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Samenvatting 

Met welke doelstellingen houden werkplekmanagers zich bezig, welke trends passen zij toe in 

hun kantooromgeving en wie doet wat en hoe? Middels een online vragenlijst, verspreid onder 

werkplekmanagers van grote organisaties (> 250 medewerkers) in 5 Europese landen (Duitsland, 

Hongarije, Italië, Rusland en Nederland), is geprobeerd antwoord op deze en andere vragen te krijgen. 

Onderliggend rapport bespreekt de resultaten van de Nederlandse steekproef met 54 bedrijven; een 

internationale vergelijking volgt later.   

Dat de Nederlandse respondenten allemaal voor grote bedrijven werken, is te zien aan de 

schatting van de jaaromzet; bij 46% ligt deze tussen de €100 miljoen en €1 miljard. De bedrijven zijn 

voornamelijk in de financiële of industriële sector actief. De werkplekmanagers zijn gemiddeld voor 48 

gebouwen verantwoordelijk. Hieronder volgt een korte opsomming van de belangrijkste resultaten uit 

dit rapport, die in het discussie/conclusie hoofdstuk uitgebreider worden besproken met adviezen vanuit 

onderzoekskennis: 

• Werkplekmanagers werken met diverse interne stakeholders samen, maar zelden met 

de marketing & verkoop afdeling in hun organisatie. Naast managers mogen ook 

medewerkers mee brainstormen bij interventieprojecten en worden zij betrokken bij de 

implementatie, maar slechts bij 40% van de bedrijven mogen de medewerkers ook 

meebeslissen. 

• In de toekomst verwacht nog maar 9% van de werkplekmanagers de werkplekdiensten 

volledig in-house te houden en gaan meer bedrijven over op ‘totale uitbesteding’. Met 

name voor werkplek gerelateerde consultancy, printing en vastgoedbeheer verwachten 

diverse respondenten in de toekomst op uitbesteding over te stappen. 

• Al 35% van de bedrijven is helemaal van het cellen/groepskantoor met vaste zitplaatsen 

afgestapt en slechts 15% heeft momenteel meer cellen/groepskantoren in portefeuille 

dan meer open kantoorconcepten. Echter, nog zeldzamer zijn organisaties die alleen 

maar open kantoren met vaste zitplaatsen hebben (30% heeft zelfs helemaal geen open 

kantoren met vaste zitplaatsen meer). Activiteit gericht werken met flexplekken is als 

kantoorconcept al jaren in opmars, maar toch heeft 35% van deze bedrijven dat nog 

niet/nauwelijks geïmplementeerd (d.w.z. in minder dan 10% van hun 

kantooroppervlakte). De verwachting bij 61% van deze steekproef is wel dat het 

activiteit gericht werken de dominante lay-out vorm wordt. Wellicht omdat twee-derde 

verwacht dat de ruimtebehoeftes vaker zullen veranderen en ook in grotere mate.  

• Om met churn om te kunnen gaan, kiezen veel werkplekmanagers voor flexibele 

huurcontracten met de mogelijkheid hun kantoorruimtes te wijzigen en/of het 

reserveren van extra ruimte voor onvoorziene behoeftes. Slechts een derde biedt 



mogelijkheden aan om thuis/mobiel of in tijdelijke locaties zoals co-working spaces of 

tijdelijke kantoren te gaan werken. Slechts 22% van de werkplekmanagers verwacht 

dat hun kantoorruimte wordt ingekrompen en meer mensen buiten kantoor gaan 

werken. Qua thuiswerken denkt slechts 30% dat dit in de toekomst vaker zal gaan 

voorkomen, versus 57% die verwacht dat er meer in coworking spaces zal worden 

gewerkt.  

• Medewerkerstevredenheid wordt het meest in de top 3 van belangrijke doelstellingen 

gezet, gevolgd door het verlagen de huisvestingskosten en vergroten van de 

flexibiliteit. Flexibiliteit wordt vooral gezocht via flexibeler werken in tijd en plaats 

i.p.v. in de vastgoedportefeuille zelf.  

• Slechts de helft van de werkplekmanagers controleert vaak (37%) of zelfs voortdurend 

(15%) hun performance en schakelt daar specialisten voor in. De rest doet dit ofwel 

nooit, onregelmatig en met informele methoden, of alleen in het geval van een grote 

verandering. Er heeft zelfs 15% geen KPI’s voor het meten, sturen en evalueren van de 

prestaties van de werkomgeving. Onder de KPI’s die wel gebruikt worden, zijn 

opvallend weinig indicatoren voor productiviteit en welzijn van medewerkers. 

• Werkplekmanagers leggen de nadruk op ondersteuning van functionele behoeften (bij 

activiteiten) van medewerkers boven hun psychologische behoeften (bijv. privacy, 

autonomie). Wel is er het besef dat zowel de functionele behoefte aan concentratie als 

de psychologische behoefte aan sociale interactie allebei belangrijke behoeften zijn, 

ondanks dat deze verschillende eisen stellen aan de werkomgeving.  

• Om medewerkers extra tevreden te stellen met hun werkomgevingen, denken deze 

werkplekmanagers dat vooral voldoende diversiteit aan werkplekken en de look & feel 

van de werkomgeving belangrijk zijn. Als belangrijkste dissatisfier noemen zij 

akoestiek/concentratie en een tekort aan (bepaalde) plekken/ruimtes. Ook vinden veel 

werkplekmanagers dat hun organisatiecultuur nog niet optimaal door de werkomgeving 

wordt ondersteund. 

• De verwachting is dat komende jaren digitalisering de meeste impact zal hebben op de 

werkomgeving en niet globalisering, individualisering of demografische 

veranderingen.  

  



1. Introductie 

Omdat de afgelopen decennia menselijk kapitaal essentieel is geworden, worden werkplekken 

niet meer als fysieke locaties gezien, maar als een middel dat centraal staat in de waarde creatie in 

organisaties. Deze verschuiving brengt ook werkplekmanagement meer onder de aandacht. De 

toenemende complexiteit vereist dat werkplekmanagers een uitgebreide kennis hebben en dat 

stakeholders van organisaties een gemeenschappelijke taal spreken. 

Daartoe hebben in 2018 zes Europese universiteiten financiering ontvangen van het ERASMUS 

+ -programma van de Europese Unie om samen een uitgebreide training over werkplekmanagement te 

ontwikkelen en de huidige stand van zaken in verschillende Europese landen te verkennen met behulp 

van een enquête onder werkplekmanagers. Om de resultaten van deze enquête in perspectief te kunnen 

plaatsen, volgt hier eerst een beschrijving van de steekproef.  

Alle ondervraagde werkplekmanagers voor dit onderzoek werken bij grote bedrijven (>250 

FTE), met name in de financiële sector en verzekeringen branche, de industrie of de productie en 

distributie van elektriciteit. Meer dan 46% van de respondenten gaf aan in een onderneming te werken 

met een jaaromzet hoger dan 1 miljard en 40% met een jaaromzet tussen de 100 miljoen en 1 miljard 

euro. Gemiddeld werken bij de bedrijven waar de respondenten de werkomgeving managen meer 

mannen (60%) dan vrouwen, maar er zijn ook bedrijven waar 80% vrouw is of juist zelfs 87% man. 

Meer dan 70% van de werknemers heeft een voltijdsdienstverband en er wordt beperkt met freelancers 

gewerkt (minder dan 9%). Qua leeftijdsgroepen van medewerkers die bij de bedrijven werken, is de 

gemiddelde onderlinge verhouding evenredig verdeeld over 18-34 jaar (32%) , 35-49 jaar (40%) en 50 

jaar en ouder (28%). Ook hier zijn echter forse verschillen te zien, met bedrijven waar wel 70% onder 

de 34 jaar oud is of waar 55% 50 jaar en ouder is. 

Gemiddeld zijn de werkplekmanagers voor 48 kantoorgebouwen verantwoordelijk (variërend 

van 0 tot 470 gebouwen, zie fig. 1), met in totaal een aanzienlijk kantooroppervlak onder beheer per 

bedrijf (zie fig. 2). De kantoorgebouwen worden bij 59% voornamelijk geleased, grotendeels zonder 

extra services met uitzondering van gebouwonderhoud. De andere 41% heeft hun kantoorgebouwen 

hoofdzakelijk in eigendom. 



  

Figuur 1 Hoeveelheid kantoorgebouwen       Figuur 2 Hoeveel NVO verantwoordelijk voor  

 

 

Qua kantoorlay-out hebben bijna alle respondenten een combinatie van verschillende lay-out 

concepten in hun portefeuille. Gemiddeld zijn zij verantwoordelijke voor zowel cellen-/groepskantoren 

met vaste zitplaatsen (21% van het vloeroppervlak), open kantoren met overwegend vaste zitplaatsen 

(27%) en activiteit gerichte kantoren met flexplekken (39%). Op kleinere schaal (13%) zijn er ook 

activiteit gerichte kantoren met vaste zitplaatsen in gebruik. Deze percentages variëren per bedrijf echter 

enorm. Slechts 15% van de respondenten heeft momenteel meer cellen/groepskantoren dan andere lay-

out concepten onder beheer. En al 35% is helemaal van het cellen/groepskantoor met vaste zitplaatsen 

afgestapt. Er zijn, daarentegen, ook nauwelijks organisaties die alleen maar open kantoren met vaste 

zitplaatsen hebben en zelfs 30% heeft helemaal geen open kantoren met vaste zitplaatsen. De laatste 

decennia is activiteit gericht werken met flexplekken flink in opmars in Nederland, maar toch heeft 

35% dat nog niet/nauwelijks geïmplementeerd (d.w.z. in minder dan 10% van hun kantooroppervlakte). 
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2. Management van de werkomgeving 

De respondenten werken op een enkeling na allemaal op de Real Estate en/of Facility 

Managementafdeling. Deze afdeling wordt tevens als primair verantwoordelijke benoemd voor de 

fysieke inrichting van de werkomgeving (met 90%). Daarnaast wordt de IT afdeling ook vaak genoemd 

als verantwoordelijke voor inrichting en diensten (door 46%) en noemt een enkeling andere afdelingen 

zoals HRM, financiën, operations, O&O, marketing & verkoop of de CEO zelf. 

Voor het managen van de werkomgeving wordt er met verschillende partijen samengewerkt.  

De belangrijkste interne partners zijn IT, HRM en de CEO of financiën. Slechts een enkeling werkt 

samen met onderzoek & ontwikkeling of met de marketing & verkoop afdeling. Waar de helft van de 

respondenten aangaf dat het creëren van een werkomgeving een interne taak is, worden door de andere 

helft diverse externe samenwerkingspartners benoemd. De belangrijkste externe partners (zie fig. 3) 

zijn: facilitaire dienstverleners, architect/interieurontwerper en projectmanagers.  

 

Figuur 3 Externe samenwerkingspartners 

 

Qua werkplekdiensten besteedt slechts 13% van de bedrijven het merendeel van hun diensten 

niet (gedeeltelijk) uit (fig. 4). In de toekomst verwacht nog maar 9% werkplekdiensten volledig in-

house te houden (fig. 5) en stijgt het percentage ‘totale uitbesteding’ naar 28%.  
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Figuur 4 Uitbesteding op dit moment         Figuur 5 Uitbesteding in de toekomst 

 

Sommige functies worden bijna overal uitbesteed, zoals schoonmaak, security, catering en 

onderhoud (zie fig. 6), maar bijvoorbeeld ICT, vastgoedbeheer, gezondheid & veiligheid en secretariële 

diensten maar door een enkeling. Met name werkplekgerelateerde consultancy, printing en 

vastgoedbeheer verwachten diverse respondenten in de toekomst alsnog te gaan uitbesteden.  

 

Figuur 6 Functie uitbesteding 
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3. Werkplekstrategieën en interventies  

Momenteel wordt het verhogen van medewerkerstevredenheid door de meeste organisaties in 

de top 3 van hun belangrijke strategische doelstellingen gezet (fig. 7). Maar daarnaast blijken ook het 

verlagen van de huisvestingskosten en het vergroten van de flexibiliteit nog steeds veel gekozen te 

worden. De waarde van het vastgoed wordt daarentegen nooit in de top 3 gezet, ook niet door de 

bedrijven die vastgoed in bezit hebben.  

 

Figuur 7 Belangrijkste doelstellingen binnen organisaties 

Uit de antwoorden op de aansluitende vraag om indicatoren/maatregelen te noemen om deze 

doelstellingen te bereiken, komt eenzelfde beeld qua belangrijkheid. Qua tevredenheid worden vaak 

enquêtes gebruikt, soms ook om betrokkenheid te meten, maar ook het meten van klachten en 

gesprekken met gebruikerspanels werden gekozen. Kosten meet men per m2, medewerker of jaar en/of 

er wordt gecontroleerd of het budget niet is overschreden. Ook leegstand en doorbelasting worden 

genoemd. Daadwerkelijke fysieke flexibiliteit wordt maar 2x genoemd (aanhuur extra ruimte in naburig 

gebouw + minder bijhuren of bouwen bij krimp en groei) en verder wordt dit gezocht via flexibeler 

werken in tijd en plaats. Met betrekking tot duurzaamheid worden certificaten genoemd, 

energieverbruik en ook MVO-plannen. Voor productiviteit en welzijn worden opvallend weinig 

concrete indicatoren genoemd, behalve ziekteverzuim. 

Om doelstellingen te bereiken, moet soms ingegrepen worden in de werkomgevingen. 

Initiatieven daartoe worden bij allen planmatig aangepakt en bij de helft als een organisatie-breed 

project. De anderen beperken dergelijke projecten tot een paar van de belangrijkste betrokken 
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afdelingen. De projecten worden door velen nationaal opgepakt (37%), maar ook internationaal (28%), 

lokaal (22%) of regionaal (13%). Slechts 30% gebruikt een projectmanagement tool om de interventie 

te plannen, sturen en ondersteunen (met name MS-project). Werkplekinterventies. 

Naast meer grootschalige interventies moeten bedrijven ook met continue veranderingen 

(churn) omgaan. Veel werkplekmanagers kiezen dan voor flexibele huurcontracten met de mogelijkheid 

hun kantoorruimtes te wijzigen (50%) en/of hebben extra ruimte gereserveerd voor onvoorziene 

behoeftes (48%). Een deel biedt mogelijkheden aan om thuis/mobiel (37%) of in tijdelijke locaties zoals 

co-working spaces of tijdelijke kantoren te werken. Een enkeling heeft om flexibiliteitsredenen een 

overeenkomst met de belangrijkste aanbieder van kantoorruimte. In Nederland is er weinig verschil in 

welke flexibiliteits-regelingen zijn toegestaan voor management en regulier personeel. Zoals figuur 8 

laat zien, zijn bijna alle regelingen voor beide groepen toegestaan.  

 

Figuur 8 Toegestane regelingen voor management en personeel  

Tijdens het veranderingsproces worden zowel managers als regulier personeel betrokken (fig. 

9). Wat opvalt, is dat werknemers voornamelijk gevraagd wordt naar hun mening en om te 

brainstormen, terwijl managers ook bij de besluitvorming een belangrijke rol spelen. Bij het 

implementatieproces worden wederom beide groepen betrokken.  

0

10

20

30

40

50

60

Flexibele

werktijden

Interne mobiliteit

in het kantoor

Thuiswerken Werken vanuit

meerdere locaties

Geen van de

bovengenoemde

A
an

ta
l 

R
es

p
o

n
d

en
te

n

Toegestane Regelingen

Management

Personeel



 

Figuur 9 Betrekking bij veranderingsproces (bij management en personeel) 

Zoals al eerder aangegeven worden ook externe samenwerkingspartners bij interventies 

betrokken. De gegevens die het meest aan deze partijen verstrekt worden, zijn de soort werk/taken die 

moeten worden uitgevoerd, tekeningen van het huidige kantoor, ruimte standaarden, beschikbaar budget 

en aantallen FTE’s per afdeling (zie fig. 10).  

 

Figuur 10 Gegevensuitwisseling met derden 
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4. Performance measurement 

De performance wordt zowel op verschillende momenten als op verschillende manieren 

gecontroleerd. Bijna een kwart controleert de performance nooit of alleen in het geval van een grote 

verandering. Nog een kwart doet het soms, maar meestal met informele methoden. De andere helft 

controleert wel vaak (37%) of zelf voortdurend (15%) en schakelt daar specialisten voor in (fig. 11).  

 

Figuur 11 Frequentie performance  meting 

Van de organisaties heeft 15% geen KPI’s voor het meten, sturen en evalueren van de prestaties 

van de werkomgeving. Degenen die dat wel hebben, noemen vooral de volgende categorieën: kosten 

(voor onderhoud en utilities, per persoon), ruimtegebruik en exploitatie en beheer van gebouwen (zie 

fig. 12). In mindere mate worden KPIs voor waarde/rendement en zakelijke doeltreffendheid gebruikt.   

 

Figuur 121 Key performance indicators 
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5. Ondersteunen van medewerkersvoorkeuren en - behoeften 

Behoeften van medewerkers kunnen worden verdeeld in drie hoofdcategorieën, namelijk 

functionele, fysieke en psychologische behoeften. Op nummer 1 staan volgens de respondenten de 

functionele behoeften zoals concentratie, communicatie, nabijheid van collega’s en ergonomie. Op plek 

2 staan de fysieke behoeftes zoals klimaatcomfort, visueel comfort en controle over comfort. Op de 

laatste plaats staan de psychologische behoeften zoals privacy, sociale interactie, territorialiteit & 

personalisatie en status expressie.   

 

Figuur 13 Medewerkers behoeften (gerankt) 

Gevraagd naar de belangrijkste behoefte die de werkplek moet ondersteunen binnen elke 

categorie, wint bij de functionele behoeftes concentratie het veruit van communicatie, nabijheid van 

collega’s, ergonomie en ruimte. De belangrijkste fysieke behoefte is klimaatcomfort en bij de 

psychologische behoeftes staat sociale interactie ver boven de rest (privacy, territorialiteit, status, 

autonomie, ontspanning en esthetiek). 

Om ervoor te zorgen dat medewerkers heel tevreden zijn met hun werkomgeving, denken de 

werkplekmanagers vooral aan voldoende diversiteit aan werkplekken en de look & feel van de 

werkomgeving. Als dissatisfier noemen velen akoestiek/concentratie en een tekort aan (bepaalde) 

plekken/ruimtes. Comfort lijkt zowel als satisfier en als dissatisfier te worden beschouwd (zie fig. 14). 

Niet elke medewerker voelt zich op dezelfde manier goed ondersteund door een werkplek. Wellicht dat 

daarom driekwart van de managers aangeeft rekening te houden met individuele wensen, oftewel door 

medewerkers zelf te laten kiezen voor één of enkele kenmerken van hun werkruimte (bv. type stoel; 

20%), door ze keuze te laten maken uit verschillende werkplekken gedurende de dag (24%) of zelfs 

door ze veel zelf te laten kiezen m.b.t. de kenmerken van hun eigen fysieke werkplek (locatie, 

faciliteiten en werktijdenregeling; 31,5%). 
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Figuur 14 Kenmerken van (on)tevredenheid 

Naast individuele behoeften, moet een werkomgeving ook de organisatie als geheel 

ondersteunen. Met gemiddeld een 3,5 op een schaal van 5, vinden de respondenten dat de 

werkomgeving redelijk is afgestemd op de cultuur en waardes van het bedrijf maar zeker niet helemaal. 

Kenmerken die volgens deze werkplekmanagers het beste de cultuur van hun bedrijf weerspiegelen, 

zijn de ruimtelijke ordening (lay-out) en esthetiek, de verscheidenheid van de werkplekomgeving 

(homogeniteit versus maatwerk) en de logica achter het toewijzen van werkplekken (bijv. hiërarchisch 

versus taakgericht). Flexibiliteitskenmerken worden door veel minder managers genoemd (zie fig. 15).   

 

Figuur 15 Weerspiegeling van cultuur in de werkomgeving 
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6. Belangrijke trends 

Qua megatrends die de werkomgeving kunnen gaan beïnvloeden, wordt verwacht dat 

digitalisering de meeste impact zal hebben (zie fig. 16). Van globalisering en individualisering verwacht 

men de minste impact. Over de impact van demografische veranderingen waren de meningen verdeeld, 

maar slechts 1 persoon plaatste dit op de hoogste rang. 

 

Figuur 162 Impact van megatrends 
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merendeel verwacht ook dat individuele ruimtebehoeftes beter zullen worden herkend en ingevuld. 
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veel op de trend om minder werkplekken maar meer andersoortige zitplaatsen aan te bieden, noch op 

beweegbare scheidingswanden of verplaatsbaar meubilair.  

Een laatste trend die bevraagd werd, betrof de toepassing van technologieën om gebouwen 

slimmer te maken, de ICT mogelijkheden te vergroten en virtuele samenwerking beter te ondersteunen. 

Qua smart offices noemen de managers vooral verlichting op basis van sensoren, bezettingsgraad 

monitoring en space booking. Door sensoren gestuurde klimatisering wordt veel minder vaak genoemd, 

net als apps om collega’s te kunnen vinden. Technologieën binnen de IT focussen zich vooral op follow-

me printing, mobiele apparaten en de paperless office. Om virtuele samenwerking te ondersteunen, zet 

men in op web-/videoconferenties, maar nog niet zo vaak op virtual/augmented reality tools.  

  



7. Discussie en conclusies 

De hiervoor besproken resultaten van de enquête geven een beeld van hoe grote bedrijven hun 

fysieke werkomgeving managen, maar laten bovenal ook zien dat er een grote diversiteit in aanpak is. 

Niettemin zijn er een aantal opvallende conclusies te zien, die voor een groot deel van de steekproef 

lijken te gelden. Zo viel qua organisatie van het werkplekmanagement op, dat de werkplekmanagers 

met diverse interne stakeholders samenwerken, maar zelden met de marketing & verkoop afdeling in 

hun organisatie. Zeker qua duurzaamheid, maar ook wat betreft andere thema’s, kan de manier waarop 

organisaties met hun gebouwen omgaan afstralen op hun imago. Het is dan ook zeker wel aan te raden 

om ook af en toe met dit type afdeling te overleggen, om te kijken waar synergie te behalen valt. Dit 

geldt nog meer voor bedrijven waar klanten ook op kantoor komen, omdat zij daar ook de 

organisatiecultuur beleven. Daarin speelt de uitstraling van de werkomgeving ook een rol en die 

ondersteunt deze cultuur volgens velen nog niet optimaal. 

Activiteit gericht werken met flexplekken is als kantoorconcept al jaren in opmars, maar toch 

heeft 35% van deze bedrijven dat nog niet/nauwelijks geïmplementeerd (d.w.z. in minder dan 10% van 

hun kantooroppervlakte). De verwachting bij 61% van deze steekproef is wel dat het activiteit gericht 

werken de dominante lay-out vorm wordt. Wellicht omdat twee-derde verwacht dat de ruimtebehoeftes 

vaker zullen veranderen en ook in grotere mate. De recente discussies over nadelen van open kantoren 

en thuiswerken, laten echter zien dat het zeker ook niet voor iedere organisatie de meest passende 

huisvestingsvorm is. Organisaties doen er dus goed aan, om deze overstap niet te maken omdat anderen 

dat hebben gedaan, maar omdat uit uitgebreid onderzoek binnen hun eigen bedrijf bleek dat het zowel 

bij hun type medewerkers als bij hun activiteitenprofiel goed past. Bij de invoering van ABW moet 

bovendien rekening worden gehouden met obstakels zoals het kwijtraken van vastigheden, een 

managementstijl en/of een organisatiecultuur die niet past, potentieel verlies van sociale cohesie, en 

weerstand. De grootste uitdaging voor het succesvol maken van flexibel werken lijkt in de mentale 

omslag van zowel medewerkers als hun managers te liggen, plus het aanleren van nieuwe vaardigheden 

en routines wat veel tijd en aandacht vereist. Het blijkt uit diverse onderzoeken, dat veel medewerkers 

het moeilijk vinden om aan hun nieuwe ABW-werkomgeving te wennen. Dit soort stress en 

ontevredenheid onder medewerkers kan organisaties ook juist beschadigen (i.p.v. dat er waarde wordt 

toegevoegd). De veranderingen die medewerkers moeten ondergaan moeten goed gemanaged worden 

om dat te voorkomen. Vooraf duidelijke afspraken maken over gedrag (o.a. clean desk beleid, stilte-

zones en het niet meerdere dagen achter elkaar mogen gebruiken van dezelfde werkplek) die 

gezamenlijk met iedereen worden opgesteld (dus niet opgelegd), maakt acceptatie van de nieuwe regels 

groter.  

Naast managers mogen ook medewerkers al wel mee brainstormen bij interventieprojecten en 

worden zij betrokken bij de implementatie, maar slechts bij 40% van de bedrijven mogen de 



medewerkers ook meebeslissen. Uit eerste studies lijkt het inderdaad belangrijk te zijn om medewerkers 

vanaf het begin te betrekken. Dit is niet alleen goed voor de acceptatie van innovaties zoals ABW, maar 

geeft ook belangrijke input voor de besluitvorming gedurende het proces. Dit wordt ook wel 

‘participatory design’ genoemd en het is een manier om de verschillende behoeftes van de diverse 

gebruikersgroepen te identificeren, voordat het ontwerp definitief is besloten. Het belangrijkste doel is 

om gebruikers bij alle fases van ontwerp, ontwikkeling en evaluatie te betrekken. Besluitvormers en 

ontwerpers worden, door gebruikers actief te betrekken, geholpen bij het managen van verwachtingen. 

Ook weten gebruikers op deze manier vanaf een vroeg stadium wat ze kunnen verwachten van het 

nieuwe concept. Een ontwerp- en implementatieproces dat als betekenisvol en handelbaar wordt 

ervaren, zal bovendien de acceptatie van veranderingen vergroten. 

Medewerkerstevredenheid is voor velen een belangrijke doelstelling, gevolgd door het verlagen 

de huisvestingskosten en vergroten van de flexibiliteit. Werkplekmanagers leggen nu veelal de nadruk 

op ondersteuning van functionele behoeften (bij activiteiten) van medewerkers boven hun 

psychologische behoeften (bijv. privacy, autonomie). Dit lijkt een logisch uitgangspunt, maar toch is 

het goed om hier de mening van medewerkers wellicht uitgebreider in te kennen. Er is duidelijk besef 

dat zowel de functionele behoefte aan concentratie als de psychologische behoefte aan sociale interactie 

allebei belangrijke behoeften zijn. Maar door de vele krantenartikelen en zelfs televisieprogramma’s 

over het open kantoor is ook duidelijk dat niet beide momenteel overal even goed ondersteund worden. 

Balans tussen het bevorderen van interactie en bieden van concentratie is niet eenvoudig en vraagt om 

een diverse werkomgeving mét duidelijke regels over het gebruik. Slechts het bieden van concentratie-

ruimtes lijkt uit eerste onderzoeken niet afdoende te werken om ontevredenheid over concentratie op te 

lossen.  

Slechts de helft van de werkplekmanagers controleert vaak (37%) of zelfs voortdurend (15%) 

hun performance en schakelt daar specialisten voor in. De rest doet dit ofwel nooit, onregelmatig en 

met informele methoden, of alleen in het geval van een grote verandering. Er heeft zelfs 15% geen 

KPI’s voor het meten, sturen en evalueren van de prestaties van de werkomgeving. Met data 

ondersteunde besluitvormingsprocessen zijn effectiever dan waar dat niet het geval is, dus het blijft aan 

te raden om de performance te meten. Alleen dan is helder of doelstellingen met interventies ook 

behaald worden. Uiteraard moet een balans worden gevonden in de hoeveelheid KPI’s en de 

tijd/mankracht die nodig is om deze te meten, versus de te verwachten opbrengsten in ondersteuning 

van de organisatie en haar medewerkers. Maar aangezien een medewerkers gemiddeld 8-9x zoveel kost 

als een kantoorwerkplek, lijkt het financieel bijna altijd interessant om investeringen in de werkplek als 

hefboom voor welzijn en productiviteit van medewerkers te gebruiken. Onder de KPI’s die tot nu toe 

gebruikt worden, zijn echter opvallend weinig indicatoren genoemd. 



Hopelijk helpt deze vergelijking werkplekmanagers bij grote bedrijven in Nederland om hun 

eigen activiteiten te spiegelen aan anderen. Daarbij is zeker niet de boodschap dat wat de meerderheid 

doet, voor eenieder de beste weg zou zijn. Ook het werkplekmanagement kan op zichzelf voor 

competitive advantages zorgen, dus kijk vooral wat binnen de eigen organisatie het beste werkt. In een 

vervolgrapport zal nog gekeken worden naar een internationale vergelijking, die de multinationals in 

deze steekproef een beeld kan geven van internationale trends en verschillen. 

  



Bijlage: de enquête 

 



ERASMUS+ Research on Work Environment Management. 
A joint project of 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Omdat de afgelopen decennia menselijk kapitaal essentieel is geworden, worden werkplekken niet meer als fysieke locaties gezien, 
maar als een middel dat centraal staat in de waarde creatie in organisaties. Deze verschuiving brengt ook werkplek management 
meer onder de aandacht. De toenemende complexiteit vereist dat werkplekmanagers een uitgebreide kennis hebben en dat 
stakeholders van organisaties een gemeenschappelijke taal spreken. 

Daartoe hebben in 2018 zes Europese universiteiten financiering ontvangen van het ERASMUS + -programma van de Europese 
Unie om samen een uitgebreide training over werkplek management te ontwikkelen en de huidige stand van zaken in verschillende 
Europese landen te verkennen met behulp van een enquête. Deze enquête zal helpen bij het verfijnen van de nieuwe online 
training die beschikbaar zal zijn vanaf 2020, en laat best practices en ontwikkelingspotentieel zien aan de deelnemers. 



Als een persoon met veel praktijkervaring op het gebied van werkplekmanagement zouden we graag uw inbreng ontvangen door 
onze vragenlijst in te vullen. De antwoorden die u geeft, zijn vertrouwelijk en anoniem en worden alleen gebruikt in combinatie met 
die van andere respondenten. 

De enquête bestaat voornamelijk uit meerkeuzevragen en duurt ongeveer 15 minuten. De enquête is geopend tot 31 januari 
2020. U kunt terugkeren om de enquête in te vullen als u deze niet in één keer hebt kunnen voltooien. 

Als teken van onze waardering zullen we met u delen hoe uw resultaten zich verhouden tot het gemiddelde van andere 
respondenten en zullen we u uitnodigen om gratis deel te nemen aan de online training zodra deze klaar is. 

Bedankt voor uw tijd. 

Onder werkomgeving verstaan we alle faciliteiten, processen, mensen en culturele artefacten die samen het kantoor vormgeven.  

Er zijn 41 vragen in deze enquête. 

I. Algemene vragen over de organisatie  
1. Land waar u woont  
*  

Kies één van de volgende antwoorden 
Kies één van de volgende mogelijkheden: 

• Duitsland  
• Hongarije  
• Italië  
• Rusland  
• Nederland  



2.Industrieclassificatie van hoofdactiviteit, gebaseerd op de NACE Rev.2.  

*  

Kies één van de volgende antwoorden 
Kies één van de volgende mogelijkheden: 

• A Landbouw, jacht en bosbouw  
• B Winning van delfstoffen  
• C Industrie  
• D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht  
• E Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering  
• F Bouwnijverheid  
• G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen  
• H Vervoer en opslag  
• I Verschaffen van accommodatie en maaltijden  
• J Informatie en communicatie  
• K Financiële activiteiten en verzekeringen  
• L Exploitatie van en handel in onroerend goed  
• M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten  
• N Administratieve en ondersteunende diensten  
• O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen  
• P Onderwijs  
• Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening  
• R Kunst, amusement en recreatie  
• S Overige diensten  
• T Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik  
• U Extraterritoriale organisaties en lichamen.  

3. Aantal werknemers in FTE (Full Time Equivalent)  

*  



Kies één van de volgende antwoorden 
Kies één van de volgende mogelijkheden: 

• Minder dan 50: kleine onderneming  
• 50 - 249: middelgrote onderneming  
• 250+: grote onderneming  

4. Schatting van de jaaromzet van de onderneming in euro's *  

Kies één van de volgende antwoorden 
Kies één van de volgende mogelijkheden: 

• minder dan 1 miljoen Euro  
• 1 miljoen tot  
• 10 - 99 miljoen Euro  
• 100 miljoen - 1 miljard Euro  
• meer dan 1 miljard euro  

II. Kantoorpanden van de organisatie 
In case the company operates at multiple locations, your answers should refer only to the building / office space or set of locations which you 
personally manage.  

5. Voor hoeveel kantoorgebouwen bent u verantwoordelijk? *  

Vul uw antwoord hier in: 

6. Schatting van het kantooroppervlak waar u verantwoordelijk voor bent (vierkante meter netto vloer oppervlakte (NVO) 

*  



In dit veld mogen alleen cijfers ingevoerd worden. 
Vul uw antwoord hier in: 

7. De kantoren die mijn bedrijf gebruikt zijn hoofdzakelijk....  

*  

Kies één van de volgende antwoorden 
Kies één van de volgende mogelijkheden: 

• in eigendom van het bedrijf  
• in lease zonder services (met uitzondering van gebouwonderhoud)  
• in lease inclusief services door derden  

8. Verdeling van de werkplekken per lay-out type *  

De som moet gelijk zijn aan 100. 
In deze velden mogen alleen gehele getallen worden ingevoerd. 
Vul uw antwoord(en) hier in: 

• % cellen-/groepskantoor met vaste zitplaatsen  
• % open kantoor met overwegend vaste zitplaatsen  
• % "activity-based" kantoor met vaste zitplaatsen  
• % "activity based" kantoor met flexplekken (bv. hotdesking, hoteling, enz.)  

III. Werknemers (administratief/kenniswerkers)  

9. Contractvorm van de kantoormedewerkers bij uw bedrijf ( totaal moet 100% zijn ) *  

De som moet gelijk zijn aan 100. 
In deze velden mogen alleen gehele getallen worden ingevoerd. 



Vul uw antwoord(en) hier in: 

• % voltijds dienstverband  
• % deeltijds dienstverband  
• % freelancers (zonder dienstverband)  

10. Verhouding mannen/vrouwen die bij uw bedrijf werken *  

De som moet gelijk zijn aan 100. 
In deze velden mogen alleen gehele getallen worden ingevoerd. 
Vul uw antwoord(en) hier in: 

• mannen  
• vrouwen  

11. Raming verdeling werknemers per leeftijdsgroep *  

De som moet gelijk zijn aan 100. 
In deze velden mogen alleen gehele getallen worden ingevoerd. 
Vul uw antwoord(en) hier in: 

• 18-34 jaar oud  
• 35-49  
• 50-  

IV. Management van de werkomgeving  

12. Voor welke afdeling werkt u? *  

Kies één van de volgende antwoorden 
Kies één van de volgende mogelijkheden: 



• Real estate en/of facility management  
• Human resources  
• Informatietechnologie (IT)  
• Financiën/procurement  
• Operations  
• CEO/Executive leadership  
• Onderzoek & ontwikkeling  
• Marketing & verkoop  
• Overige  

13. Wie is binnen uw organisatie primair verantwoordelijk voor de fysieke inrichting en diensten (inclusief IT) van de werkomgeving? *  

Meerdere antwoorden mogelijk 
Kies alle voor u geldende mogelijkheden: 

• Real estate en/of facility management  
• Human resources  
• Informatietechnologie (IT)  
• Financiën/procurement  
• Operations  
• CEO/Executive leadership  
• Onderzoek & ontwikkeling  
• Marketing & verkoop  
• Overige:  

14. Met welke van de volgende interne partners/afdelingen werkt u regelmatig samen bij het managen van de werkomgeving? *  

Meerdere antwoorden mogelijk 
Kies alle voor u geldende mogelijkheden: 

• Real estate en/of facility management  
• Human resources  



• Informatietechnologie (IT)  
• Financiën/procurement  
• Operations  
• CEO/Executive leadership  
• Onderzoek & ontwikkeling  
• Marketing & verkoop  
• Overige:  

15. Wie zijn uw belangrijkste externe partners waarmee u regelmatig samenwerkt bij het creëren van de werkomgeving? *  

Meerdere antwoorden mogelijk 
Kies alle voor u geldende mogelijkheden: 

• Het is in de eerste plaats een interne taak, leveranciers hebben alleen een operationele rol.  
• Een makelaar/huurdersvertegenwoordiger/consultant  
• De vermogensbeheerder/eigenaar van het (de) gebouw(en) die wij gebruiken  
• De facilitaire dienstverlener(s)  
• Human resource management/ externe HRM partner  
• Organisatie/verandermanagement consultant  
• Architect/interieurontwerper  
• Projectmanagers  
• Projectontwikkelaars  
• Interieur bedrijven  
• Overige:  

V. Organisatie van werk, ruimte en diensten  
16. Welke van de volgende regelingen zijn toegestaan voor respectievelijk het management en het andere personeel?  

Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel: 



 
 Management   Personeel  

Flexibele werktijden     

Interne mobiliteit in het kantoor     

Thuiswerken     

Werken vanuit meerdere locaties (behalve 
van thuis uit)  

   

Geen van de bovengenoemde     

U kunt meerdere antwoorden in beide kolommen selecteren. 

17. Wat zijn de functies die u op dit moment uitbesteedt of die u van plan bent in de toekomst uit te besteden? Als sommige functies niet 
zijn uitbesteed en in de toekomst ook niet zullen worden uitbesteed, vink dan geen vakje aan  

*  

Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel: 

 Vastgoedbeheer Onderhoud Schoonmaak Security ICT Catering 
(food) 

Secretariële 
diensten Printing 

Gezondheid 
en 

veiligheid 

Persoonlijke 
welzijnsdiensten 

(bijv. sport / 
yoga / massage) 

Werkplek-
gerelateerde 
consultancy 

Ande  
dienst  

Nu 
uitbesteed 

            

In de 
toekomst 
uitbesteed 

            

Niet 
gepland 

voor 
uitbesteding 

            



Aangezien u "Andere services" heeft gespecificeerd, leg uit welke services dit zijn: 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
Antwoord was 'Nu uitbesteed' of 'In de toekomst uitbesteed' bij vraag '17 [A17]' (17. Wat zijn de functies die u op dit moment uitbesteedt of die u 
van plan bent in de toekomst uit te besteden? Als sommige functies niet zijn uitbesteed en in de toekomst ook niet zullen worden uitbesteed, vink 
dan geen vakje aan (Andere diensten)) 
Vul uw antwoord hier in: 

18.Hoe levert u momenteel het merendeel van de werkplek diensten? Kies het best passende antwoord voor de huidige en geplande 
toekomstige situatie. 

*  

Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel: 
 Op dit moment  In de toekomst  

Volledige in-house dienstverlening    

Gedeeltelijk uitbesteed via afzonderlijke 
servicecontracten  

  

Gedeeltelijk uitbesteed via gebundelde of 
geïntegreerde servicecontracten  

  

Gedeeltelijk uitbesteed met een managing 
agent of integrator (bv. hoofdaannemer)  

  

Total service management outsourcing    

19. Pakt u werkplek interventies (bijv. grote verbouwingen, verhuizingen, nieuwe kantoorindelingen, werkplekbeleid) meestal op project 
basis aan? *  

Kies één van de volgende antwoorden 
Kies één van de volgende mogelijkheden: 



• Ja, het is een gepland, organisatie-breed project met alle betrokken afdelingen.  
• Ja, het is een gepland, maar gefocust project waarbij de meest relevante (een paar) verantwoordelijke afdelingen betrokken zijn.  
• Nee, het is geen project maar een functie/taak van operationeel facility management.  

20. Hoe gaat u om met churn (= continue verandering) in uw werkomgeving? *  

Meerdere antwoorden mogelijk 
Kies alle voor u geldende mogelijkheden: 

• We reserveren een ruimte voor onvoorziene behoeftes in het kantoor.  
• We hebben een overeenkomst met de belangrijkste aanbieder van kantoorruimte.  
• We proberen het huurcontract voor de kantoorruimte te wijzigen of onderverhuren.  
• We bieden gebruik van externe locaties aan, waaronder coworking spaces of tijdelijke kantoren.  
• We verhogen/verlagen het thuis en/of mobiel werken naar behoefte.  

21. Welke trends verwacht u de komende 5 jaar bij uw bedrijf te zien m.b.t. het managen van de werkomgeving? *  

Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel: 

 0 - Zeker niet  1  2  3  4  
5 - 

Zeker 
wel  

Ruimtebehoeftes zullen vaker en in grotere 
mate veranderen  

      

Activiteitsgericht werken zal de dominante 
kantoor layout worden  

      

Kantoorruimte wordt ingekrompen, meer 
mensen gaan buiten kantoor werken  

      

Thuiswerken zal vaker voorkomen        

Werken in coworking spaces zal vaker 
voorkomen  

      



 0 - Zeker niet  1  2  3  4  
5 - 

Zeker 
wel  

Individuele ruimtebehoeften zullen beter 
worden herkend en ingevuld  

      

VI. Strategie voor de werkomgeving  
22.Hoe relevant acht u de impact van de volgende megatrends op de werkomgeving van uw bedrijf? Rangschik de volgende trends van de 
meest tot de minst relevante (u mag ook extra trends invoeren). *  

De antwoorden moeten verschillend zijn en moeten worden gerangschikt. 
Kies maximaal 6 antwoorden 
Bepaal voor elke optie het volgnummer van 1 tot 6 

• Demografische veranderingen  
• Digitalisering  
• Individualisering  
• Gezondheid & welzijn  
• Duurzaamheid (evenwicht tussen economische, ecologische en sociale aspecten)  
• Globalisering  

23. Welke doelstellingen streeft uw organisatie het meest na bij interventies in de werkomgeving? Kies de top 3. *  

Meerdere antwoorden mogelijk 
Kies minstens 3 antwoorden 
Kies alle voor u geldende mogelijkheden: 

• Verlaging van de huisvestingskosten  
• Verhoging van de potentiële marktwaarde van het vastgoed  
• Vergroten van de flexibiliteit (financieel, ruimtelijk, functioneel)  



• Verhogen van de duurzaamheid  
• Vergroten van de ondersteuning van de kern bedrijfsinnovatieprocessen (creativiteit of kennisdeling)  
• Verhoging van de werknemerstevredenheid  
• Verhoging van de productiviteit van werknemers  
• Verhoging van het welzijn van werknemers  
• Het bevorderen van marketing en verkoop door middel van ondersteuning van het bedrijfsmerk  
• Overige:  

24. Noem 3-5 belangrijke indicatoren/maatregelen die in uw bedrijf worden gebruikt om het bereiken van deze doelstellingen te 
plannen/meten:  

Vul minstens 3 antwoorden in 

25. Worden werkomgeving initiatieven op …… niveau ontwikkeld, gepland, georganiseerd en/of uitgevoerd? 

*  

Kies één van de volgende antwoorden 
Kies één van de volgende mogelijkheden: 

• lokaal (elk afzonderlijk kantoor/stad)  
• regionaal (meerdere kantoren in een regio)  
• nationaal (veel kantoren in uw land)  
• internationaal (veel kantoren in uw internationale bedrijf)  

26. Gebruikt u een project management tool (bv. MS project of iets dergelijks) om uw werkplek initiatieven te plannen, sturen en 
ondersteunen?  

If your answer is NO, leave this question blank. 

Vul uw antwoord hier in: 



VII. Performance measurement en -management  

27. Hoe vaak moet de performance van de werkomgeving worden gecontroleerd? *  

Kies één van de volgende antwoorden 
Kies één van de volgende mogelijkheden: 

• Nooit, het is niet zo relevant voor het bedrijf...  
• In het geval van een grote verandering (bijvoorbeeld na een verhuizing of renovatie)  
• Soms (bv. om de paar jaar), meestal met informele methoden.  
• Vaak (bv. elk jaar of twee keer per jaar) door specialisten met formele methoden.  
• Voortdurend door specifiek aangestelde professionals  

28. Op welke thema’s heeft uw bedrijf Key Performance Indicators (KPI's) voor het meten, sturen en evalueren van de prestaties van de 
werkomgeving?  

*  

Meerdere antwoorden mogelijk 
Kies alle voor u geldende mogelijkheden: 

• Geen  
• Omgevingskwaliteit (bv. lucht/licht/akoestische kwaliteit en comfort)  
• Exploitatie en beheer van gebouwen (bv. energiegebruik, levering van FM-diensten)  
• Ruimtegebruik (bv. gebruik van stoelen, vergaderzalen, enz.)  
• Zakelijke doeltreffendheid (bv. inkomsten, behaalde deadlines)  
• Kosten (bv. onderhoud, utiliteitskosten/persoon)  
• Waarde/rendement/opbrengst (bv. rendement op investeringen/economische toegevoegde waarde)  
• Productiviteit/manier van werken (bijv. productiviteit van werknemers, werkplek experience)  
• Houding van de gebruikers (bijv. betrokkenheid van werknemers, imago van het bedrijf bij klanten)  
• Personeelskenmerken (bv. vervoersmiddelen voor mensen naar het werk, multi-culturaliteit)  



• Overige:  

VIII. Bedrijfscultuur, waarden en verandering  

29. Hoe goed is de werkomgeving volgens u afgestemd op de cultuur en waarden van uw bedrijf? *  

Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel: 
 0 - Helemaal 

niet  1  2  3  4  5 - Ja, 
helemaal  

De werkomgeving is afgestemd op de 
cultuur en waarden van mijn bedrijf  

      

30. Wat zijn volgens u de kenmerken van de werkomgeving die het beste de cultuur van uw bedrijf weerspiegelen? Kies de top 3. *  

Meerdere antwoorden mogelijk 
Kies minstens 3 antwoorden 
Kies alle voor u geldende mogelijkheden: 

• Logica achter het toewijzen van werkplekke (bijv. hiërarchisch versus taakgericht)  
• Ruimtelijke ordening (lay-outs, kleuren, materialen, ....) en esthetiek (bijv. conservatief/gestandaardiseerd versus kleurrijk/individueel).  
• Aantal privé kamers versus flexibele werkplekken  
• Traditionele versus flexibele arbeidscontracten  
• Frequentie van wijzigingen in de kantoorindeling (verstorend/af en toe versus continu)  
• Verscheidenheid van de fysieke werkomgeving (bijv. homogeniteit versus maatwerk)  
• Overige:  

31. Hoe betrekt u uw medewerkers en managers bij een werkplek veranderingsproces?  

Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel: 



 
 Managers   Werknemers  

Door te vragen .... wat ze wel/niet leuk 
vinden aan de huidige werkplek  

   

Door enkele (groepen van) .... te betrekken 
bij het 

brainstorm/conceptvormgevingsproces van 
de interventie  

   

Door enkele (groepen van) .... te betrekken 
bij het besluitvormingsproces van de 

interventie  
   

Door sommige (groepen van) .... als 
ambassadeurs bij het implementatieproces 

te betrekken  
   

U kunt meerdere antwoorden in beide kolommen selecteren.  

IX. Behoeften en voorkeuren van medewerkers  
32. Welke van deze drie categorieën met behoeften is het belangrijkst om de medewerkers op kantoor te ondersteunen? Rangschik de drie 
categorieën van de belangrijkste naar de minst belangrijke. *  

De antwoorden moeten verschillend zijn en moeten worden gerangschikt. 
Kies maximaal 3 antwoorden 
Bepaal voor elke optie het volgnummer van 1 tot 3 

• Fysieke behoeften (Klimaatcomfort, Visueel comfort, Controle over het klimaatcomfort)  
• Functionele behoeften (Concentratie, Communicatie, Nabijheid van collega's, Ruimte, Opslagruimte, Ergonomie)  
• Psychologische behoeften (Privacy, Sociale interactie, Territorialiteit & personalisatie, Status expressie, Autonomie, Esthetiek, 

Ontspanning)  

33. Selecteer vervolgens bij elke categorie één behoefte die u het meest relevant vindt. 



*  

Meerdere antwoorden mogelijk 
Kies maximaal 3 antwoorden 
Kies alle voor u geldende mogelijkheden: 

• Klimaatcomfort  
• Visueel comfort  
• Controle over het klimaatcomfort 

 

• Concentratie  
• Communicatie  
• Nabijheid van collega's  
• Ruimte  
• Opslagruimte Autonomie  
• Ergonomie 

 

• Privacy  
• Sociale interactie  
• Territorialiteit & personalisatie  
• Status expressie  
• Autonomie  
• Esthetiek  
• Ontspanning  

34. Bepaalde kenmerken van de werkomgeving zullen de werknemers tevredener maken, terwijl andere juist de ontevredenheid kunnen 
vergroten. *  



35. Welke van de volgende stellingen past het beste bij de manier waarop u de werkomgeving beheert? *  

Kies één van de volgende antwoorden 
Kies één van de volgende mogelijkheden: 

• Het is voor ons niet mogelijk om rekening te houden met individuele werkplek behoeften en voorkeuren  
• We houden alleen rekening met essentiële individuele werkplek behoeften, bijvoorbeeld om medische redenen.  
• We proberen rekening te houden met individuele werkplek behoeften en voorkeuren door werknemers een keuze te bieden voor één of 

enkele kenmerken van hun werkruimte (bv. type stoel).  
• We houden rekening met individuele werkplek behoeften en voorkeuren, door medewerkers een keuze te bieden uit verschillende soorten 

werkplekken die ze overdag kunnen gebruiken (ABW, flexibele werktijden).  
• We houden rekening met individuele werkplek behoeften en voorkeuren, door medewerkers veel zelf te laten kiezen m.b.t. de kenmerken 

van hun eigen fysieke werkplek (locatie, faciliteiten, werktijdenregeling, enz.).  

X. Ontwerp van de werkomgeving en technologie  
36. Welke gegevens/informatie verstrekt u aan het begin van een ontwerpproces bij het instrueren van ontwerpers en ingenieurs over 
veranderingen in de werkomgeving? *  

Meerdere antwoorden mogelijk 
Kies alle voor u geldende mogelijkheden: 

• Tekeningen van het huidige kantoor  
• Beschikbaar budget (geld)  
• Ruimte standaarden (bv. m² per personeelslid)  
• Werkend personeel per afdeling/functie  
• Soorten werk/meest belangrijke taken/processen die worden uitgevoerd  
• De behoeften en voorkeuren van de werknemers met betrekking tot de werkomgeving  
• Beschrijving van de core business/hoe het bedrijf waarde creëert  
• Bedrijfswaardes  
• Bedrijfsimago/brand, strategische marktpositie van het bedrijf  



• Verwachtingen over de prestaties van medewerkers  
• Verwachtingen ten aanzien van de algemene prestaties van de werkomgeving (en de verbetering daarvan) met betrekking tot de 

belangrijkste indicatoren  
• Overige:  

37. Welke ontwerptrends past u regelmatig toe in uw nieuwe/herontwikkelde/verbeterde werkomgeving?  

*  

Meerdere antwoorden mogelijk 
Kies alle voor u geldende mogelijkheden: 

• Minder cellen-/groepskantoren, minder vaste wanden  
• Meer team-/projectruimtes  
• Meer kleine vergaderzalen  
• Meer grote vergaderruimten  
• Meer informele ontmoetingsplekken  
• ABW-concepten (functioneel in plaats van individuele plaatsen)  
• Keuze van werkplek i.p.v. vaste werkplek  

• Gecentraliseerde faciliteiten (bijv. printers, kluisjes...)  
• Extra functionaliteiten (bv. Powernap plek, kinderopvang, ....)  
• Meer service ruimtes (bijv. badkamers, kleedkamers met douches, kitchenette, ....)  
• Meer transparantie (bijv. glazen elementen)  
• Meer akoestische elementen  
• Meer kleuren  
• Meer groen elementen (planten)  

• Duurzame / natuurlijke materialen  
• >Beweegbare scheidingswanden (bijv. schuifwanden, panelen, gordijnen)  
• Minder werkplekken, meer (comfortabele) zitplaatsen (bijv. sofa's, fauteuils).  
• Flexibeler/gemakkelijker te verplaatsen meubilair (bijv. op wielen).  



• Ergonomisch meubilair / aanpasbaar (bijv. zit/sta-bureaus, skippyballen)  
• Digitale en interactieve apparatuur (bijv. zelf verstellende stoelen, touchscreen projectoren).  
• Overige:  

38. Welke technologische oplossingen neemt u al op/of zou u willen opnemen in uw nieuwe/herontwikkelde/verbeterde werkomgeving?  

- Smart office  

- Informatietechnologie  

- Virtueel / samenwerking via het web? 

  

*  

Meerdere antwoorden mogelijk 
Kies alle voor u geldende mogelijkheden: 

• Verlichting op basis van bewegingssensoren  
• Klimatisering op basis van bewegings/individuele sensoren  
• Bezettingsgraad monitoring (bijv. van vergaderruimtes, werkplekken)  
• Space booking  
• Mobiele apps om collega's in het gebouw te lokaliseren  

• Mobiele computers en telefoons voor iedereen  
• Voice over Internet Protocol  
• „Bring your own device”  
• „Follow me print”  
• Papierloos kantoor / beheerde archieven  

• Mobiel web conferencing  



• Collaboration platforms  
• Web-/videoconferentie faciliteiten/ruimtes  
• Virtuele en augmented reality-tools  
• Overige:  

39. DANK U voor het volledig invullen van deze vragenlijst. Als u nog een laatste opmerking of vraag heeft over ons onderzoek, kunt u het 
onderstaande vak gebruiken.  

Vul uw antwoord hier in: 

Voer uw naam en e-mailadres in als u op de hoogte wenst te worden gehouden van de resultaten van deze enquête! 

Wij zorgen uiteraard voor uw privacy. Door uw gegevens in te dienen, stemt u ermee in dat uw gegevens worden 
verwerkt door deze ERASMUS + projectorganisatie. Volgens de AVG/GDPR-regels, worden uw naam en e-mailadres 
alleen geregistreerd om de resultaten aan u te verstrekken en worden deze niet gebruikt om contactdatabases voor 
andere doeleinden dan deze enquête samen te stellen. Nadat feedback is gegeven, worden uw gegevens uit onze databases 
verwijderd.  

Dank u wel! 

 
Het onderzoek is beëindigd! Hartelijk dank voor uw deelname! 

 
 
 
Verzend uw enquête. 
Bedankt voor uw deelname aan deze enquête. 
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