprekende voorbeeld is de klacht dat concentratiewerkplekken en 
overlegruimten niet geluiddicht zijn, te weinig auditieve privacy bieden en werknemers daardoor in veel gevallen niet 
geconcentreerd kunnen werken . Het probleem schuilt in de akoestische isolatiewaarde van de scheidingswanden en de 

kwaliteit van de afwerking in de aansluiting van de wanden op vloeren en plafonds. Indien de activiteitgerelateerde 
werkelementen zodanig zijn ontworpen om een bepaald cluster aan kantooractiviteiten zo optimaal mogelijk te ondersteunen 
dient dit ook het geval te zijn. In ieder ander gevalleidt het tot een verlies aan arbeidsproductiviteit en -tevredenheid. Indien 
dit niet te ondervangen is met behulp van regulatiemechanismen kan dit leiden tot repetitive strain injury (RSI) of het sick 
building syndrome (SBS) wat resulteert in ziekteverzuim, een vorm van non-productiviteit. 

Kwaliteit veranderingsmanagement 

De laatste bouwsteen voor het realiseren van een productieve huisvesting is het belang en de aandacht welke vanuit de 
organisatie uitgaat naar de kwaliteit van het veranderingsmanagement gedurende het gehele huisvestingsadviestraject. 
Onder kantoorinnovatie wordt namelijk niet alleen een fysieke aanpassing in de huisvesting verstaan maar ook een 
verandering in de wijze of de organisatie van het werk(en). De overgang naar het activiteitgerelateerde huisvestingconcept 
met het nieuwe werken gaat veelal gepaard met een aanpassings- en gewenningsperiode. Naar verwachting hangt de 
lengte van deze periode samen met de persoonskenmerken van een werknemer alsook de zorg die uitgaat naar het 
veranderingsmanagement. De generatie Y - geboren in de periode 1980-2000 - is opgegroeid met computers en !CT 
waardoor het aanpassingsproces aan het nieuwe werken (digitaal en virtueel) naar verwachting met minder problemen 
geschied in vergelijking tot oudere generaties. Daar zal de initiële weerstand tegen de verandering het grootst zijn. 

Om het prestatievermogen van de organisatie te bewaken is de organisatie er alles aan gelegen om het 
productiviteitsverlies tijdens het veranderingsproces tot een minimum te beperken. De bevindingen uit de casestudies wijzen 
echter anders uit. Het daadwerkelijke gebruik van de kantooromgeving wijkt op twee belangrijke aspecten af ten opzichte 

van het beoogde gebruik volgens het PvE voor het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept. Niet alleen wisselen 
werknemers opmerkelijk weinig per dag van werkelement, zij neigen er ook naartoe om een 'eigen' werkplek binnen de 
kantooromgeving te claimen vanuit een bewust keuzegedrag of vanuit gewoontevorming. Bovendien gedragen gebruikers 
zich niet altijd conform het clean desk policy: een vast onderdeel van het gebruiksconcept. Zij gebruiken (on)bewust 

persoonlijke en I of werkgerelateerde zaken om een werkplek te claimen wanneer zij tijdelijk of zelfs langer dan een uur 
afwezig zijn. Verder ervaren gebruikers problemen met het afstemmen van de werkomgeving en het instellen van het 
kantoormeubilair op de persoonlijke behoeften, waaronder ergonomie en comfort maar ook de eigenschappen van het 
binnenklimaat (temperatuur, koeling, geluid, verlichting, lucht en ventilatie). Hoewel het inrichtingsconcept bij de vier 
deelnemende organisaties Arbo conform is, blijkt uit de negatieve waardering voor deze eigenschappen van de 
werkomgeving dat gebruikers moeite ondervinden om de juiste instelling te vinden. Niet alleen veroorzaakt dit onvrede bij 
gebruikers maar indien zij dit probleem niet kunnen ondervangen kan dit ook leiden tot ziekteverzuim, evenzo als bij een 
gebrek aan functionele kwaliteit. 

De benoemde problemen, veroorzaakt door weerstand bij gebruikers, het proces van aanpassing en gewenning of door 
(on)bewust verkeerd gebruik van de kantooromgeving en de werkelementen kunnen voor een groot deel opgelost worden 

door veranderingsmanagement als kerntaak mee te nemen in het huisvestingsadviestraject. Het is belangrijk om in een 
vroeg stadium hiermee aan te vangen. In de eerste plaats gaat het daarbij om de informatieverstrekking naar de 
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eindgebruiker over het doel en de gevolgen van de voorgenomen kantoorinnovatie voor het werk(en). Daarnaast is het 

belangrijk om werknemers aan de hand van workshops of training kennis te laten maken met de aanstaande verandering in 

de werkwijze maar ook ten aanzien van het gebruik van de kantooromgeving. Zaken als het opstellen en naleven van een 

planning of het belang van een goede ergonomische werkhouding lijken vanzelfsprekend, echter uit het onderzoek blijkt dat 

dit in de praktijk nog veel problemen opleverd. Dit traject stopt niet bij de ingebruikname van het nieuwe kantoorconcept Ook 

na de implementatie dient de werknemer begeleiding en training te krijgen in gedrags- en organisatieveranderingen. Verder 

behoort een degelijk evaluatieonderzoek ook een vast onderdeel te zijn van het veranderingsmanagement. Het kan 

voorkomen dat bepaalde aspecten van het huisvestingsconcept vanuit het perspectief van de eindgebruikers niet optimaal 

functioneren, dat vraagt dan om aan- en bijsturing van het concept. Uit een zorgvuldig uitgevoerd evaluatieonderzoek 

spreekt evengoed veel waardering voor het belang van de werknemer. 

Alleen indien een huisvestingsmanager in afdoende mate rekening houdt met de vier besproken succesfactoren , kan 

het inrichtingsconcept optimaal worden afgestemd op de voorkeur van werknemers voor bepaalde fysieke en mentale 

eigenschappen van de werkomgeving. De mate waarin de CRE Manager slaagt in het vinden van de juiste balans tussen 

organisatiedoelen en de behoeften van de individuele werknemers heeft vanzelfsprekend invloed op de arbeidsproductiviteit 

en - tevredenheid. 

9.3 Aanbevelingen 

Ter afsluiting van de afstudeerscriptie volgt een reflectie ten aanzien van het product en ten aanzien van de 

onderzoeksmethodiek waaruit aanbevelingen volgen voor huisvestingsmanagers en -adviseurs. Aansluitend volgt een 

aanbeveling voor vervolgonderzoek op basis van de uitkomsten van dit afstudeeronderzoek. 

Reflectie onderzoeksmethodiek en eindproduct 

Het onderzoek naar de effecten van kantoorinnovatie op de arbeidsproductiviteit en -tevredenheid concentreert zich in de 

praktijk met name op de zogenaamde Post Occupancy Evaluation (POE). Dit is een veelgebruikte maar omstreden 
onderzoeksmethodiek omdat een ingreep in de huisvesting (in brede zin) zelden op zichzelf staat. Strategische ingrepen in 

de huisvesting gaan veelal gepaard met veranderingen in het werkproces, de organisatie van arbeid, het management en de 
technologische mogelijkheden. In de praktijk wordt dit instrument vaak wel gebruikt door huisvestingsadviseurs omdat het 

een arbeidsextensieve en daardoor goedkope methode is voor opdrachtgevers om een evaluatieonderzoek uit te voeren 

naar het effect van kantoorinnovatie op de arbeidsproductiviteit en -tevredenheid. De vraag is alleen hoeveel waarde 

gehecht mag worden aan het resultaat van een POE. 

Binnen het tijdsbestek van het afstudeeronderzoek was het niet mogelijk om een POE voor één of meerdere 

organisaties uit te voeren. Normaliter bedraagt het tijdsbestek tussen een voor- en nameting namelijk een half jaar. Om toch 

een antwoord te krijgen op de probleemstelling is gekozen voor een alternatieve onderzoeksmethodiek. De koppeling van 

informatie over het beoogde gebruik (PvE), het daadwerkelijke gebruik (observatie) en de voorkeur van werknemers voor 

bepaalde eigenschappen van de werkomgeving (enquête) geeft een completer beeld, zowel in de breedte als in de diepte, 
van de prestatie van het huisvestingsconcept, vanuit het perspectief van de eindgebruiker, in vergelijking tot een POE. 

Echter, uit deze scriptie blijkt dat de gekozen methodiek enorm arbeidsintensief is en om die reden niet geschikt is als 

evaluatie-instrument in de dagelijkse praktijk van de huisvestingsadviseur. Voor wetenschappers binnen het onderzoeksveld 

naar kantoorinnovatie is de gekozen onderzoeksmethodiek een welkome aanvulling op bestaande technieken en methoden. 

Aanbeveling voor huisvestingsmanagers en huisvestingsadviseurs 

Uit de toelichting bij de vier bouwstenen voor productief huisvesten, aansluitend op het antwoord op de centrale 

probleemstelling (§ 9.2), volgen in feite al aanbevelingen voor zowel huisvestingsmanagers als -adviseurs. Het advies luidt 

derhalve: neem de vier bouwstenen op als kernsuccesfactoren voor het slagen van het huisvestingsconcept ten einde een 

hoge arbeidsproductiviteit en -tevredenheid gedurende het overgangsproces alsook na de implementatie te realiseren en te 

behouden. De belangrijkste les is dat beide partijen niet te star naar de kostenkant kijken maar de focus verleggen naar de 

opbrengstenkant, hoe moeilijk het ook is om de toegevoegde waarde uit een strategische allocatie van huisvesting (in brede 
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zin) inzichtelijk te maken en hierover te communiceren naar het bestuur van de organisatie. Het bedrijfseconomische kader 
uit hoofdstuk 3 biedt hiertoe een eerste aanzet. 

Aanbevelingen voor wetenschappelijk vervolgonderzoek 

In de beantwoording van de centrale probleemstelling is één factor bewust over het hoofd gezien - de werknemer - en dat 
terwijl dit evaluatieonderzoek van het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept juist is ingestoken vanuit het perspectief van 
de eindgebruiker. De werknemer bestaat echter niet! In deel I van deze afstudeerscriptie, het literatuuronderzoek, is 
menigmaal gerefereerd aan de invloed van persoonskenmerken op de wijze waarop de kantooromgeving wordt ervaren en 
beleefd. Dat uit zich in het (voorkeurs-)gedrag van werknemers, onder meer op basis van diens behoefte aan privacy en 

concentratie, behoefte aan sociale interactie en diens voorkeur voor bepaalde (locatie) eigenschappen van de 
werkomgeving. Deze relatie is nadrukkelijk opgenomen in het conceptueel model. In bijlage IV - deel A is een niet limitatief 
overzicht gegeven van enkele persoonskenmerken die mogelijk invloed hebben op het voorkeursgedrag van werknemers. 

Hernieuwd en beter inzicht in het effect van persoonskenmerken op het voorkeursgedrag van werknemers en de wijze 
waarop zij het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept ervaren en gebruiken is zowel interessant voor onderzoekers 
alsook voor huisvestingsmanagers en -adviseurs. Dit zou een waardevolle aanvulling zijn voor het antwoord op de centrale 

probleemstelling. 

Het belang van deze inzichten komt tot uiting in het huisvestingsadviestraject. In de analysefase kan dit een belangrijke 
bijdrage leveren aan de bepaling van de unieke huisvestingsbehoefte voor verschillende werkprocessen en werkstijlen 
binnen een organisatie. Uit de ervaring met het praktijkonderzoek blijkt dat hier nog kansen liggen voor de optimalisatie van 
het huisvestingsconcept. Helaas is het afstudeeronderzoek gebonden aan tijd en middelen waardoor het noodzakelijk is 
geweest om keuzes te maken ten aanzien van de methodiek en de reikwijdte van het onderzoek. Aldus bleek het niet 
mogelijk te zijn om deze laatste fase te doorlopen. Desondanks biedt dit afstudeeronderzoek voldoende aanknopingspunten 
om hier in de nabije toekomst invulling aan te geven. Zo geeft het model in bijlage XII een eerste aanzet tot de statistische 
analyse van het (in)directe effect van persoonskenmerken op de voorkeur voor een bepaalde activiteitgerelateerde werkplek. 
De dataset die verkregen is na afname van de enquête onder 182 respondenten leent zich voor de toetsing van dit model. 
Gezien de onderlinge verschillen tussen de vier casestudies, zowel qua indelings-, inrichtings- en gebruiksconcept, is het 
wellicht wel verstandig, uit methodisch oogpunt, om casestudies te kiezen waarbij het huisvestingsconcept en het aantal 
respondenten meer in evenwicht zijn. 

Ten tweede verdient het aanbeveling om voor vervolgonderzoek ook andere organisatietypen, anders dan een energie
en petrochemische multinational, een woningcorporatie of gemeenten, te betrekken bij het onderzoek. Daarbij kan gedacht 
worden aan financiële en I of zakelijke dienstverleners, onderwijs- en zorginstellingen maar ook aan grote ondernemingen 
binnen de industrie, bouwnijverheid of logistieke sector. Aansluitend op de eerste aanbeveling draagt een breed onderzoek 
binnen verschillende sectoren en bedrijven ook bij aan het verwerven van kennis en inzicht in de huisvestingsbehoefte voor 
verschillende werkprocessen en werkstijlen. 

Verder is het mogelijk om de gehanteerde onderzoeksmethodiek als evaluatie-instrument toe te passen in het 
onderzoek naar de ervaring en waardering van eindgebruikers bij andere non-territoriale kantoorconcepten zonder 
activiteitgerelateerde werkplekken. Tot slot is het verstandig om het evaluatieonderzoek van het huisvestingsconcept binnen 
een jaar na de ingebruikname te herhalen. Het is moeilijk om te bepalen hoe lang het aanpassings- of gewenningsproces 
duurt, alleen het kan zo zijn dat kort na de ingebruikname (3-6 maanden) er nog sprake is van initiële weerstand tegen het 
nieuwe huisvestingsconcept onder gebruikers wat het resultaat van het evaluatieonderzoek in negatieve zin kan 
beïnvloeden. Middels een herhalingsonderzoek kan ook het effect van eventuele aan- en bijsturing in de huisvesting (in 
brede zin) op de arbeidsproductiviteit en -tevredenheid na het eerste evaluatieonderzoek worden bepaald. Sowieso leidt een 
herhaling van het evaluatieonderzoek tot een betrouwbaarder beeld van de werkelijke prestatie van het nieuwe 
huisvestingsconcept. 
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Begrippenlijst 

Om misverstanden in de communicatie te voorkomen zijn voor enkele gehanteerde begrippen definities en I of 

beschrijvingen gegeven. 

Gebruiksconcept (Royal Haskoning, 2004) 

Het gebruiksconcept betreft het wel of niet persoonsgebonden zijn van werkplekken. Redenen om te kiezen voor 
persoonsongebonden plekken zijn onder andere efficiëntie, flexibiliteit en interactie. 

Het nieuwe werken (Veldhoen+Company, 2009) - synoniemen: De Nieuwe Manier van Werken (NMW) of New 
Ways of Working (NWW) 

Een integraal huisvestingsconcept op het snijvlak van kantoorinrichting, ICT- en informatiemanagement en gedrags- en 
organisatieverandering. Bovenal is het een managementfilosofie over hoe organisaties in het licht van recente 
ontwikkelingen en lessen uit het verleden met hun belangrijkste asset, de werknemer, om moeten gaan. 

Huisvestingsconcept (Keeris, 2001; Royal Haskoning, 2004)- synoniem: kantoorconcept 

Een huisvestingsconcept is het totale concept van het gebruik, de inrichting en de indeling van de werkomgeving. Het is een 
algemeen begrip waarmee het bepaalde specifieke beleidsplan voor de huisvesting van de betreffende organisatie tot 
uitdrukking wordt gebracht, waarbij de functionele doelstellingen en te stellen randvoorwaarden waaraan het gebouw en de 
inrichting moeten beantwoorden zijn geformuleerd. 

Huisvestingsmanagement (Keeris, 2001) - synoniemen: Facility Management [FM] of Corporale Real Estale 

Management [CREM] 

De benaming voor een algemene managementfunctie, verantwoordelijk voor het beheer van de te leveren facilities binnen 
een onderneming, als resultaat van een zorgvuldige planning en coördinatie van ondersteunende processen en gericht op 
het leveren van een effectieve en efficiënte ondersteuning aan het primaire proces als bijdrage aan het prestatievermogen 
van de betreffende organisatie. 

lndelingsconcept (Royal Haskoning, 2004) 

Het indelingsconcept betreft de relaties tussen de facilitaire voorzieningen en verschillende typen werkplekken op de 
kantoorvloeren. 

lnrichtingsconcept (Royal Haskoning, 2004) 

Het inrichtingsconcept betreft de verschillende typen werkplekken en de verhouding daartussen. Deze wordt bepaald door 
de typen activiteiten die in de organisatie plaatsvinden en de verhouding waarin deze plaatsvinden. 

Kantooractiviteit (Keeris, 2001) 

Kantooractiviteiten betreffen het be- en verwerken van informatie, ideeën en kennis. Het centrale kenmerk van een 
kantooractiviteit is de relatie tot informatieverwerking. Bij het organiseren van bedrijfsprocessen, het leiden van 
ondernemingen of instellingen, het ontwikkelen van nieuwe producten en productieprocessen, het bewerken van markten 
e.d. spelen informatieprocessen een zeer belangrijke rol. 

Kantoorinnovatie (Vos & Van der Voordt, 2001) 

Het beter aansluiten van de huisvesting, ICT en andere faciliteiten op nieuwe wijzen van werken voor het optimaal 
functioneren van een organisatie. 
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Werkelement (Royal Haskoning, 2004) -synoniemen: werkplek of polyvalente bouwsteen 

Een werkplek of overlegfaciliteit, geschikt om ( meedere categorieën) kantooractiviteiten aan uit te voeren. 

Werkproces (Dorr, 2001) 

Een werkproces is een verzameling onderling samenhangende middelen en activiteiten in een logische volgorde, gericht op 

het doelbewust tot stand komen van een product of dient voor een interne of externe klant. 
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