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VOORWOORD!
De!opkomst!van! ‘Het!Nieuwe!Werken’!brengt! flink!wat! teweeg!bij! kantoorwerkend!Nederland.!Statistieken1!
over! het! aantal! zoekopdrachten! naar! ‘Het! Nieuwe!Werken’! laten! zien! dat! het! concept! een! veelbesproken!
onderwerp!is!geweest!in!de!afgelopen!jaren.!!
!
Een!dergelijke!zoekopdracht!resulteert!in!een!lijst!van!ogenschijnlijk!tegenstrijdige!koppen,!zoals!“‘Het&Nieuwe&
Werken’&scheelt&miljarden”!en!“’Het&Nieuwe&Werken’&is&nu&al&achterhaald”.!Deze!koppen!zijn!een!reflectie!van!
de!sterk!gepolariseerde!meningen!en!visies!op!het!concept.!!
!
Persoonlijk!was!ik!benieuwd!naar!de!werkelijke!toegevoegde!waarde!van!‘Het!Nieuwe!Werken’!en!de!rol!die!
flexibel!vastgoed!hierbij!kan!spelen.!Dit!bleek!een!interessante!zoektocht,!met!deze!scriptie!als!resultaat.!

!
Graag!wil! ik!Rianne!Appel!&!Wim!Heijs,!afstudeerbegeleiders!namens!de!Technische!Universiteit!Eindhoven,!
bedanken!voor!de!goede!begeleiding! tijdens!het! afstudeertraject.!Hun!kritische,!maar!motiverende!houding!
heeft!sterk!bijgedragen!aan!de!kwaliteit!van!dit!onderzoek.!!
!
Ook!wil! ik! graag!Arjan! Kuijpers!&!AnneYMarie! van! der! Spek! bedanken! voor! hun! goede! begeleiding! namens!
Coresta! Group,! mijn! stagebedrijf.! Doordat! ze! uitgebreid! de! tijd! hebben! genomen! om! mij! van! opY! en!
aanmerkingen!en!goede!ideeën!te!voorzien,!heb!ik!tot!dit!eindresultaat!kunnen!komen.!
!
Daarnaast!wil!ik!graag!Berend!van!Egmond!bedanken!voor!zijn!hulp!bij!het!opzetten!van!dit!onderzoek!en!voor!
zijn!afstudeerbegeleiding.!Zijn!visie!op!flexibel!bedrijfsvastgoed!en!‘Het!Nieuwe!Werken’!heeft!mijn!interesse!
voor!dit!onderzoek!gewekt.!!
!
Tot! slot!wil! ik!graag!alle! respondenten!bedanken!die!bereid!waren! tot!het!geven!van!een! interview.!Zonder!
uitzondering! zijn! deze! respondenten! enthousiast! en! behulpzaam! geweest.! Zij! hebben! in! grote! mate!
bijgedragen!aan!de!resultaten!van!dit!onderzoek.!
!
Mocht!u!naar!aanleiding!van!deze! scriptie!vragen!hebben,! kunt!u! contact!met!mij!opnemen!door! te!mailen!
naar:!fabianpouwelse@icloud.com.!
!
!
!
Fabian!Pouwelse!
Eindhoven,!oktober!2013!
!

1 Google Trends. (29 mei 2013). Interesse in Google Zoeken: ‘het nieuwe werken’. Wereldwijd, 2004 - heden. Binnengehaald 29 mei 2013. 
http://www.google.nl/trends/explore?q=het+nieuwe+werken#q=het%20nieuwe%20werken&cmpt=q 
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SAMENVATTING!
Organisaties!investeren!doorgaans!een!groot!deel!van!hun!vermogen!in!bedrijfsvastgoed.!Deze!investeringen!
kunnen!tot!wel!40%!van!de!totale!balanswaarde!van!het!bedrijf!bedragen!(Brounen!&!Eichholtz,!2005).!Waar!
dergelijke! investeringen! in!het!verleden!gezien!werden!als!“the&cost&of&doing&business”,! is!het! tegenwoordig!
belangrijk! dat! het! bedrijfsvastgoed! meerwaarde! biedt! door! bij! te! dragen! aan! het! bedrijfsresultaat.! Het!
bedrijfsvastgoed! moet! hiervoor! ondersteuning! bieden! aan! de! primaire! bedrijfsprocessen! (Tregoe! &!
Zimmerman,! 1980;!Nourse!&! Roulac,! 1993).! Hiervoor! is! het! belangrijk! dat! de! bedrijfsvastgoedstrategie! een!
afgeleide! is! van! de! algemene! bedrijfsstrategie! (Krumm,! et! al.,! 1998;! Scheffer,! et! al.,! 2006;! Lindholm,! et! al.,!
2006c).! Op! deze! manier! wordt! gegarandeerd! dat! het! bedrijfsvastgoed! de! bedrijfsdoelstellingen! en!
resulterende!bedrijfsprocessen!behartigt!en!faciliteert.!
!
‘Het!Nieuwe!Werken’! is! een!manier! om!de!primaire! bedrijfsprocessen! in! te! richten! (Bijl,! 2009).! Als! zodanig!
moet! het! bedrijfsvastgoed! ook! ondersteuning! bieden! aan! ‘Het! Nieuwe! Werken’,! om! van! meerwaarde! te!
kunnen! zijn.! Er! bestaat! echter! onduidelijkheid! over! de!manier!waarop! de!werkomgeving! (bedrijfsvastgoed)!
ingevuld!moet!worden!om!ondersteuning!te!kunnen!bieden!aan!‘Het!Nieuwe!Werken’!(TNO,!2012a;!2012b).!!
!
Wel!is!duidelijk!dat!organisaties!hun!primaire!bedrijfsprocessen!continu!moeten!kunnen!veranderen!om!in!te!
kunnen!spelen!op!technologische,!economische,!maatschappelijke!en!politieke!ontwikkelingen!(Gibson,!2000;!
2001).!Als!gevolg!zal!ook!de!inrichting!van!‘Het!Nieuwe!Werken’!en!de!invulling!van!de!werkomgeving!telkens!
moeten!kunnen!veranderen.!Hiervoor!is!flexibel!bedrijfsvastgoed!nodig.!!
!
Aangezien!er!onduidelijkheden!zijn!over!de!wijze!waarop!bedrijfsvastgoed!ondersteuning!kan!bieden!aan!‘Het!
Nieuwe!Werken’,!is!ook!de!relatie!tussen!een!flexibele!werkomgeving!en!‘Het!Nieuwe!Werken’!nog!niet!naar!
tevredenheid! onderzocht.! Bedrijfsvastgoedmanagers! zijn! hierdoor! vaak! niet! in! staat! om! keuzes! omtrent!
aanpassingen!voor!een!meer!flexibele!werkomgeving,!ter!ondersteuning!van!‘Het!Nieuwe!Werken’,!gedegen!te!
beargumenteren.!Daarom!is!de!volgende!probleemstelling!geformuleerd:!
&

Op&welke&wijze&kan&een&flexibele&werkomgeving&bijdragen&aan&de&ondersteuning&van&‘Het&Nieuwe&Werken’?&

!
!
‘HET!NIEUWE!WERKEN’!!
‘Het!Nieuwe!Werken’!wordt!gedreven!door!technologische!ontwikkelingen!die!het!mogelijk!maken!om!plaatsY!
en! tijdsonafhankelijk! te! werken.! Het! draait! om! slimmer! en! anders! te! werken,! waarbij! de! nadruk! ligt! op!
interactie,! communicatie,! kennisdeling! en! creativiteit! van! de!medewerkers! (van! der!Meer! &! van! 't! Spijker,!
2010).!!
!
Om!dit!te!bereiken!omvat!‘Het!Nieuwe!Werken’!diverse!maatregelen!op!sociaal!(management!&!HR),!virtueel!
(ICT)!en! fysiek! (CREM)!vlak.!Binnen!dit!onderzoek!wordt!uitsluitend!gekeken!naar!de!maatregelen!voor! ‘Het!
Nieuwe!Werken’!die!van!invloed!zijn!op!de!fysieke!werkomgeving.!
!
Uit! inventarisatie! tijdens! het! literatuuronderzoek! blijkt! dat! organisaties! 5! verschillende! doelen! kunnen!
nastreven! met! ‘Het! Nieuwe! Werken’.! Aan! ieder! van! deze! doelen! kan! een! specifieke! maatregel! voor! de!
werkomgeving! gekoppeld! worden.! Een! overzicht! van! deze! doelen! en! bijbehorende! maatregelen! wordt!
gegeven!in!de!volgende!tabel:!
!



!

 Doel Maatregel Principe 
D

IR
EC

T 
Kostenbesparing Flexibele werkplekken Efficiënt gebruik van de werkomgeving stimuleren 

door periodiek-onbezette werkplekken samen te voegen 
in gedeelde werkplekken, het overschot aan 
werkplekken af te stoten en de werkomgeving 
efficiënter in te delen. 
 

Productiviteitsverhoging Activiteit-gerelateerde 
werkplekken 

Verschillende werkplektypen creëren, waarbij ieder  
type gericht is op het optimaal ondersteunen van enkele 
specifieke activiteiten. De productiviteit van gebruikers 
die van deze werkplekken gebruik maken, kan hierdoor 
verhoogd worden.  
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Vergroten van de 
gebruikerstevredenheid 

Comfortabele 
werkomgeving 
 

Negatieve invloed van een oncomfortabele 
werkomgeving op de gebruikerstevredenheid 
voorkomen door kritieke omgevingsfactoren te 
verbeteren. 
 

Verbeteren van 
kennisdeling & innovatie 

Interactie-stimulerende 
werkomgeving 

Contact stimuleren door de zichtbaarheid van 
medewerkers te verbeteren, obstakels weg te nemen, de 
dichtheid van de werkvloer te verhogen en een 
strategische routing te creëren.  
 

Versterken van imago & 
bedrijfscultuur 

Identiteit versterkende 
werkomgeving 

Perspectief van medewerkers en (potentiele) klanten op 
de organisatie beïnvloeden door de uitstraling van de 
werkomgeving te beïnvloeden. 

!
Uit!dit!overzicht!blijkt!dat!de!werkomgeving!per!maatregel!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’!op!een!andere!manier!
functioneert.!Om!de!werkomgeving!op!een!andere!manier!te!laten!functioneren,!moet!deze!naar!verwachting!
anders! ingevuld!worden.!Hieruit!mag!worden!afgeleid!dat!er!per!maatregel!voor! ‘Het!Nieuwe!Werken’!naar!
verwachting!een!andere!invulling!van!de!werkomgeving!nodig!is.!
!
Door! de! verschillende! doelen! en! bijbehorende! maatregelen! te! onderscheiden,! kan! genuanceerd! gekeken!
worden!naar!de!wijze!waarop!een!werkomgeving!ingevuld!moet!worden!om!ondersteuning!te!bieden!aan!een!
specifieke!maatregel!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’.!!
!
!
FLEXIBELE!WERKOMGEVING!
Binnen! de! invulling! van! de! werkomgeving! is! een! zekere! mate! van! flexibiliteit! nodig! om! veranderende!
bedrijfsprocessen! te!kunnen!blijven! faciliteren.!Er!kunnen!3!verschillende! flexibiliteitsvormen!onderscheiden!
worden,! die! de! algehele! flexibiliteit! van! het! bedrijfsvastgoed! beïnvloeden! (Gibson,! 2000;! 2001):! fysieke,!
functionele!en!financiële!flexibiliteit.!
!
Fysieke! flexibiliteit!beïnvloed!de!aanpasbaarheid!van!een!gebouw/werkomgeving.!Door!een!goede!scheiding!
van!verschillende!gebouwonderdelen!(locatie,!constructie,!omhulling,! installaties!en! invulling)! is!het!mogelijk!
om!de!eigenschappen!van!een!enkel!gebouwonderdeel!aan!te!passen!zonder!dat!dit!gevolgen!heeft!voor!de!
overige! onderdelen.! Hierdoor! biedt! fysieke! flexibiliteit! de! mogelijkheid! een! gebouw/werkomgeving! relatief!
eenvoudig!aan!te!passen!om!veranderende!bedrijfsprocessen!te!ondersteunen.!
!!
!



Functionele! flexibiliteit! beïnvloedt! de! bruikbaarheid! van! een! gebouw/werkomgeving! voor! veranderende!
functies,!gebruikers!of!gebruik.!Hiervoor!is!functionele!flexibiliteit!afhankelijk!van!fysieke!flexibiliteit.!Wanneer!
een!werkomgeving! immers!eenvoudig!aangepast!kan!worden!om!ander!gebruik! te!ondersteunen,!bevordert!
dit!de!bruikbaarheid!van!de!werkomgeving.!Daar!waar!fysieke!flexibiliteit!enkel!gericht!is!op!gebouwniveau,!is!
functionele! flexibiliteit! ook! afhankelijk! van!de! locatie,! de!omgeving!en!bouwregelgeving.!Deze! aspecten! zijn!
immers!ook!van!invloed!op!de!bruikbaarheid!van!een!gebouw.!!
!
Uit!de!literatuur!blijkt!dat!er!geen!(directe)!relatie!is!tussen!de!primaire!bedrijfsprocessen!en!de!behoefte!aan!
financiële! flexibiliteit.! Om! deze! reden! is! ook! de! relatie! tussen! ‘Het! Nieuwe! Werken’! en! het! belang! van!
financiële!flexibiliteit!niet!verder!onderzocht.!
!
Aan!de!hand!van!literatuuronderzoek!zijn!25!verschillende!aspecten!geïdentificeerd!die!van!invloed!zijn!op!de!
fysieke!en!functionele!flexibiliteit!van!de!werkomgeving,!zie!tabel!9,!pagina!52.!
!
!
INTERVIEWS!&!ANALYSE!
Door! het! belang! van! deze! 25! flexibiliteitsaspecten! voor! de! 5! verschillende! maatregelen! voor! ‘Het! Nieuwe!
Werken’! te! onderzoeken,! kan! inzicht! geboden! worden! in! de! wijze! waarop! een! flexibele! werkomgeving!
ondersteuning!kan!bieden!aan!‘Het!Nieuwe!Werken’.!
!
Een!groep!van!13!respondenten,!bestaande!uit!huisvestingsstrategieYconsultants!en!bedrijfsvastgoedmanagers!
die!werken!volgens!de!principes!van!‘Het!Nieuwe!Werken’,!is!gevraagd!om!de!mate!waarin!zij!de!verschillende!
flexibiliteitsaspecten! van! belang! achten! voor! de! ondersteuning! van! de! verschillende!maatregelen! voor! ‘Het!
Nieuwe!Werken’! te! beoordelen.! Daarnaast! is! aan! deze! respondenten! gevraagd! om! toelichting! te! geven! op!
deze!beoordelingen.!
!
Respondenten!hebben!het!belang!van!de!flexibiliteitsaspecten!voor!de!verschillende!maatregelen!beoordeeld.!
Deze! beoordelingen! zijn! samengevoegd,! waarna! per! aspect! en! maatregel! de! mediaan! en! range! van! de!
beoordelingen!bepaald!zijn.!De!resultaten!zijn!in!een!overzicht!samengevat,!zie!tabel!a.!!
!

!
Tabel a. – Beoordeling belang verschillende flexibiliteitsaspecten voor de maatregelen voor ‘Het Nieuwe Werken’. 
!
In!dit!overzicht!worden!de!25! flexibiliteitsaspecten! (links)!afgezet! tegen!de!5!maatregelen!voor! ‘Het!Nieuwe!
Werken’!(boven).!Per!maatregel!is!voor!ieder!flexibiliteitsaspect!de!mediaan!van!de!beoordelingen!weergeven.!
Deze!mediaan!geeft!aan! in!welke!mate!respondenten!het!desbetreffende!aspect!van!belang!achten!voor!de!



!

desbetreffende!maatregel.!Om!de!verschillende!mate!van!belang!duidelijk!te!maken,!zijn!deze!medianen!met!
verschillende!kleuren!gearceerd.!Een!(donker)!groene!arcering!betekend!dat!het!desbetreffende!aspect!(zeer)!
van!belang!is!voor!de!desbetreffende!maatregel.!Een!(donker)!rode!arcering!betekend!dat!het!desbetreffende!
aspect!niet!van!(voldoende)!belang!is!voor!de!desbetreffende!maatregel.!
!
Op!basis!van!deze!resultaten!is!een!selectie!gemaakt!van!aspecten!die!wel!van!belang!zijn!en!aspecten!die!niet!
van!(voldoende)!belang!zijn.!De!aspecten!die!wel!van!belang!zijn,!zijn!vervolgens!verder!geanalyseerd.!
!
Voor!deze!aanvullende!analyse!is!gebruik!gemaakt!van!de!toelichtingen!die!respondenten!gegeven!hebben!bij!
het! beoordelen! van! het! belang! van! de! 25! flexibiliteitsaspecten! voor! de! 5! maatregelen! voor! ‘Het! Nieuwe!
Werken’.!Deze!toelichtingen!zijn!verwerkt!en!de!uitgangspunten!uit!de!toelichtingen!zijn!geclusterd!(bijlage!3!
t/m!7).!Door!deze!clustering!van!de!toelichtingen!ontstaat!een!gemeenschappelijke!visie!op:!
!

1. Relaties!tussen!het!flexibiliteitsaspect!en!de!andere!aspecten!en!de!desbetreffende!maatregel!
2. Eventuele!relaties!tussen!de!verschillende!maatregelen!onderling!
3. Toelichting!op!de!wijze!waarop!een!flexibiliteitsaspect!uitgewerkt!moet!worden!

!
De! eerste! twee! punten! kunnen! gebruikt!worden! om! de! dynamiek! tussen! de! verschillende! aspecten! in! een!
relatieschema! te! vatten.! Voor! iedere! maatregel! is! een! relatieschema! opgesteld.! Zo! ook! voor! flexibele!
werkplekken,! zie! figuur!b.!De! schema’s! voor!deze!en!overige!maatregelen,! inclusief! toelichting/beschrijving,!
staan!in!paragraaf!6.1.1!t/m!6.1.5.!
!

!
Figuur b. – Relatieschema: invloed van de verschillende flexibiliteitsaspecten op een flexibele werkomgeving. 
!
In! deze! schema’s! worden! de! onderlinge! relaties! tussen! de! aspecten! en! de! relatie! met! de! desbetreffende!
maatregel!in!kaart!gebracht.!Deze!relaties!worden!aangegeven!met!pijlen.!Deze!pijlen!lopen!ofwel!direct!van!
het! aspect! naar! de! desbetreffende! maatregel! (kader! rechter! zijde),! ofwel! indirect,! namelijk! via! een! ander!
aspect.!Hieruit!blijkt!of!een!aspect!een!directe!of!indirecte!invloed!heeft!op!de!desbetreffende!maatregel.!Ook!
blijkt!hieruit!welke!aspecten!afhankelijk!zijn!van!andere!aspecten!en!welke!niet.!
!
Samen! met! de! toelichting! op! de! wijze! waarop! de! verschillende! flexibiliteitsaspecten! uitgewerkt! moeten!
worden! (3.),! kan! met! deze! relatieschema’s! inzicht! gegeven! worden! in! de! wijze! waarop! een! flexibele!
werkomgeving!ondersteuning!kan!bieden!aan!‘Het!Nieuwe!Werken’.!



RESULTATEN!
Uit!de!onderzoeksresultaten!blijkt!dat!respondenten!afhankelijk!van!de!maatregel!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’!
een!enigszins!wisselende!set!flexibiliteitsaspecten!belangrijk!achten.!!
!
Aangezien! een! set! aspecten! gezamenlijk! invulling! geeft! aan! de! werkomgeving! voor! de! desbetreffende!
maatregel,!kan!uit!de!onderzoeksresultaten!worden!afgeleid!dat!er!per!maatregel!een!andere!invulling!aan!de!
werkomgeving! gegeven!moet!worden.!Dit! bevestigt! de! verwachting!dat! iedere!maatregel! voor! ‘Het!Nieuwe!
Werken’!een!specifieke!invulling!van!de!werkomgeving!nodig!heeft.!
 
Een!flexibiliteitsaspect!kan!ondersteuning!bieden!aan!een!maatregel!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’!door,!samen!
met! de!overige! van!belang! geachte! aspecten,! invulling! te! geven! aan!precies! díé!werkomgeving! die! nodig! is!
voor!de!desbetreffende!maatregel.!!
!
De! wijze! waarop! een! flexibiliteitsaspect! uitgewerkt! moet! worden! om! invulling! te! kunnen! geven! aan! deze!
werkomgeving!verschilt!hierdoor!per!maatregel.! 
!
!
!
!
!
Uit!de!onderzoeksresultaten!blijkt!bovendien!dat!een!flexibiliteitsaspect!op!3!verschillende!manieren!invulling!
kan!geven!aan!de!werkomgeving,!namelijk!door!invulling!te!geven!aan:!
!

1. de!bruikbaarheid!van!de!werkomgeving!
2. de!aanpasbaarheid!van!de!werkomgeving!ten!behoeve!van!verandering!van!gebruik,!programma!en!

configuratie!die!optreden!als!gevolg!van!veranderende!bedrijfsprocessen!
3. de! aanpasbaarheid! van! de!werkomgeving! ten! behoeve! van! verandering! van! de! vereiste! werkplekY

capaciteit!die!optreden!als!gevolg!van!groei!of!krimp!van!de!organisatie!
!
!
!
!
!
!
!
Uit! de! toelichtingen! van! respondenten! blijkt! dat! de! wijze! waarop! een! aspect! uitgewerkt! moet! worden,!
verschilt!per!manier!waarop!het!aspect!invulling!geeft!aan!de!werkomgeving.!Hierbij!is!de!uitwerking!van!het!
aspect!telkens!ergens!anders!op!gericht.!Een!voorbeeld!hiervan!wordt!gegeven!in!paragraaf!6.1,!pagina!51.!!!
!
Kortom,!er!kan!geconcludeerd!worden!dat!de!wijze!waarop!een! flexibiliteitsaspect!uitgewerkt!moet!worden!
afhankelijk!is!van:!!

! de!invulling!van!de!werkomgeving!die!een!maatregel!nodig!heeft!om!te!kunnen!functioneren!
! de!manier!waarop!het!aspect!invulling!geeft!aan!de!werkomgeving!

!
Voor!iedere!maatregel!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’,!voor!ieder!flexibiliteitsaspect!en!voor!iedere!manier!waarop!
een! flexibiliteitsaspect! invulling! kan! geven! aan! de! werkomgeving,! is! per! aspect! beschreven! hoe! dit! aspect!

Maatregel voor ‘Het 
Nieuwe Werken’ 

Uitwerking 
flexibiliteitsaspect 

1. Bruikbaarheid 

2. Aanpasbaarheid bij verandering van 
gebruik, programma en configuratie 

3. Aanpasbaarheid bij verandering 
van de vereiste werkplekcapaciteit 

Maatregel voor ‘Het 
Nieuwe Werken’ 

Uitwerking 
flexibiliteitsaspect 



!

uitgewerkt!moet!worden.!Deze!uitwerkingen!zijn!bovendien!gerelateerd!aan!de!specifieke!invullingen!van!de!
werkomgeving!waar!de!verschillende!maatregelen!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’!om!vragen!(paragraaf!6.1.1!t/m!
6.1.5!&!bijlage!3!t/m!7).!
!
!
BESLISSINGSONDERSTEUNEND!INSTRUMENT!
De! onderzoeksresultaten! zijn! verwerkt! in! een! beslissingsondersteunend! instrument.! Door! middel! van! dit!
instrument!krijgen!bedrijfsvastgoedmanagers,!afhankelijk!van!de!doelen!die!hun!organisatie!met!‘Het!Nieuwe!
Werken’! nastreeft! en! diens! behoefte! aan! flexibiliteit,! een! overzicht! van! de! aspecten! en! bijbehorende!
uitwerkingen!gepresenteerd!die!relevant!zijn!voor!hun!casus.!!
!
Het! beslissingsondersteunend! instrument! kan! gebruikt! worden! om! op! een! gestructureerde! wijze!
verbeterpunten!te!identificeren!voor!het!bestaande!vastgoed,!waardoor!een!optimale!ondersteuning!geboden!
kan! worden! aan! ‘Het! Nieuwe! Werken’.! Daarnaast! kan! het! ook! gebruikt! worden! als! selectiemiddel! bij!
uitbreiding! van! het! bedrijfsvastgoedportfolio! of! als! input! voor! een! programma! van! eisen! bij! de! bouw! van!
nieuw!vastgoed.!
!
!
CONCLUSIE!&!AANBEVELINGEN!VOOR!VERDER!ONDERZOEK!
Met!deze!onderzoeksresultaten!kan!antwoord!gegeven!worden!op!de!probleemstelling!van!dit!onderzoek,!‘Op&
welke&wijze&kan&een&flexibele&werkomgeving&bijdragen&aan&de&ondersteuning&van&‘Het&Nieuwe&Werken?’:!
!

Organisaties!kunnen!5!verschillende!doelen!nastreven!met!‘Het!Nieuwe!Werken’.!Aan!ieder!doel!kan!een!
maatregel!voor!de!werkomgeving!gekoppeld!worden.!Deze!verschillende!maatregelen!hebben!ieder!een!
specifieke!invulling!van!de!werkomgeving!nodig!om!te!kunnen!functioneren.!
!
Een! flexibiliteitsaspect! kan! ondersteuning! bieden! aan! een! maatregel! voor! ‘Het! Nieuwe!Werken’! door,!
samen! met! de! overige! van! belang! geachte! aspecten,! invulling! te! geven! aan! de! werkomgeving! die! de!
desbetreffende!maatregel!nodig!heeft!om!te!kunnen!functioneren.!!
!
De!wijze!waarop!een! flexibiliteitsaspect!uitgewerkt!moet!worden,! is! afhankelijk! van!de! invulling! van!de!
werkomgeving! die! de! desbetreffende! maatregel! nodig! heeft.! Daarnaast! is! de! wijze! waarop! een!
flexibiliteitsaspect!uitgewerkt!moet!worden!afhankelijk!van!de!manier!waarop!het!desbetreffende!aspect!
invulling!geeft!aan!de!werkomgeving.!

!
Op!basis!van!een!reflectie!op!de!literatuur,!de!praktijk!en!het!onderzoek!kunnen!de!volgende!aanbevelingen!
voor!verder!onderzoek!worden!gegeven:!
!

! Door! meer! respondenten! te! interviewen,! kan! de! nauwkeurigheid! van! de! onderzoeksresultaten!
mogelijk!verbeterd!worden.!

! Door! meer! casestudies! uit! te! voeren,! kan! de! bruikbaarheid! van! het! beslissingsondersteunend!
instrument!verder!onderzocht!worden.!

! Aan!de!hand!van!het!perspectief!dat!niet!één!werkomgeving!geschikt! is!om!de!verschillende!doelen!
en!maatregelen! voor! ‘Het!Nieuwe!Werken’! te! ondersteunen,! kan!nader!onderzoek!worden! gedaan!
naar! de! eisen! die! aan! een! werkomgeving! gesteld! moeten! worden! om! ondersteuning! te! kunnen!
bieden!aan!één!specifiek!doel/maatregel!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’.!



! Om!te!kunnen!berekenen!welke!investeringen!in!de!werkomgeving!rendabel!zijn,!is!het!belangrijk!om!
onderzoek! te!doen!naar!de!meerwaarde!die!een!op!maat!gemaakte!werkomgeving!kan!bieden!aan!
een!specifiek!doel/maatregel!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’.!

! Ook! kan! onderzoek! worden! gedaan! naar! de! mogelijke! indirecte! relatie! tussen! de! behoefte! aan!
financiële!flexibiliteit!en!de!verschillende!doelen/maatregelen!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’.!

! Tot!slot!kan!aanbevolen!worden!om!onderzoek!te!doen!naar!de!ondersteuning!die!bedrijfsvastgoed!
kan!bieden!aan!de!maatregelen!voor! ‘Het!Nieuwe!Werken’!die!op!virtueel!en!sociaal!vlak!getroffen!
worden.! !



!

!



SUMMARY!
MOTIVE!
Usually,!organisations! invest! a! significant! amount!of! capital! in! corporate! real! estate.! These! investments! can!
take!up!to!40%!of!the!organisations’!balance!value!(Brounen!&!Eichholtz,!2005).!In!the!past,!these!investments!
where! looked! upon! as! “the& cost& of& doing& business”.! Nowadays! however,! organisations! use! corporate! real!
estate!as! a!way! to!add!value! to! the!organisational! results.! To!achieve! this! added!value,! it! is! important! that!
corporate!real!estate!supports!the!primary!business!processes!(Tregoe!&!Zimmerman,!1980;!Nourse!&!Roulac,!
1993).!In!order!to!achieve!this!support,!it!is!important!that!the!corporate!real!estate!strategy!is!derived!from!
the!business!strategy!(Krumm,!et!al.,!1998;!Scheffer,!et!al.,!2006;!Lindholm,!et!al.,!2006c).!By!doing!this,! the!
corporate!real!estate! is!guaranteed!to!represent!and!facilitate!the!organisations’!goals!and!resulting!primary!
business!processes.!
!
The!‘New!World!of!Work’! is!a!way!to!arrange!the!primary!business!processes!(Bijl,!2009).!As!such,!corporate!
real!estate!should!support!the!‘New!World!of!Work’!as!well,!in!order!to!be!of!added!value.!There!is!uncertainty!
amongst!corporate!real!estate!experts!on!how!the!work!environment!(corporate!real!estate)!should!be!shaped,!
in!order!to!support!the!‘New!World!of!Work’!(TNO,!2012a;!2012b).!
!
It!is!clear!that!an!organisations’!primary!business!processes!should!be!able!to!transform!continuously,!in!order!
to!respond!to!technological,!economical,!social!and!political!developments! (Gibson,!2000;!2001).!As!a!result,!
the!arrangement!of!the!‘New!World!of!Work’!and!shape!of!the!work!environment!should!be!able!to!transform!
as!well.!The!need!for!flexible!corporate!real!estate!arises.!!
!
Because! of! the! uncertainty! on! how! the!work! environment! should! be! shaped! in! order! to! support! the! ‘New!
World! of! Work’,! the! relation! between! a! flexible! work! environment! and! the! ‘New! World! of! Work’! is! not!
investigated! to! satisfaction! as! well.! Corporate! real! estate! managers! are! therefor! not! able! to! provide! valid!
arguments! for! decisions! concerning! adjustments! to! the! real! estate! for! a! more! flexible! work! environment,!
supporting!the!‘New!World!of!Work’.!The!following!problem!definition!is!formulated:!
!

In&which&way&does&a&flexible&work&environment&contribute&to&supporting&the&‘New&World&of&Work’?&

!
!
THE!‘NEW!WORLD!OF!WORK’!
The!‘New!World!of!Work’!is!driven!by!technological!advancements,!which!enable!timeY!and!place!independent!
working.!The!concept!revolves!around!smarter!ways!to!work,!with!emphasis!on! interaction,!communication,!
knowledge!sharing!and!creativity!of!employees!(van!der!Meer!&!van!'t!Spijker,!2010).!
!
The!‘New!World!of!Work’!proposes!measures!on!a!social!(management!&!HR),!virtual!(ICT)!and!physical!(CREM)!
level.!This!research!focuses!exclusively!on!the!proposed!measures!for!the!physical!work!environment.!
!
A!study!of!the!literature!shows!that!organisations!can!pursue!5!different!goals!with!the!implementation!of!the!
‘New!World!of!Work’.!Each!of!these!goals!can!be!connected!to!a!specific!measure!for!the!work!environment.!
An!overview!of!all!goals!and!connected!measures!is!shown!in!the!following!table:!
!
!
!



!

 Goal Measure Principle 
D

IR
EC

T 
Cost reduction Flexible workplaces Stimulating efficient use of the work environment by 

combining recurrent vacant workplaces into shared 
workplaces, repelling surplus workplaces and –spaces 
and improving the layout efficiency. 
 

Productivity 
enhancement 

Activity-based 
workplaces 

Creating different types of workplaces, each aimed at 
providing optimal support for a couple of activities. 
The productivity of users that make use of the 
workplaces for these activities can be enhanced. 
 

IN
D

IR
EC

T 

   
Enhancement of user 
satisfaction 

Comfortable work 
environment 
 

Preventing the negative influence of the user 
satisfaction caused by an uncomfortable work 
environment, by improving critical environmental 
factors. 
 

Improvement of 
knowledge sharing & 
innovation 

Interaction stimulating 
work environment 

Stimulating interaction by improving the visibility of 
employees, removing obstacles between employees, 
enhancing the floor-density en creating a strategic 
routing. 
 

Reinforcement of 
image & culture 

Identity reinforcing 
work environment 

Influencing the perspective of (potential) customers 
and employees of the organisation, by influencing the 
appearance of the work environment. 

!
This!overview!shows!that!the!work!environment!functions!differently!with!each!measure!for!the!‘New!World!
of! Work’.! In! order! to! enable! the! work! environment! to! function! differently,! it! is! expected! that! the! work!
environment!should!be!shaped!differently.!The!expectation!that!each!measure!for!the! ‘New!World!of!Work’!
requires!a!differently!shaped!work!environment!can!be!derived!from!this!vision.!
!
By!making!a!distinction!between!the!different!goals!and!associated!measures!for!the!‘New!World!of!Work’,!it!is!
possible!to!have!a!more!nuanced!look!at!the!way!a!work!environment!should!be!shaped!in!order!to!provide!
support!for!a!specific!measure!of!the!‘New!World!of!Work’.!
!
!
A!FLEXIBLE!WORK!ENVIRONMENT!
A! certain! amount! of! flexibility! is! required!within! the!work! environment! in! order! to! facilitate! change! of! the!
primary! business! processes.! A! study! of! the! literature! shows! that! 3! types! of! flexibility! can! be! distinguished,!
which!influence!the!overall!flexibility!of!the!corporate!real!estate!(Gibson,!2000;!2001):!physical,!functional!and!
financial!flexibility.!
!
Physical! flexibility! influences! the! adaptability! of! a! building/work! environment.! By! separating! different!
construction! elements! (location,! construction,! skin,! installations! and! interior)! it! is! possible! to! change! the!
properties! of! a! single! construction! element!without! implications! for! the! other! elements.! This!way,! physical!
flexibility! provides! the! possibility! to! adapt! a! building/work! environment! to! changing! primary! business!
processes.!
!
Functional! flexibility! influences!the!usability!of!a!building/work!environment!for!changing!functions,!users!or!
usage.!To!achieve!this,!functional!flexibility!is!dependent!on!physical!flexibility,!because:!when!it!is!possible!to!



adapt! a! work! environment! to! changing! processes/use,! the! usability! of! this! work! environment! by! different!
functions,!users!and!usage!is!enhanced!as!well.!Although!physical!flexibility!is!only!focused!on!a!building!level,!
functional! flexibility! is!also!dependent!on!the! location,! the!surroundings!and!construction! jurisdiction.!These!
aspects!all!influence!the!usability!of!a!building.!
!
From!the!literature!study!it!is!found!that!there!is!no!(direct)!link!between!the!primary!business!processes!that!
take!place!in!a!building!and!the!need!for!financial!flexibility.!This!is!the!reason!that!the!link!between!the!‘New!
World!of!Work’!and!the!importance!of!a!financially!flexible!work!environment!is!not!investigated!further.!
!
Based!on!literature!study,!a!total!of!25!aspects!that!influence!the!physical!and!functional!flexibility!of!the!work!
environment!were!identified,!see!table!9,!page!52.!
!
!
INTERVIEWS!&!ANALYSIS!
By!questioning!the!importance!of!these!25!aspects!for!the!5!separate!measures!for!the!‘New!World!of!Work’,!it!
is!possible!to!provide!insight!in!the!way!a!work!environment!must!be!shaped!in!order!to!support!a!particular!
measure!for!the!‘New!World!of!Work’.!
!
A!group!of!13!respondents!was! interviewed.!This!group!consisted!of!work!environment!strategyYconsultants!
and!corporate!real!estate!managers!who!work!according!to!the!principles!of!the!‘New!World!of!Work’.!They!
were!asked!to!rate!the!importance!of!each!of!the!flexibilityYaspects!for!each!of!the!different!measures!for!the!
‘New!World!of!Work’.!In!addition,!they!were!asked!to!provide!an!explanation!for!each!of!these!ratings.!
!
The!respondents!have!rated!the!importance!of!each!flexibilityYaspect!for!the!respective!measures!for!the!‘New!
World! of! Work’.! These! ratings! were! combined,! after! which! the! median! and! range! of! these! ratings! was!
determined.!These!results!were!displayed!in!a!overview,!see!table!a:!!
!

!
Table a. – Rating the importance of different flexibility-aspects for each of the measures for the ‘New World of Work’. 
!
This!overview!shows!the!25!flexibilityYaspects!(left)!next!to!the!5!measures!for!the!‘New!Wold!of!Work’!(top).!
For!each!measure,!this!table!provides!the!median!of!each!of!the!flexibilityYaspects.!This!median!represents!the!
degree!of!importance!of!the!aspect!for!the!measure,!according!to!the!respondents.!To!differentiate!the!varying!
degrees!of! importance,! these!medians! are! colour! coded.!A! (dark)! green! colour!means! that! this! aspect! is! of!
(great)!importance!for!that!particular!measure.!A!(dark)!red!colour!means!that!this!aspect!is!not!of!(sufficient)!
importance!for!that!particular!measure.!



!

Based!on!these!results,!a!selection!of!aspects!that!are!considered!of!importance!and!a!selection!of!aspect!that!
are!not!considered!of!(sufficient)!importance!were!made.!Only!the!aspects!that!are!considered!of!importance!
were!taken!into!account!during!the!next!part!of!the!analysis.!
!
This! next! part! of! the! analysis! makes! use! of! the! explanations! given! by! the! respondents! with! rating! the!
importance!of!each!of! the!different!aspects! for!all!of! the!different!measures.!All!of! these!explanations!were!
processed! and! the! main! principles! resulting! from! these! explanations! were! clustered.! Combined,! these!
explanations!contain!common!information!on!the!following!3!topics:!
!

1. Relations!between!the!flexibilityYaspect!and!other!aspects!and!the!relevant!measure!
2. Potential!relations!between!the!different!measures!for!the!‘New!World!of!Work’!
3. Explanation!on!the!practical!implementation!for!each!of!the!flexibilityYaspect!

!
The!first!two!points!were!used!to!construct!the!schematics!of!aspects!behind!the!different!measures! for!the!
‘New!World! of!Work’.! This!was! done! for! each!measure! for! the! ‘New!World! of!Work’.! For! example! for! the!
measure! flexible! workplaces,! see! figure! b.! The! schemes! for! this! other! measures,! along! with! an! extended!
description,!are!provided!in!paragraph!6.1.1!to!6.1.5.!
!

!
Figure b. – Relation-schematics: influence of different flexibility-aspects on a flexible work environment. 
!
These!schemes!show!the!reciprocal! relations!between!aspects!and!the!relation!with!the!particular!measure.!
These! relations! are! depicted!with! arrows.! These! arrows! run! directly! from! an! aspect! (colour! code! based! on!
median)! to! the!particular!measure! (box!on! the! right),! or! the!arrow! runs! to!a!different! aspect.! This! shows!a!
direct!or!indirect!relation!between!a!particular!aspect!and!the!disconcerting!measure.!In!addition,!it!shows!if!a!
aspect!is!dependent!of!other!aspects.!
!
These!schematics,!together!with!the!practical!implementations!of!the!flexibilityYaspects!(3.),!give!insight!in!the!
way!a!work!environment!can!support!the!‘New!World!of!Work’.!
!
RESULTS!
The! research! findings! show!that! for!every!measure! for! the! ‘New!World!of!Work’,! respondents!considered!a!
slightly! different! set! of! flexibilityYaspects! of! importance.! Since! different! sets! of! flexibilityYaspects! shape! the!



work! environment! differently,! it! can! be! derived! that! according! to! respondents! it! is! important! that! every!
measure! for! the! ‘New!World! of! Work’! has! its! own! uniquely! shaped! work! environment.! This! confirms! the!
expectation!that!every!measure!for!the!‘New!World!of!Work’!requires!a!differently!shaped!work!environment.!
!
Together!with!other!aspects!considered!important,!a!flexibilityYaspect!can!support!a!particular!measure!for!the!
‘New!World!of!Work’!by!shaping!the!exactly!work!environment!that!is!required!by!this!particular!measure,!in!
order!to!function.!
!
This!means!that!the!way!that!a!flexibilityYaspect!should!be!implemented,!depends!on!the!particular!measure!of!
the!‘New!World!of!Work’!it!is!trying!to!support.!
!
!
!
!
In!addition,!the!research!findings!show!that!a!flexibilityYaspect!can!shape!the!work!environment!in!3!different!
ways,!namely!by!shaping:!
!

1. the!usability!of!the!work!environment!
2. the! adaptability! of! the! work! environment! in! order! to! facilitate! changes! of! use,! program! and!

configuration,!which!are!the!result!of!changing!primary!business!processes!
3. the! adaptability! of! the!work! environment! in! order! to! facilitate! changes! of! the! required!workplace!

capacity,!which!are!the!result!of!growth!or!shrinking!of!the!organisation!
!
!
!
!
!
!
!
The! explanations! of! respondents! show! that! the! practical! implementation! of! a! flexibilityYaspect! changes,!
according!to!the!way!that!that!particular!aspect!shapes!the!work!environment.!In!particular,!the!focus!of!this!
practical!implementation!changes.!An!example!is!provided!in!paragraph!6.1,!page!51!(Dutch).!
!
In!short,!it!can!be!concluded!that!the!practical!implementation!of!a!flexibilityYaspect!depends!on:!!
!

! the!shape!of!the!work!environment!required!by!a!particular!measure!for!the!‘New!World!of!Work’!
! the!way!this!flexibilityYaspect!shapes!the!work!environment!

!
For!each!measure!for!the!‘New!World!of!Work’,!for!each!flexibilityYaspect!and!for!each!way!a!flexibilityYaspect!
can! shape! the! work! environment,! a! description! of! the! required! practical! implementation! of! a! particular!
flexibilityYaspect!is!given.!In!addition,!all!of!these!descriptions!are!related!to!the!different!shapes!of!the!work!
environment,!required!by!the!various!measures!of!the! ‘New!World!of!Work’! in!order!to!function!(paragraph!
6.1.1!to!6.1.5!&!appendix!3!to!7).!
!
!

Measure for ‘New 
World of Work’ 

Implementation of the 
flexibility-aspect 

Measure for ‘New 
World of Work’ 

Implementation of the 
flexibility-aspect 

1. Usability 

2. Adaptability for change of use, 
program and configuration 

3. Adaptability for change of the 
required workplace capacity 



!

DESICION!SUPPORT!TOOL!
All!research!findings!are!turned!intoY!and!presented!in!a!decision!support!tool.!This!tool!enables!corporate!real!
estate! managers! to! generate! an! overview! of! relevant! flexibilityYaspects! and! associated! descriptions! of! the!
practical!implementations!of!these!aspects.!This!overview!is!based!on!the!goals!that!an!organisation!has!set!for!
the!‘New!World!of!Work’!and!the!amount!of!flexibility!that!is!required!by!the!organisation.!
!
This! decision! support! tool! can! be! used! as! a! structured! approach! to! identify! points! of! improvement! for! the!
existing!real!estate,!enabling!this!real!estate!to!provide!support!for!the!‘New!World!of!Work’.!In!addition,!the!
overview!generated!by! this! tool! can!be!used!as! selection!criteria,!when!extending! the!corporate! real!estate!
portfolio,!or!as!input!for!the!demands!in!regard!to!the!construction!of!new!real!estate.!
!
!
CONCLUSIONS!&!RECOMENDATIONS!FOR!FURTHER!RESEARCH!
Based! on! the! research! findings,! the! problem! definition,! ‘In& which& way& does& a& flexible& work& environment&

contribute&to&supporting&the&‘New&World&of&Work’?’,!can!be!answered:!
!

Organisations! can! pursue! 5! different! goals! with! the! implementation! of! the! ‘New! World! of! Work’.! A!
different!measure!for!the!work!environment!can!be!associated!with!each!of!these!goals.!These!different!
measures!each!require!a!specific!shape!of!the!work!environment,!in!order!to!function.!
!
Together!with!other!aspects! considered! important,! a! flexibilityYaspect! can! support!a!particular!measure!
for!the!‘New!World!of!Work’!by!shaping!the!exactly!work!environment!that!is!required!by!this!particular!
measure!in!order!to!function.!
!
The!way!that!a!flexibilityYaspect!should!be!implemented,!depends!on!the!shape!of!the!work!environment!
required!by!a!particular!measure!of!the! ‘New!World!of!Work’! in!order!to!function.! In!addition,!research!
findings! show! that! the!way! a! flexibilityYaspect! should! be! implemented!depends! on! the!way! this! aspect!
shapes!the!work!environment,!as!well.!!

!
The! following! recommendations! for! further! research! can!be! given.! These! recommendations! are!based!on! a!
reflection!on!literature,!practice!and!this!research.!

!
! By!conducting!more!interviews,!it!might!be!possible!to!enhance!the!accuracy!of!the!research!findings.!
! By! conducting! more! case! studies,! it! is! possible! to! further! examine! the! usage! and! usability! of! the!

decision!support!tool.!
! Considering! the! alternative! perspective! that! it! is! not! possible! to! support! all! of! the! goals! and!

associated!measures! for! the! ‘New!World! of!Work’! with! just! one!work! environment,! new! research!
could!be!carried!out!concerning!the!real!estate!demands!necessary!to!provide!support!for!a!specific!
goal!and!measure!of!the!‘New!World!of!Work’.!

! It!might!be!possible! to!better!calculate! the!profitability!of! investments! in! the!work!environment!by!
researching! the! added! value! of! a! work! environment,! custom! created! to! support! a! particular!
goal/measure!for!the!‘New!World!of!Work’.!

! Additional!research!could!be!carried!out!to!identify!a!possible!indirect!relation!between!the!need!for!
financial!flexibility,!and!the!various!goals!and!associated!measures!of!the!‘New!World!of!Work’.!

! It!is!recommendable!to!investigate!the!possibilities!for!a!work!environment!supporting!the!measures!
that!are!being!taken!on!the!virtual!and!social!side!of!the!‘New!World!of!Work’.!! !
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1 AANLEIDING!&!ONDERZOEKSOPZET!
Om!dit!onderzoek!in!context!te!plaatsen,!wordt!in!dit!hoofdstuk!de!aanleiding!tot!het!onderzoek!beschreven.!
Op! basis! van! deze! aanleiding! wordt! vervolgens! een! probleemY! en! doelstelling! geformuleerd! en! worden!
onderzoeksvragen!opgesteld.!Tot!slot!wordt!de!onderzoeksopzet!toegelicht!en!de!leeswijzer!gegeven.!
!
!
!
1.1 AANLEIDING!
Bedrijven! en! instellingen! investeren! doorgaans! een! groot! deel! van! hun! vermogen! in! huisvesting.! Bij!
organisaties!die!hun!vastgoed!in!eigendom!hebben!kan!de!waarde!van!dit!bedrijfsvastgoed!tot!wel!40%!van!de!
totale! balanswaarde! omvatten! (Brounen!&! Eichholtz,! 2005).! Het! is! dan! ook! belangrijk! om! zo! verstandig! en!
doelgericht!mogelijk!met!deze!investeringen!om!te!gaan.!Organisaties!zijn!in!de!afgelopen!decennia!ook!tot!dit!
inzicht! gekomen.! Waar! investeringen! in! huisvesting! in! het! verleden! gezien! werden! als! “the& cost& of& doing&
business”,! streven! organisaties! tegenwoordig! naar! het! creëren! van! meerwaarde! door! middel! van! het!
bedrijfsvastgoed! (Krumm,! Dewulf,! &! de! Jonge,! 1998).! Deze! meerwaarde! wordt! gerealiseerd! door! het!
doelgericht!managen! van!het! bedrijfsvastgoed.! In! dit! licht! heeft! bedrijfsvastgoed! zich! ontwikkeld! tot! het! 5e!
bedrijfsmiddel! –! naast! kapitaal,! technologie,! human! resource! en! informatietechnologie! (Joroff,! Louargand,!
Lambert,!&!Becker,!1993).!!
!
Om!meerwaarde!uit!het!bedrijfsvastgoed!te!halen,!moet!het!vastgoed!ondersteuning!bieden!aan!de!primaire!
bedrijfsprocessen.!Hiervoor!is!het!belangrijk!dat!de!bedrijfsvastgoedstrategie!aansluit!op!de!bedrijfsstrategie.!
Hierdoor! worden! de! doelen! en! resulterende! bedrijfsprocessen! zo! goed! mogelijk! gefaciliteerd! door! het!
bedrijfsvastgoed.! Op! deze! manier! kan! met! het! bedrijfsvastgoed! optimale! meerwaarde! geboden! worden!
(Tregoe!&!Zimmerman,!1980;!Nourse!&!Roulac,!1993;!de! Jonge,!1996;! Lindholm,!Gibler,!&!Levainen,!2006c;!
Scheffer,!Singer,!&!van!Meerwijk,!2006).!!
!
Een!belangrijke!verandering!waar!bedrijfsvastgoedmanagers!mee!geconfronteerd!worden,!is!de!opkomst!van!
‘Het!Nieuwe!Werken’.!Dit!concept!draait!om!slimmer!en!anders!werken,!waarbij!de!nadruk!komt!te!liggen!op!
interactie,! communicatie,! kennisdeling! en! creativiteit! van! de!medewerkers& (van! der!Meer! &! van! 't! Spijker,!
2010).! Dit!wordt! gerealiseerd! door! gebruikers! de!mogelijkheid! te! bieden! om!plaatsY! en! tijdonafhankelijk! te!
werken,!mogelijk! gemaakt!door!het!gebruik! van!moderne,!mobiele! technologie.! Een! algemeen!gehanteerde!
definitie!luidt:!
!

“‘Het&Nieuwe&Werken’&is&een&visie&waarbij&recente&ontwikkelingen&in&de&informatietechnologie&als&aanjager&

gelden&voor&een&beter(e)&inrichting&en&bestuur&van&het&kenniswerk.&Het&gaat&om&vernieuwing&van&de&fysieke&

werkplek(ken),&de&organisatiestructuur&en&Icultuur,&de&managementstijl&en&niet&te&vergeten&de&mentaliteit&

van&de&kenniswerker&en&zijn&manager."&(Bijl,&2009)&

!
Uit!deze!definitie!blijkt!dat!‘Het!Nieuwe!Werken’!een!manier!is!om!de!primaire!bedrijfsprocessen!in!te!richten.!
Als! zodanig!moet!met! het! bedrijfsvastgoed! ook! ondersteuning! geboden!worden! aan! ‘Het!Nieuwe!Werken’.!
Alleen!dan!kan!meerwaarde!uit!het!bedrijfsvastgoed!gehaald!worden.!!
!
Verschillende! vooraanstaande! bedrijven! hebben! ‘Het! Nieuwe! Werken’! reeds! ingevoerd! en! ervaren! de!
voordelen,! zoals! een! verhoging! van! de! productiviteit,! de! gebruikerstevredenheid,! de! innovatiekracht! en!
kostenbesparing.! Desondanks! blijkt! uit! onderzoek! van! TNO! dat! veel! van! deze! voordelen! nog! niet!
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wetenschappelijk!onderbouwd!kunnen!worden.!Zo!blijkt!bijvoorbeeld!dat,!in!tegenstelling!tot!de!verwachting,!
flexibele!werkplekken!(delen!van!een!werkplek!met!collega’s,!waarbij!niemand!een!eigen!werkplek!heeft)!de!
kennisdeling!in!veel!gevallen!juist!negatief!beïnvloed!(TNO,!2012b).!Door!de!onduidelijkheid!over!de!voordelen!
die! ‘Het! Nieuwe!Werken’! kan! bieden,! is! er! ook! onduidelijkheid! over! de! manier! waarop! de! werkomgeving!
ingevuld!moet!worden!om!ondersteuning!te!kunnen!bieden!aan!‘Het!Nieuwe!Werken’.!!
!
Wel!is!duidelijk!dat!bedrijven!hun!primaire!bedrijfsprocessen!continu!aan!moeten!passen!om!in!te!spelen!op!
technologische!innovatie,!wereldwijde!concurrentie!en!een!herstructurering!van!politiek!en!economie!(Gibson,!
2000;! 2001).! Aangezien! de! primaire! bedrijfsprocessen! veranderen,! zal! ook! de! inrichting! van! ‘Het! Nieuwe!
Werken’! en! de! invulling! van! de! werkomgeving! continu! aangepast! moeten! worden.! In! veel! gevallen! zal! dit!
binnen!het!bestaande!bedrijfsvastgoed!moeten!gebeuren.!Hiervoor!is!flexibel!bedrijfsvastgoed!nodig.!Het!blijkt!
echter!niet!eenvoudig!om!de!flexibiliteit!te!vergroten!van!iets!wat!zo!inherent!inflexibel!is!als!vastgoed.!!
!
Doordat!veranderingen! in!het!vastgoedportfolio!meestal!tijd!nodig!hebben!voordat!ze!effect!hebben,!zijn!de!
aanpassingen!vaak!al!achterhaald!voordat!deze!volledig!uitgevoerd!zijn.!Bedrijfsvastgoedmanagers!hebben!het!
gevoel! achter! de! feiten! aan! te! lopen.! Ze! zijn! op! zoek! naar!manieren! om! het! bedrijfsvastgoed! flexibeler! te!
maken!om!zo!toekomstige!veranderingen!beter!te!kunnen!faciliteren.!
!
Er! kunnen! 3! verschillende! flexibiliteitsvormen! onderscheiden! worden:! fysieke,! functionele! en! financiële!
flexibiliteit! (Gibson,! 2000;! 2001).! Financiële! flexibiliteit! bepaalt! de!mate!waarin! het! bedrijfsvastgoed! vanuit!
contractueel! en! financieel! perspectief! beheersbaar! en! ‘mobiel’! is.! Aspecten! die! de! financiële! flexibiliteit!
beïnvloeden,! zijn! onder! andere! de! eigendomsY! en! financieringsvorm,! huurovereenkomst! en! contractuele!
vrijheid.!!
!
Functionele! flexibiliteit! bepaalt! de! manieren! waarop! het! bedrijfsvastgoed! gebruikt! kan! worden.! Het! is!
daardoor!bepalend!voor!de!mate!waarin!het!bedrijfsvastgoed!in!de!toekomst!ander!gebruik!en/of!gebruikers!
zou! kunnen! faciliteren.! Aspecten! die! de! functionele! flexibiliteit! beïnvloeden,! zijn! onder! andere! de! locatie,!
planologische!structuur!en!de!fysieke!eigenschappen!van!een!gebouw.!!
!
Deze! fysieke! flexibiliteit! bepaalt! de! aanpasbaarheid! van! het! bedrijfsvastgoed! bij! veranderend! gebruik.! Deze!
aanpasbaarheid!hangt!sterk!samen!met!ontwerptechnische!en!bouwtechnische!aspecten!(Arge,!2005;!Blakstad,!
2001;!Gibson,!2001).!
!
Aangezien! er! onduidelijkheid! bestaat! over! de!manier!waarop! de!werkomgeving! ingevuld!moet!worden! om!
ondersteuning!te!kunnen!bieden!aan!‘Het!Nieuwe!Werken’,!is!ook!de!wijze!waarop!een!nadrukkelijk!flexibele!
werkomgeving!ondersteuning!kan!bieden!aan!‘Het!Nieuwe!Werken’!nog!niet!naar!tevredenheid!onderzocht.!
!
!
!
1.2 PROBLEEMSTELLING,!DOELSTELLING!&!ONDERZOEKSVRAGEN!
Om! meerwaarde! uit! het! bedrijfsvastgoed! te! halen,! is! het! belangrijk! dat! met! het! bedrijfsvastgoed!
ondersteuning!geboden!wordt!aan!de!primaire!bedrijfsprocessen.!‘Het!Nieuwe!Werken’!is!een!manier!om!deze!
primaire!bedrijfsprocessen!in!te!richten,!en!in!die!hoedanigheid!moet!het!bedrijfsvastgoed!ook!ondersteuning!
bieden! aan! ‘Het! Nieuwe! Werken’.! Er! bestaat! onduidelijkheid! over! de! manier! waarop! een! werkomgeving!
ingevuld!moet!worden!om!ondersteuning!te!kunnen!bieden!aan!‘Het!Nieuwe!Werken’.!
!
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Aangezien!organisaties!hun!primaire!bedrijfsprocessen!moeten!blijven!ontwikkelen,!zal!ook!de! inrichting!van!
‘Het!Nieuwe!Werken’!en!daarmee!de! invulling!van!het!bedrijfsvastgoed!continu!aangepast!moeten!worden.!
Hiervoor!is!flexibel!bedrijfsvastgoed!nodig.!!
!
Gelet! op! de! significante! investeringen! die! met! het! bedrijfsvastgoed! gemoeid! zijn,! is! het! belangrijk! dat! de!
keuzes! omtrent! aanpassingen! voor! een! meer! flexibele! werkomgeving,! ter! ondersteuning! van! ‘Het! Nieuwe!
Werken’,!gedegen!beargumenteerd!kunnen!worden.!!
!
De! relatie! tussen! flexibel! bedrijfsvastgoed!en!de! invulling! van!de!werkomgeving! ter!ondersteuning! van! ‘Het!
Nieuwe! Werken’! is! nog! niet! naar! tevredenheid! onderzocht.! Hierdoor! hebben! bedrijfsvastgoedmanagers!
onvoldoende!kennis!over!de!wijze!waarop!een!flexibele!werkomgeving!bij!kan!dragen!aan!de!ondersteuning!
van!‘Het!Nieuwe!Werken’.!Keuzes!omtrent!aanpassingen!voor!een!meer!flexibele!werkomgeving!zijn!als!gevolg!
nog!te!vaak!gebaseerd!op!subjectiviteit.!
!
Op!basis!van!de!probleemschets!luidt!de!probleemstelling!als!volgt:!

&

Op&welke&wijze&kan&een&flexibele&werkomgeving&bijdragen&aan&de&ondersteuning&van&‘Het&Nieuwe&Werken’?&

!
De!doelstelling!voor!dit!exploratieve!onderzoek!is!om!bedrijfsvastgoedmanagers!inzicht!te!bieden!in!de!wijze!
waarop!fysiek,!functioneel!en!financieel!flexibel!bedrijfsvastgoed!ondersteuning!kan!bieden!aan!‘Het!Nieuwe!
Werken’.!Daarnaast!is!het!doel!om!de!verworden!kennis!in!een!beslissingsondersteunend!instrument!te!vatten,!
dat!bedrijfsvastgoedmanagers!kan!helpen!bij!het!maken!van!onderbouwde!keuzes!voor!aanpassingen!aan!het!
vastgoed,!ter!ondersteuning!van!‘Het!Nieuwe!Werken’.!
!
Om! de! probleemstelling! te! beantwoorden! en! de! doelstelling! te! behalen,! worden! de! volgende!
onderzoeksvragen!gesteld:!
!

! Wat!is!bedrijfsvastgoedmanagement?!
! Wat! wordt! er! verstaan! onder! ‘Het! Nieuwe! Werken’! en! welke! invloed! heeft! het! op! de! fysieke!

werkomgeving?!
! Welke!aspecten!beïnvloeden!de!flexibiliteit!van!de!werkomgeving?!
! Welke! aspecten! die! van! invloed! zijn! op! de! flexibiliteit! van! de! werkomgeving,! dragen! bij! aan! de!

ondersteuning!van!‘Het!Nieuwe!Werken’?!
!
!
Het! hoger! doel! van! dit! onderzoek! is! het! beter! faciliteren! van! de! bedrijfsprocessen,! waardoor! het!
bedrijfsvastgoed!van!grotere!meerwaarde!kan!zijn.!De!hoop!is!dat,!door!inzicht!te!bieden!in!de!toegevoegde!
waarde! van! flexibel! bedrijfsvastgoed,! het! belang! van! flexibiliteit! erkend! wordt.! Deze! erkenning! biedt!
bedrijfsvastgoedmanagers!de!mogelijkheid!om!niet!achter!de!feiten!aan!te!blijven!lopen,!maar!aanpassingen!
door! te! voeren! die! niet! reeds! achterhaald! zijn! voordat! ze! zijn! afgerond.! Dit! biedt! bedrijven! uiteindelijk! de!
mogelijkheid!om!zich!te!(blijven)!ontwikkelen,!zodat!de!continuïteit!gegarandeerd!kan!worden.!
!
!
!
!
!
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1.3 KADER!&!RANDVOORWAARDEN!
Zoals! blijkt! uit! de! definitie! van! Bijl! (2009),! is! ‘Het! Nieuwe! Werken’! gericht! op! de! kenniswerker.! Deze!
kenniswerker! is! voornamelijk! werkzaam! binnen! een! kantooromgeving.! Binnen! het! onderzoek! wordt! dit!
perspectief! overgenomen.! Het! onderzoek! richt! zich! op! de! ondersteuning! van! de! kenniswerkYgerelateerde!
werkzaamheden!die!binnen!een!kantooromgeving!worden!uitgevoerd.!
!
Hoewel!in!de!onderzochte!literatuur!voornamelijk!gesproken!wordt!over!bedrijfsvastgoed,!heeft!dit!onderzoek!
niet!alleen!betrekking!tot!het!vastgoed!en!de!huisvesting!van!bedrijven!maar!ook!van!instellingen.!
!
!
!
1.4 ONDERZOEKSOPZET!
De!eerste!fase!van!het!onderzoek!wordt!gevormd!door!de!probleemdefinitie.!Hier!wordt!de!aanleiding!tot!het!
onderzoek! gegeven,! alsook! de! probleemschets,! probleemstelling,! onderzoeksvragen,! doelstelling! en!
randvoorwaarden!aan!het!onderzoek.!
!
De! tweede! fase! bestaat! uit! literatuuronderzoek.! Allereerst! wordt! er! gekeken! naar! het! werkveld! en! de!
werkwijze!van!bedrijfsvastgoedmanagement.!Vervolgens!wordt!gekeken!naar!‘Het!Nieuwe!Werken’.!Hierbij!zal!
worden!onderzocht!wat! dit! concept! precies! inhoud,!welke! doelen! en!maatregelen!met! dit! concept!worden!
nagestreefd!en!hoe!deze!doelen!en!maatregelen!vertaalt!moeten!worden!naar!eisen!voor!de!werkomgeving.!
Tot! slot! wordt! gekeken! naar! de! mogelijkheden! om! een! kantoorwerkomgeving! in! fysieke,! functionele! en!
financiële!zin!flexibel!te!kunnen!maken.!De!aspecten!die!deze!flexibiliteit!beïnvloeden,!worden!onderzocht!en!
geïnventariseerd.!
!
In!de!derde!fase!van!onderzoek!wordt!naar!de!relatie!gezocht!tussen!de!verschillende!doelen!en!maatregelen!
voor! ‘Het! Nieuwe! Werken’! en! de! aspecten! die! de! flexibiliteit! van! de! werkomgeving! beïnvloeden.! Dit! zal!
gebeuren! aan! de! hand! van! interviews! onder! respondenten! die! ervaring! hebben! met! beide!
onderzoeksgebieden.!De!onderzoeksresultaten!uit!deze! interviews!worden!vervolgens!gebruikt! !om!de!wijze!
waarop! flexibel! bedrijfsvastgoed! ondersteuning! biedt! aan! ‘Het! Nieuwe!Werken’! in! kaart! te! brengen! en! om!
antwoord!te!geven!op!de!probleemstelling.!
!
Vervolgens! worden! de! onderzoeksresultaten! verwerkt! in! een! beslissingsondersteunend! instrument.! Dit!
instrument! moet! bedrijfsvastgoedmanagers! helpen! bij! de! keuzes! omtrent! aanpassingen! voor! een! meer!
flexibele!werkomgeving,! ter! ondersteuning! van! ‘Het! Nieuwe!Werken’.! De! praktische! bruikbaarheid! van! het!
beslissingsondersteunend! instrument! wordt! onderzocht! aan! de! hand! van! een! casestudy.! Deze! casestudy!
betreft!het!kantoor!van!Coresta!Group,!te!Son.!!
!
Het!afstudeeronderzoek!wordt!afgerond!met!conclusies,! reflecties!en!aanbevelingen!voor!verder!onderzoek.!
De!bovengenoemde!onderzoeksopzet!is!gevat!in!figuur!1.!
!
!
!
!
!
!



!
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!
Figuur 1 – Onderzoeksopzet voor het afstudeerproces.  
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1.5 LEESWIJZER!
Dit!onderzoeksrapport!is!als!volgt!opgebouwd:!
!
In!hoofdstuk!2!wordt!ingegaan!op!het!belang!van!bedrijfsvastgoed!en!bedrijfsvastgoedmanagement!voor!een!
organisatie.!Hierbij!komen!de!theorieën!aan!bod!die!beschrijven!hoe!bedrijfsvastgoed!gemanaged!kan!worden!
om!van!optimale!meerwaarde!te!zijn!voor!de!organisatie.!!
!
In!hoofdstuk!3!wordt!ingegaan!op!de!principes!van!‘Het!Nieuwe!Werken’.!In!het!bijzonder!wordt!gekeken!naar!
de! invloed! van! ‘Het! Nieuwe!Werken’! op! het! bedrijfsvastgoed.! De! noodzaak! tot! het! onderscheiden! van! de!
verschillende!doelen!en!bijbehorende!maatregelen!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’!wordt!beargumenteerd.!!
!
In! hoofdstuk! 4! wordt! onderzocht! op! welke! aspecten! de! flexibiliteit! van! het! bedrijfsvastgoed! beïnvloeden.!
Hiervoor! worden! de! verschillende! vormen! van! flexibel! bedrijfsvastgoed! onderzocht.! Tevens! wordt! dieper!
ingegaan!op!de!flexibiliteit!binnen!het!bedrijfsvastgoedportfolio.!
!
Hoofdstuk!5!geeft!de!onderbouwing!voor!het!toegepaste!onderzoek.!Hierbij!wordt!aangegeven!hoe!het!belang!
van! flexibel!bedrijfsvastgoed!voor!de!ondersteuning!van! ‘Het!Nieuwe!Werken’!onderzocht!wordt!en!hoe!de!
onderzoeksresultaten!geanalyseerd!zullen!worden.!
!
In! hoofdstuk! 6! worden! de! onderzoek! geanalyseerd.! Op! basis! van! deze! analyse! worden! conclusies!
geformuleerd!over!de!wijze!waarop!een!flexibele!werkomgeving!ondersteuning!kan!bieden!aan! ‘Het!Nieuwe!
Werken’.!
!
In! hoofdstuk! 7! wordt! een! beslissingsondersteunend! instrument! ontwikkeld! en! getest! wat!
bedrijfsvastgoedmanagers! moet! helpen! bij! de! keuzes! omtrent! aanpassingen! voor! een! meer! flexibele!
werkomgeving,!ter!ondersteuning!van!‘Het!Nieuwe!Werken’.!
!
In! hoofdstuk! 8! worden! tot! slot! conclusies! getrokken! over! de! wijze! waarop! flexibel! bedrijfsvastgoed!
ondersteuning!kan!bieden!aan!‘Het!Nieuwe!Werken’,!wordt!gereflecteerd!op!de!literatuur,!de!praktijk!en!het!
onderzoek!en!worden!aanbevelingen!voor!verder!onderzoek!gedaan.! !
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2 BEDRIJFSVASTGOEDMANAGEMENT!
Bedrijfsvastgoed! is! een! belangrijk! onderdeel! van! de! vastgoedwereld.! Dit! hoofdstuk! beschrijft! wat!
bedrijfsvastgoed(management)! inhoud,! hoe! het! zich! heeft! ontwikkeld! en! wat! het! voor! bedrijven! kan!
betekenen.!Belangrijke!vragen!die!in!dit!hoofdstuk!worden!beantwoord!zijn:!!
!

! Wat!is!bedrijfsvastgoedmanagement?!
! Wat!is!de!toegevoegde!waarde!van!bedrijfsvastgoed(management)?!
! Wat!is!het!spanningsveld!van!bedrijfsvastgoedmanagement?!

!
!
!
2.1 DEFINITIE!VAN!BEDRIJFSVASTGOEDMANAGEMENT!
Het! bedrijfsvastgoed! omvat! het! totale! vastgoedportfolio! dat! een! organisatie! in! bezit! en/of! in! gebruik! heeft!
voor!eigen!operationele!doeleinden.!Zoals!gezegd,!beslaat!het!bedrijfsvastgoed!niet!alleen!het!vastgoed!en!de!
huisvesting! van! bedrijven,! maar! ook! van! instellingen.! Hiermee! omvat! het! bedrijfsvastgoed! kantoorY,!
onderzoeksY,!productieY,!retailY,!onderwijsY,!zorgfaciliteiten,!etc.!Het!vastgoed!dat!bedrijven!in!bezit!hebben!als!
investering!wordt!niet!gebruikt!voor!eigen!operationele!doeleinden!en!valt!niet!onder!bedrijfsvastgoed.!
!
De! belangen! die! gemoeid! zijn! met! het! beheren! van! bedrijfsvastgoed! zijn! groot.! Ter! illustratie,! hoewel! de!
waarde! van! het! totale! Nederlandse! bedrijfsvastgoedportfolio! conjunctuurgevoelig! is,! werd! deze! in! 2001!
geschat!op!ongeveer!€220!miljard!(Krumm!&!Linneman,!2001).!!
!
Een!omvangrijk!bedrijfsvastgoedportfolio!moet!gedegen!beheerd!en!gemanaged!worden,! ten!gunste!van!de!
organisatie.!Dit!is!de!taak!van!het!bedrijfsvastgoedmanagement.!De!functie!van!bedrijfsvastgoedmanagement!
kan!als!volgt!gedefinieerd!worden:!
!

“Het&management&dat&zorg&draagt&voor&de&vastgoedportefeuille&van&een&onderneming&door&de&portefeuille&

en&diensten&af&te&stemmen&op&de&behoefte&van&de&kernactiviteiten,&op&een&manier&die&ervoor&zorgt&dat&er&

maximale&toegevoegde&waarde&wordt&geleverd&aan&de&activiteiten&en&om&bij&te&dragen&aan&een&optimale&

prestatie&van&de&organisatie.”&(Krumm,&et&al.,&2000)&

!
In!de!volgende!paragrafen!wordt!deze!definitie! in!context!geplaatst.!Er!wordt!gekeken!naar!de!toegevoegde!
waarde!van!bedrijfsvastgoed(management)!en!het!werkveld!van!de!bedrijfsvastgoedmanager.!
!
!
!
2.2 DE!TOEGEVOEGDE!WAARDE!VAN!BEDRIJFSVASTGOED(MANAGEMENT)!
Zoals! in!de!aanleiding!wordt!gesteld,! investeren!bedrijven!en! instellingen!doorgaans!een!groot!deel!van!hun!
vermogen!in!hun!huisvesting.!Bij!organisaties!die!hun!bedrijfsvastgoed!in!eigendom!hebben!kan!de!waarde!van!
bedrijfsvastgoed! tot!wel!40%!van!de! totale!balanswaarde!omvatten! (Brounen!&!Eichholtz,!2005).!Het! is!dan!
ook!van!groot!belang!om!zo!verstandig!en!doelgericht!mogelijk!met!deze!investeringen!om!te!gaan!en!ervoor!
te!zorgen!dat!het!bedrijfsvastgoed!een!toegevoegde!waarde!is!voor!de!organisatie.!!
!
In!tegenstelling!tot!het!managen!van!commercieel!vastgoed,!is!het!behalen!van!een!optimaal!rendement!over!
de! vastgoedinvestering! niet! het! primaire! doel! van! bedrijfsvastgoedmanagement.! Het! bedrijfsvastgoedY
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management! richt! zich! op! het! afstemmen! van! de! bedrijfsstrategie! en! de! bedrijfsvastgoedstrategie,!met! als!
doel!een!hoger!rendement!te!behalen!op!het!algehele!bedrijfsresultaat!(Krumm,!et!al.,!1998;!PwC,!2010).!
!
Vanuit!de!oorspronkelijke!rol!van!de!bedrijfsvastgoedmanager!werd!het!vastgoed!jarenlang!gemanaged!vanuit!
een!technisch!perspectief!op!eisen!en!functies.!Er!was!vrijwel!geen!aandacht!voor!de!bedrijfsprocessen!die!in!
deze!gebouwen!werden!uitgevoerd.!Om!deze!reden!was!er!ook!geen!besef!van!de!toegevoegde!waarde!die!
het!bedrijfsvastgoed!kon!bieden!door!de!ondersteuning!van!deze!primaire!bedrijfsprocessen!(Lindholm,!Gibler,!
&! Levainen,! 2006c).!Met! de! omschrijving! “pennies& per& square& foot& saved,& but& dollars& in& opportunities& lost”!
wordt!deze!doorgeslagen!focus!op!kostenbeheersing!goed!beschreven!(Krumm,!2001).!
!
Zoals! blijkt! uit! de! geschiedenis! van! bedrijfsvastgoedmanagement! is! dit! perspectief! in! de! afgelopen! 30! jaar!
veranderd.! Bedrijfsvastgoedmanagement! kijkt! steeds!meer! vanuit! zijn! ondersteunende! rol! naar! de! primaire!
bedrijfsactiviteiten,! met! als! doel! de! toegevoegde! waarde! van! het! bedrijfsvastgoed! te! vergroten.! De!
meerwaarde!die!bedrijfsvastgoed!aan!de!belanghebbenden!kan!bieden!is!divers!en!beslaat!zowel!tastbare!als!
nietYtastbare! facetten.! Voorbeelden! hiervan! staan! in! onderstaand! overzicht! opgesomd! (Roulac,! 2001;!
Lindholm,!et!al.,!2006c):!
!

! Bijdragen-aan-de-bedrijfsprocessen.!Het!merendeel!van!de!bedrijfsprocessen!vindt!plaats!binnen!de!
muren! van! het! bedrijf! of! de! instelling.! Dit! bedrijfsvastgoed! kan! de! effectiviteit,! efficiëntie! en!
productiviteit!van!deze!processen!stimuleren!of!beperken.!Vastgoed!kan!meerwaarde!bieden!aan!het!
bedrijfsproces! door! ondersteuning! te! bieden! aan! de! primaire! bedrijfsprocessen! zodat! deze! zo!
efficiënt!en!ongehinderd!mogelijk!doorgang!kunnen!vinden.-

! Vinden- en- behouden- van- klanten.! ‘Plaats’! is! –! naast! product,! prijs,! en! promotie! –! een! van! de! 4!
marketing! P’s! waarmee! rekening! gehouden!moet!worden! om! producten! succesvol! aan! de!man! te!
brengen.! Een! geschikte! locatie! en! toereikende! voorzieningen! zijn! daarom! zeer! belangrijk.! Ook! het!
klantcontact!vind!vaak!plaats!in!een!door!het!bedrijf!of!de!instelling!gecreëerde!omgeving.!Aandacht!
voor!een!klantvriendelijk!ontwerp!en!een!aantrekkelijke!uitstraling!is!belangrijk!bij!het!aantrekken!van!
nieuwe!klanten!en!het!uitbreiden!van!de!relatie!met!bestaande!klanten.!!

! Aantrekken- en- behouden- van- gekwalificeerd- personeel.! Een! aantrekkelijke! werkomgeving! biedt!
mogelijkheden! om! getalenteerd! personeel! aan! te! trekken! en! te! behouden.! Dit! biedt! bedrijven! en!
instellingen!een!competitieve!voorsprong.!Daarnaast!blijven!hierdoor!ook!de!kosten!van!het!verloop!
van!personeel!beperkt.!-

! Stimuleren-van-innovatie-en-ontwikkeling.!De!locatie!en!de!faciliteiten!die!geboden!worden!kunnen!
de! ontwikkeling! van! medewerkers! bevorderen! en! zo! de! innovatieve! kracht! van! bedrijven! en!
instellingen!versterken.!De!uitstraling!en!de!uitrusting!van!de! faciliteiten!en!de!mogelijkheid!om!bij!
leermiddelen!te!komen,!hebben!hierop!impact.!Ook!de!situering!in!een!creatieve!markt!bevordert!de!
innovatiekracht.!Ook!dit!zijn!eigenschappen!die!bedrijven!een!competitieve!voorsprong!bieden.-

! Uitbreiden- van- de- kerncompetenties.! De! bedrijfsvastgoedstrategie! is! belangrijk! voor! de!
kerncompetenties! van! bedrijven,! aangezien! deze! kerncompetenties! deels! bepaald!worden! door! de!
beschikbare! middelen! en! markten.! De! mate! waarin! de! kerncompetenties! tot! uiting! komen,! hangt!
deels!af!van!de!beslissingen!en!strategieën!die!rondom!het!bedrijfsvastgoed!gemaakt!worden.!

! Uitdragen-van-de-bedrijfscultuur-en-–waarden.!Door!het!doorvoeren!van!de!bedrijfsstrategie!in!het!
bedrijfsvastgoed!worden!de!bedrijfscultuur!en!–waarden!overgebracht.!De!fysieke!omgeving!van!een!
bedrijf! of! instelling! zegt! veel! over! de! organisatie! zelf.! Tegelijk! kan! door! aanpassingen! in! de!
bedrijfsvastgoedstrategie!en!de!wijze!waarop!deze!strategie!tot!uitdrukking!komt,!de!bedrijfscultuur!
en!Ywaarden!gevormd!kan!worden.!
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! Versterken- van- de- financiële- positie.! Bovenstaande! aspecten! dragen! allemaal! indirect! bij! aan! het!
versterken!van!de!financiële!positie!van!het!bedrijf!of!de!instelling.!Naast!deze!indirecte!invloed!op!de!
financiële! resultaten! draagt! bedrijfsvastgoed! ook! op! directe! wijze! bij! aan! de! ‘bottom! line’! door!
inkomsten!uit!(interne)!verhuur!en!waardestijging.!-

!
Aangezien! investeringen! in! vastgoed! zo! omvangrijk! zijn,! moeten! beslissingen! omtrent! deze! investeringen!
weloverwogen! worden.! Traditionele! denkwijzen! die! zich! enkel! richten! op! de! kosten! en! baten! uit! het!
bedrijfsvastgoed!zijn!onvoldoende!in!staat!om!ook!rekening!te!houden!met!de!indirecte!meerwaarde!die!het!
bedrijfsvastgoed!kan!bieden.!Alleen!door!middel!van!een!goede!bedrijfsvastgoedstrategie,!die!rekening!houdt!
met!de!diverse!manieren!waarop!bedrijfsvastgoed!meerwaarde!kan!bieden,!is!het!mogelijk!de!productiviteit!te!
verhogen,!de!afzet!te!vergroten,!rendementen!uit!arbeid!te!verbeteren,!de!innovatiekracht!te!versterken!en!zo!
de!omzet!te!stuwen,!de!winsten!te!vergroten!en!de!competitieve!voorsprong!te!vergroten.!
!
!
!
2.3 HET!SPANNINGSVELD!VAN!DE!BEDRIJFSVASTGOEDMANAGER!
Net!als!de!ontwikkeling!van!bedrijfsvastgoedmanagement,!heeft!de!rol!van!de!bedrijfsvastgoedmanager!ook!
een! verandering!ondergaan.!Deze!ontwikkeling! is! in! kaart! gebracht! en! in! een!model! gevat,! zie! figuur! 5.!Dit!
model!beschrijft!een!5!tal!fases!die!een!CREMYafdeling!kan!doorlopen!(Joroff,!et!al.,!1993;!Krumm,!et!al.,!2000;!
PwC,!2010):!
!

1. De-beheerder.!Als!beheerder!houdt!de!bedrijfsvastgoedmanager!zich!bezig!met!het!managen!van!de!
dagelijkse!huisvestingsbehoefte!door!het!bieden!en!beheren!van!kwalitatief!geschikte!huisvesting.!De!
manager!is!aanbod!gestuurd,!operationeel!gericht,!technisch!van!aard!en!reactief!in!het!handelen.!

2. De- controller.! Als! controller! houdt!de!manager! zich,! naast! het!bieden!en!beheren! van!huisvesting,!
bezig!met!het!minimaliseren!van!de!huisvestingskosten.!Huisvesting!komt!ook!in!beeld!bij!het!bestuur.!
De!eigenschappen!van!de!manager!zijn!hetzelfde!als!bij!‘de!beheerder’,!alleen!is!hij!nu!ook!financieel!
van!aard.!De!waardetoevoeging!vanuit!het!vastgoed!is!gericht!op!het!verlagen!van!de!kosten.!

3. De-handelaar.!Als!handelaar!houdt!de!manager!zich!bezig!met!het!bieden!van!de!optimale!huisvesting!
voor! de! eindgebruiker,! vanuit! financieel! en! organisatorisch! perspectief.! Dit! doet! hij! door!
standaardisatie! en! het!matchen! van! vraag! en! aanbod.! Hij! is! hierbij! vraag! gestuurd,! adviserend! en!
proactief.! De!waardetoevoeging! is! gericht! op! het! verlagen! van! de! kosten! en! het! behalen! van! een!
financieel!rendement.!

4. De- ondernemer.! Als! ondernemer! houdt! de! manager! zich! bezig! met! het! bieden! van! optimale!
huisvesting,!maar!nu!voor!de!hele!organisatie.!Hij!zoekt!dan!ook!op!portfolioniveau!naar!de!optimale!
match.! De! manager! is! vraag! gestuurd,! adviserend! en! proactief! en! handelt! reactief! op! de!
bedrijfsstrategie.!Ook!hier!is!de!waardetoevoeging!het!behalen!van!financieel!rendement.!

5. De- strateeg.! Als! strateeg! houdt! de! manager! zich! bezig! met! het! bedrijfsvastgoedstrategie! op! de!
bedrijfsstrategie!en!de!markt!waarin!het!bedrijf!opereert.!Hij!probeert!door!goede!afstemming!tussen!
beide!bij!te!dragen!aan!het!bedrijfsresultaat!(zowel!direct!als!indirect).!De!manager!is!vraag!gestuurd!
en!proactief! naar!businessunits.!Daarnaast! is! hij! betrokken!bij! de! algehele! strategievorming!binnen!
het! bedrijf.! De! waardetoevoeging! in! deze! fase! ontstaat! doordat! bedrijfsvastgoed! optimale!
ondersteuning!biedt!aan!de!primaire!bedrijfsprocessen!en!het!algemene!bedrijfsresultaat,!doordat!de!
bedrijfsvastgoedstrategie!is!afgestemd!op!de!bedrijfsstrategie.!

!
!
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De! fase! waarin! het! bedrijfsvastgoedmanagement! zich! bevindt,! is! bepalend! voor! de! mate! waarin! het!
bedrijfsvastgoed!meerwaarde!kan!bieden!aan!het!bedrijf.!Hierbij!geldt!dat!de!ontwikkeling!naar!een!hogere!
fase!een!uitbreiding!van!het!activiteitenpakket!inhoudt.!De!werkzaamheden!die!bij!lagere!fasen!horen!blijven!
daarom!ook!in!deze!nieuwe,!hogere!fase!van!kracht!(Joroff,!et!al.,!1993).!
!
In! dit! licht! behelst! bedrijfsvastgoedmanagement! een! scala! aan! activiteiten,! op! verschillende!
managementniveaus.!De!werkzaamheden!zijn!gericht!op!de!afstemming!van!de!bedrijfsvastgoedstrategie!op!
de!algemene!bedrijfsstrategie,!de!aansluiting!van!het!portfolio!op!de!bedrijfsvastgoedstrategie!en!het!beheer!
van! het! portfolio! zelf.! Diverse! onderzoekers! hebben! geprobeerd! deze! managementniveaus! binnen!
bedrijfsvastgoedmanagement! te! schematiseren! (Krumm,! et! al.,! 2000;! van! Driel,! 2006).! Hierbij! worden! 3!
managementniveaus! omschreven:! een! strategisch,! tactisch! en! operationeel! niveau.! De! fasen! die! een!
bedrijfsvastgoedmanagement!afdeling!kan!doorlopen!kunnen!vertaald!worden!naar!deze!managementniveaus,!
zie!figuur!2.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
De!werkzaamheden! in!de! ‘beheerder’Yfase!en! ‘controller’Yfase!richten!zich!met!name!op!het!beheer!van!het!
vastgoedportfolio,!namelijk!het!operationeel!niveau.!Afdelingen! in!de! ‘handelaar’Yfase!en! ‘ondernemer’Yfase!
richten! zich! daarnaast! ook! op! de! afstemming! van! het! portfolio! op! de! bedrijfsvastgoedstrategie! en! vormen!
daarmee!het!tactisch!niveau.!Tenslotte!richten!de!afdelingen!in!de!‘strateeg’Yfase!zich!op!de!aansluiting!van!de!
bedrijfsvastgoedstrategie!op!de!algemene!bedrijfsstrategie!en!bevinden!zich!hiermee!op!strategisch!niveau.!!
!
Vanuit!het!uitgangspunt!dat!bedrijfsvastgoed!in!dienst!moet!staan!van!de!organisatie!ontstaat!een!belangrijke!
afhankelijkheid! van! de! bedrijfsstrategie! (Krumm,! et! al.,! 2000;! PwC,! 2010).! Deze! afhankelijkheid! wordt!
zichtbaar!in!de!schematisering!van!het!spanningsveld!van!het!bedrijfsvastgoedmanagement!in!figuur!3.!
!
!

!
Figuur 2 - Koppeling CREM-fasen en het managementniveau waarop ze opereren (PwC, 
2010), aangepast. 

!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Op! strategisch! niveau! bestaat! het! spanningsveld! uit! de! vertaling! van! de! bedrijfsstrategie! naar! de!
bedrijfsvastgoedstrategie.!Vervolgens!wordt!deze! strategie!op! tactisch!en!operationeel!niveau!vertaald!naar!
het!portfolio.!Het!spanningsveld!ligt!daarbij!in!het!vinden!van!de!balans!tussen!het!sturen!op!direct!rendement!
uit!het!vastgoed!en!het!sturen!op!indirect!rendement!uit!het!bedrijfsvastgoed,!door!het!bedrijfsresultaat.!Het!
zo! optimaal! mogelijk! matchen! van! vraag! en! aanbod! binnen! de! beschikbare! middelen! speelt! hierbij! een!
belangrijke!rol.!
!
De! topYdown! oriëntatie! van! deze! werkwijze! toont! aan! dat! het! van! groot! belang! is! dat! de! vertaling! van!
bedrijfsstrategie! naar! bedrijfsvastgoedstrategie! en! vervolgens! naar! huisvesting! georiënteerde!
maatregelen/oplossingen!gedegen!verloopt.!Juist!hier!bestaat!echter!nog!relatief!veel!onduidelijkheid!en!is!er!
een!gebrek!aan!empirische!onderbouwing.!Door!de! loop!van!de! jaren! is! veel!onderzoek!uitgevoerd!naar!de!
manier!waarop!de!bedrijfsvastgoedstrategie!afgestemd!kan!worden!op!de!bedrijfsstrategie!en!de!wijze!waarop!
dit! leidt! tot!maximale! toegevoegde!waarde!uit!het!bedrijfsvastgoed! (Tregoe!&!Zimmerman,!1980;!Nourse!&!
Roulac,!1993;!Krumm,!et!al.,!1998;!Lindholm,!et!al.,!2006c;!Scheffer,!et!al.,!2006).!
!
Tregoe!&! Zimmerman! en!Nourse!&! Roulac! stellen! dat,! als! bedrijfsvastgoed! daadwerkelijk! van! toegevoegde!
waarde!wil!zijn!voor!het!bedrijf,!dit!bedrijfsvastgoed!zich!moet!conformeren!aan!de!bedrijfsdoelen.!Om!dit!te!
bewerkstelligen!moet!de!bedrijfsvastgoedstrategie!aansluiten!op!de!algemene!bedrijfsstrategie.!De!theorie!is!
dat,!doordat!de!bedrijfsvastgoedstrategie!is!afgestemd!op!de!algemene!bedrijfsstrategie,!de!bedrijfsprocessen!
die! resulteren!uit!de!bedrijfsstrategie!automatisch!gefaciliteerd!worden!door!het!bedrijfsvastgoed.!Hierdoor!
kan!het!bedrijfsvastgoed!ondersteuning!bieden!aan!deze!bedrijfsprocessen.!Deze!theorie! is!gevisualiseerd! in!
figuur!4.!!

!
Figuur 3 - Schematisering van het spanningsveld van bedrijfsvastgoed-
management (PwC, 2010). 
!
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! !
Figuur 4 - Van bedrijfsstrategie naar toegevoegde waarde uit bedrijfsvastgoedstrategie (Lindholm, et al., 2006c). 
!
Om! deze! theorie! te! concretiseren! zijn! 9! gangbare! thema’s! binnen! bedrijfsstrategieën! benoemd! (Tregoe! &!
Zimmerman,!1980;!Nourse!&!Roulac,!1993;!Scheffer,!et!al.,!2006),!namelijk;!producten,!markten,!technologie,!
productie,!verkoop,!distributie,!middelen,!groei!en!winst.!Hoewel!andere!auteurs!andere!overzichten!hanteren,!
of!zich!focussen!op!een!deel!van!deze!lijst,!is!dit!overzicht!het!meest!bruikbare!en!geaccepteerde!overzicht!van!
de!bedrijfsstrategieën.!
!
Naast!deze!9!thema’s!zijn!diverse!onderzoeken!gedaan!naar!bedrijfsvastgoedstrategieën!die!hierop!aansluiten.!
(Nourse!&!Roulac,!1993;!Krumm,!et!al.,!1998;!Lindholm,!et!al.,!2006c;!Scheffer,!et!al.,!2006).!Lindholm,!et!al.!
vatten!hierbij!het!werk!van!eerdere!onderzoeken!samen!en!komen!met!7!vastgoedstrategieën:!
!

1. Verhogen!van!objectwaarde!
2. Versterken!van!het!imago!en!de!uitstraling!! ! !
3. Versterken!van!de!innovatiekracht!
4. Verbeteren!van!de!gebruikerstevredenheid!!
5. Verbeteren!van!de!productiviteit!
6. Vergroten!van!de!flexibiliteit!
7. Reduceren!van!kosten!!

!
De! volgende! stap! is! het! ‘vertalen’! van! de! bedrijfsstrategieën! naar! bedrijfsvastgoedstrategieën.! Rademakers!
(2008)!onderzocht!voor!haar!afstudeeronderzoek!de!literatuur!die!dieper!op!dit!proces!ingaat.!Uit!haar!analyse!
blijkt! dat! enkel! het! onderzoek! van!Nourse!&! Roulac! (1993)! en! dat! van! Scheffer,! et! al.! (2006)! dieper! op! dit!
proces!ingaan.!Het!blijft!echter!onduidelijk!op!welke!gronden!bepaalde!bedrijfsstrategieën!gekoppeld!worden!
aan!bepaalde!bedrijfsvastgoedstrategieën.!Ook!draagt!een!gebrek!aan!empirische!onderbouwing!bij!aan!het!
ontbreken!van!kennis!van!de!wijze!waarop!beide!strategieën!op!elkaar!afgestemd!kunnen!worden.!
!
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2.4 RESUMÉ!
Bedrijven!zijn!in!de!loop!der!jaren!tot!het!besef!gekomen!dat!bedrijfsvastgoed!niet!langer!gezien!mag!worden!
als! “the& cost& of& doing& business”,! maar! als! 5e! bedrijfsmiddel.! Bedrijfsvastgoed! kan! meerwaarde! bieden! via!
diverse!tastbare!en!nietYtastbare! facetten,!zoals!het!ondersteunen!van!de!bedrijfsprocessen,!het!aantrekken!
en! behouden! van! klanten! en! personeel,! het! versterken! van! de! innovatiekracht! en! bijdragen! aan! het!
bedrijfsresultaat.!
!
BedrijfsvastgoedmanagementYafdelingen!zijn!opgericht!om!dit!bedrijfsvastgoed!te!beheren,!met!als!doel!een!
hoger! rendement! te! behalen! op! het! algehele! bedrijfsresultaat.! In! dit! licht! luidt! de! definitie! van!
bedrijfsvastgoedmanagement: 
!

“Het&management&dat&zorg&draagt&voor&de&vastgoedportefeuille&van&een&onderneming&door&de&portefeuille&

en&diensten&af&te&stemmen&op&de&behoefte&van&de&kernactiviteiten,&op&een&manier&die&ervoor&zorgt&dat&er&

maximale&toegevoegde&waarde&wordt&geleverd&aan&de&activiteiten&en&om&bij&te&dragen&aan&een&optimale&

prestatie&van&de&organisatie.”&(Krumm,&et&al.,&2000)&

!
Om!van!meerwaarde!te!zijn!voor!de!organisatie,!moet!het!bedrijfsvastgoedmanagement!ervoor!zorgen!dat!het!
bedrijfsvastgoed! ondersteuning! biedt! aan! de! primaire! bedrijfsprocessen.! Hiervoor! is! het! belangrijk! dat! de!
bedrijfsvastgoedstrategie! is! afgeleid! van! de! bedrijfsstrategie.! Hierdoor! kunnen! de! doelen! uit! de!
bedrijfsstrategie! en! resulterende!bedrijfsprocessen!worden! gefaciliteerd! door! het! bedrijfsvastgoed.!Doordat!
het! bedrijfsvastgoed! ondersteuning! biedt! aan! de! primaire! bedrijfsprocessen,! kan! een! optimaal!
bedrijfsresultaat!gehaald!kan!worden!uit!deze!processen!en!is!het!bedrijfsvastgoed!van!meerwaarde.! !
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3 ‘HET!NIEUWE!WERKEN’!
Na!een!kleine!eeuw!praktisch!onveranderd!te!zijn!geweest,!belooft!de!opkomst!van!‘Het!Nieuwe!Werken’!een!
ware! revolutie! voor!het! kantoorlandschap.! In!dit! hoofdstuk!wordt!dieper! ingegaan!op!de!opkomst! van! ‘Het!
Nieuwe!Werken’,!wat!het!concept!inhoud!en!welke!consequenties!het!heeft!voor!de!kantoren!zoals!we!die!nu!
kennen.!De!volgende!vragen!worden!beantwoord:!
!

! Wat!is!het!principe!van!‘Het!Nieuwe!Werken’?!
! Welke!doelen!worden!nagestreefd!met!‘Het!Nieuwe!Werken’?!
! Welke!consequenties!heeft!‘Het!Nieuwe!Werken’!voor!de!fysieke!werkomgeving?!

!
!
!
3.1 HET!PRINCIPE!VAN!‘HET!NIEUWE!WERKEN’!
‘Het!Nieuwe!Werken’!is!een!alternatieve!werkplekstrategie!die!eigenlijk!helemaal!niet!zo!nieuw!is.!Veel!van!de!
ideeën! achter! dit! concept! zijn! al! in! de! jaren! ’60! en! ’70! bedacht! (van!Meel,! 2000;! 2012).!Desondanks! is! het!
concept!nog!altijd!in!ontwikkeling.!Zo!zijn!er!verschillende!opvattingen!over!de!uitganspunten!en!invulling!van!
het!concept.!Er!kunnen!wel!een!aantal!centrale!kenmerken!van!het!concept!benoemd!worden.!!
!
Zoals!reeds!genoemd,!wordt!binnen!dit!onderzoek!de!definitie!van!Bijl!aangehouden:!
!

“‘Het&Nieuwe&Werken’&is&een&visie&waarbij&recente&ontwikkelingen&in&de&informatietechnologie&als&aanjager&

gelden&voor&een&beter(e)&inrichting&en&bestuur&van&het&kenniswerk.&Het&gaat&om&vernieuwing&van&de&fysieke&

werkplek(ken),&de&organisatiestructuur&en&Icultuur,&de&managementstijl&en&niet&te&vergeten&de&mentaliteit&

van&de&kenniswerker&en&zijn&manager."&(Bijl,&2009)&

!
‘Het!Nieuwe!Werken’!is!een!integraal!concept.!Dat!wil!zeggen!dat!het!bestaat!uit!een!pakket!multidisciplinaire!
maatregelen! die! het! hele! bedrijf! raken! en! organisatieYbreed! ondersteund! moeten! worden.!
Bedrijfsvastgoedmanagement,! human! resources,! IT! en! het! algemeen!management! vervullen! hierbij,! samen!
met! de! medewerkers,! de! belangrijkste! rol! (Baane,! Houtkamp,! Knotter,! 2010;! Bijl,! 2009;! Veldhoen,! 2005).!
Figuur!5!geeft!de!belangrijkste!kernwaarden!van!‘Het!Nieuwe!Werken’,!volgens!Twynstra!Gudde,!weer.!
!

!
Figuur 5 – ‘Het Nieuwe Werken’ volgens Twynstra Gudde (van der Meer & van 't Spijker, 2010). 
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Technologische!ontwikkelingen!maken!het!mogelijk!om!plaatsY!en! tijdsonafhankelijk! te!werken.!Dit!biedt!de!
mogelijkheid! om! effectiever,! efficiënter! en! daardoor! productiever! te!werken,! de! gebruikerstevredenheid! te!
verbeteren,!de!innovatiekracht!te!vergroten!en!kosten!te!reduceren.!Kortom,!‘Het!Nieuwe!Werken’!draait!om!
slimmer!en!anders!werken.!Hierbij!ligt!de!nadruk!op!interactie,!communicatie,!kennisdeling!en!creativiteit!van!
de!medewerkers.!Deze!medewerkers!worden!beoordeeld!op!productiviteit!in!plaats!van!aanwezigheid.!Om!de!
medewerkers!optimaal!te!laten!presteren!wordt!daarnaast!gezorgd!voor!een!werkomgeving!die!de!activiteiten!
van!de!medewerkers!optimaal!ondersteund!(van!der!Meer!&!van!'t!Spijker,!2010).!!
!
Van!der!Voordt!(2004b)!becijferde!in!2004!dat!10%!tot!15%!van!de!Nederlandse!bedrijven!de!filosofie!van!‘Het!
Nieuwe!Werken’!reeds!had!omarmt.!Recenter!onderzoek!van!Dixon!&!Ross!(2011)!laat!zien!dat!63%!van!600!
vooraanstaande!bedrijven!de!principes!van!‘Het!Nieuwe!Werken’!heeft!overgenomen,!of!hiermee!bezig!is.!Ook!
toonaangevende!bedrijven!en!overheidsinstellingen!in!Nederland,!zoals!de!Belastingdienst,!TNT,!Essent,!KPN,!
Philips,! Microsoft,! Interpolis,! SNS! Reaal! en! de! Rabobank! hebben! ‘Het! Nieuwe! Werken’! ingevoerd.! Deze!
bedrijven! ervaren! de! positieve! effecten! van! de! nieuwe! manier! van! werken.! Hogere! arbeidsproductiviteit,!
kostenbesparing,! mogelijkheden! om! talentvolle! nieuwe! medewerkers! aan! te! trekken,! afgenomen!
ziekteverzuim!en!loyalere!en!meer!toegewijde!medewerkers!zijn!voorbeelden!van!de!voordelen!die!door!deze!
bedrijven!ervaren!worden!(Veldhoen,!2005;!Telewerkforum,!2013).!!
!
Ondanks! deze! positieve! ervaringen! is! er! een! gebrek! aan! wetenschappelijk! onderbouwd! bewijs! voor! de!
voordelen! van! ‘Het!Nieuwe!Werken’.!Onderzoek! door! de! Erasmus!Universiteit! (2012)! verklaard! dit! doordat!
veel!van!de!abstracte!resultaten!van!‘Het!Nieuwe!Werken’,!zoals!toegenomen!kennisdeling!&!innovatiekracht,!
lastig! te! meten! zijn.! Meer! begrijpelijke! resultaten,! zoals! kostenbesparing,! worden! daardoor! veel! vaker! als!
ervaren!voordeel!gemeld.!Daarnaast!geven!veel!bedrijven!geen! inzicht! in!de!resultaten!die!de! invoering!van!
‘Het!Nieuwe!Werken’!heeft!opgeleverd.!
!
Aaltonen,! et! al.! (2012)! en! Veldhoen! (2005)! gaan! dieper! in! op! de! principes! van! ‘Het! Nieuwe! Werken’! en!
beschrijven!deze!aan!de!hand!van!3!thema’s:!virtueel,!sociaal!en!fysiek.!Aanvullende!aspecten!van!dit!principe!
die!door!andere!auteurs! (Baane,!et!al.,!2010;!Bijl,!2009;!Klein,!2011;!de!Groot,!2012;!van!der!Meer!&!van! 't!
Spijker,!2010)!worden!benoemd!zijn!in!de!onderstaande!subYparagrafen!aan!deze!thema’s!gekoppeld.!
!
3.1.1 VIRTUEEL!
‘Het! Nieuwe! Werken’! wordt! in! de! eerste! plaats! mogelijk! gemaakt! door! de! opkomst! van! essentiële!
technologieën.! Mobile! apparatuur,! zoals! laptops,! tablets! en! smartphones! bieden! de! mogelijkheid! om! op!
iedere!gewenste!plaats!en!gewenst!moment!toegang!te!krijgen!tot!het!bedrijfsnetwerk!en!bedrijfsdocumenten.!
Mobile! apparatuur! maakt! een! van! de! belangrijkste! kenmerken! van! ‘Het! Nieuwe! Werken’! mogelijk:! de!
mogelijkheid!om!plaatsY!en! tijdonafhankelijk! te!kunnen!werken! (Baane,!et!al.,!2010;!Bijl,!2009;!Gates,!2005;!
Veldhoen,!2005).!
!
PlaatsY!en!tijdsonafhankelijk!werken!biedt!organisaties!mogelijkheden!om!het!werk!effectiever!en!efficiënter!in!
te!richten.!Medewerkers!kunnen!bijvoorbeeld!thuis,!onderweg,!op!locatie,!bij!de!klant!of!op!kantoor!werken,!
waardoor! de! tijd! van! medewerkers! beter! ingedeeld! kan! worden! en! efficiënter! met! middelen,! zoals!
arbeidsuren!en!vierkante!meters,!om!kan!worden!gegaan.!Deze!efficiëntie,!in!relatie!tot!de!effectiviteit!bepaalt!
voor! de! productiviteit! (van! Ree,! 2002).! Een! verbetering! van! de! efficiëntie! leidt! tot! een! verbetering! van! de!
productiviteit!(CB!Richard!Ellis,!2011;!van!der!Meer!&!van!'t!Spijker,!2010).!
!
!
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Naast! plaatsY! en! tijdsonafhankelijk! werken! staat! kennisdeling! binnen! ‘Het! Nieuwe! Werken’! centraal.! Deze!
kennisdeling!komt!met!name!voort!uit!een!intensivering!van!communicatie!en!samenwerking.!In!toenemende!
mate!zal!deze!samenwerking!en!communicatie!virtueel!verlopen!(van!der!Meer!&!van!'t!Spijker,!2010;!Baane,!
et! al.,! 2010;! Veldhoen,! 2005).! Op! organisatieniveau! uit! deze! intensivering! van! kennisdeling! zich! door! een!
verschuiving! van! gesegmenteerd! denken! naar! een! projectorganisatie! en/of! een! netwerkorganisatie.! Er! zal!
vaker!op!projectbasis!gewerkt!worden!om!optimaal!gebruik!te!maken!van!de!verschillende!competenties!van!
medewerkers.!Organisatiestructuren!worden!platter,!de!organisatie!wordt!minder!autoritair!en!juist!collegialer!
(Klein,!2011;!Baane,!et!al.,!2010).!Daarnaast!wordt!door!veel!bedrijven!getracht!met!‘Het!Nieuwe!Werken’!de!
bedrijfsvoering!en!Ycultuur!transparanter!te!maken!(Baane,!et!al.,!2010;!de!Groot,!2012).!
!
3.1.2 FYSIEK!
Als!gevolg!van!de!wens!om!efficiënter!en!effectiever!met!middelen!om!te!gaan!en!kennisdeling!te!bevorderen,!
wordt!flexibel!werken!ingevoerd.!Flexibel!werken!leidt!tot!een!intensivering!van!het!kantoorgebruik.!Hiervoor!
wordt!een!deel!van!de!werkplekken!gesaneerd!en!de!resterende!werkplekken!kunnen!door!iedereen!gebruikt!
worden.!Hierdoor!worden!werkplekken!bezet!die!anders!een!deel!van!de!tijd!onbezet!zouden!zijn!als! iedere!
medewerker! een! eigen! werkplek! zou! hebben.! De! reductie! van! het! aantal! werkplekken! leidt! tot!
kostenbesparing!op!de!huisvestingskosten.!!
!
Naast! de! invoering! van! flexibele! werkplekken! wordt! vaak! activiteitYgerelateerd! werken! ingevoerd.! Hierbij!
worden!verschillende!typen!werkplekken!gecreëerd!die!ieder!gericht!zijn!op!de!ondersteuning!van!specifieke!
activiteiten.! Betere! ondersteuning! door! de! werkomgeving! bevordert! de! effectiviteit! en! leidt! zo! tot! een!
verbeterde!productiviteit!(van!der!Meer!&!van!'t!Spijker,!2010;!Veldhoen,!2005).!!
!
TijdY!en!plaats!ongebonden!werken!heeft!tot!gevolg!dat!de!rol!van!het!kantoor!verandert.!Hoewel!het!kantoor!
nog!altijd!een!plaats!voor! ‘werk’!blijft,!verschuift!de! focus!naar!het! faciliteren!van! interactie!en!ontmoeting.!
Medewerkers! gaan! het! kantoor! relatief! minder! gebruiken! voor! werkzaamheden! waarbij! ze! zelfstandig,!
geconcentreerd!bezig! zijn! en! juist!meer! voor!werkzaamheden!waarbij! ze! anderen!nodig!hebben!en!moeten!
samenwerken.!Het! kantoor!wordt!hierdoor!meer!een!ontmoetingsplaats! en!moet!deze! interactie! faciliteren!
(van!der!Meer!&!van!'t!Spijker,!2010;!Baane,!et!al.,!2010;!Veldhoen,!2005).!
!
Aangezien!dit!onderzoek!zich!richt!op!de!fysieke!werkomgeving!in!relatie!tot!‘Het!Nieuwe!Werken’,!worden!de!
maatregelen!voor!de!werkomgeving! in!paragraaf!3.3!uitgebreid!beschreven!aan!de!hand!van!de!doelen!van!
‘Het!Nieuwe!Werken’.!
!
3.1.3 SOCIAAL!
Het! succes! van! ‘Het! Nieuwe!Werken’! vraagt! meer! dan! alles! om! een! cultuurverandering! (TNO,! 2012c).! De!
werkgever! moet! de! werknemer! vertrouwen,! meer! verantwoordelijkheid! geven,! de! werknemer! loslaten! en!
beoordelen!op!de!behaalde!resultaten.!Managers!kunnen!niet!meer!sturen!op!basis!van!aanwezigheid,!maar!
zullen! dit! moeten! gaan! doen! op! basis! van! de! geleverde! producten! en! resultaten! van! medewerkers.! De!
werknemer!moet!op!zijn!beurt!de!verantwoordelijkheid!tot!zich!nemen!en!resultaatgericht!actief!zijn!(van!der!
Meer!&!van!'t!Spijker,!2010;!Klein,!2011;!Veldhoen,!2005).!
!
PlaatsY!en!tijdsonafhankelijk!werken!biedt!medewerkers!de!vrijheid!om!zelf!hun!werk!in!te!delen.!Dit!komt!de!
work/lifeYbalance! ten!goede.! Zo!hoeven!medewerkers!geen!vrije!uren!op! te!nemen!om!naar!de! tandarts!of!
huisarts!te!gaan!of!om!thuis!te!zijn!voor!een!bezorging.!Daarnaast!vermindert!het!de!noodzaak!om!’s!ochtend!
‘s!en!‘s!avonds!in!de!file!te!staan.!Het!bieden!van!een!mogelijkheid!om!de!work/lifeYbalance!van!medewerkers!
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te!verbeteren! leidt! in!theorie!tot!vitalere!en!meer!tevreden!medewerkers.!Deze!gebruikerstevredenheid!zou!
vervolgens!moeten! leiden! tot! een! verbeterde!productiviteit! (Bijl,! 2009;!Blok,!Groenesteijn,! Schelvis,!&!Vink,!
2012;!de!Groot,!2012).!
!
Onderzoek!uit!2011!laat!zien!dat!er!binnen!de!sectoren!waarin!kenniswerkers!werkzaam!zijn!een!grote!wens!is!
om!plaatsY! en!of! tijdsonafhankelijk! te! kunnen!werken! (TNO,!2011).!Met!name!onder! jongeren! is!deze!wens!
groot.! ‘Het! Nieuwe!Werken’! biedt! bedrijven! dan! ook! de! mogelijkheid! om! gekwalificeerd! personeel! aan! te!
trekken! en! te! behouden! (Klein,! 2011).! Baane,! et! al.! (2010)! stellen! bovendien! dat! de! intensivering! van!
kennisdeling!onder!‘Het!Nieuwe!Werken’,!leidt!tot!flexibelere!arbeidsrelaties,!op!basis!van!projectverband.!!
!
!
!
3.2 !‘HET!NIEUWE!WERKEN’!EN!DE!WERKOMGEVING!
Organisaties!stellen!zichzelf!doelen!die!ze!met!de!implementatie!van!het!‘Het!Nieuwe!Werken’!willen!behalen.!
Deze!doelen!moeten!leiden!tot!financieel!voordeel!voor!de!organisatie.!Organisaties!willen!immers!op!termijn!
het!rendement!zien!van!de!investeringen!in!‘Het!Nieuwe!Werken’.!!
!
Hamel!&!Prahalad!(1994)!en!van!Ree!(2002)!beschrijven!de!2!lijnen!waarop!financieel!rendement!behaald!kan!
worden:! door! de! opbrengsten! te! vergroten! óf! door! de! kosten! te! verlagen.! Kostenbesparing! en!
productiviteitsverhoging!zijn!daarom!de!2!belangrijkste!doelen!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’.!
!
Uit! de! literatuur! over! ‘Het! Nieuwe! Werken’! (Baane,! et! al.,! 2010;! Bijl,! 2009;! Veldhoen,! 2005)! en! uit!
praktijkonderzoek!van!Twynstra!Gudde!(van!der!Meer!&!van! 't!Spijker,!2010)!en!Batenburg!&!van!der!Voort!
(2008)! blijkt! dat! ook! met! het! bedrijfsvastgoed! kan! worden! bijgedragen! aan! deze! doelen.! Op! de!
huisvestingskosten! kan! bespaard! worden! door! overbodige! werkplekken! en! –ruimte! af! te! stoten.! De!
productiviteit!kan!verhoogd!worden!door!een!werkomgeving!te!creëren!die!optimaal!ondersteuning!biedt!aan!
de!activiteiten!die!er!plaatsvinden.!
!
Naast!deze!directe!bijdrage!aan!het!rendement!van!‘Het!Nieuwe!Werken’,!wordt!in!de!literatuur!geclaimd!dat!
bedrijfsvastgoed!ook! indirect! kan!bijdragen!aan!de!productiviteitsverhoging.!Met!het! vastgoed!kan!namelijk!
worden! bijgedragen! aan! een! verhoging! van! de! gebruikerstevredenheid.! Dit! leidt! tot! meer! tevreden! en!
productievere!medewerkers.!Daarnaast!kan!bijgedragen!worden!aan!een!verbetering!van!de!kennisdeling!&!
innovatiekracht.! Dit! bevordert! de! efficiëntie! en! daardoor! de! productiviteit! van! medewerkers.! Tot! slot! kan!
worden!bijgedragen!aan!het!versterking!van!de!organisatiecultuur!en!het!imago.!Dit!bevordert!de!effectiviteit!
en!daarmee!de!productiviteit!van!medewerkers.!(Baane,!et!al.,!2010;!Bijl,!2009;!Veldhoen,!2005).!!
!
TNO! (2012a)! doet! onderzoek! naar! de! invloed! van! het! bedrijfsvastgoed! op! deze! kwalitatieve! doelen.!Uit! dit!
onderzoek!blijkt!dat!bedrijfsvastgoed!gezien!moet!worden!als!randvoorwaarde!voor!het!succes!vanuit!andere!
disciplines,! zoals! human! resources,! ICT! en! het!management.! Deze! bevinding! van! TNO! liggen! in! lijn!met! de!
faciliterende!rol!van!het!bedrijfsvastgoed!binnen!een!organisatie.!!
!
Kortom,!met!het!bedrijfsvastgoed!kan!in!directe!zin!bijgedragen!worden!aan!het!rendement!van!‘Het!Nieuwe!
Werken’!door:!
!

! Kostenverlaging!!
! Productiviteitsverhoging!
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!
Daarnaast!kan!met!het!vastgoed!indirect!worden!bijgedragen!aan!de!productiviteitsverhoging!door:!
!

! Verbeteren!van!de!gebruikerstevredenheid!
! Vergroten!van!de!innovatiekracht!!
! Versterken!van!de!bedrijfscultuur!en!het!imago.!

!
In! de! literatuur! (Baane,! et! al.,! 2010;! Bijl,! 2009;! Telewerkforum,! 2013;!Veldhoen,! 2005;!Dixon!&!Ross,! 2011)!
wordt!geclaimd!dat!‘Het!Nieuwe!Werken’!al!deze!voordelen!tegelijk!kan!bieden.!Hierbij!wordt!telkens!min!of!
meer! dezelfde! aanpak! voor! de! werkomgeving! voorgesteld:! flexibele! werkplekken,! activiteitYgerelateerde!
werkplekken!en!een!comfortabele!inrichting/werkomgeving.!Uit!onderzoeksresultaten!van!TNO!(2012a)!blijkt!
echter!dat!deze!aanpak!niet!de!geclaimde!voordelen!oplevert.!!
!
Vanuit! het! bedrijfsvastgoed! geredeneerd,! kan! dit! resultaat! mogelijk! verklaard! worden! doordat! de!
verschillende!doelen!telkens!een!andere!invulling!van!de!werkomgeving!nodig!hebben.!Vanuit!deze!gedachte!
zou! het! niet! mogelijk! zijn! om! invulling! te! geven! aan! één! werkomgeving! die! tegelijkertijd! aan! álle! doelen!
ondersteuning!biedt.!Een!voorbeeld:!
!

Om! de! productiviteit! te! kunnen! verhogen,! moet! geïnvesteerd! worden! in! een! werkomgeving! die! de!
activiteiten! van!medewerkers! beter! ondersteund.! Deze! aanpak! is! echter! niet! te! rijmen!met! de! aanpak!
voor!kostenbesparing.!Hiervoor!moeten!de!kosten!van!de!werkomgeving!juist!omlaag!worden!gebracht.!

!
De! visie! dat! de!doelen! voor! ‘Het!Nieuwe!Werken’! per! bedrijf! verschillend! zijn,! blijkt! ook!uit! de!praktijk.!De!
nationale!HNW!barometer!(van!der!Meulen,!2012),!ontwikkeld!in!2010!met!de!Erasmus!Universiteit,!Novay!en!
het!Center! for!People!and!Buildings,! laat!zien!dat!bedrijven!vaak!maar!één!of!enkele!van!de!5!verschillende!
doelen!nastreven.!!
!
Doordat! de! doelstellingen! van! organisaties! telkens! verschillen,! is! ook! de! invulling! voor! de! werkomgeving!
telkens!anders.!Dit!blijkt!ook!uit!de!praktijk.!Ter!illustratie:!
!

De!invulling!van!het!hoofdkantoor!van!de!Rabobank,!te!Utrecht!–!gericht!op!productiviteitsverhoging!(C.!
van!Domselaar,!gesproken!14!sept.!2012)!–!ziet!er!anders!uit!dan!de!invulling!van!het!hoofdkantoor!van!
dochteronderneming! De! Lage! Landen,! te! Eindhoven! –! gericht! op! het! verbeteren! van! de!
gebruikerstevredenheid! en! het! versterken! van! de! bedrijfscultuur! (D.! Rutten,! gesproken! 14! nov.! 2012).!
Daar!waar!bij!de!Rabobank!het!activiteitYgerelateerd!werken!sterk!naar!voren!komt,!is!dit!in!het!concept!
van!De!Lage!Landen!veel!minder!ver!doorgevoerd.!Daarentegen!wordt!bij!De!Lage!Landen!juist!de!‘groene’!
bedrijfscultuur!benadrukt!doordat!het!gebouw!BREEAMYgecertificeerd!is.!

!
Op! basis! van! bovengenoemde! verklaring! en! observaties! is! de! verwachting! dat! ieder! doel! voor! ‘Het!Nieuwe!
Werken’,! en!bijbehorende!maatregel! voor! de!werkomgeving,! een! specifieke! invulling! van!de!werkomgeving!
nodig!heeft.!
!
In!de!subYparagrafen!3.3.1!t/m!3.3.5!wordt!per!doel!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’!ingegaan!op!de!maatregel!voor!
de!werkomgeving!en!de!invulling!van!de!werkomgeving!nodig!is!voor!deze!maatregel.!
!
!
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3.2.1 DIRECT:!KOSTENBESPARING!
Kostenbesparing! is! een! belangrijk! doel! voor! ‘Het! Nieuwe! Werken’.! Aangezien! de! huisvestingskosten! een!
significante! kostenpost! van! veel! organisaties! is,! kunnen! ook! de!mogelijke! besparingen! op! deze! kostenpost!
aanzienlijk!zijn.!!
!
De! werkplekken! op! een! kantoor! zijn! zelden! allemaal! in!
gebruik.! Een! deel! van! de! medewerkers! is! buiten! de! deur!
aan! het! werk,! zit! in! vergadering,! is! ziek! of! op! vakantie.!
Onderzoek!becijfert!dat!de!gemiddelde!bezettingsgraad!van!
het! kantoor! tussen! de! 60%! en! 70%! ligt,! zie! figuur! 6! (CB!
Richard! Ellis,! 2011;! DTZ! Zadelhoff,! 2011).! Deze! leegstand!
van! werkplekken! zal! met! ‘Het! Nieuwe! Werken’! naar!
verwachting! verder! oplopen! door! de! mogelijkheid! om!
plaatsY!en!tijdsonafhankelijk!te!gaan!werken.!
!
Onder! ‘Het! Nieuwe! Werken’! wordt! deze! leegstand! tegen!
gegaan! door! het! introduceren! van! flexibele! werkplekken,!
ook! wel! ‘hotYdesking’! of! ‘deskYsharing’! genoemd.!
Medewerkers! hebben! hierbij! geen! eigen,! vaste! werkplekken! meer! maar! kunnen! gebruik! maken! van!
willekeurige,! beschikbare! werkplekken! binnen! een! nonYterritoriaal! kantoor.! NonYterritoriaal! wil! zeggen! dat!
een! werkplek! ook! niet! geclaimd! mag! worden.! Een! ‘clean! deskYpolicy’! is! dan! ook! van! toepassing.! Als! een!
medewerker!na!gebruik!de!werkplek!achterlaat,!moet!deze!weer! leeg!en!beschikbaar! zijn!voor!de!volgende!
gebruiker.!
!
Door! de! invoering! van! flexwerken! zijn! er! per! saldo!minder! werkplekken! nodig! en! dit! leidt! tot! de! grootste!
kostenbesparing.! Minder! werkplekken! vertalen! zich! immers! in! lagere! huisvestingskosten.! Twynstra! Gudde!
(2010)!becijfert!dat!met!een!‘flexfactor’!(verhouding!aantal!werkplekken!t.o.v.!aantal!medewerkers)!van!70%!
een!kostenbesparing!van!25%!tot!30%!op!de!huisvestingskosten!per!medewerker!mogelijk! is.!Zij!gaan!hierbij!
uit!van!gemiddelde!kosten,!zie!tabel!1.!De!exacte!besparing!is!per!case!verschillend!en!sterk!afhankelijk!van!de!
uitvoering!en!uitrusting!van!de!werkplek.!!
!

!
!
Ook!de!kosten!die!met! interne!verhuizingen!gemoeid!zijn,!de! ‘churn’Ykosten!kunnen!vrijwel!volledig!worden!
weggenomen!door!het! toepassen!van! flexibele!werkplekken!onder! ‘Het!Nieuwe!Werken’.!Medewerkers! zijn!
immers!vrij!om!te!werken!waar!ze!willen.!De!noodzaak!om!te!verhuizen!verdwijnt.!
!

 Traditioneel HNW 
gemeenten 

HNW 
instellingen 

HNW zakelijke 
dienstverlening 

Flexfactor 100% 70 – 80% 70 – 80% 50 – 70% 
BVO / werkplek 22 – 28 m2 19 – 21 m2 21 – 24 m2 18 – 21 m2 
BVO kantoordeel / werkplek 16 – 22 m2 13 – 15 m2 14 – 18 m2 12 – 16 m2 
Investeringskosten (m2 / BVO) € 3.100 – 4.200 € 3.500 – 4.500 € 3.300 – 4.500 € 3.700 – 5.200 
Huisvestingskosten (m2 / BVO) € 300 – 350 € 330 – 370 € 310 – 370 € 400 – 450 
BVO / medewerker 22 -28 15 - 22 15 - 22 13 - 20 
Huisvestingskosten / mw / jr € 6.000 – 7.800 € 4.400 – 5.200 € 4.300 – 5.200 € 4.000 – 4.900  
*Oppervlakten volgens NEN 2580, investeringen volgens NEN 2634, huisvestingskosten volgens NEN 2748. 
Tabel 1 - Overzicht van de kostenbesparing van flexibele werkplekken (van der Meer & van 't Spijker, 2010).  
 

!
Figuur 6 – Kantoorbezetting door de week (CB 
Richard Ellis, 2011). 
!
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Om! de! juiste! flexfactor! te! bepalen! voor! de! nieuwe! situatie! is! een! analyse! van! de! huidige! bezetting! en! het!
gebruik! van! de! werkplekken! noodzakelijk.! Per! type! activiteit,! bijvoorbeeld! geconcentreerd! werken,!
samenwerken,! bellen! of! overleggen,!moet!worden! gekeken! naar! de! tijd! die!medewerkers! aan! de!werkplek!
doorbrengen.!In!de!praktijk!blijkt!het!echter!lastig!om!goede!projecties!te!maken!van!het!verwachte!gebruik!en!
de!bezetting!wanneer!ook!de!werkprocessen!enigszins! veranderen!onder! invloed! van! ‘Het!Nieuwe!Werken’!
(Veldhoen,!2005).!Aangezien!werkprocessen!blijven!veranderen!is!goede!monitoring!van!de!bezettingsgraden!
en!werkprocessen,!ook!na!de!invoering,!noodzakelijk!om!kwantitatieve!en!kwalitatieve!werkplekken!te!blijven!
bieden.! Oplossingen! die! het! bedrijfsvastgoed! flexibiliteit! bieden,! kunnen! helpen! om! deze! toekomstige!
transformaties!goed!te!blijven!faciliteren.!
!
Uit!de!cijfers!van!Twynstra!Gudde!(2010)!blijkt!dat!de!gemiddelde!huisvestingskosten!per!m2!toenemen!onder!
‘Het! Nieuwe! Werken’.! Dit! kan! onder! andere! verklaard! worden! doordat! verschillende! medewerkers! aan!
dezelfde!werkplek!gaan!zitten,!waardoor!de!werkplek!om!ARBOYtechnische!eisen!gemakkelijk!aan! te!passen!
moet! zijn!naar!de!persoonlijke!houding.! Een!dergelijke! flexibele! inrichting! is! kostbaar.!Desondanks!dalen!de!
gemiddelde! huisvestingskosten! per! persoon! door! een! intensivering! van! het! gebruik! ten! opzichte! van! het!
traditionele!kantoorconcept.!Op!deze!manier!wordt!er!toch!een!kostenbesparing!gerealiseerd.!!
!
3.2.2 DIRECT:!VERHOGEN!VAN!DE!PRODUCTIVITEIT!
Naast!kostenbesparing!is!het!verhogen!van!de!productiviteit!het!belangrijkste!doel!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’.!
Naast!het!doel!om!de!productiviteit!in!directe!zin!te!verhogen,!dragen!de!kwalitatieve!doelstellingen,!zoals!het!
verhogen! van! de! gebruikerstevredenheid,! het! verbeteren! van! de! kennisdeling! &! innovatiekracht! en! het!
versterken!van!de!organisatiecultuur!en!het!imago,!indirect!bij!aan!het!verhogen!van!de!productiviteit.!!
!
Productiviteit!relateert!effectiviteit!aan!efficiëntie.!Effectiviteit,!ofwel!doeltreffendheid,!is!de!mate!waarin!een!
doel! of! een! resultaat! behaald! wordt! en! heeft! daarmee! betrekking! op! de! uitkomst.! Efficiëntie,! ofwel!
doelmatigheid,! is! de! mate! van! het! gebruik! van! middelen! om! het! resultaat! te! behalen! en! heeft! daarmee!
betrekking!op!het!proces.!Kortom,!de!productiviteit!is!te!verbeteren!door!doeltreffender!te!werken!en/of!door!
minder!middelen!te!gebruiken!om!het!doel!te!behalen!(van!Ree,!2002).!
!
In!directe!zin!wordt!vanuit!het!bedrijfsvastgoed!getracht!de!productiviteit!te!verhogen!door!de!invoering!van!
activiteitYgerelateerd!werken,!ofwel!‘activity!based!working’.!Bij!een!conventionele!kantoorwerkplek!staat!de!
medewerker! centraal! en! wordt! de! werkplek! rondom! deze! medewerker! vormgegeven.! Echter! verschilt! het!
gebruik!van!een!werkplek!per!activiteit.!Hierdoor!wordt!de!productiviteit!van!de!medewerker!mogelijk!beperkt!
doordat! de! capaciteiten! en! de! voorzieningen! van! de! werkplek! wellicht! niet! al! deze! activiteiten! adequaat!
kunnen!ondersteunen.!Het!idee!dat!één!type!werkplek!volstaat!is!niet!toereikend!(Klein,!2011;!de!Groot,!2012).!!
!
Door!het!gebruik!van!mobile!apparatuur!en!een!goede!digitale!infrastructuur!is!het!mogelijk!om!een!diversiteit!
aan!werkplekken!te!creëren!die!niet!langer!draait!om!de!medewerker,!maar!om!de!werkzaamheden!die!op!de!
werkplek!worden!uitgevoerd.!Deze!verschillende!werkplekken!zijn!allemaal! toegespitst!op!het!uitvoeren!van!
één! of! enkele! specifieke! werkzaamheden,! met! het! doel! om! deze! werkzaamheden! zo! optimaal! mogelijk! te!
ondersteunen!en!zo!de!productiviteit!te!bevorderen!(Baane,!et!al.,!2010;!Bijl,!2009;!Veldhoen,!2005).!
!
Om!dit!te!faciliteren!zijn!diverse!typen!werkplekken!nodig.!De!meest!gangbare!werkplektypen!staan!hieronder!
opgesomd.! Per! bedrijf! kunnen! er! echter! naargelang! de! werkprocessen! andere! typen! werkplekken! worden!
onderscheiden!(Klein,!2011;!Veldhoen,!2005;!de!Groot,!2012).!
!
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! Werkplekken!om!korte!perioden!te!gebruiken!
! Werkruimten!voor!concentratiewerk!!
! Werkplekken!voor!routine!bureauwerk!
! Werkplekken!om!samen!te!werken!
! Ruimte!om!te!telefoneren!
! Ruimte!voor!teambesprekingen!
! Informele!vergaderruimten!
! Formele!vergaderruimten!
! LoungeY!en!ontspanningsruimten!

!
Zoals! gezegd! wordt! door! veel! bedrijven! ervaren! dat! ‘Het! Nieuwe!Werken’! de! productiviteit! verhoogd.! Het!
meten! van! de! productiviteit! blijkt! echter! lastig.! Dit! geldt! zeker! bij! kenniswerk,! waarbij! het! product! vaak!
multidimensionaal!en!niet!tastbaar!is.!Dit!maakt!het!vinden!en!meten!van!de!productiviteit!complex.!Daarbij!is!
het!moeilijk!om!de!invloed!van!‘Het!Nieuwe!Werken’!op!de!productiviteit!te!isoleren.!Veel!bedrijven!gebruiken!
‘key! performance! indicators’! (KPI’s)! om!het! effect! van! ‘Het!Nieuwe!Werken’! op!de!productiviteit! te!meten,!
omdat!productiviteit!toch!een!van!de!belangrijkste!graadmeters!voor!het!succes!van!‘Het!Nieuwe!Werken’!als!
kantoorconcept!is!(Laihonen,!Jaaskelainen,!Lonnqvist,!&!Ruostela,!2012).!
!
Hoewel! concrete! cijfers!over!de! toename!van!de!productiviteit! onder! ‘Het!Nieuwe!Werken’!nog!ontbreken,!
blijkt!uit!cijfers!en!ervaringen!uit!de!praktijk!dat!een!productiviteitsstijging!tot!40%!mogelijk!is!met!een!redelijk!
compleet! pakket! aan! maatregelen,! vanuit! zowel! het! bedrijfsvastgoed,! als! human! resources,! ICT! en! het!
management!(van!der!Meer!&!van!'t!Spijker,!2010).!De!invloed!die!bedrijfsvastgoed!hier!in!het!algemeen,!en!
met!activiteitYgerelateerd!werken!in!het!bijzonder,!in!speelt!is!nog!niet!onderzocht.!!
!
Batenburg! &! van! der! Voordt! (2008)! hebben! onderzoek! gedaan! naar! de! invloed! van! de! faciliteiten! op! de!
productiviteit! van! de! gebruikers.! Hierbij! worden! onder! faciliteiten! de! accommodatie,! werkplekken,!
vergaderruimten,! overige! services,! IT! etc.! verstaan,! conform! de! NEN! 2748.! Uit! dit! onderzoek! blijkt! dat!
medewerkers! ervaren! dat! ze! beter! ondersteund!worden! om! productief! te! zijn! als! ze! tevreden! zijn!met! de!
geboden!faciliteiten.!Ook!ervaren!deze!medewerkers!een!toename!in!daadwerkelijke!productiviteit,!als!gevolg!
van!verhoogde!tevredenheid!met!de!faciliteiten.!
!
3.2.3 INDIRECT:!GEBRUIKERSTEVREDENHEID!
Op! basis! van! cijfers! en! ervaringen! uit! de! praktijk! blijkt! dat! het! directe! effect! van! bedrijfsvastgoed! op! de!
gebruikerstevredenheid!gering!is!(van!der!Meer!&!van!'t!Spijker,!2010).!Een!verklaring!hiervoor!is!te!vinden!in!
de!satisfactie/dissatisfactieYtheorie!van!Herzberg!(1987).!Deze!theorie!beschrijft! factoren!die!van! invloed!zijn!
op! de! tevredenheid! van! de! medewerker! en! deze! ofwel! bevorderen! (satisfactiefactoren)! ofwel! de! negatief!
beïnvloeden! (dissatisfactiefactoren).! Hierbij! geldt! dat! indien! in! deze! satisfactiefactoren! wordt! voorzien,! de!
tevredenheid! van! de! medewerker! toeneemt.! Indien! niet! in! deze! factoren! wordt! voorzien,! blijft! de!
tevredenheid!van!de!medewerker!neutraal.!Het!tegenovergestelde!geldt!voor!dissatisfactiefactoren:!indien!in!
deze!factoren!wordt!voorzien,!blijft!de!tevredenheid!van!de!medewerker!neutraal.!Indien!niet!in!deze!factoren!
wordt!voorzien,!wordt!de!tevredenheid!van!de!medewerker!negatief!beïnvloed.!Rothe,!Lindholm,!Hyvönen!&!
Nenonen!(2012)!hebben!deze!theorie!in!een!model!gevat,!zie!figuur!7.!
!!
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Uit! het! onderzoek! van! Herzberg! blijkt! dat! de!
factoren! die! samenhangen! met! de! conditie!
waaronder! gewerkt! wordt,! waaronder! de!
werkomgeving,! overwegend! dissatisfactiefactoren!
zijn.!Dit!zijn!factoren!die!de!gebruikerstevredenheid!
niet! kunnen! bevorderen,!maar!wel! in! orde!moeten!
zijn! om! de! gebruikerstevredenheid! niet! negatief! te!
beïnvloeden.! Dit! beeld! wordt! bevestigd! door!
onderzoek! van! Fleming! (2005),! waarin! wordt!
onderzocht! welke! aspecten! van! de! werkomgeving!
medewerkers! belangrijk! vinden! (necessity).! Uit! het!
onderzoek! blijkt! dat! de! fysieke! aspecten! van! de!
werkomgeving!belangrijk!gevonden!worden.!
!
Kortom,! in! directe! zin! kan! de! gebruikerstevredenheid! niet! bevorderd! worden! door! de! werkomgeving.!
Desondanks! is! het! belangrijk! dat! de! werkomgeving! wel! aan! de! verwachtingen! van! de! gebruikers! voldoet,!
anders!heeft!de!omgeving!een!negatief!effect!op!de!gebruikerstevredenheid.!
!
Ook!de!mate!waarin!de!werkomgeving!aan!deze!verwachting!kan!voldoen,!oftewel!de!mate!van!(dis)satisfactie,!
is!door!Fleming!onderzocht.!Uit!de!onderzoeksresultaten!kunnen!een!aantal! ‘valkuilen’! gehaald!worden.!Dit!
zijn!aspecten!van!de!werkomgeving!die!medewerkers!belangrijk!vinden,!maar!waar!vaak!niet!goed! in!wordt!
voorzien.!Daardoor!leiden!deze!aspecten!tot!dissatisfactie!van!de!medewerker!met!de!werkomgeving!en!een!
negatief!effect!op!de!gebruikerstevredenheid.!Deze!aspecten!zijn:!
!

! Kwaliteit!en!regeling!van!het!binnenklimaat!
! Verschillende!vormen!van!geluidsoverlast!!
! Daglichttoetreding!en!spiegelingen!van!zonlicht!
! Persoonlijke!opbergruimte!
! Privacy!

!
Ook! andere! onderzoeken! naar! de! tevredenheid! van! de! medewerkers! met! specifieke! aspecten! van! de!
werkomgeving! laten! zien! dat! bovengenoemde! aspecten! vaak! leiden! tot! dissatisfactie! van! de!medewerkers!
(Maarleveld,!et!al.,!2009;!Rothe,!et!al.,!2012).!!
!
Uit! deze! ‘valkuilen’! kan! opgemaakt! worden! dat! het! comfort! van! de! werkomgeving! (klimaat,! akoestiek,!
daglichttoetreding,!privacy)!bij!veel!organisaties!een!struikelblok!vormt!voor!de!gebruikerstevredenheid.!Door!
een!comfortabele!werkomgeving!te!bieden,!zou!aan!de!verwachtingen!van!gebruikers!voldaan!moeten!worden.!
Hierdoor!zou!een!negatieve!invloed!op!de!gebruikerstevredenheid!voorkomen!worden.!
!
Desondanks! kan! de!werkomgeving! op! een! indirecte!manier!wel! bijdragen! aan! het! succes! van! ‘Het! Nieuwe!
Werken’,! namelijk! door! het! bevorderen! van! de! productiviteit.! Met! activiteitYgerelateerd! werken! wordt!
voorzien!in!werkplekken!die!zijn!afgestemd!om!specifieke!activiteiten!zo!optimaal!mogelijk!te!ondersteunen.!
Zoals!blijkt!uit!onderzoek!van!Batenburg!&!van!der!Voordt!(2008)!heeft!de!tevredenheid!van!de!medewerkers!
met! de! uitrusting! van! de! faciliteiten! een! positief! effect! op! de! productiviteit.! Ook! onderzoek! van! Van! der!
Voordt! (2004b)! bevestigt! de!mogelijkheid! om!de! productiviteit! te! verbeteren! door! de! tevredenheid! van! de!
medewerkers!te!bevorderen.!!

!
Figuur 7 – Schematisering van de satisfactie en dissatisfactie-
theorie van Herzberg (1987) (Rothe, et al., 2012). 
!
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3.2.4 INDIRECT:!COMMUNICATIE,!KENNISDELING!&!INNOVATIE!
Een!toename!van!kennisdeling!kan!een!belangrijk!doel!zijn!voor!bedrijven!die!‘Het!Nieuwe!Werken’!invoeren.!
‘Het! Nieuwe! Werken’! claimt! de! kennisdeling! te! stimuleren! door! medewerkers! met! elkaar! in! contact! te!
brengen.!De!gedachte!hierbij! is!dat!kennisdeling!begint!met!communicatie!en!uiteindelijk!kan! leiden!tot!een!
grotere! innovatiekracht.! Innovatie! kan! vervolgens! leiden! tot! een! verhoging! van! de! productiviteit,! door! het!
verbeteren!van!de!efficiëntie!en!effectiviteit,!wanneer!nieuwe/verbeterde!producten!en!diensten!ontwikkeld!
worden!en/of!nieuwe!markten!aangeboord!worden.!
!
Onderzoek! laat! zien! dat,! hoewel! maar! een! klein! aantal! bedrijven! specifieke! strategieën! toepassen! om! de!
kennisdeling!te!stimuleren!(circa!10%!tot!15%),!deze!strategieën!wel!voor!gemiddeld!50%!van!de!bedrijven!het!
gewenste!resultaat!oplevert.!Strategieën!waar!hierbij!aan!gedacht!moet!worden!zijn!bijvoorbeeld!baanroulatie!
van!medewerkers! naar! andere! afdelingen! van!een!bedrijf! of!multidisciplinaire/crossYfunctionele!werkteams,!
zie!figuur!8!(Centraal!Bureau!voor!de!Statistiek,!2012).!
!

!
Figuur 8 – Succes-rate van innovatie-stimulerende maatregelen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2012) 
!
Er!is!veel!onderzoek!gedaan!naar!de!invloed!van!de!werkomgeving!op!de!interactie!van!medewerkers.!AppelY
Meulenbroek!(2005)!vat!de!resultaten!van!deze!onderzoeken!samen!in!een!conceptueel!model.!Hierbij!wordt!
op! werkplekY! gebouwY! en! locatieniveau! gekeken! naar! aspecten! die! de! communicatie! en! daarmee! de!
kennisdeling!beïnvloeden:!
!

! Afstand! ! Interactie!en!samenwerking!tussen!medewerkers!neemt!sterk!af!wanneer!hun!!
werkplekken!meer!dan!30!meter!van!elkaar!vandaan!liggen.!Ook!is!bewezen!dat!bij!
het! wisselen! van! werkplek,! zoals! onder! andere! voorgesteld! door! activiteitY
gerelateerd!werken!en! flexibele!werkplekken,! de! afstandsfactor! een!minder! grote!
rol! gaat! spelen! doordat! men! dagelijks! met! andere! medewerkers! binnen! deze! 30!
meter! zone! in! contact! komt.!De! kans! op! interactie!wordt! daarbij! nog! eens! groter!
wanneer!de!dichtheid!van!de!werkvloer!vergroot!wordt.!

! LayYout! ! Uit!onderzoek!blijkt!dat!zones!die!centraal!gelegen!zijn!en!in!verbinding!staan!met!!
andere!belangrijke!zones!de!interactie!bevorderen.!Op!deze!manier!is!de!layYout!van!
invloed!op!de!communicatiepatronen!en!de!kans!op!interactie.!Ook!heeft!de!layYout!
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invloed!op!de!perceptie!van!medewerkers!om!eenvoudig!met!andere!medewerkers!
samen!te!kunnen!werken.!

! Zichtbaarheid! Ook!de!zichtbaarheid!speelt!een!belangrijke!rol!in!het!bevorderen!van!de!kans!op!!
interactie! en! communicatie.! Medewerkers! zullen! eerder! spontaan! met! elkaar! in!
contact! komen! als! ze! elkaar! kunnen! zien.! Daarnaast! bevordert! zichtbaarheid! de!
kennis!van!elkaars!werk!en!het!mogelijke!nut!van!het!werk!van!de!ander!voor!eigen!
werkzaamheden,!waardoor!de!kans!op!samenwerking!toeneemt.!

! Obstakels! De!aanwezigheid!van!obstakels,!zoals!verdiepingen,!trappen,!wanden,!etc.!hangt!!
ook! sterk! samen!met! de! zichtbaarheid! en! de! afstand! van!medewerkers.! Dit! geldt!
zeker! voor! interactie! tussen! afdelingen,! aangezien! er! vaak! een! zekere! barrière! zit!
tussen!2!afdelingen.!!

! Type!werkplek! In!het!geval!van!geplande!bijeenkomsten!kan!de!interactie!bevorderd!worden!door!!
het!bieden!van!een!keuze!van!verschillende!typen!werkplekken!voor!verschillende!
momenten!en!–doelen.!VergaderY!en!bijeenkomstruimten!worden!belangrijker!voor!
de!samenwerking!met!anderen!aangezien!de!rol!van!het!kantoor!onder!‘Het!Nieuwe!
Werken’!verschuift!naar!het!faciliteren!van!ontmoetingen.!‘Loungeplekken’!kunnen!
daarnaast!helpen!om!de!spontane!en/of!informele!interactie!te!beïnvloeden.!

! Middelen! Ook!de!beschikbare!middelen,!zoals!toegang!tot!technologie!en!het!bieden!!
verplaatsbareY,!comfortabele!meubelen!blijkt!van!invloed!op!de!kans!op!interacties.!

!
3.2.5 INDIRECT:!IMAGO!&!BEDRIJFSCULTUUR!
Het! imago! van! een! organisatie! kan! deels! beïnvloed! worden! door! het! bedrijfsvastgoed.! Hierdoor! kan! het!
bedrijfsvastgoed! invloed!hebben!op!het!aantrekken!en!behouden!van!klanten,!het!aantrekken!en!behouden!
van!gekwalificeerd!personeel!en!het!imago!van!het!bedrijf!bij!het!algemene!publiek.!Een!goed!imago!leidt!tot!
opdrachten!en!daarmee! tot! een! verhoging! van!de!productiviteit.! In!het! kader! van!haar! afstudeeronderzoek!
heeft!van!Kempen!(2008)!de!aspecten!van!het!bedrijfsvastgoed!onderzocht!die!van!invloed!zijn!op!het!imago!
van!het!bedrijf.!Zij!komt!tot!de!volgende!belangrijkste!aspecten:!
!

! Bereikbaarheid!per!auto,!fiets!of!OV!(bijv.!nabijheid!hoofdwegen,!ontsluiting!en!parkeervoorzieningen)!
! Type!locatie!(bijv.!industrieterrein,!woonwijk,!kantorenwijk!of!centrum)!
! Kwaliteitsniveau!afwerking!
! Hoofdentree!gebouw!(bijv.!zichtbaarheid!en!hoeveelheid/type!voorzieningen)!
! Mate!van!herkenbaarheid!!(onderscheid!en!herkenbaarheid!t.o.v.!andere!gebouwen)!

!
Van! Kempen! geeft! bij! deze! resultaten! aan! dat! de! specifieke! uitwerking! van! deze! aspecten! voor! het!
bedrijfsvastgoed!sterk!afhangen!van!de!bedrijfsdoelstellingen.!Algemeen!geldende!richtlijnen!zijn!dan!ook!niet!
te!geven.!
!
Onderzoek! van! Anthony! &!Morgan! (2008)! laat! zien! dat! bijna! 70%! van! bedrijven! die! aanpassingen! hebben!
doorgevoerd!aan!hun!bedrijfsvastgoed!om!het!imago!te!sturen,!hier!positieve!reacties!op!ervaren.!(Lindholm!&!
Levainen,!2006a;!Anthony!&!Morgan,!2008).!
!
De!wijze!waarop!bedrijfsvastgoed!bij!kan!dragen!aan!de!bedrijfscultuur!is!nog!niet!uitgebreid!beschreven!in!de!
literatuur.! Desondanks! komt! het! bieden! van! identiteit! voor! medewerkers! en! afdelingen! vaak! terug! in!
onderzoek!naar!de!invloed!van!bedrijfsvastgoed!op!de!bedrijfscultuur.!Het!bedrijfsvastgoed!is!op!de!volgende!
manieren!van!invloed!op!de!identiteit!van!afdelingen!en!het!bedrijf:!
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! Gebruik!maken!van!een!open!layYout!
! Aantrekkelijke!en!opmerkelijke!inrichting!
! Onderscheidend!kleurY!en!materiaalgebruik!

!
Uiteindelijk!leidt!deze!identiteit!tot!een!grotere!betrokkenheid!bij!het!bedrijf.!Medewerkers!kunnen!zich!eraan!
conformeren.!Deze!grotere!betrokkenheid!bij!het!bedrijf!heeft!een!positieve!invloed!op!de!productiviteit.!!
!
De! werkomgeving! kan! de! bedrijfscultuur! ook! beïnvloeden.! Een! goed! voorbeeld! is! het! doorvoeren! van!
transparantie!in!de!werkomgeving!door!gebruik!te!maken!van!open!ruimten!en!transparante!scheidingen!met!
als!doel!de!transparantie!van!de!organisatie!uit!te!drukken.!(Blakstad,!2001;!Rothe,!et!al.,!2012;!van!der!Voordt,!
2004b).!!
!
!
!
3.3 MODELVORMING!
Er!kan!onderscheid!worden!gemaakt! tussen!doelen!die!direct!bijdragen!aan!een!positief! financieel! resultaat!
voor!de!onderneming!(kostenbesparing!en!productiviteitsverhoging),!en!doelen!die!indirect!bijdragen!aan!dit!
positieve! financiële! resultaat! door! hun! invloed! op! de! productiviteitsverhoging! (verhogen! van! de!
gebruikerstevredenheid,! verbeteren! van! kennisdeling! en! versterken! van! imago!&! bedrijfscultuur)! (Hamel! &!
Prahalad,!1994;!van!der!Meer!&!van!'t!Spijker,!2010),!zie!figuur!9.!!
!

!
Figuur 9 – Theoretisch model voor de onderlinge dynamiek van de verschillende doelen van ‘Het Nieuwe Werken’. 

!
De! 5! doelen! uit! dit! theoretisch! model! kunnen! ieder! gekoppeld! worden! aan! een! maatregelen! voor! de!
werkomgeving,!zie!figuur!10!en!paragraaf!3.3.1!t/m!3.3.5.!
!

!
Figuur 10 – Doelen van ‘Het Nieuwe Werken’ gekoppeld aan vooraanstaande maatregelen voor de werkomgeving. 
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Door! deze! verschillende! doelen! en! bijbehorende! maatregelen! voor! ‘Het! Nieuwe! Werken’! van! elkaar! te!
onderscheiden,!is!het!mogelijk!om!genuanceerd!te!kijken!naar!de!invulling!van!de!werkomgeving!die!nodig!is!
voor!het!ondersteunen!van!deze!doelen!en!maatregelen.!
!
Naar!verwachting!is!de!onderlinge!dynamiek!tussen!de!verschillende!doelen!en!maatregelen!voor!‘Het!Nieuwe!
Werken’! complexer! dan! hier! is! geschematiseerd,! zeker! wanneer! deze! onderlinge! dynamiek! voor! specifieke!
cases!geanalyseerd!wordt.!!
!
Er!zou!bijvoorbeeld!verwacht!kunnen!worden!dat!de!nieuwe!werkplekconcepten,!zoals!flexibele!en!activiteitY
gerelateerde!werkplekken! ten! behoeve! van! kostenbesparing!&! productiviteitsverhoging,! van! zichzelf! al! een!
effect!zouden!hebben!op!het!stimuleren!van!de!interactie,!ten!behoeve!van!het!verbeteren!van!kennisdeling!&!
innovatie.!In!deze!werkpleksetting!zitten!medewerkers!immers!op!dagelijkse!basis!naast!nieuwe!medewerkers,!
wat!de!onderlinge!interactie!zou!stimuleren.!Uit!praktijkonderzoek!van!TNO!(2012c)!blijkt!echter!dat!dit!effect!
nog! niet! aangetoond! kan! worden.! Als! reden! hiervoor! suggereert! TNO! dat! de! huidige,! flexibele!
kantoorinrichting!nog!niet!optimaal!aansluit!op!de!doelstellingen!van!‘Het!Nieuwe!Werken’.!
!
Ondanks! de! verwachte,! complexe! onderlinge! dynamiek! wordt! het! reeds! genoemde,! versimpelde!
relatieschema! aangehouden! voor! dit! onderzoek.! Reden! hiervoor! is! dat! case! specifieke,! complexere!
dynamieken! binnen! het! kader! van! dit! onderzoek! niet! gegeneraliseerd! kunnen! worden! en! daardoor! geen!
bruikbare!basis!bieden!voor!het!ontwikkelen!van!een!beslissingsondersteunend!instrument!en!de!beschreven!
verwachtingen!ook!niet!wetenschappelijk!aangetoond!kunnen!worden.!!
!
Gelet!op!het!exploratieve!karakter!van!dit!onderzoek!en!het!ontbreken!van!wetenschappelijke!kennis!over!de!
onderlinge! interactie! tussen! de! verschillende! doelen,! tracht! dit! onderzoek! de! primaire! interactie! tussen! de!
verschillende!doelen!van!‘Het!Nieuwe!Werken’!te! identificeren,!alvorens!deze!eventueel!verder!verdiept!kan!
worden.!
!
!
!
3.4 RESUMÉ!
De!ideeën!van!‘Het!Nieuwe!Werken’!blijken!helemaal!niet!zo!nieuw.!Al!in!de!jaren!’60!en!’70!kwam!men!met!
toentertijd! revolutionaire! concepten,! zoals! ‘het! kantoorlandschap’,! het! ‘nonYterritoriale! kantoor’! en!
‘telewerken’.! Deze! concepten!werden,! ondanks! dat! ze! vaak! de! beoogde! doelstellingen! haalden,! nooit! echt!
doorgezet!door!een!gebrek!aan!technische!ondersteuning!of!angst!voor!verandering!(van!Meel,!2000).!
!
‘Het!Nieuwe!Werken’,!ook!wel!‘alternative!workplace!strategy’!genoemd,!wordt!gedreven!door!technologische!
ontwikkelingen!die!het!mogelijk!maken!om!plaatsY!en!tijdsonafhankelijk!te!werken.!Dit!biedt!de!mogelijkheid!
om!effectiever,!efficiënter!en!daardoor!productiever!te!werken,!de!gebruikerstevredenheid!te!verbeteren,!de!
innovatiekracht! te! vergroten! en! kosten! te! reduceren.! Kortom,! ‘Het! Nieuwe!Werken’! draait! om! slimmer! en!
anders! werken.! Hierbij! ligt! de! nadruk! op! interactie,! communicatie,! kennisdeling! en! creativiteit! van! de!
medewerkers.! Deze!medewerkers!worden! beoordeeld! op! productiviteit! in! plaats! van! aanwezigheid.!Om!de!
medewerkers!optimaal!te!laten!presteren!wordt!daarnaast!gezorgd!voor!een!werkomgeving!die!de!activiteiten!
van!de!medewerkers!optimaal!ondersteund!(van!der!Meer!&!van!'t!Spijker,!2010).!!
!
Veel!prominente!bedrijven!hebben!de!filosofie!en!de!maatregelen!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’!al!overgenomen.!
Zij!ervaren!positieve!effecten!op!de!kostenbesparing,!productiviteit,!gebruikerstevredenheid,!kennisdeling!en!
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het! imago! en! de! bedrijfscultuur! (Telewerkforum,! 2013).! Desondanks! ontbreken! wetenschappelijk!
onderbouwde!bewijzen!voor!deze!positieve!ervaringen!(TNO,!2012a).!
!
Een!mogelijke!verklaring!voor!deze!onderzoeksresultaten!is!dat!de!totaalYaanpak,!die!in!de!literatuur!over!‘Het!
Nieuwe!Werken’!wordt!voorgesteld,!niet!werkt.!Het!blijkt!niet!mogelijk!om!één!werkomgeving!te!creëren!die!
ondersteuning!kan!bieden!aan!álle!maatregelen!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’.!
!
De! verwachting! is! dat! ieder! doel! voor! ‘Het! Nieuwe! Werken’,! en! iedere! bijbehorende! maatregel! voor! de!
werkomgeving,! een! specifieke! invulling! van! de! werkomgeving! nodig! heeft.! De! 5! verschillende! doelen! met!
bijbehorende!maatregelen!voor!de!werkomgeving!zijn:!
!

! Kostenbesparing-

Om!de!leegstand!(gemiddeld!30%!á!40%,!(CB!Richard!Ellis,!2011;!DTZ!Zadelhoff,!2011))!van!kostbare!
werkplekken!tegen!te!gaan!worden!flexibele!werkplekken!en!een!nonYterritoriaal!kantoor!ingevoerd.!
Medewerkers! hebben! geen! eigen! vaste! werkplekken! meer! maar! kiezen! een! werkplek! die! op! dat!
moment! beschikbaar! is.! Met! een! flexfactor! (verhouding! aantal! werkplekken! t.o.v.! aantal! medeY
werkers)!van!70%!is!een!kostenbesparing!op!de!huisvestingskosten!ver!medewerker!van!25%!tot!30%!
mogelijk!(van!der!Meer!&!van!'t!Spijker,!2010).!

! Verhogen-van-de-productiviteit-

Met! ‘Het! Nieuwe! Werken’! staan! op! werkplekniveau! niet! langer! de! medewerkers,! maar! de!
werkzaamheden! centraal.! Op! deze! manier! wordt! het! mogelijk! om! de! werkzaamheden! van! de!
medewerkers!beter!te!ondersteunen!en!daarmee!de!productiviteit!te!verhogen.!Hiervoor!wordt!het!
activiteitYgerelateerd! werken! ingevoerd.! Op! basis! van! de! type! activiteiten! die! binnen! het! kantoor!
plaatsvind,!wordt!een!select!aantal!type!werkplekken!geboden!die!speciaal!op!een!of!enkele!van!deze!
werkzaamheden!zijn!toegespitst.!Onderzoek!van!zowel!Twynstra!Gudde!als!het!Center!for!People!and!
Buildings!laat!zien!dat!activiteitYgerelateerd!werken!een!positief!effect!heeft!op!de!(perceptie!van!de)!
productiviteit!(van!der!Meer!&!van!'t!Spijker,!2010;!Batenburg!&!van!der!Voordt,!2008).!

! Verhogen-van-de-gebruikerstevredenheid-

Hoewel!de!invloed!van!de!werkomgeving!op!het!verbeteren!van!de!gebruikerstevredenheid!gering!is,!
kan!een!werkomgeving!die!tekortschiet!de!gebruikerstevredenheid!wel!negatief!beïnvloeden!(Fleming,!
2005).!Diverse!onderzoeken! laten!meermaals!min!of!meer!de! zelfde! ‘valkuilen’! zien!wat!betreft! de!
tevredenheid!van!de!medewerkers!met!de!werkomgeving.!Deze!valkuilen!hebben!te!maken!met!het!
beheersen! van! de! omgevingsfactoren! (temperatuur,! geluid,! licht),! persoonlijke! ruimte! en! privacy!
(Fleming,!2005;!Maarleveld,!et!al.,!2009;!Rothe,!et!al.,!2012).!!

! Verbeteren-van-de-kennisdeling-en-innovatie-

Het! stimuleren! van! de! communicatie! en! daarmee! de! kennisdeling! en! de! innovatiekracht! is! een!
belangrijk!doel!van!‘Het!Nieuwe!Werken’.!Enerzijds!wordt!dit!door!het!activiteitYgerelateerd!werken!
en!flexwerken,!maar!er!zijn!nog!een!aantal!fysieke!aspecten!die!de!kennisdeling!kunnen!bevorderen.!
Het! gaat!hierbij! om!het!beperken! van!de!afstand! tussen!werkplekken!en!medewerkers,! het! zorgen!
voor!een!compacte!layYout!van!de!werkvloer,!het!bevorderen!van!de!zichtbaarheid!van!collega’s,!het!
wegnemen!van!obstakels!voor!interactie,!het!zorgen!voor!plekken!waar!(in)formeel!overleg!gevoerd!
kan!worden!en!het!beschikbaar!stellen!van!middelen!die!de!kans!op!interactie!en!de!kwaliteit!van!de!
interactie!verbeteren!(AppelYMeulenbroek,!2005).!

! Versterken-van-het-imago-en-de-bedrijfscultuur-

Bedrijfsvastgoed!kan!invloed!hebben!op!de!identiteit!van!medewerkers,!afdelingen!en!het!bedrijf!zelf.!
Door! het! gebruik! van! een! open! layYout,! opmerkelijke! inrichting! en! onderscheidende! kleuren! en!
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materialen!kunnen!medewerkers!zich!een! identiteit!ontlenen.!Dit!versterkt!de!betrokkenheid!en!de!
gebruikerstevredenheid.!Ook!de!bedrijfscultuur!kan!beïnvloed!en!versterkt!worden!door!middel!van!
de!werkomgeving!(Blakstad,!2001;!Rothe,!et!al.,!2012;!van!der!Voordt,!2004b).!Daarnaast!investeren!
veel!bedrijven!in!aanpassingen!aan!het!bedrijfsvastgoed!om!het!imago!te!verbeteren!of!te!versterken.!
Deze!bedrijven!ervaren!vaak!een!positief!effect!op!deze!veranderingen.!(Lindholm!&!Levainen,!2006a;!
Anthony!&!Morgan,! 2008).! De! bereikbaarheid,! locatie,! herkenbaarheid,! het! kwaliteitsniveau! en! de!
hoofdentree!zijn!hierbij!de!belangrijkste!aspecten!van!bedrijfsvastgoed!om!het!imago!te!beïnvloeden!
(van!Kempen,!2008).!!

!
De!doelen!voor! ‘Het!Nieuwe!Werken’!kunnen!worden!onderverdeeld! in!doelen!die!direct!bijdragen!aan!een!
positief!financieel!resultaat!(kostenbesparing!en!productiviteitsverhoging)!en!doelen!die!indirect!bijdragen!aan!
een! positief! financieel! resultaat,! via! productiviteitsverhoging! (verhogen! van! de! gebruikerstevredenheid,!
verbeteren!van!de!kennisdeling!&!innovatie!en!versterken!van!het!imago!en!de!bedrijfscultuur).!!
!
Hoewel! een! complexere,! onderliggende! dynamiek! tussen! deze! doelen! verwacht!mag!worden,! kan! nog! niet!
wetenschappelijk!worden!aangetoond.!Daarom!wordt!dit!eenvoudige!model!voor!dit!exploratieve!onderzoek!
gebruikt.!!
!
Vanuit! de! verschillende! doelen! voor! ‘Het! Nieuwe! Werken’,! en! de! bijbehorende! maatregelen! voor! de!
werkomgeving,!kan!genuanceerd!gekeken!worden!naar!de!invloed!van!bedrijfsvastgoed!op!de!ondersteuning!
van!‘Het!Nieuwe!Werken’.! !
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4 FLEXIBEL!BEDRIJFSVASTGOED!
Zoals!blijkt!uit!het!ontstaan!van!zowel!bedrijfsvastgoedmanagement!als!‘Het!Nieuwe!Werken’,! is!het!kantoor!
een! product! van! de! tijd! waarin! het! is! gerealiseerd.! De! tijd! staat! echter! niet! stil! en! kantoren! en!
kantoorconcepten!raken!achterhaald!door!nieuwe!inzichten!en!werkprocessen.!Er!moet!dan!ook!van!worden!
uitgegaan!dat!de!kantoren!die!nu!gerealiseerd!worden,!in!de!toekomst!zullen!moeten!worden!aangepast!om!
toekomstige!nieuwe!inzichten!te!faciliteren.!Flexibiliteit!binnen!het!kantoorontwerp!biedt!hier!mogelijkheden!
voor.! In!dit!hoofdstuk!wordt!dieper! ingegaan!op!deze! flexibiliteit! en!wordt!gezocht!naar!antwoorden!op!de!
volgende!vragen:!
!

! Wat!wordt!er!verstaan!onder!flexibiliteit?!
! Welke!vormen!van!flexibiliteit!voor!een!kantoorwerkomgeving!kunnen!onderscheiden!worden?!
! Hoe!moet!op!portfolioniveau!met!de!verschillende!flexibiliteitsvormen!omgegaan!worden?!

!
!
!
4.1 FLEXIBILITEIT!!
Zoals! reeds! aangekaart! in! de! inleiding! tot! dit! onderzoek,! worden! bedrijfsvastgoedmanagers! steeds! meer!
geconfronteerd! met! de! snelle! verandering! van! de! primaire! bedrijfsprocessen.! Als! gevolg! van! deze!
veranderende! bedrijfsprocessen! zal! het! ook! bedrijfsvastgoed! moeten! veranderen! om! de! primaire!
bedrijfsprocessen! adequaat! te! kunnen! blijven! faciliteren.! Het! tempo! van! deze! veranderingen! is! in! een!
stroomversnelling! geraakt! door! toenemende! globalisatie,! concurrentie,! onzekerheid! op! de! markten! en!
vernieuwde! inzichten! en! technieken.! Vertaald! naar! de! eisen! voor! bedrijfsvastgoed! zien!
bedrijfsvastgoedmanagers!zich!geconfronteerd!met!de!volgende!uitdagingen!(Gibson,!2000;!2001):!!
!

1. Door! een! steeds! kortere! planningshorizon,! als! gevolg! van! de! snel! veranderende! markt! krijgen!
bedrijfsvastgoedmanagers! weinig! tijd! om! transacties! tot! stand! te! brengen.! Er! wordt! gesteld! dat!
managers! in!de!helft! van!de!gevallen!maar!6!maanden!de! tijd! krijgen!om!geschikt! vastgoed!aan! te!
trekken!of!ongeschikt!vastgoed!af!te!stoten.!

2. De! continue! herontwikkeling! van! bedrijfsprocessen,! onder! invloed! van! nieuwe! inzichten! en!
technieken,! leidt! ertoe! dat! het! bedrijfsvastgoed! ook! mee! moet! blijven! veranderen! om! adequate!
ondersteuning!te!blijven!bieden.!

3. Bedrijven!gaan!steeds!meer!experimenteren!met!proefprojecten!om!de!concurrentie!een!stap!voor!te!
blijven!en!te!kunnen!opereren!op!een!onzekere!markt.!Het!huisvesten!en!faciliteren!van!de!explosieve!
groei! van! succesvolle! projecten! en! het! snelle! opdoeken! van! onsuccesvolle! projecten! zet! de!
bedrijfsvastgoedmanagers!verder!onder!druk.!

4. Onder!invloed!van!de!globalisatie!worden!bedrijfsvastgoedmanagers!ook!steeds!meer!geconfronteerd!
met!acquisities!en!overnames.! Zij!moeten! in! korte! tijd!een!assessment!maken!van!het! af! te! stoten!
vastgoed!en!het!nieuwe!vastgoed!herstructureren!om!het!aan!te!laten!sluiten!bij!de!bedrijfsstructuur!
en!–processen.!

5. Tot! slot! zijn! bedrijfsvastgoedmanagers! ook! in! de! dagelijkse! praktijk! op! zoek! naar! flexibiliteit! op!
gebouwniveau,! om! interne! verhuizingen! zo! efficiënt! mogelijk! te! laten! verlopen! en! de! kosten! die!
hiermee! gemoeid! zijn! tot! een! minimum! te! beperken.! Deze! kosten! zijn! niet! gering,! binnen! grote!
organisaties!wordt!geschat!dat!60%!–!100%!van!de!medewerkers!per!jaar!intern!verhuisd!word.!

!
!
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Bedrijfsvastgoedmanagers! zien! zich! geconfronteerd!met! bovengenoemde! uitdagingen! en! hebben! soms! het!
gevoel!dat!ze!achter!de!feiten!aanlopen.!Dit!leidt!ertoe!dat!bedrijfsvastgoedmanagers!op!zoek!zijn!naar!meer!
flexibiliteit,!zowel!op!portfolioY!als!gebouwniveau.!!
!
In! de! literatuur! (Arge,! 2005;! Blakstad,! 2001;! Gibson,! 2000;! 2001;! 2003)! worden! de! termen! flexibility!
(flexibiliteit)!en!adaptability&(aanpassingsvermogen)!door!elkaar!gebruikt.!Van!Dale!beschrijft!flexibiliteit!als!‘de&
mogelijkheid& tot& aanpassing’.! Aanpassingsvermogen! wordt! beschreven! als! ‘het& vermogen& om& zich& aan& te&

passen’.! In! dit! onderzoek! wordt! de! term! ‘flexibiliteit’! gehanteerd! en! wordt! ‘aanpassingsvermogen’! of!
‘aanpasbaarheid’!gezien!als!vorm!van!flexibiliteit.!
!
Uit! deze!definities!blijkt!meteen!het!probleem!van!de!bedrijfsvastgoedmanager! in! zijn! zoektocht!naar!meer!
flexibiliteit:! vastgoed! is! een! inherent! inflexibel! middel.! In! fysieke! zin! zijn! gebouwen! statisch! en! moeilijk!
aanpasbaar.! Ook! in! financiële! zin! zijn! gebouwen! niet! erg! flexibel.! Vastgoed! wordt! gekenmerkt! door! hoge!
investeringsY!en!onderhoudskosten.!Deze!kosten!moeten!afgeschreven!worden!om!de!investering!rendabel!te!
maken.!Dit!duur!echter!een!tijd!en!daardoor!zit!men!tot!dat!moment!‘vast’!aan!het!gebouw.!!
!
!!
!
4.2 FLEXIBEL!BEDRIJFSVASTGOED!
Hoewel!diverse!onderzoeken!dieper!ingaan!op!de!flexibiliteit!van!bedrijfsvastgoed!(Arge,!2005;!Blakstad,!2001;!
Gibson,!2000;!2001),!wordt!in!deze!onderzoeken!vaak!vanuit!één!perspectief!naar!vastgoed!gekeken.!Vastgoed!
is! echter! multidisciplinair! en! de! flexibiliteit! van! bedrijfsvastgoed! moet! dan! ook! vanuit! verschillende!
perspectieven!bekeken!worden.!Het!meest!brede!perspectief!op!flexibiliteit!komt!van!Gibson!(2000;!2001).!Zij!
onderscheidt! 3! flexibiliteitsvormen,! namelijk:! fysieke! flexibiliteit,! functionele! flexibiliteit! en! financiële!
flexibiliteit.!Deze!3!vormen!worden!ook!in!dit!onderzoek!gehanteerd!en!worden!in!de!subYparagrafen!4.2.1!t/m!
4.2.3!toegelicht.!!
!
4.2.1 FYSIEKE!FLEXIBILITEIT!
Uit! de! literatuur! (Arge,! 2005;! Blakstad,! 2001;! Gibson,! 2000;! 2001)! is! geen! eenduidige! definitie! van! fysieke!
flexibiliteit!te!halen.!Zo!beschrijft!Gibson!(2000)!fysieke!flexibiliteit!als!‘…de&manieren&waarop&een&ruimte&kan&

worden&gebruikt’.!Blakstad!(2001)!beschrijft!fysieke!flexibiliteit!als!‘…de&mogelijkheid&van&een&gebouw&of&ruimte&

om&aan&te&passen&aan&veranderend&gebruik,&eigendom&of&omgeving’.!Op!basis!van!de!diverse!definities! is!de!
volgende!omschrijving!van!fysieke!flexibiliteit!geformuleerd,!welke!in!dit!onderzoek!gehanteerd!zal!worden:!
!

Fysieke& flexibiliteit& is& het& vermogen& van& een& gebouw& of& ruimte& om& aan& te& passen& aan& verandering& van&

gebruik& of& gebruiker,& bekeken& vanuit& het& ontwerp,& de& constructie,& de& omhulling,& de& installaties& en& de&

invulling.&

!
De! fysieke! flexibiliteit! komt! tot! uitdrukking! in! de! aanpasbaarheid! van! het! ontwerp,! de! constructie,! de!
omhulling,!de! installaties!en!de! invulling.!Om!de! toegevoegde!waarde!van! fysieke! flexibiliteit! te!begrijpen! is!
het! van! belang! de! levenscyclus! van! deze! verschillende! bouwelementen! mee! te! nemen.! Deze! elementen!
hebben!allemaal! een!andere! levensduur! en!hebben!daarmee!een! verschillende! invloed!op!de! totale! kosten!
gedurende!de!levensduur!van!het!gebouw.!!
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Kantoren! worden! in! Nederland! doorgaans! gebouwd! op! een!
economische! levensduur! van!40! á!50! jaar.!De! grond!waarop!een!
kantoor! gebouwd! word! is! in! principe! eeuwig,! al! moet! gesteld!
worden! dat! de! omgevingsfactoren! wel! kunnen! veranderen.! Ook!
de!ruwbouw!van!een!kantoorgebouw!heeft!een!levensduur!van!40!
á!50!jaar.!De!kosten!voor!de!ruwbouw!bedragen!gemiddeld!30%!Y!
40%! van! de! totale! bouwkosten.! De! schil! van! het! gebouw,! de!
omhulling,! wordt! gemiddeld! één! keer! gedurende! de! levensduur!
van!het!gebouw!vervangen,!de!technische!levensduur! is!dan!20!á!
25! jaar.!De!gemiddelde!kosten!voor!de!schil!bedraagt!25%! Y!30%!
van!de! totale!bouwkosten.!De! technische! installaties!gaan!15! tot!
20!jaar!mee.!Dit!element!word!dan!ook!tijdens!de!levensduur!tot!3!
keer! vervangen.!Deze! kosten!bedragen!20%!–!30%!van!de! totale!
bouwkosten.! Ook! de! interne! ruimtelijke! configuratie,! ofwel! de!
invulling,! wordt! tijdens! de! totale! levensduur! van! een! kantoor!
regelmatig! vervangen,! om! de! 5! á! 7! jaar.! De! kosten! die! hiermee!
gemoeid!zijn!(excl.!inrichting!ect.)!bedragen!gemiddeld!10%!van!de!
totale! bouwkosten,! zie! de! tabel! 2! en! figuur! 11! (Bouwkosten.nl,!
2012;!Worthington,!2001).!
!
Een! simpele! rekensom! laat! zien! dat! de! kosten! voor! bovengenoemde! gebouwelementen!met! betrekking! tot!
interne!vernieuwing/verandering!gedurende!de!levensduur!behoorlijk!op!kunnen!lopen.!Stel,!de!bouwkosten!
van! een! kantoor! bedragen! €! 1.200.000,Y! dan! bedragen! de! cumulatieve! kosten! van! bovengenoemde!
gebouwelementen!over!de! leversduur!van!het!kantoor! (exclusief!grondverwerving!en!overige!kostenposten,!
zoals!inrichting)!€!2.580.000,Y,!zie!tabel!3!en!figuur!12!(Arge,!2005).!!
!
Hoewel!de!initiële!kosten!van!bijvoorbeeld!de!ruwbouw!en!de!omhulling!hoog!zijn,!blijken!ze!relatief!beperkt!
als!gekeken!wordt!naar!de!totale!kosten!over!de!levensduur.!Het!is!dan!ook!de!meest!verstandige!keuze!om!–!
indien!mogelijk! –! extra! te! investeren! in!een! flexibele!basis! (in!dit! voorbeeld!de! ruwbouw!en!de!omhulling),!
zodat! de! transformaties! gedurende! de!
levensduur! binnen! die! basis! zo! efficiënt!
mogelijk! en! zonder! onnodig! verbruik! van!
middelen!kunnen!verlopen.!
!

!
Figuur 11 – Opbouw elementen kantoor 
(Worthington, 2001) 
!

!
Figuur 12 – Cumulatieve kosten per gebouwelement over de 
totale levensduur (Arge, 2005). 
!

Gebouwelement Technische levensduur 
Locatie Eeuwig 
Constructie 40 – 50 jaar 
Schil 20 – 25 jaar 
Installaties 15 – 20 jaar 
Invulling 5 – 10 jaar 
Systemen 3 jaar 
Inrichting Dagelijks 
Tabel 2 - Levenscyclus bouwelementen 
 (Worthington, 2001) 

Constructie 
& schil 

Installaties 
& systemen 

Invulling & 
inrichting 
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!
!
Fysieke!flexibiliteit!is!een!belangrijk!aspect!van!een!gebouw.!Ter!illustratie,!het!aantal!interne!verhuizingen!dat!
op! jaarbasis!plaatsvind!(churnYrate)! is!aanzienlijk!en!wordt!voor!grote!organisaties!geschat!op!60%!tot!100%!
van! de! medewerkers.! De! kosten! van! bijvoorbeeld! downYtime! en! meubilair! die! met! interne! verhuizing!
samenhangen!zijn!significant!maar!kunnen!beperkt!worden!door!het!gebruik!van!fysiek!flexibele!oplossingen!
als!modulaire,!geclusterde!aansluiting!(Gibson,!2001).!
!
Fysieke!flexibiliteit!biedt!het!kader!waarin!de!functie!van!het!gebouw!of!de!ruimte!geplaatst!en!verandert!kan!
worden.!Aspecten!die!van!belang!zijn!voor!deze!fysieke!flexibiliteit!staan!hieronder!opgesomd.!Dit!overzicht!is!
samengesteld!op!basis!van!diverse!onderzoeken!en!publicaties,!zie!tabel!4.!
!
4.2.2 FUNCTIONELE!FLEXIBILITEIT!
Net!als!voor!fysieke!flexibiliteit!bestaat!er!binnen!de!literatuur!(Arge,!2005;!Blakstad,!2001;!Gibson,!2000;!2001)!
geen!eenduidige!definitie!voor!functionele!flexibiliteit.!Gibson!(2000)!beschrijft!functionele!flexibiliteit!als!‘…de&
activiteiten& die& een& ruimte& of& gebouw& zou& kunnen& ondersteunen’.! Blakstad! (2001)! beschrijft! functionele!
flexibiliteit!als!‘…de&manier&waarop&organisaties&de&ruimte&gebruiken&en&de&functionele&mogelijkheden&van&deze&

ruimte’.! Op! basis! van! verschillende! omschrijvingen! is! de! volgende! omschrijving! gedefinieerd,! welke! in! dit!
onderzoek!gehanteerd!zal!worden:!
&

Functionele& flexibiliteit& betreft& de&mogelijkheden& die& een& gebouw& of& ruimte& biedt& om& deze& voor& andere&

activiteiten,&ander&gebruik&of&door&andere&gebruikers&te&gebruiken.&&

!
Hierbij! is! de! functionele! flexibiliteit,!met! name! in! de! vorm! van!multifunctionaliteit,! sterk! afhankelijk! van!de!
fysieke! flexibiliteit! –! de! aanpasbaarheid! het! ontwerp,! de! constructie,! de! omhulling! de! installaties! en! de!
invulling.!Kortom,!het!gaat!om!de!bruikbaarheid!van!een!ruimte!of!gebouw!en!de!eenvoud!waarmee!deze!zich!
aan! kan!passen! aan! een! veranderende! functie,! gebruiker! en/of! gebruik! en! het! beperken! van!de! kosten!die!
nodig!zijn!om!de!aanpassingen!door!te!voeren.!!
!
Voor! een! organisatie! kan! functionele! flexibiliteit! binnen! het! bedrijfsvastgoed! van! groot! belang! zijn.! Ter!
illustratie,!op!jaarbasis!verhuist!4%!van!de!Nederlandse!bedrijven.!Dit!komt!neer!op!18.000!bedrijven.!Hierbij!
verhuizen! ook! 200.000! medewerkers,! een! gemiddelde! van! 12! werkplekken! per! bedrijfsverhuizing!
(Rijksinstituut! voor! Volksgezondheid! en! Milieu,! 2007).! Een! significant! deel! van! deze! verhuizingen! zal! een!
bestaand! gebouw!betrekken! en!moet! dit! gebouw! aanpassen! zodat! de! primaire! bedrijfsprocessen! adequaat!
ondersteund!worden.!Hier!is!functionele!flexibiliteit!voor!nodig.! !

Gebouwelement % t.o.v. 
bouwkosten 

Kosten per 
levenscyclus 

Levenscyclus. 
per levensduur 

Totale kosten 
over levensduur 

% t.o.v. totale 
kosten levensduur 

Constructie 35% € 420.000,- 1 € 420.000,- 16% 
Schil 25% € 300.000,- 2 € 600.000,- 23% 
Installatie & sys. 20% € 240.000,- 3 € 720.000,- 28% 
Invulling 10% € 120.000,- 7 € 840.000,- 33% 
Overig 10% n.t.b. n.t.b. n.t.b n.t.b. 
Totaal    € 2.580.000,-  
Tabel 3 - Totale kosten per gebouwelement over de levensduur van een kantoor, bij bouwkosten á € 1.200.000,-. 
Kostprijzen en percentages zijn indicatief (Bouwkosten.nl, 2012). 
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Ontwerp Gebouwvorm x x x 
    

 Lay-out  
x x 

    
 Scheiding van functies x x 

   
x 

 
 Routing en bereikbaarheid  

x 
  

x 
  

 Verkavelbaarheid    
x 

 
x 

 
 Opdeelbaarheid werkvloer    

x 
  

x 
 Vrije indeelbaarheid   

x 
  

x 
 

 Bouwkundig stramien       
x 

 Mogelijkheid tot extra stramien       
x 

 Vloerbreedte  
x x x x x 

 
 Vloerdiepte x x x x x x 

 
 Verdiepingshoogte x x 

 
x x x 

 
 Posities bouwkundige elementen   x  x   
 Bruikbaar vloeroppervlak   

x 
    

 
 

       
Constructie Constructief grid  

x 
 

x x 
  

 Type draagstructuur     
x x 

 
 Posities dragende elementen   

x 
 

x 
  

 Belastbaarheid vloeren    
x 

   
 Brandwerende eigenschappen     x   
 Uitbreidbaarheid  

x 
  

x x x 
 

 
       

Schil Gevelstramien     
x 

  
 Vrijdragende gevel     

x 
  

 Aanpasbaarheid gevel    
x 

   
 Bouwfysische eigenschappen     

x x 
 

 
 

       
Installaties Installatietechnisch grid x 

     
x 

 Typen installaties x x 
  

x 
  

 Capaciteit  
x x 

  
x 

 
 Individuele regelbaarheid x 

    
x 

 
 Positie installaties    

x 
 

x 
 

 Bereikbaarheid installaties      
x 

 
 Separatie installaties     

x x 
 

 Modulariteit x 
 

x 
    

 Uitbreidbaarheid installaties      
x x 

 
 

       Invulling Interne aanpasbaarheid x x x 
    

 Vloer-, wand- en plafondsystemen      
x x 

 Akoestische eigenschappen     
x x 

 
 Brandwerende eigenschappen     

x x 
 

Tabel 4 – Aspecten van fysieke flexibiliteit. 
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De! aspecten! die! van! invloed! zijn! op! de! functionele! flexibiliteit! staan! in! tabel! 5! opgesomd.! Het! overzicht! is!
aangevuld!met! fysieke! flexibiliteitsaspecten!die!van! invloed!zijn!op!de! functionele! flexibiliteit.!Hiervoor! is!bij!
ieder!aspect!van!fysieke!flexibiliteit!de!vraag!gesteld:!!
!
‘Maakt&dit&aspect&een&gebouw&of&ruimte&geschikt&voor&verschillende&activiteiten,&gebruik&of&gebruikers?’.!
!
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Regelgeving Bestemmingsplan x x 
   

 Uitbreidingsmogelijkheden   
x 

  
 Bouwregelgeving  

x 
   

 
 

     
Locatie Mixed-use locatie x x 

   
 Voorzieningen in de omgeving x 

 
x 

  
 Bereikbaarheid met het OV x 

 
x 

  
 Bereikbaarheid met de auto x 

 
x 

  
 Parkeercapaciteit x 

 
x 

  
 

 
     

Gebouw Vrije indeelbaarheid   
x 

 
x 

 Algehele aanpasbaarheid   
x 

 
x 

Tabel 5 – Aspecten van functionele flexibiliteit 
!
4.2.3 FINANCIËLE!FLEXIBILITEIT!
Naast! de! fysieke! en! functionele! beperkingen! die! bedrijfsvastgoed! met! zich! mee! brengt,! zijn! er! ook! zowel!
contractuele! als! financiële! beperkingen.! Investeringen! in! vastgoed! zijn! doorgaans! hoog! en! overeenkomsten!
zijn! relatief! langdurig.!Dit!beperkt!de! financiële! flexibiliteit.!Hoewel!de! literatuur!over!dit!onderwerp!minder!
omvangrijk! is! als!over! fysieke!en! functionele! flexibiliteit,! is! ook! financiële! flexibiliteit! de! laatste! jaren! steeds!
belangrijker!geworden.!
!
Een! kenmerk! van! het! Nederlands! bedrijfsvastgoed! is! dat! bedrijven! vanuit! het! verleden! veelal! het!
bedrijfsvastgoed! in!eigen!bezit!hebben!(van!Meel,!2000).!Wanneer!bedrijven!veel!vraag!hebben!naar!fysieke!
en! functionele! flexibiliteit! is!dit! gunstig.!Doordat!bedrijven!het! vastgoed!zelf!bezitten,!hebben!ze!voldoende!
grip!op!het!vastgoed!om!de!aanpassingen!doorvoeren!die!ze!nodig!achten.!!
!
Ook! het! huren! van! bedrijfsvastgoed! is! sinds! de! jaren! ’80! in! Nederland! een! gebruikelijke! eigendomsvorm.!
Wanneer! het! bedrijfsvastgoed! gehuurd!wordt! zijn! de!mogelijkheden! een! stuk! beperkter! door! een!beperkte!
grip!om!aanpassingen!door! te! voeren.!Daar! tegenover! staat!dat!de! financiële! flexibiliteit! is! in!dit! geval! juist!
groter! is.! Desondanks! blijft! bij! huur! de! financiële! flexibiliteit! ook! vaak! beperkt! omdat! de! gemiddelde!
huurperiode! lange! tijd! zo’n! 10! jaar! was.! Onder! druk! van! de! vraag! gestuurde!markt! is! de! laatste! jaren! een!
kentering!te!zien!en!worden!kortere!huurcontracten!bespreekbaar.!
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Naast!het!terugbrengen!van!de!contractduur!brengt!ook!de!opkomst!van!het!‘service!kantoor’!meer!financiële!
flexibiliteit! voor! gebruikers.! Deze! eigendomsvorm! wordt! gekenmerkt! door! (extreem)korte! huurperiodes,!
waarbij!het!ook!mogelijk!is!om!bepaalde!services!af!te!nemen.!Voorbeelden!hiervan!zijn!Regus,!Seats2Meet!en!
Spaces.!Hier! is!het!ook!mogelijk! gebruik! te!maken!van!ondersteunende!voorzieningen!als!het! restaurant!en!
vergaderY!en!presentatieruimten.!
!
Tot! slot! is!er!de!mogelijkheid!om!de!huisvesting!uit! te!besteden.!
Hoewel!deze!vorm!in!Nederland!nog!niet!echt!voorkomt,!wordt!er!
in! Groot! Brittannië! wel! op! deze! manier! gewerkt.! Daar! is! deze!
vorm! voortgekomen! uit! het! zogenaamde! ‘private! finance!
initiatives’.!Op!basis!van!diverse!onderzoeken!kunnen!de!aspecten!
van!financiële!flexibiliteit!onderscheiden!worden,!zie!tabel!6.!
!
Tijdens! onderzoek! in! Groot! Brittannië! (O'Roarty,! 2001)! is! aan!
bedrijfsvastgoedmanagers! gevraagd! welke! financiële!
huisvestingsvorm! zij! als! meest! flexibel! beschouwen.! De! keuze!
bestond! uit! meest! gangbare! eigendomsvormen! in! Groot!
Brittannië;! eigendom,! 5! jarig,! 10! jarig,! 15! jarig! of! 15! met!
tussentijdse!clausules!om!de!5!en!10!jaar.!Hieruit! is!gebleken!dat!
een! 5Yjarig! huurcontract! gezien! wordt! als! de! meest! flexibele!
contractvorm.! Dit!werd! gevolgd! door! het! in! eigendom!hebben! van! het! vastgoed.! Hoewel! deze! rangorde! in!
Nederland! wellicht! af! kan! wijken! van! die! in! GrootYBrittannië,! aangezien! Nederlandse! bedrijven! vanuit! het!
verleden!het!vastgoed!vaker! in!eigendom!hebben,!stijgt!de!vraag!naar!flexibele,!kortlopende!huurcontracten!
hier!ook.!In!2010!nam!het!aantal!kortlopende!huurcontracten!toe!met!200%!(Vastgoedmarkt!Research,!2012).!
!
De!wens! tot!meer! financiële! flexibiliteit!wordt!verder!onderschreven!met!het!antwoord!op!de!vraag!wat!de!
respondenten! extra! zouden!willen! betalen! voor! flexibele! huurcontracten! (d.w.z.! 5Yjarige! huurcontracten,! of!
15Yjarige!met!om!de!5!jaar!mogelijkheid!tot!opzegging).!Bijna!75%!van!de!respondenten!is!bereid!meer!huur!te!
betalen!voor!flexibele!huurcontracten!voor!het!hoofdkantoor.!Voor!satellietkantoren!is!deze!bereidheid!zelfs!
85%.! De! belangrijkste! motivaties! voor! het! kiezen! voor! financiële! flexibiliteit! hebben! in! de! eerste! plaats! te!
maken!met!de!mogelijkheid!om!het!bedrijf!te!verhuizen!naar!een!andere!locatie!(markt),!en!pas!op!de!tweede!
plaats!vanwege!financieel!voordeel!(O'Roarty,!2001).!
!
!
!
4.3 FLEXIBILITEIT!OP!PORTFOLIONIVEAU!
Om!de!juiste!mate!en!vorm!van!vereiste!flexibiliteit!te!bepalen!is!het!van!belang!om!deze!op!portfolioniveau!te!
inventariseren.!Ter!illustratie,!hoewel!het!voor!fysieke!en!functionele!flexibiliteit!zinvol!kan!zijn!om!vastgoed!in!
eigendom! te!hebben!–!het! staat! dan! immers! vrij! om!aanpassingen!door! te! voeren!–! komt!dit! de! financiële!
flexibiliteit!wellicht!niet!ten!goede.!Een!portfolioYbrede!analyse!is!dan!ook!noodzakelijk!om!te!bepalen!welke!
flexibiliteitsvormen! relevant! zijn! voor! specifieke! objecten.! Gibson! (2001;! 2000)! heeft! hiervoor! een! theorie!
geformuleerd.!Deze! theorie!gaat!uit! van!2!of!3! lagen,!waarbij!deze!verschillende! lagen!een!andere!mate!en!
vorm!van!flexibiliteit!behoeven,!zie!figuur!13.!
!
!
!
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Eigendomsvorm x x x  
Financieringsvorm   x x 
Contractduur x x x  
Clausules  x x  
Services  x x  
Tabel 6 – Aspecten van financiële flexibiliteit 
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!
De! kern! wordt! hierbij! gevormd! door! bedrijfsvastgoed! dat! van! strategisch! belang! is,! zoals! bijvoorbeeld! het!
hoofdkantoor!en!essentieel,!specifiek!bedrijfsvastgoed!zoals!onderzoeksfaciliteiten.!Bij!dit!bedrijfsvastgoed!is!
het! van! belang! om! controle! te! hebben.! Hierdoor! hebben! bedrijven! de! mogelijkheid! om! benodigde!
aanpassingen! ten! aanzien! van! de! fysieke! en! functionele! flexibiliteit! door! te! kunnen! voeren! en! zo! de!
veranderende!primaire!bedrijfsprocessen!te!kunnen!blijven!faciliteren.!
!
De!volgende! laag!bestaat!uit!gebouwen!die!ondersteuning!bieden!aan!de!primaire!bedrijfsactiviteiten,!maar!
waarbij!de!noodzaak!afhankelijk!zijn!van!fluctuatie!van!productie!of!bezetting.!Deze!gebouwen!hebben!geen!
bijzondere!fysieke!of!functionele!flexibiliteit!nodig!hebben,!maar!juist!financiële!flexibiliteit.!Het! in!eigendom!
hebben!van!het!object!is!dan!ook!niet!nodig!maar!kortere!huurcontracten!des!te!meer.!Dit!geeft!bedrijven!de!
mogelijkheid! ‘mobiel’! te! blijven! en! onnodige! (huisvestings)kosten,! bijvoorbeeld! als! gevolg! van! fluctuatie,! te!
beperken.!
!
De! laatste! laag!bestaat!uit! (specifieke)!voorzieningen!die! incidenteel!gebruikt!kunnen!worden.!Deze!worden!
dan! ook! betaald! naar! gebruik.! TrainingsY! en! conferentiefaciliteiten!maar! ook! service! kantoorYconcepten! als!
Seats2meet,!Spaces,!Igluu!en!Regus!etc.!zijn!hier!voorbeelden!van.!Deze!laatste!voorbeelden!bieden!bedrijven!
de!basis!waar!experimentele!projecten!opgezet!kunnen!worden!(en!snel!opgeheven!kunnen!worden!als!nodig)!
en!nieuwe!markten!betreden!kunnen!worden.!
!
Met!de!classificatie!van!het!portfolio!in!afzonderlijke!‘lagen’!met!specifieke!doelstellingen!kan!bepaald!worden!
waar! welke! vorm! van! flexibiliteit! nodig! is:! flexibiliteit! om! het! gebouw! aan! te! passen! aan! de! behoeften! of!
flexibiliteit!om!een!gebouw!eenvoudig!te!kunnen!betrekken!en!af!te!kunnen!stoten.!
!
De!toewijzing!tot!een!specifieke! laag!hangt!samen!met!bepaalde!consequenties!voor!de!gewenste!financiële!
flexibiliteit.! De! aspecten! die! van! invloed! zijn! op! de! financiële! flexibiliteit! (eigendomsvorm,! contractduur! en!
uitbesteding!van!services)!zijn!dan!ook!in!een!vroeg!stadium,!en!los!van!‘Het!Nieuwe!Werken’,!van!belang.!Het!
toewijzen!van!een!gebouw!aan!een!bepaalde!laag!van!het!portfolio!staat!immers!los!van!de!(organisatie)!van!
de!activiteiten!die!daarbinnen!plaatsvinden.!!
!
De! aspecten! die! de! financiële! flexibiliteit! van! het! vastgoed! beïnvloeden!worden! dan! ook! gekoppeld! aan! de!
portfoliostrategie! en! worden! niet! meegenomen! in! het! onderzoek! naar! de! relaties! tussen! flexibel!
bedrijfsvastgoed!en!de!ondersteuning!van!‘Het!Nieuwe!Werken’.!
!
!

!
Figuur 13 – Lagen van flexibiliteit binnen een bedrijfsvastgoedportfolio 
(Gibson, 2001). 
!
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4.4 WAARDERING!&!WAARDE!VAN!FLEXIBILITEIT!
De!vraag!naar!meer!flexibel!bedrijfsvastgoed,!zowel!functioneel!als!fysiek,!blijkt!uit!onderzoek!van!Arge!(2005).!
In! dit! onderzoek! is! aan! bedrijven! die! vastgoed! ontwikkelen! voor! eigen! gebruik,! bedrijven! die! vastgoed!
ontwikkelen! en! vervolgens! verhuren! en! managen! en! bedrijven! die! vastgoed! ontwikkelen! voor! verkoop!
gevraagd!welke!toegevoegde!waarde!zij!in!flexibiliteit!zien.!!
!
!
Opvallend!is!dat!70%!van!de!bedrijven!die!vastgoed!ontwikkelen!voor!eigen!gebruik!veel!waarde!hechten!aan!
fysieke!en!functionele!flexibiliteit!en!hier!ook!bereid!zijn!in!te!investeren.!Hieruit!kan!worden!opgemaakt!dat!
gebruikers!het!belang!van!flexibiliteit!dan!ook!goed!kennen!en!waarderen.!!
!
De!partijen!die!vastgoed!ontwikkelen!om!vervolgens!te!verhuren!en!te!managen!zien!veel!minder!toegevoegde!
waarde! in! flexibiliteit.!Hier!blijkt!dat!maar!55%!bereid! is!om!extra! te! investeren! in! flexibiliteit.!De! reden!dat!
door!deze!groep!beperkt!wordt!geïnvesteerd!in!vastgoed!komt!voort!uit!het!feit!dat!ze!niet!goed!weten!hoe!ze!
deze! flexibiliteit! kunnen! verrekenen! in! de! huurprijzen.! Daardoor! zijn! ze! bang! dat! de! extra! investering! niet!
rendabel! zal! blijken.! Desondanks! ziet! Arge!wel! dat! het! bewustzijn! van! de!wens! van! de! gebruiker! langzaam!
door! begint! te! dringen! bij! commerciële! ontwikkelaars/verhuurders,! omdat! de! huurders! wel! bereid! blijken!
meer!te!betalen!voor!flexibel!vastgoed.!Deze!bereidheid!blijkt!uit!het!onderzoek!van!O’Roarty!(2001).!
!
Tot!slot!de!laatste!groep!de!groep!die!vastgoed!ontwikkelt!om!vervolgens!te!verkopen.!Arge!noemt!deze!groep!
de!‘hitYandYrunYgroep’.!Maar!38%!van!deze!groep!is!bereid!om!te!investeren!in!flexibiliteit.!De!reden!hierachter!
kan!gevonden!worden!in!het!feit!dat!deze!toegevoegde!flexibiliteit!nog!niet!goed!gewaardeerd!kan!worden!in!
de!taxatie!van!het!vastgoed.!Dit!wordt!bevestigd!door!het!onderzoek!van!French!(2001).!Ontwikkelaars!voor!
verkoop!zijn!dan!ook!bang!dat!de!extra!investering!niet!rendabel!zal!blijken,!zo!concludeert!Arge.!
!
Kortom,! de! vraag! naar! fysieke,! functionele! en! financiële! flexibiliteit! is! groot! onder! gebruikers.! Desondanks!
blijkt!dat!ontwikkelaars!voor!verhuur!en!verkoop!vaak!terughoudend!zijn!om!te!investeren!in!deze!flexibiliteit.!
Gelet!op!de!bereidheid!van!gebruikers!om!extra!te!betalen!voor!deze!flexibiliteit!lijkt!deze!terughoudendheid!
ongegrond.! Ook! de! gevreesde! huurderving! voor! verhuurders! van! bedrijfsvastgoed! kan! deels! beperkt! kan!
worden,! juist! door! het! investeren! in! fysieke! en! functionele! flexibiliteit.! Het! bedrijfsvastgoed! is! dan! immers!
geschikt! voor! een! bredere! doelgroep.! Hoewel! de! taxatiemethoden! nog! wel! een! obstakel! vormen! voor! het!
waarderen!van!flexibel!vastgoed!(French,!2001)!lijkt!met!name!de!doorvoering!van!meer!financiële!flexibiliteit!
een!kwestie!van!mentaliteitsverandering!te!zijn.!
!
!
!
4.5 RESUMÉ!
Gibson! (2001)! beschrijft! een! 5Ytal! uitdagingen! waar! bedrijfsvastgoedmanagers! in! de! huidige,! snel!
ontwikkelende!wereld!mee! te!maken!hebben.!Bedrijfsvastgoedmanagers! zoeken!naar!meer! flexibiliteit! voor!
het! bedrijfsvastgoed!om!deze!ontwikkelingen! te! kunnen!blijven! faciliteren!en!de!primaire!bedrijfsprocessen!
adequaat!te!blijven!ondersteunen.!Hierbij! is!het!van!belang!te!begrijpen!op!welke!manieren!deze!flexibiliteit!
tot!stand!kan!komen.!
!
Maatregelen!voor!flexibiliteit!kunnen!over!3!groepen!verdeeld!worden!maatregelen!voor!fysieke,!functionele!
of!financiële!flexibiliteit!(Gibson,!2000;!2001).!Fysieke!flexibiliteit!kan!gedefinieerd!worden!als:!
!
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Fysieke&flexibiliteit&is&het&vermogen&van&een&gebouw&of&ruimte&om&aan&te&passen&aan&veranderend&gebruik,&

eigendom&of& omgeving,& bekeken& vanuit& het& ontwerp,& de& constructie,& de& omhulling,& de& installaties& en& de&

invulling.&

!
Volgens! deze! definitie! hangt! fysieke! flexibiliteit! sterk! samen! met! de! gebouwonderdelen! en! de! fysieke!
eigenschappen! van! deze! gebouwonderdelen.! Hierbij! is! de! theorie! dat! de! afzonderlijke! gebouwonderdelen!
(locatie,! constructie,! omhulling,! installaties! en! invulling)! ieder! een! verschillende! levensduur! hebben!
(Worthington,!2001).!Door!een!goed!ontwerp!en!een!goede!scheiding!van!de!verschillende!gebouwonderdelen!
is! het! mogelijk! om! vernieuwing! en/of! transformaties! van! gebouwdelen! met! een! kortere! levensduur! zo!
efficiënt! mogelijk! doorgang! te! laten! vinden! binnen! de! andere! gebouwonderdelen! (Arge,! 2005).! Een! extra!
initiële! investering! in! fysieke! flexibiliteit! kan! op! termijn! juist! rendabel! blijken,! bekeken! over! de! totale!
levensduur!van!het!gebouw.!Fysieke!flexibiliteit!biedt!bedrijfsvastgoedmanagers!de!mogelijkheid!het!gebouw!
makkelijk! aan! te! passen! aan! de! ontwikkelingen,! om! zo! het! primaire! bedrijfsproces! optimaal! te! blijven!
ondersteunen.!
!
Functionele!flexibiliteit!kan!gedefinieerd!worden!als:!
!

Functionele& flexibiliteit& betreft& de&mogelijkheden& die& een& gebouw& of& ruimte& biedt& om& deze& voor& andere&

activiteiten,&ander&gebruik&of&door&andere&gebruikers&te&gebruiken.&&

!
Vanuit! deze! definitie! behelst! functionele! flexibiliteit! voornamelijk! multifunctionaliteit.! Het! gaat! om! de!
bruikbaarheid! van! een! ruimte! of! een! gebouw! en! de! eenvoud!waarmee! deze! zich! aan! kan! passen! aan! een!
veranderende! functie,! gebruiker! of! gebruik.! Op! deze!manier! is! functionele! flexibiliteit! sterk! afhankelijk! van!
fysieke! flexibiliteit.!Maar! functionele! flexibiliteit! gaat! verder! als! enkel! op! gebouwniveau.!Ook! de! locatie,! de!
omgeving!en!bouwregelgeving!zijn!van!invloed!op!de!functionele!flexibiliteit.!
!
Financiële!flexibiliteit!draagt!bij!aan!de!wijze!waarop!op!contractueel!niveau!en!financieringsniveau!omgegaan!
kan!worden!met!veranderingen!op!gebouwY!en!portfolioniveau.!Wanneer!het!vastgoed!bedoeld!is!voor!eigen!
gebruik! blijkt! dat! met! name! kortere! huurcontracten! gewaardeerd! worden! als! maatregel! om! het!
bedrijfsvastgoed! in! financiële! zin! flexibeler! te! maken! (O'Roarty,! 2001).! Uit! ditzelfde! onderzoek! blijkt! dat!
bedrijfsvastgoedmanagers!bereid!zijn!meer!te!betalen!voor!deze!financiële!flexibiliteit.!Wanneer!het!vastgoed!
bedoeld!is!als!investering,!zijn!bedrijfsvastgoedmanagers!een!stuk!terughoudender!in!het!implementeren!van!
flexibiliteit!aangezien!ze!bang!zijn!dat!de!extra!investering!in!flexibel!bedrijfsvastgoed!niet!terug!verdient!kan!
worden.!
!
Aan! de! hand! van! literatuuronderzoek! zijn! diverse! aspecten! geïdentificeerd! die! van! invloed! zijn! op! de! 3!
verschillende!flexibiliteitsvormen.!
!
Op!de!vraag!waar!en!welke!vorm!van!flexibiliteit!gewenst!is,!beschrijft!Gibson!(2000;!2001;!2003)!een!drietal!
schaalniveaus!binnen!een!portfolio.!De!kern!vormt!hierbij!het!hart!van!het!bedrijf.!Strategisch!bedrijfsvastgoed,!
zoals! het! hoofdkantoor,! essentiële! R&DYfaciliteiten! en/of! markante! locaties,! wordt! hiertoe! gerekend.! Een!
bedrijf!zal!hier!niet!snel!afstand!van!doen!en!financiële!flexibiliteit!is!dan!ook!niet!van!groot!belang.!Fysieke!en!
functionele!flexibiliteit!des!te!meer.!!
!
Onder!de! tweede! laag!worden!de! faciliteiten! gerekend!die!niet! van! strategisch!belang! zijn! voor!het!bedrijf,!
maar!wel! nodig! zijn,! bijvoorbeeld! om! tijdelijke! expansie! op! te! vangen.!Hier! speelt! functionele! en! financiële!
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flexibiliteit!een!belangrijke!rol.!Functionele!flexibiliteit!is!nodig!zodat!de!faciliteiten!door!andere!gebruikers!of!
voor!ander!gebruik!geschikt! is,!wanneer!ze!overbodig!zijn!geraakt.!Financiële!flexibiliteit! is!van!belang,!zodat!
de!faciliteiten!afgestoten!kunnen!worden!indien!ze!niet!meer!voldoen!of!nodig!zijn.!
!
Tot! slot! is! er! het! derde! schaalniveau.! Onder! dit! niveau! vallen! specifieke! faciliteiten,! zoals! trainingsY! en!
conferentievoorzieningen,! die! incidenteel! gebruikt!worden.! Hiervoor! is!met! name! financiële! flexibiliteit! van!
belang.!Er!wordt!enkel!betaald!voor!de!tijd!waarin!het!bedrijf!gebruikt!maakt!van!de!faciliteiten.!!
Aangezien! de! aspecten! van! financiële! flexibiliteit! gekoppeld! zijn! aan! de! portfoliostrategie,! zijn! ze! niet! van!
invloed!op!de!ondersteuning!die!door!het!bedrijfsvastgoed!aan! ‘Het!Nieuwe!Werken’! geboden!wordt.!Deze!
aspecten!worden!dan!ook!niet!verder!in!het!onderzoek!meegenomen.! !
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5 ONDERZOEKSOPZET!
Nu! de! doelen! en! maatregelen! voor! ‘Het! Nieuwe! Werken’! en! de! aspecten! die! de! flexibiliteit! van! het!
bedrijfsvastgoed! beïnvloeden! geïdentificeerd! zijn,! is! het! mogelijk! om! de! relaties! tussen! beide! groepen! te!
onderzoeken.! Hiervoor! is! een! kwalitatief! onderzoek! opgezet.! De! uitkomsten! van! dit! onderzoek! worden!
vervolgens! geanalyseerd,! waarna! er! conclusies! getrokken! kunnen! worden! over! de! manier! waarop! flexibel!
bedrijfsvastgoed!ondersteuning!kan!bieden!aan! ‘Het!Nieuwe!Werken’.! In!dit!hoofdstuk!worden!de!volgende!
vragen!beantwoord:!
!

! Welke!keuzes!zijn!gemaakt!met!betrekking!tot!de!onderzoekY!en!interviewopzet?!
! Wie!zijn!geïnterviewd!en!waarom!is!voor!deze!respondenten!gekozen?!
! Hoe!worden!de!data!geanalyseerd?!

!
!
!
5.1 MOTIEF!&!OPZET!VOOR!EEN!KWALITATIEF!ONDERZOEK!
Uit! de! literatuur! blijkt! dat! er! reeds! concrete! kennis! bestaat! over! zowel! ‘Het! Nieuwe!Werken’! als! over! de!
aspecten!die!de!flexibiliteit!van!bedrijfsvastgoed!beïnvloeden.!Om!inzicht!te!bieden!in!de!wijze!waarop!flexibel!
bedrijfsvastgoed!in!staat!is!om!ondersteuning!te!bieden!aan!‘Het!Nieuwe!Werken’!is!echter!verder!onderzoek!
noodzakelijk.! Dit! onderzoek! tracht! de! relatie! tussen! beide! onderzoeksgebieden! in! kaart! te! brengen! en!
probeert!hierbij!dieper!in!te!gaan!op!de!praktische!uitwerking!van!deze!onderlinge!relatie.!!
!
Gelet!op!de!noodzaak! tot! verder!onderzoek!naar!de! relatie! tussen! flexibel!bedrijfsvastgoed!en! ‘Het!Nieuwe!
Werken’!is!gekozen!voor!een!exploratieve,!kwalitatieve!onderzoeksopzet.!Deze!onderzoekvorm!is!geschikt!om!
het! ‘hoe! en! waarom’! in! kaart! te! brengen! (Baarda! &! de! Goede,! 2006).! Het! onderzoek! heeft! de! volgende!
kenmerken!
!

! Het!betreft!een!semigestructureerd!onderzoek:!het!onderzoek!is!gestructureerd!aan!de!hand!van!een!
vragenlijst.! Respondenten! is! gevraagd! naar! het! (mogelijke)! belang! van! de! gedefinieerde!
flexibiliteitsaspecten!voor!de!maatregelen!voor! ‘Het!Nieuwe!Werken’.!De!mate!van!belang! is!hierbij!
beoordeeld! aan!de!hand! van!een!5Ypunts!beoordelingsschaal.!Daarnaast! bestaat! het! onderzoek!uit!
een!open!interview,!waarin!de!respondenten!is!gevraagd!naar!hun!visie!op!de!beoordelingen!die!ze!
gegeven!hebben!binnen!het!gestructureerde!deel!van!het!onderzoek.!!

! Er! is! gekozen! voor! individuele! interviews! in! plaats! van! groepsinterviews! om! de! respondenten! de!
mogelijkheid!te!geven!hun!persoonlijke!visie!toe!te!lichten.!Daarnaast!zou!een!groepssessie,!gelet!op!
het!karakter!van!de!vragen,!te!veel!tijd!vragen!en!het!interview!mogelijk!nog!complexer!maken.!!

! Tot! slot! is! gekozen! voor! faceYtoYface! interviews.! Hiertoe! is! besloten! vanwege! de! lengte! van! de!
interviews!en!de!mogelijkheid!om!direct!te!reageren!op!vragen!of!onduidelijkheden!en!om!de!open!
vragen!beter!te!kunnen!sturen.!

!
Met!deze!onderzoeksopzet!wordt!getracht!het!belang!van!de!aspecten!die!van! invloed!zijn!op!de!flexibiliteit!
van!het!bedrijfsvastgoed!voor!de!maatregelen!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’!te!kwantificeren!en!te!categoriseren!
en! daarnaast! de! persoonlijke! kennis! van! respondenten! te! gebruiken! om! een! praktisch,!
beslissingsondersteunend!instrument!te!vormen.!
!
!
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De! geïdentificeerde! aspecten! die! van! invloed! zijn! op! de! flexibiliteit! van! het! bedrijfsvastgoed! zijn! breed! en!
hebben!regelmatig!een!overlapping!met!elkaar.!Om!onnodige!en!storende!herhaling!binnen!het!onderzoek!en!
tijdens! de! interviews! te! vermijden! zijn! aspecten! met! een! grote! overlap! geclusterd.! Zo! zijn! de! aspecten!
‘vloerdiepte’,!‘vloerbreedte’!en!‘verdiepingshoogte’!geclusterd!onder!het!nieuwe!aspect!‘vloerafmetingen’.!Dit!
aspect!omvat!dan!alle!ruimtelijke!afmetingen!van!de!werkvloer.!Een!ander!voorbeeld! is!de!clustering!van!de!
aspecten! ‘constructief! grid’,! ‘gevelstramien’! en! ‘installatietechnisch! grid’! onder! het! aspect! ‘bouwkundig!
stramien’. Deze!aspecten!zijn!geclusterd!omdat!ze!allemaal!afhankelijk!zijn!van!het!bouwkundig!stramien!en!
samen!hangen!met!de!gehanteerde!maatsystematiek.!!
!
!
!
5.2 INTERVIEWOPZET!
Er! zijn! 2! proefinterviews! gehouden! om! de! optimale! onderzoeksopzet! te! bepalen.! Zo! bleek! een! gedegen!
introductie!noodzakelijk!om!de!respondenten!binnen!enkele!minuten!te!introduceren!in!de!relatief!complexe!
invalshoek! van! het! onderzoek.! Uit! de! proefinterviews! bleek! dat! de! nadruk! van! de! introductie! niet! op! de!
maatregelen!voor! ‘Het!Nieuwe!Werken’!zelf!moet! liggen,!maar! juist!op!het!belang!van!aanpasbaarheid!voor!
deze!maatregelen.!Ook!moet!duidelijk! toegelicht!worden!waarom!er!onderscheid!wordt! gemaakt! tussen!de!
verschillende!maatregelen!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’.!Om!de!uniformiteit!van!de!introductie!te!garanderen!is!
ervoor! gekozen! deze! uit! te! schrijven! en! puntsgewijs! voor! de! respondenten! toe! te! lichten.! Na! een! aantal!
revisies!is!een!introductie!opgesteld!die!door!diverse!respondenten!als!helder!en!bruikbaar!is!omschreven.!
!
Uit! de! proefinterviews! bleek! ook! dat! de! aspecten! die! van! invloed! zijn! op! de! flexibiliteit! van! het!
bedrijfsvastgoed!nog!te!breed!en!te!uitgebreid!waren,!waardoor!de!interviews!te!veel!tijd!in!beslag!namen.!De!
reeds!genoemde!clustering!van!deze!aspecten!is!nogmaals!doorlopen!om!de!interviewduur!in!te!korten!tot!een!
acceptabele!60!minuten.!!
!
Een!overzicht!van!de!alle!geclusterde!aspecten,!zowel!van!de!clustering!vóór!als!na!de!proefinterviews,!en!de!
grond!waarop!ze!geclusterd!zijn,!is!bijgevoegd!in!bijlage!1.!Voor!de!onderbouwing!van!de!clustering!is!gebruik!
gemaakt! van! Jellema!Hogere!Bouwkunde! (Hofkes,! Brinksma,! van!Tol,! Bonebakker,! Flapper,!&! Zimmermann,!
2005).!
!
In!eerste! instantie!was!het! interview!opgezet!rond!de!verschillende!maatregelen!voor! ‘Het!Nieuwe!Werken’.!
Per!maatregel!zouden!de!aspecten!die!van!invloed!zijn!op!de!flexibiliteit!van!het!bedrijfsvastgoed!beoordeeld!
worden.! Met! deze! opzet! bleek! het! voor! de! respondenten! echter! moeilijk! om! dieper! in! te! gaan! op! de!
onderlinge! dynamiek! tussen! de! verschillende! maatregelen! voor! ‘Het! Nieuwe!Werken’.! Het! duurde! te! lang!
voordat! hetzelfde! aspect! terug! kwam! voor! een! andere! maatregel,! waardoor! respondenten! een! mogelijke!
relatie!al!vergeten!waren.!Daarnaast!kostte!de!introductie!van!het!onderzoek,!de!eerste!maatregel!voor!‘Het!
Nieuwe!Werken’!en!de!toelichting!op!de!verschillende!aspecten!te!veel!tijd.!Hierdoor!kregen!respondenten!te!
snel,!te!veel!informatie.!Dit!kwam!de!duidelijkheid!en!concentratie!niet!ten!goede.!!
!
Om! bovengenoemde! redenen! is! ervoor! gekozen! om! het! interview! anders! op! te! zetten,! dit! maal! met! de!
aspecten! van! invloed! op! de! flexibiliteit! van! het! bedrijfsvastgoed! als! uitgangspunt.! Hierbij! is! per! aspect! het!
belang!voor!de!verschillende!maatregelen!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’!beoordeeld.!Deze!opzet!bleek!duidelijker!
voor!de!respondenten!door!de!kortere!introductie.!Daarnaast!gingen!respondenten!dieper!in!op!de!onderlinge!
dynamiek! tussen!de!maatregelen!voor! ‘Het!Nieuwe!Werken’!dan!voorheen,!aangezien!deze!maatregelen!nu!
direct!na!elkaar!beoordeeld!werden!(bijvoorbeeld:!“…het&comfort&van&de&werkomgeving&is&van&belang&voor&de&
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bruikbaarheid&van&de&flexibele&werkplekken”).!Doordat!de!interviewer!bij!de!beoordeling!van!de!aspecten!ook!
refereerde! aan! de! beoordeling! van! eerdere! aspecten,! konden! respondenten! ook! hun! visie! geven! op! de!
onderlinge!dynamiek!tussen!de!verschillende!aspecten!van!invloed!op!de!flexibiliteit!van!het!bedrijfsvastgoed!
(bijvoorbeeld:!“…het&gekozen&installatieconcept&is&van&invloed&op&de&regelbaarheid&van&de&installatie”).!Tot!slot!
gaven! respondenten! ook! hun! visie! op! de! praktische! uitwerking! van! de! flexibiliteitsaspecten! (bijvoorbeeld:!
“…nabehandelende& installatieIunits& zijn& nodig& om&de& gewenste& regelbaarheid& van& de& installaties&mogelijk& te&

maken”).!!
!
De!beoordeling!van!de!mate!van!belang!van!de!verschillende!aspecten,!die!van!invloed!zijn!op!de!flexibiliteit!
van!het!bedrijfsvastgoed,!voor!de!verschillende!maatregelen!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’!gebeurt!aan!de!hand!
van!een!5Ypuntsschaal.! Een!3Ypuntsschaal! zou! te!weinig!nuance!kunnen!bieden!aan!de!dataYanalyse,! terwijl!
een! 7Ypuntsschaal! tot! gevolg! zou! hebben! dat! respondenten! zelden! de! uitersten! kiezen! en! er!minder! harde!
conclusies!getrokken!kunnen!worden.!Er!is!gekozen!voor!een!oneven!aantal!schalen!om!de!respondenten!niet!
in!een!richting!te!duwen,!bijvoorbeeld!bij!een!case!specifiek!belang.!Dit!zou!mogelijk!de!visie!op!de!onderlinge!
dynamiek!tussen!de!aspecten!kunnen!beïnvloeden.!De!genoemde!5Ypunts!beoordelingsschaal!loopt!van!‘niet!
van!belang’!tot!‘zeer!van!belang’.!Het!beoordelingsformulier!dat!tijdens!de!interviews!gehanteerd!is,!inclusief!
toelichting!en!verklaringen,!is!bijgevoegd!als!bijlage!2.!!
!
!
!
5.3 RESPONDENTEN!
De!onderzoekspopulatie! bestaat! uit! 2! groepen! respondenten!met! een! gezamenlijk! kenmerk:! bouwkundigen!
die!actief!werken!aan!de!bedrijfsspecifieke!uitwerking!‘Het!Nieuwe!Werken’,!binnen!de!kaders!van!het!beheer!
en! management! van! bedrijfsvastgoed.! De! populatie! bestaat! enerzijds! uit! consultants! die! adviseren! in!
huisvestingsstrategieën,!zoals!‘Het!Nieuwe!Werken’.!Anderzijds!bestaat!de!populatie!uit!gebruikers!die!werken!
volgens! de! principes! van! ‘Het! Nieuwe! Werken’! en! binnen! de! organisatie! actief! bezig! zijn! het! beheer! en!
management! van! de! bedrijfsspecifieke! uitwerking! van! het! werkconcept.! Een! tussenvorm! is! ook! mogelijk:!
consultants!die!zelf!werken!volgens!de!principes!van!‘Het!Nieuwe!Werken’!en!daardoor!ervaring!hebben!met!
de!praktische!implicaties!van!het!werkconcept.!
!
Groep Functie Organisatie 
Consultant Directeur Center for People and Buildings 
 Real Estate Strategy Consultant (3 respondenten) Coresta Healthcare 
 Consultant Engineering Coresta Total Engineering 
Consultant & 
gebruiker 

Adviseur Adviesgroep Zorg(huisvesting) Twynstra Gudde 
Directeur VEG Office 

 Senior Workplace Consultant CB Richard Ellis 
 Senior Adviseur Huisvesting en ‘Het Nieuwe Werken’ YNNO 
Gebruiker Beleidsadviseur / Projectleider Orbis Medisch- en Zorgcentrum 
 Projectleider Woningstichting Nijkerk 
 Projectleider Bouw, Inbouw & Inrichting Ricoh Nederland 
 Senior Contractmanager Kromhout Kazerne Ministerie van Defensie 
Tabel 7 – Functie en organisatie van de 13 geïnterviewde respondenten. 
!
Voor!de!selectie!van!de!respondenten!is!gebruik!gemaakt!van!contacten!van!Coresta!Group!en!de!Technische!
Universiteit! Eindhoven.! De! geselecteerde! respondenten! voldoen! aan! 2! criteria:! respondenten! hebben! een!
bouwkundige! opleiding! en/of! achtergrond! en! respondenten! hebben! ervaring! met! de! principes! van! ‘Het!
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Nieuwe!Werken’! (vanuit! de! rol! van! consultant! of! als! beheerder/gebruiker).! Hoewel! een! dergelijke! selecte!
steekproef!geen!representatieve!weergave!van!de!totale!onderzoekspopulatie!garandeert! is!het!een!voor!de!
hand!liggende!selectiemethode,!gelet!op!de!beperkingen!van!dit!onderzoek.!!
!
Respondenten! zijn! persoonlijk! of! door! middel! van! eYmail! benaderd! om! te! participeren! in! het! onderzoek.!
Hierbij!werd!ook!de!achtergrond!en!het!doel!van!het!onderzoek!kort!toegelicht.!Tabel!7!laat!de!functies!van!de!
participerende! respondenten! zien,! alsook! de! desbetreffende! organisaties! waarvoor! de! respondenten!
werkzaam!zijn.!De!senioriteit!van!veel!van!de!respondenten!geeft!blijk!van!hun!ervaring.!
!
!
!
5.4 DATAYANALYSE!
Met! behulp! van! de! interviews! worden! twee! typen! data! verzameld;! ordinale! en! nominale! data.! In! het!
onderzoek! worden! ordinale! data! gebruikt! om! (rang)orde! aan! te! brengen! in! de! mate! waarin! de!
flexibiliteitsaspecten!van!belang!zijn!voor!de!verschillende!maatregelen!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’.!Aan!deze!
beoordeling!wordt!een!score!gekoppeld!‘niet!van!belang’!(1),!‘gering!van!belang’!(2),!‘beperkt!van!belang’!(3),!
‘van!belang’!(4)!en!‘zeer!van!belang’!(5).!!
!
De! scores! worden! verzameld! en! de! mediaan! en! range! worden! bepaald! (nonYparametrische!
frequentieberekeningen).!Zo!ontstaat!een!rangschikking!van!de!belangen!die!de!respondenten!hechten!aan!de!
verschillende! aspecten! voor! de! verschillende!maatregelen! voor! ‘Het! Nieuwe!Werken’.! Flexibiliteitsaspecten!
die! van! ‘gering! belang’! of! ‘niet! van! belang’! worden! geacht! (mediaan! <! 3,0)! worden! slechts! beperkt!
geanalyseerd.! Deze! aspecten! worden! immers! door! de! respondenten! van! onbeduidend! belang! geacht! en!
hebben! daarmee! geen! plaats! in! een! beslissingsondersteunend! instrument.! Gelet! op! het! grote! aantal!
beoordelingen!kan!op!deze!manier!genuanceerder!gekeken!worden!naar!de!aspecten!die!door!respondenten!
wél!van!belang!geacht!worden.!
!
Vervolgens!worden!de!nominale!data!geanalyseerd!van!de!aspecten!die!wel!van!belang!geacht!worden.!In!het!
onderzoek!worden!deze!data!gehaald!uit!de!toelichting!van!respondenten!op!de!beoordelingen!van!de!mate!
van!belang.!De!nominale!data!zijn!bedoeld!om!onderscheid!aan!te!brengen!tussen!de!verschillende!visies!van!
de! respondenten! op! de! praktische! uitwerking! van! de! beoordeling.! Zoals! reeds! aangegeven! bestaat! de!
toelichting!van!de!respondenten!zowel!uit!hun!kijk!op!de!praktische!uitvoering!van!de!aspecten!zelf,!als!op!de!
onderlinge! dynamiek! tussen! de! verschillende! aspecten! die! van! invloed! zijn! op! de! flexibiliteit! van! het!
bedrijfsvastgoed!en!tussen!de!verschillende!maatregelen!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’.!!
!
Tijdens!de!eerste!stap!van!de!nominale!dataYanalyse!wordt!gezocht!naar!centrale!thema’s!binnen!de!responses,!
zogenaamde!labels,!bijvoorbeeld!(centrale!thema’s!zijn!dikgedrukt)!
!

I…&“De&vloerafmetingen&zijn&van&belang&om&met&een&veranderende!capaciteit!aan!werkplekken&op&de&
werkvloer&om&te&gaan.”&&

I&“Overdimensionering!van!de!vloeren&is&van&belang&om&verdichting!van!het!aantal!werkplekken&op&
de&werkvloer&mogelijk&te&maken.”&

I&“De&vloerafmetingen&bepalen&mogelijke&overdimensionering!van!de!vloeren.&Deze&vloerafmetingen&

worden&beïnvloed!door!het!bouwkundig!stramien.”&
I&“De&vloerafmetingen&zijn&afhankelijk!van!het&bouwkundig!stramien.”&
I&“De&vloerafmetingen&beïnvloeden&de&vrije!indeelbaarheid”.&
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In! het! bovenstaande! voorbeeld! is! verandering! van! capaciteit! het! primaire,! centrale! thema/label.! Uit! de!
responses!blijkt!dat!overdimensionering!van!vloeren!mogelijkheden!biedt!om!het!aantal!werkplekken!op!de!
werkvloer! aan! te! passen.! Dit! zegt! iets! over! de! praktische! uitwerking.! Hierbij! worden! de! vloerafmetingen!
mogelijk! beïnvloed! door! het! bouwkundig! stramien.! Dit! zegt! iets! over! de! onderlinge! dynamiek.! De! laatste!
respons!is!niet!te!koppelen!aan!eerder!geïdentificeerd!thema/label!en!vormt!daarom!een!nieuw!label.!!
!
Op! basis! van! deze! responses! zouden! vervolgens! de! volgende! 2! (gegroepeerde)! constateringen! worden!
geformuleerd:!
!

1. De! vloerafmetingen! zijn! van! belang! voor! de! aanpasbaarheid! van! flexibele! werkplekken! door! de!
invloed!op!de!mogelijkheden!bij!verandering-van-de-capaciteit-van-de-werkvloer.!De!vloerafmetingen!
zijn!hierbij!afhankelijk!van!het!bouwkundig-stramien.!(4/5)!

2. De! vloerafmetingen! zijn! van! belang! voor! de! aanpasbaarheid! van! flexibele! werkplekken! door! de!
invloed!op!de!vrije-indeelbaarheid!van!de!werkvloer.!(1/5)!

!
Vervolgens! worden! de! frequenties! van! het! aantal! responses! (verhouding)! die! bij! de! desbetreffende!
gegroepeerde! labels! horen! weergegeven.! Deze! verhouding! geeft! aan! of! een! constatering! breed! gedragen!
wordt!door!respondenten!of! juist!een!uitzondering!vormt.!Constateringen!en!conclusies!van!de!dataYanalyse!
worden! primair! gebaseerd! op! breed! gedragen! opvattingen,! tenzij! minder! breed! gedragen! opvattingen! de!
overheersende!opvatting!aanvullen/niet!in!de!weg!staan.!De!constateringen!en!conclusies!worden!vervolgens!
gebruikt! om! relatieschema’s! op! te! stellen! die! inzicht! bieden! in! de! manier! waarop! de! flexibiliteitsaspecten!
bijdragen!aan!de!aanpasbaarheid!van!de!verschillende!maatregelen!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’.!
!
Een! van! de! geïnterviewden! bleek! niet! in! staat! nuance! aan! te! brengen! in! de! manier! waarop! de!
flexibiliteitsaspecten! van! belang! waren! voor! de! ondersteuning! van! de! verschillende!maatregelen! voor! ‘Het!
Nieuwe!Werken’.! Deze! respondent! was! van! mening! dat! ondersteuning! van! ‘Het! Nieuwe!Werken’! volledig!
afhankelijk!was!van!medewerkers!en!de!werkomgeving!hierin!geen!rol!van!betekenis!speelt.!Overigens!werd!
wel! aangegeven! dat! flexibiliteit! goed! is! voor! de!mogelijkheden! die! een! gebouw! biedt! om! om! te! gaan!met!
verandering!(ongeacht!‘Het!Nieuwe!Werken’!of!de!interne!organisatie!van!de!bedrijfsprocessen).!Dit!interview!
leverde!geen!bruikbare!data!op!en!wordt!niet!in!de!ordinale!en!nominale!dataYanalyse!meegenomen.!
!
!
!
5.5 RESUMÉ!
Gelet!op!de!uitgangspunten!van!het!onderzoek!is!gekozen!voor!een!exploratief,!kwalitatief!onderzoek!om!het!
belang!van!de!verschillende!aspecten!die!van! invloed!zijn!op!de!flexibiliteit!van!het!bedrijfsvastgoed!voor!de!
verschillende!maatregelen! voor! ‘Het!Nieuwe!Werken’! in! kaart! te! brengen.!Hiervoor! is! gebruik! gemaakt! van!
semigestructureerde!interviews.!!
!
De!interviews!zijn!gehouden!onder!respondenten!die!vanuit!een!bouwkundige!achtergrond!actief!werken!aan!
de!bedrijfsspecifieke!uitwerking!‘Het!Nieuwe!Werken’,!binnen!de!kaders!van!het!beheer!en!management!van!
bedrijfsvastgoed.!Deze!respondenten!is!in!deze!interviews!gevraagd!om!per!aspect!een!beoordeling!te!geven!
over! het! belang! voor! de! verschillende! maatregelen! voor! ‘Het! Nieuwe! Werken’,! aan! de! hand! van! een! 5Y
puntsschaal! waar! scores! aan! gekoppeld! kunnen! worden.! Vervolgens! is! de! respondenten! gevraagd! deze!
beoordelingen!toe!te!lichten.!!
!
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De! beoordelingen! worden! gebruikt! om! een! rangschikking! aan! te! brengen! in! de! mate! van! belang! van! de!
flexibiliteitsaspecten!voor!de!aanpasbaarheid!van!de!verschillende!maatregelen!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’.!De!
toelichtingen! worden! gebruikt! om! onderscheid! aan! te! brengen! tussen! de! verschillende! visies! van! de!
respondenten! op! de! praktische! uitwerking! van! de! beoordeling.! Deze! toelichting! bestaat! uit! de! kijk! van! de!
respondenten!op!zowel!de!praktische!uitvoering!van!de!aspecten,!als!op!de!onderlinge!dynamiek! tussen!de!
verschillende! aspecten! die! van! invloed! zijn! op! de! flexibiliteit! van! het! bedrijfsvastgoed! en! tussen! de!
verschillende!maatregelen!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’.!Aan!de!hand!van!nonYparametrische!frequentieYanalyse!
worden!vervolgens!constateringen!en!conclusies!geformuleerd!die!antwoord!geven!op!de!onderzoeksvraag.!!
! !



!

49!

6 DATAYANALYSE!
Tijdens! verschillende! interviews! is! het! belang! van! een! flexibele! werkomgeving! voor! ‘Het! Nieuwe! Werken’!
onderzocht.! In!dit!hoofdstuk!worden!de!resultaten!van!deze! interviews!geanalyseerd.!De!conclusies!uit!deze!
analyse!worden!vervolgens!gebruikt!bij!de!ontwikkeling!van!een!beslissingsondersteunend! instrument.! In!dit!
hoofdstuk!worden!de!volgende!vragen!beantwoord:!
!

! Op!welke!wijze!dragen!de!flexibiliteitsaspecten!bij!aan!de!ondersteuning!van!‘Het!Nieuwe!Werken’?!
! Op!welke!wijze!beïnvloeden!de!flexibiliteitsaspecten!elkaar?!
! Op!welke!wijze!beïnvloeden!de!maatregelen!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’!elkaar?!

!
!
!
6.1 DATAYANALYSE!ONDERZOEKSRESULTATEN!
Om! inzicht! te! geven! in! de! wijze! waarop! een! flexibele! werkomgeving! ondersteuning! kan! bieden! aan! ‘Het!
Nieuwe!Werken’,!moet!eerst!geanalyseerd!worden!welke!aspecten!van!een!flexibele!werkomgeving!belangrijk!
zijn! voor! ‘Het! Nieuwe!Werken’.! Vervolgens! kan! pas! de!wijze& waarop! deze! aspecten! ondersteuning! bieden!
geanalyseerd!worden.!!
!
Respondenten!hebben!het!belang!van!25!flexibiliteitsaspecten!voor!de!5!verschillende!maatregelen!voor!‘Het!
Nieuwe!Werken’!beoordeeld.!Deze!beoordelingen!zijn!samengevoegd,!waarna!voor!iedere!aspect/maatregelY
combinatie!de!mediaan!en!range!bepaald!zijn.!De!uitkomsten!zijn!samengevat! in!het!resultatenoverzicht,!zie!
tabel!9.!
!
Op! basis! van! deze! resultaten! kan! voor! iedere!maatregel! een! selectie!worden! gemaakt! van! de! flexibiliteitsY
aspecten! die! van! belang! worden! geacht! (mediaan:! ≥! 3,0;! geel! tot! groen! gekleurd! in! tabel! 9)! en! van! de!
flexibiliteitsaspecten!die!niet!van!(voldoende)!belang!worden!geacht!(mediaan:!<!3,0;!oranje!tot!rood!gekleurd!
in!tabel!9).!De!motivatie!en!verantwoording!voor!deze!selectie!zijn!gegeven!in!paragraaf!5.4.!
!
Een!vergelijking!tussen!deze!selecties!leidt!tot!een!belangrijke!constatering:!afhankelijk!van!de!maatregel!voor!
‘Het! Nieuwe! Werken’! verschilt! de! samenstelling! van! flexibiliteitsaspecten! die! van! belang! worden! geacht!
enigszins.!!
!
Uit!het! literatuuronderzoek!(hoofdstuk!4)!blijkt!dat!de! invulling!van!een!werkomgeving!gevormd!wordt!door!
de! aspecten!waar! deze!werkomgeving! uit! bestaat.! Aangezien! respondenten! aangeven!dat! er! per!maatregel!
enigszins! wisselende! set! flexibiliteitsaspecten! belangrijk! is,! betekend! dit! dat! er! per! maatregel! een! andere!
invulling!gegeven!moet!worden!aan!de!werkomgeving.!!
!
Deze!constatering!bevestigt!de!verwachting! (paragraaf!3.3)!dat! iedere!maatregel!voor! ‘Het!Nieuwe!Werken’!
een!specifieke!invulling!van!de!werkomgeving!nodig!heeft.!!
!
Een!flexibiliteitsaspect!kan!ondersteuning!bieden!aan!een!maatregel!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’!door,!samen!
met! de!overige! van!belang! geachte! aspecten,! invulling! te! geven! aan!precies! díé!werkomgeving! die! nodig! is!
voor!de!desbetreffende!maatregel.!
!
Om! hier! een! gedetailleerder! beeld! van! te! kunnen! geven,! is! het! belangrijk! om! de! onderzoeksresultaten! per!
maatregel! te! analyseren.! Zo! kan! de! manier! waarop! de! flexibiliteitsaspecten! uitgewerkt! moeten! worden,!
gerelateerd!worden!aan!de!specifieke!invullingen!van!de!werkomgeving!die!de!maatregelen!voor!‘Het!Nieuwe!
Werken’!nodig!hebben.!!
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In! de! volgende! subYparagrafen! wordt! daarom! per! maatregel! geanalyseerd! welke! flexibiliteitsaspecten!
belangrijk! zijn.!Aansluitend!zal!de!wijze&waarop&deze!aspecten!ondersteuning!bieden!aan!de!desbetreffende!
maatregel!geanalyseerd!worden.!
!
Om!te!analyseren!op!welke!wijze!flexibiliteitsaspecten!ondersteuning!bieden,!wordt!gebruik!gemaakt!van!de!
toelichting!die!respondenten!hebben!gegeven!tijdens!de!interviews.!In!deze!toelichtingen!geven!respondenten!
aan!welke! invloed! de! flexibiliteitsaspecten! hebben! op! elkaar! en! op! de! verschillende!maatregelen! voor! ‘Het!
Nieuwe!Werken’.!Deze!relaties!worden!met!behulp!van!een!relatieschema!in!kaart!gebracht.!!
!
Daarnaast! wordt! in! deze! toelichtingen! per! maatregel! beschreven! hoe! de! flexibiliteitsaspecten! uitgewerkt!
moeten!worden! om,! samen!met! andere! van! belang! geachte! aspecten,! invulling! te! geven! aan! de! specifieke!
werkomgeving!die!nodig! is!voor!de!desbetreffende!maatregel!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’.!Hiervoor!wordt!de!
manier!waarop!een!aspect!uitgewerkt!moet!worden,!gerelateerd!aan!de!invulling!die!de!maatregel!nodig!heeft.!
Hieruit!blijkt!de!wijze!waarop! flexibiliteitsaspecten!ondersteuning!kunnen!bieden!aan! ‘Het!Nieuwe!Werken’,!
waar!in!dit!onderzoek!naar!gezocht!wordt.!
!
De!verwerking!van!deze! toelichtingen! is!bijgevoegd! in!bijlage!3! t/m!7.! In!het! tweede!deel!van!deze!bijlagen!
worden! de! constateringen! besproken! die! geformuleerd! zijn! aan! de! hand! van! de! verwerking! van! deze!
toelichtingen.!!
!
Bij! de! verwerking! van! de! toelichtingen! is! een! belangrijk! onvoorzien! patroon! naar! voren! gekomen,! wat!
meegenomen!moet!worden! in! de! dataYanalyse.! In! eerste! instantie! werd! verwacht! dat! flexibiliteitsaspecten!
ondersteuning!bieden!aan!een!maatregel!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’!door!invulling!te!geven!aan!de!specifieke!
werkomgeving!die!deze!maatregel!nodig!heeft!om!te!functioneren.!De!manier!waarop!een!flexibiliteitsaspect!
uitgewerkt!moet!worden!is!hierbij!afhankelijk!van!welke!invulling!van!de!werkomgeving!nodig!is.!Hierbij!hoort!
het!volgende!conceptueel!model:!
!
!
!
!
!
Uit! de! toelichtingen! van! respondenten! blijkt! echter! dat! een! flexibiliteitsaspect! op! 3! verschillende!manieren!
invulling!kan!geven!aan!de!werkomgeving,!namelijk!door!invulling!te!geven!aan:!
!

1. de!bruikbaarheid!van!de!werkomgeving!
2. de!aanpasbaarheid!van!de!werkomgeving!ten!behoeve!van!verandering!van!gebruik,!programma!en!

configuratie!die!optreden!als!gevolg!van!veranderende!bedrijfsprocessen!
3. de! aanpasbaarheid! van! de!werkomgeving! ten! behoeve! van! verandering! van! de! vereiste! werkplekY

capaciteit!die!optreden!als!gevolg!van!groei!of!krimp!van!de!organisatie!
!

Dit!heeft!tot!gevolg!dat!er!3!soorten!relaties!onderscheiden!moeten!worden.!Hierdoor!komt!het!conceptueel!
model!er!als!volgt!uit!te!zien:!
!
!
!
!
!
!

Maatregel voor ‘Het 
Nieuwe Werken’ 

Uitwerking 
flexibiliteitsaspect 

Maatregel voor ‘Het 
Nieuwe Werken’ 

Uitwerking 
flexibiliteitsaspect 

1. Bruikbaarheid 

2. Aanpasbaarheid bij verandering van 
gebruik, programma en configuratie 

3. Aanpasbaarheid bij verandering 
van de vereiste werkplekcapaciteit 
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!
!
Uit! de! toelichtingen! blijkt! dat! de! wijze! waarop! een! aspect! uitgewerkt! moet! worden,! verschilt! per! manier!
waarop!het!aspect!invulling!geeft!aan!de!werkomgeving.!Hierbij!is!de!uitwerking!van!het!aspect!telkens!ergens!
anders!op!gericht.!Een!voorbeeld:!!
!

Het! flexibiliteitsaspect! toegepaste& installatieconcepten! geeft! volgens! respondenten! invulling! aan! de!
bruikbaarheid!van!de!werkomgeving!(1.)!en!aan!de!aanpasbaarheid!van!de!werkomgeving!bij!verandering!
van!gebruik,!programma!en!configuratie!(2.).!!

!
!
!
!
!
!
!

Respondenten! geven! de! volgende! toelichting! op! de! wijzen! waarop! het! flexibiliteitsaspect! toegepaste&
installatieconcepten!uitgewerkt!moet!worden!om,!op!2!verschillende!manieren,!invulling!te!geven!aan!de!
werkomgeving:!
!
1. Voor! de! bruikbaarheid! van! de! werkomgeving! is! het! belangrijk! om! gebruik! te! maken! van!

installatietypen! die! voor! een! aangenaam! binnenklimaat! zorgen.! Hierdoor! wordt! een! comfortabele!
werkomgeving! gecreëerd.! Een! comfortabele! werkomgeving! bevordert! de! bruikbaarheid! van! de!
werkomgeving.!!
!
Deze!uitwerking!is!gericht!op!het!installatietype.!

!
2. Voor!de!aanpasbaarheid!van!de!werkomgeving! is!het!belangrijk!gebruik!te!maken!van!modulaire!en!

individuele!installatiesystemen.!Dit!draagt!bij!aan!de!vrije!indeelbaarheid!van!de!werkomgeving.!Deze!
vrije! indeelbaarheid! zorgt! ervoor! dat! de! werkomgeving! aanpasbaar! is,! wanneer! het! gebruik,!
programma!en/of!de!configuratie!van!de!werkomgeving!verandert.!!
!
De!uitwerking!is!gericht!op!de!opbouw!van!het!installatiesysteem.!

!
Het! bovenstaande! voorbeeld! laat! zien! dat! een! flexibiliteitsaspect! op! een! andere! wijze! uitgewerkt! moet!
worden,!om!op!een!andere!manier! invulling! te!geven!aan!de!werkomgeving.!Wanneer!een!aspect!op!beide!
wijzen!is!uitgewerkt,!geeft!het!tegelijkertijd!op!beide!manieren!invulling!aan!de!werkomgeving.!
!

Flexibele 
werkplekken 

Toegepaste 
installatieconcepten 

1. Bruikbaarheid 

2. Aanpasbaarheid bij verandering van 
gebruik, programma en configuratie 

3. Aanpasbaarheid bij verandering 
van de vereiste werkplekcapaciteit 
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!

Tabel 8 – Beoordeling van het belang van de verschillende flexibiliteitsaspecten voor de maatregelen voor ‘Het Nieuwe Werken’. 



!
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6.1.1 FLEXIBELE!WERKPLEKKEN!
De! eerste! maatregel! die! geanalyseerd! wordt,! is! de! flexibele! werkplek.! Als! eerste! wordt! gekeken! welke!
flexibiliteitsaspecten! bijdragen! aan! de! ondersteuning! van! de! flexibele! werkplek.! Hiervoor! wordt! gebruik!
gemaakt! van! de! beoordelingen! die! respondenten! hebben! gegeven! aan! het! belang! van! de! verschillende!
flexibiliteitsaspecten!voor!de!flexibele!werkplek,!zie!bijlage!3.!!
!
Het! onderstaande! resultatenoverzicht! (tabel! 10)! laat! het! belang! zien! wat! respondenten! hechten! aan! de!
verschillende! flexibiliteitsaspecten! ten! behoeve! van! de! flexibele! werkplek.! Ten! opzichte! van! het! algemene!
resultatenoverzicht!(tabel!9)!zijn!de!aspecten!die!van!gering!of!niet!van!belang!geacht!worden!(mediaan:!<!3,0)!
buiten!beschouwing!gelaten.!Deze!aspecten!worden!niet!van! (voldoende)!belang!geacht!en!worden!daarom!
niet!meegenomen!in!de!uitgebreide!analyse.!Ook!zijn!de!kleuren!van!de!legenda!aangepast!om!het!verschil!in!
mate!van!belang!van!de! resterende!aspecten!duidelijker!weer! te!geven.!Door!deze!aanpassingen!wordt!het!
eenvoudiger!om!de!aspecten!te!identificeren!die!daadwerkelijk!bijdragen!aan!de!ondersteuning!van!flexibele!
werkplekken.!Álle!overgebleven!flexibiliteitsaspecten!worden!van!belang!geacht,!al!zijn!bijvoorbeeld!aspecten!
met!een!rood!gekleurde!mediaan!minder!belangrijk!dan!aspecten!met!een!geel!gekleurde!mediaan.!
!

!
Tabel 10 – Beoordeling belang van de flexibiliteitsaspecten voor de flexibele werkplek. 
!
De!vertaling!van!deze!scores!naar!het!belang!wat!aan!de! flexibiliteitsaspecten!wordt!gekoppeld,! leidt! tot!de!
volgende!constateringen:!
!

! Ontwerp-

Respondenten!geven!aan!dat!de!‘verkavelY!en!verdeelbaarheid’!van!groot!belang!is!voor!de!flexibele!
werkplek!(mediaan:!4,5).!Ook!de!andere!ontwerpYgerelateerde!aspecten!worden!van!(redelijk)!belang!
geacht!(mediaan:!3,5!–!4,0).!Alleen!de!gebouwvorm!blijkt!geen!relevant!aspect!te!zijn!voor!flexibele!
werkplekken.!
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! Constructie-

De! ‘typen! en! posities! van! constructieve! elementen’! blijken! belangrijk! voor! de! flexibele! werkplek!
(mediaan:!4,0).!De! ‘bouwtechnische!eigenschappen!van!de!constructie’!worden!slechts!beperkt!van!
belang!geacht!(mediaan:!3,0).!

! Gevel-

Geen!van!de!gevelYgerelateerde!aspecten!zijn!van!belang!voor!de!flexibele!werkplek,!zo!blijkt!uit!de!
beoordelingen!van!de!respondenten.!

! Installaties-

De!‘toegepaste!installatieconcepten’!zijn!van!groot!belang!voor!de!flexibele!werkplek!(mediaan:!4,5).!
Bovendien! geeft! de! opvallend! smalle! range! van! scores! bij! deze! beoordelingen! aan! dat! alle!
respondenten! hier! min! of! meer! hetzelfde! over! denken.! Ook! de! overige! installatieYgerelateerde!
aspecten!worden!van!belang!geacht!(mediaan:!4,0).!

! Invulling-

Zowel!de!‘aanpasbaarheid!van!de!invulling’!als!de!‘bouwfysische!eigenschappen!van!de!invulling’!zijn!
belangrijk!voor!de!flexibele!werkplek!(mediaan:!4,0).!

! Juridisch/planologisch-

De! juridisch/planologischYgerelateerde! aspecten! zijn! niet! van! belang! voor! de! flexibele!werkplek,! zo!
geven!respondenten!aan.!

! Locatie-

Alleen!de!‘bereikbaarheid’!is!belangrijk!voor!de!flexibele!werkplek!(mediaan:!4,0).!De!overige!locatieY
gerelateerde!aspecten!zijn!volgens!respondenten!niet!van!belang.!

! Gebouw-

De!‘vrije! indeelbaarheid’! is!van!groot!belang!voor!de!flexibele!werkplek!(mediaan:!4,5).!Daarnaast! is!
ook!de!‘algehele!aanpasbaarheid’!belangrijk!(mediaan:!4,0).!

!
Nu!duidelijk!is!welke!flexibiliteitsaspecten!van!belang!zijn!voor!de!flexibele!werkplek,!kan!de!wijze&waarop!deze!
aspecten!ondersteuning!bieden!geanalyseerd!worden.!!
!
De! aspecten! bieden! ondersteuning! door! invulling! te! geven! aan! de! specifieke! werkomgeving! die! flexibele!
werkplekken! nodig! hebben! om! te! functioneren.! De! manier! waarop! individuele! aspecten! moeten! worden!
uitgewerkt,! is!afhankelijk!van!deze!specifieke! invulling.!Om!deze!reden!wordt!kort! toegelicht!welke! invulling!
van!de!werkomgeving!nodig!is!voor!flexibele!werkplekken.!!
!
Het! doel! van! flexibele! werkplekken! is! een! reductie! van! het! aantal! werkplekken! en! de! bijbehorende!
huisvestingskosten.! Met! flexibele! werkplekken! wordt! getracht! zo! efficiënt! mogelijk! met! de! beschikbare!
werkplekken!en! Yruimten!om!te!gaan.! In! relatie! tot!de!werkomgeving! zijn!de!werkplekken!hiervoor! in!grote!
mate! gestandaardiseerd! (afmetingen,! uitvoering,! dataYaansluitingen! etc.).! Bij! het! indelen! van! de!
werkomgeving! hoeft! vervolgens! geen! rekening! gehouden! te! worden! met! bijzondere! werkplekken! en!
bijbehorende,! specifieke! eisen.! Hierdoor! kan! de!werkomgeving! efficiënt(er)!worden! ingericht! en! overtollige!
werkplekken!en!Yruimten!kunnen!eenvoudig(er)!worden!afgestoten!(van!der!Meer!&!van!'t!Spijker,!2010).!
!

! Bruikbaarheid-van-de-werkomgeving-

De!‘bereikbaarheid’!van!de!werkomgeving!is!volgens!respondenten!van!invloed!op!de!bruikbaarheid!
van! flexibele! werkplekken.! Een! goede! bereikbaarheid! zorgt! ervoor! dat! medewerkers! eenvoudig!
kunnen!komen!en!gaan.!Gelet!op!de!hoge!doorloopsnelheid!van!de!flexibele!werkplekken,! leidt!een!
goede!bereikbaarheid!tot!een!efficiënt!gebruik!van!de!werkomgeving.!!
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De! ‘toegepaste! installatieconcepten’,! ‘regelbaarheid! van! de! installaties’! en! de! ‘bouwfysische!
eigenschappen! van! de! invulling’! zijn! van! invloed! op! het! comfort! van! de! werkomgeving.! Goede!
bouwfysische! eigenschappen! en! de! toepassing! van! geschikte! installaties! bevorderen! het!
binnenklimaat!van!de!werkomgeving.!Een!aangenaam!binnenklimaat!draagt!volgens!respondenten!bij!
aan!een!comfortabele!werkomgeving.!Het!comfort!van!de!werkomgeving!is!vervolgens!van!invloed!op!
de! bruikbaarheid! van! de! flexibele! werkplekken.! Een! oncomfortabele! werkomgeving! beperkt! de!
productiviteit!van!medewerkers,!zo!blijkt!uit!onderzoek!van!Batenburg!&!van!der!Voordt!(2008).!Een!
daling!van!de!productiviteit!drukt!het!resultaat!van!de!beoogde!kostenbesparing!en!beperkt!daarmee!
de!geschiktheid!van!de!werkomgeving!door!flexibele!werkplekken.!

!
! Aanpasbaarheid-van-de-werkomgeving-bij-verandering-van-gebruik,-programma-en-configuratie-

Het! ‘bouwkundig! stramien’! en! de! ‘aanpasbaarheid! van! de! invulling’! zijn! van! invloed! op! de!
‘ondersteuning!van!verschillende!layYout!typen’.!Het!stramien!en!de!aanpasbaarheid!van!de!invulling!
(o.a.! de! aansluitpunten! op! de! gevel)! dicteren! waar! wanden! geplaatst! kunnen! worden.! Deze!
opstelmogelijkheden!bepalen!welke!layYout!typen!ondersteund!kunnen!worden.!Deze!‘ondersteuning!
van! verschillende! layYout! typen’! is! vervolgens! samen! met! de! ‘toegepaste! installatieconcepten’,!
‘posities! van! bouwkundige! elementen’,! ‘typen! en! posities! van! constructieve! elementen’! en! de!
‘bouwtechnische!eigenschappen!van!de!constructie’!van!invloed!op!de!‘vrije!indeelbaarheid’.!De!layY
out,! installaties! en! technische! eigenschappen! van! de! constructie! stellen! beperkingen! aan! de!
indeelbaarheid!van!de!werkvloer.!Bouwkundige!en!constructieve!elementen!vormen!obstakels!bij!het!
indelen!van!de!werkvloer.!De! ‘vrije! indeelbaarheid’! is!uiteindelijk!van! invloed!op!de!aanpasbaarheid!
van! flexibele! werkplekken! bij! verandering! van! gebruik,! programma! en! configuratie.! Onbeperkte!
indelingsmogelijkheden! zorgen! er! immers! voor! dat! veranderingen! aan! de! werkomgeving,! ten!
behoeve!van!veranderende!bedrijfsprocessen,!efficiënt!en!ongehinderd!doorgang!kunnen!vinden.!

!
De!‘positie!en!integratie!van!installaties’!is!van!invloed!op!de!‘aanpasbaarheid!van!de!installaties’.!De!
scheiding!tussen!de! installaties!en!de!andere!gebouwelementen!bepaalt!hoe!eenvoudig!en!efficiënt!
de!installaties!aangepast!kunnen!worden!zonder!dat!deze!aanpassingen!consequenties!hebben!voor!
andere! bouwdelen.! Een! goede! ‘aanpasbaarheid! van! de! installaties’! bevordert! de! ‘algehele!
aanpasbaarheid’!van!de!werkomgeving.!Deze!‘algehele!aanpasbaarheid’!is!uiteindelijk!van!invloed!op!
de! aanpasbaarheid! van! de! flexibele! werkplekken! bij! verandering! van! gebruik,! programma! en!
configuratie.!Deze!algehele!aanpasbaarheid!zorgt!ervoor!dat!de!werkomgeving!eenvoudig!aangepast!
kan! worden! om! aan! de! nieuwe! eisen! van! het! gewijzigd! gebruik,! programma! en! configuratie! te!
voldoen.!

!
Hierdoor! is! de! ‘algehele! aanpasbaarheid’! ook! van! invloed! op! de! ‘vrije! indeelbaarheid’.! Immers,!
wanneer!de!werkomgeving!eenvoudig!aangepast!kan!worden!om!aan!veranderende!eisen!te!voldoen,!
hoeven!de!huidige!eigenschappen!van!de!werkomgeving!geen!belemmering!te!vormen!bij!het!indelen!
van!de!werkvloer.!

!
! Aanpasbaarheid-van-de-werkomgeving-bij-verandering-van-de-vereiste-werkplekcapaciteit-

De! ‘ondersteuning! van! verschillende! layYout! typen’! en! de! ‘bouwtechnische! eigenschappen! van! de!
constructie’!zijn!van!invloed!op!de!‘verkavelY!en!verdeelbaarheid’.!Deze!aspecten!bepalen!welke!delen!
van!een!werkruimte!afgestoten!kunnen!worden,!zonder!dat!de!functionaliteit!van!de!ruimte!verloren!
gaat.!De!mate!waarin!delen!van!een!werkruimte!afgestoten!kunnen!worden,!bepaalt!de!verkavelY!en!
verdeelbaarheid.!Deze!‘verkavelY!en!verdeelbaarheid’!is!vervolgens!van!invloed!op!de!aanpasbaarheid!
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van! de! werkomgeving! bij! een! afname! van! de! vereiste! werkplekcapaciteit.! Door! werkplekken! en!
werkruimte! af! te! stoten! neemt! de! geboden! werkplekcapaciteit! af.! Dit! is! relevant! voor! krimpende!
organisaties,! waar! de! vereiste! werkplekcapaciteit! afneemt.! De! verkavelbaarheid! biedt! hierbij! de!
mogelijkheid!om!het!aanbod!aan!werkplekken!af!te!stemmen!op!de!dalende!vraag!naar!werkplekken.!!

!
De! ‘vloerafmetingen’! zijn!van! invloed!op!de!aanpasbaarheid!van!de!werkomgeving!bij!een!toename!
van! de! vereiste! werkplekcapaciteit.! Wanneer! de! vloerafmetingen! op! voorhand! groter! gemaakt!
worden! dan! noodzakelijk! is,! blijft! er! ruimte! over! om! extra! werkplekken! toe! te! voegen! zonder! dat!
werkplekken!oncomfortabel!krap!worden.!Door!de!werkplekcapaciteit!te!vergroten,!kan!het!aanbod!
aan!werkplekken!worden!afgestemd!op!de!toenemende!vraag!naar!werkplekken!die!zich!voordoet!bij!
groeiende!organisaties.!!

!
De! ‘capaciteit&van&de&installaties’! is!van!invloed!op!de!aanpasbaarheid!van!de!werkomgeving!bij!een!
toename! van! de! vereiste! werkplekcapaciteit.! Het! bouwbesluit! vereist! een! specifieke!
installatiecapaciteit!per!werkplek.!Hierdoor!wordt!het!maximum!aantal!werkplekken!(dat!bijgezet!kan!
worden)!in!een!werkruimte!beperkt!door!de!capaciteit!van!de!aanwezige!installaties.!!

!
Op! grond! van! deze! dataYanalyse! is! een! relatieschema! opgesteld! wat! inzicht! biedt! in! de! wijze! waarop! de!
flexibiliteitsaspecten!van!invloed!zijn!op!flexibele!werkplekken,!zie!figuur!14.!!
!
Ook! in! het! relatieschema! wordt! onderscheid! gemaakt! tussen! de! 3! verschillende! soorten! relaties! (1.!
bruikbaarheid! van! de!werkomgeving,! 2.! aanpasbaarheid! van! de!werkomgeving! bij! verandering! van! gebruik,!
programma! en! configuratie! en! 3.! aanpasbaarheid! van! de! werkomgeving! bij! verandering! van! de! vereiste!
werkplekcapaciteit).!Dit!onderscheid!wordt!weergegeven!met!verschillende!lijnstijlen.!!
!
De! invloedsrelaties! tussen! de! flexibiliteitsaspecten! onderling! en! tussen! de! flexibiliteitsaspecten! en! flexibele!
werkplekken!worden!aangegeven!met!pijlen.!!
!
De! fysieke! flexibiliteitsaspecten! staan! in! de! 1e! en! 2e! kolom.! Fysieke! flexibiliteitsaspecten! die! enkel! andere!
fysieke! flexibiliteitsaspecten!beïnvloeden,! staan! in!de!1e!kolom.!Fysieke! flexibiliteitsaspecten!die!van! invloed!
zijn!op!functionele!flexibiliteitsaspecten!óf!op!de!maatregel!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’!staan!in!de!2e!kolom.!In!
de!3e!kolom!staan!de!functionele!flexibiliteitsaspecten!en!de!relaties!tussen!de!verschillende!maatregelen.!!
!
Het! belang! wat! aan! de! verschillende! aspecten! wordt! gekoppeld,! is! afgeleid! van! de! mediaan! en! wordt!
aangegeven!met!kleurscharkeringen.!Deze!kleurscharkering!is!enigszins!aangepast!om!het!verschil!in!de!mate!
van!belang!tussen!de!aspecten!die!wél!van!belang!geacht!worden,!duidelijker!aan!te!geven.!
!
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Functionele flexibiliteitsaspecten Fysieke flexibiliteitsaspecten 
(invloed op maatregel of functioneel flexibiliteitsaspect) 

Fysieke flexibiliteitsaspecten 
(invloed op fysiek flexibiliteitsaspect) 

Maatregel 

Figuur 14 – Relatieschema: invloed van de verschillende flexibiliteitsaspecten op flexibele werkplekken. 
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6.1.2 ACTIVITEITYGERELATEERDE!WERKPLEKKEN!
De!tweede!maatregel!die!geanalyseerd!wordt,!is!de!activiteitYgerelateerde!werkplek.!Wederom!wordt!aan!de!
hand! van! de! beoordelingen! van! respondenten! eerst! gekeken!welke! flexibiliteitsaspecten! bijdragen! aan! de!
ondersteuning! van! deze!werkplekken.!Hierbij!wordt! dezelfde!werkwijze! aangehouden! als! gehanteerd! bij! de!
analyse!van!de!flexibele!werkplekken,!zie!ook!bijlage!4.!!
!
Onderstaand! resultatenoverzicht! (tabel! 11)! laat! het! belang! zien! wat! respondenten! hechten! aan! de!
verschillende!flexibiliteitsaspecten,!ten!behoeve!van!activiteitYgerelateerde!werkplekken.!
!

!
Tabel 11 – Beoordeling belang van de flexibiliteitsaspecten voor de activiteit-gerelateerde werkplek. 
!
De!vertaling!van!deze!scores!naar!het!belang!wat!aan!de! flexibiliteitsaspecten!wordt!gekoppeld,! leidt! tot!de!
volgende!constateringen:!
!

! Ontwerp-

Het! belang! van! de! ontwerpYgerelateerde! aspecten! voor! activiteitYgerelateerde! werkplekken! wordt!
wisselend!beoordeeld.!De!‘posities!van!bouwkundige!elementen’!zijn!volgens!respondenten!van!groot!
belang!(mediaan:!4,5).!Dit!aspect!wordt!bovendien!redelijk!gelijkwaardig!beoordeeld,!zo!blijkt!uit!de!
relatief! smalle! range.! Ook! de! ‘ondersteuning! van! verschillende! layYout! typen’! en! het! ‘bouwkundig!
stramien’! zijn! belangrijk! (mediaan:! 4,0).! De! overige! aspecten! worden! van! redelijk! belang! geacht!
(mediaan:!3,5).!

! Constructie-

De! ‘typen! en! posities! van! constructieve! elementen’! blijken! van! groot! belang! voor! de! activiteitY
gerelateerde! werkplekken! (mediaan:! 4,5).! De! ‘bouwtechnische! eigenschappen! van! de! constructie’!
worden!slechts!van!redelijk!belang!geacht!(mediaan:!3,5).!
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! Gevel-

De! ‘aanpasbaarheid! van! de! gevel’! is! volgens! respondenten! niet! belangrijk! voor! de! activiteitY
gerelateerde! werkplek.! De! ‘bouwfysische! eigenschappen! van! de! gevel’! zijn! daarentegen! wel! van!
belang!(mediaan:!4,0).!

! Installaties-

De! ‘toegepaste! installatieconcepten’! zijn! volgens! respondenten! van! zeer! groot! belang! voor! de!
activiteitYgerelateerde! werkplek! (mediaan:! 5,0).! De! relatief! smalle! range! geeft! daarbij! aan! dat!
respondenten! veelal! dezelfde! beoordeling! geven.! Ook! de! ‘capaciteit! van! de! installaties’! en!
‘regelbaarheid! van! de! installaties’! worden! van! groot! belang! geacht! (mediaan:! 4,5).! De! resterende!
installatieYgerelateerde!aspecten!zijn!belangrijk!(mediaan:!4,0).!

! Invulling-

Zowel!de!‘aanpasbaarheid!van!de!invulling’!als!de!‘bouwfysische!eigenschappen!van!de!invulling’!zijn!
van!(groot)!belang!voor!de!activiteitYgerelateerde!werkplek!(mediaan:!4,0!–!4,5).!

! Juridisch/planologisch-

Alleen! de! ‘uitbreidingsmogelijkheden! op! locatie’! zijn! van! beperkt! belang! voor! de! activiteitY
gerelateerde! werkplek! (mediaan:! 3,0).! De! overige! juridisch/planologischYgerelateerde! aspecten!
blijken!niet!belangrijk,!zo!geven!respondenten!aan.!

! Locatie-

De!‘bereikbaarheid’! is!belangrijk!voor!de!activiteitYgerelateerde!werkplek!(mediaan:!4,0).!De!overige!
locatieYgerelateerde!aspecten!zijn!volgens!respondenten!niet!van!belang.!

! Gebouw-

Zowel!de! ‘vrije! indeelbaarheid’!als!de! ‘algehele!aanpasbaarheid’!zijn!volgens!respondenten!van!zeer!
groot!belang!voor!de!activiteitYgerelateerde!werkplek!(mediaan:!5,0).!

!
Nu! duidelijk! is!welke! flexibiliteitsaspecten! van! belang! zijn! voor! de! activiteitYgerelateerde! werkplek,! kan! de!
wijze&waarop!deze!aspecten!ondersteuning!bieden!geanalyseerd!worden.!!
!
De!aspecten!bieden!ondersteuning!door!invulling!te!geven!aan!de!specifieke!werkomgeving!die!een!activiteitY
gerelateerde! werkplek! nodig! heeft! om! te! functioneren.! De! manier! waarop! individuele! aspecten! moeten!
worden!uitgewerkt,! is! afhankelijk! van!deze! specifieke! invulling.!Om!deze! reden!wordt! kort! toegelicht!welke!
invulling!van!de!werkomgeving!nodig!is!voor!activiteitYgerelateerde!werkplekken.!!
!
Het! doel! van! activiteitYgerelateerde!werkplekken! is! het! bieden! van! optimale! ondersteuning! aan! individuele!
activiteiten,! teneinde! de! productiviteit! van! deze! activiteiten! te! verhogen.! Hiervoor! worden! verschillende!
werkplektypen!gecreëerd.!Deze!werkplektypen!zijn!ontworpen!rondom!de!specifieke!activiteiten!die!er!plaats!
zullen!vinden.!Naargelang!het!werkplektype!moet!ook!de!werkomgeving!aan!specifieke!eisen!voldoen!om!de!
beoogde! ondersteuning! te! kunnen! bieden! (bijvoorbeeld! specifieke! eisen! voor! de! akoestische! isolatie! van!
ruimten!die!bedoeld!zijn!voor!concentratiewerkplekken).!Op!deze!manier!draagt!de!werkomgeving!bij!aan!de!
optimale! ondersteuning! van! de! activiteiten! en! wordt! de! productiviteit! van! deze! activiteiten! bevorderd!
(Batenburg!&!van!der!Voordt,!2008).!

!
! Bruikbaarheid-van-de-werkomgeving-

De!‘bereikbaarheid’!is!van!invloed!op!de!bruikbaarheid!van!de!activiteitYgerelateerde!werkplekken.!De!
bereikbaarheid! bepaalt! of! gebruikers! eenvoudig! gebruik! kunnen! maken! van! de! gecreëerde!
werkplekken.! De! bereikbaarheid! mag! geen! obstakel! vormen! die! gebruikers! ervan! weerhoudt! om!
gebruik!te!maken!van!de!werkomgeving.!Medewerkers!hebben!onder!‘Het!Nieuwe!Werken’! immers!
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de!mogelijkheid!om!plaatsonafhankelijk!te!werken.!Hierdoor!zullen!ze!geneigd!zijn!om!geen!gebruik!te!
maken!van!een!slecht!bereikbare!werkomgeving.!

!
De! ‘toegepaste! installatieconcepten’,! ‘regelbaarheid! van! de! installaties’,! ‘bouwfysische!
eigenschappen!van!de!invulling’!en!‘bouwfysische!eigenschappen!van!de!gevel’!zijn!van!invloed!op!het!
comfort!van!de!werkomgeving.!Goede!bouwfysische!eigenschappen!en!de!toepassing!van!geschikte!
installaties! bevorderen! het! binnenklimaat! van! de! werkomgeving.! Een! aangenaam! binnenklimaat!
draagt!bij!aan!een!comfortabele!werkomgeving.!Het!comfort!van!de!werkomgeving!is!vervolgens!van!
invloed! op! de! bruikbaarheid! van! de! activiteitYgerelateerde! werkplekken.! Een! comfortabele!
werkomgeving!verbetert!de!productiviteit!van!medewerkers,!zo!blijkt!uit!onderzoek!van!Batenburg!&!
van!der!Voordt! (2008).!Op!deze!manier!bevordert!een!comfortabele!werkomgeving!de!geschiktheid!
van!deze!werkomgeving!voor!productiviteitYverhogende,!activiteitYgerelateerde!werkplekken.!!

!
! Aanpasbaarheid-van-de-werkomgeving-bij-verandering-van-gebruik,-programma-en-configuratie-

De!‘gebouwvorm’,&‘aanpasbaarheid&van&de&invulling’!en!het!‘bouwkundig&stramien’!zijn!van!invloed!op!
de! ‘ondersteuning& van& verschillende& layIout& typen’.! De! gebouwvorm! beïnvloedt! factoren! zoals! de!
daglichttoetreding!en!de! routing.!Deze! factoren!hebben! invloed!op!de!positioneringsmogelijkheden!
van! verschillende! functies! binnen! de! werkomgeving.! Het! stramien! en! de! aanpasbaarheid! van! de!
invulling!dicteren!waar!wanden!geplaatst!kunnen!worden.!Deze!opstelmogelijkheden!bepalen!welke!
layYout! typen!ondersteund! kunnen!worden.!Deze! ‘ondersteuning& van& verschillende& layIout& typen’! is!
vervolgens! samen!met! de! ‘toegepaste& installatieconcepten’,! ‘posities& van& bouwkundige& elementen’,!
‘typen& en& posities& van& constructieve& elementen’,! ‘bouwfysische& eigenschappen& van& de& gevel’,!
‘bouwkundig&stramien’,! ‘vloerafmetingen’!en!de! ‘bouwtechnische&eigenschappen&van&de&constructie’!
van! invloed! op! de! ‘vrije& indeelbaarheid’.! Aspecten! zoals! de! technische! installaties!
(aansluitmogelijkheden),! bouwtechnische! eigenschappen! (verzwaarde! zones,! vluchtroutes),! etc.!
leggen! beperkingen! op! de! indeelbaarheid! van! de! werkvloer.! Daarnaast! vormen! bouwkundige! en!
constructieve!elementen!obstakels!bij!het!indelen!van!de!werkvloer.!Deze!‘vrije&indeelbaarheid’!is!van!
invloed! op! de! aanpasbaarheid! van! de! werkomgeving! bij! verandering! van! gebruik,! programma! en!
configuratie.!Onbeperkte! indelingsmogelijkheden!dragen!eraan!bij!dat!de!veranderende!activiteiten,!
die!voortkomen!uit!veranderende!bedrijfsprocessen,!binnen!de!activiteitYgerelateerde!werkomgeving!
opgevangen! kunnen! worden.! Hierdoor! blijft! het! mogelijk! om! optimale! ondersteuning! te! blijven!
bieden!aan!deze!veranderende!activiteiten.!

!
De!‘positie&en&integratie&van&installaties’!is!ook!van!invloed!op!de!‘aanpasbaarheid&van&de&installaties’.!
De! scheiding! tussen! de! installaties! en! andere! gebouwelementen! bepaalt! of! installaties! aangepast!
kunnen! worden! zonder! dat! dit! consequenties! heeft! voor! de! andere! bouwdelen.! Een! goede!
‘aanpasbaarheid& van& de& installaties’! bevordert! de! ‘algehele& aanpasbaarheid’.! Deze! ‘algehele&
aanpasbaarheid’! is! van! invloed! op! de! aanpasbaarheid! van! de! werkomgeving! bij! verandering! van!
gebruik,!programma!en!configuratie.!Deze!aanpasbaarheid!stelt!de!werkomgeving!in!staat!om!aan!de!
eisen!te!voldoen!die!verschillende!activiteiten!aan!de!werkomgeving!stellen.!

!
De! ‘algehele& aanpasbaarheid’! is! ook! van! invloed! op! de! ‘vrije& indeelbaarheid’.! De! algehele!
aanpasbaarheid! biedt! de! mogelijkheid! om! de! werkomgeving! aan! te! passen! om! aan! de! eisen! van!
veranderende! activiteiten! te! voldoen.! Hierdoor! hoeven! de! eigenschappen! van! de! bestaande!
werkomgeving! geen! belemmering! te! vormen! bij! het! (her)indelen! van! de! activiteitYgerelateerde!
werkomgeving,!wanneer!getracht!wordt!om!deze!veranderende!activiteiten!op!te!vangen.!
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! Aanpasbaarheid-van-de-werkomgeving-bij-verandering-van-de-vereiste-werkplekcapaciteit-

De!‘verkavelI&en&verdeelbaarheid’!is!van!invloed!op!de!aanpasbaarheid!van!de!werkomgeving!bij!een!
afname! van! de! vereiste! werkplekcapaciteit.! Door! werkplekken! en! werkruimte! af! te! stoten,! is! het!
mogelijk!om!de!geboden!werkplekcapaciteit!te!reduceren.!Hierdoor!kan!het!aanbod!aan!werkplekken!
in! balans! gebracht! worden!met! de! dalende! vraag! naar! werkplekken,! welke! optreed! bij! krimpende!
organisaties.!
!
De! ‘vloerafmetingen’!zijn!van! invloed!op!de!aanpasbaarheid!van!de!werkomgeving!bij!een!toename!
van! de! vereiste! werkplekcapaciteit.! Door! de! vloerafmetingen! op! voorhand! groter! te! maken! dan!
noodzakelijk!(overdimensionering),!blijft!er!ruimte!over!om!extra!werkplekken!toe!te!voegen!zonder!
dat!de!overige!werkplekken!oncomfortabel!krap!worden.!Hierdoor!kan!het!aanbod!aan!werkplekken!
afgestemd! worden! op! een! groeiende! vraag! naar! werkplekken,! welke! optreed! bij! groeiende!
organisaties.!!

!
De! ‘bouwtechnische& eigenschappen& van& de& constructie’! zijn! zowel! bij! een! afY! als! toename! van! de!
vereiste! werkplekcapaciteit! van! invloed! op! de! aanpasbaarheid! van! de! werkomgeving.! Deze!
bouwtechnische! eigenschappen! bepalen! de! eigenschappen! van! de! vluchtroutes! die! tot! een!
werkruimte! behoren.! Het! bouwbesluit! stelt! specifieke! eisen! aan! deze! vluchtroutes.! Enerzijds!
beperken! deze! eisen! de! verkavelY! en! verdeelbaarheid! van! een! werkruimte,! en! daarmee! de!
mogelijkheid!om!de!werkplekcapaciteit! in! lijn! te!brengen!met!een!dalende!vraag!naar!werkplekken.!
Anderzijds!beperken!deze!eisen!het!maximaal!aantal!werkplekken! (dat!bijgezet!kan!worden)! in!een!
werkruimte,! en! daarmee! de! mogelijkheid! om! de! werkplekcapaciteit! in! lijn! te! brengen! met! een!
stijgende!vraag!naar!werkplekken.!

!
Ook!de!‘capaciteit&van&de&installaties’! is!van!invloed!op!de!aanpasbaarheid!van!de!werkomgeving!bij!
een! toename! van! de! vereiste! werkplekcapaciteit.! Het! bouwbesluit! vereist! een! specifieke!
installatiecapaciteit!per!werkplek.!Hierdoor!wordt!het!maximum!aantal!werkplekken!(dat!bijgezet!kan!
worden)!in!een!werkruimte!beperkt!door!de!capaciteit!van!de!aanwezige!installaties.!!

!
De! ‘uitbreidingsmogelijkheden& op& locatie’& zijn! van! invloed! op! de! aanpasbaarheid! van! de!
werkomgeving!bij!een!toename!van!de!vereiste!werkplekcapaciteit.!Wanneer!geen!werkplekken!meer!
kunnen!worden!bijgezet!in!een!werkruimte!zonder!dat!de!werkplekken!oncomfortabel!krap!worden,!
is!uitbreiding!de!enige!mogelijkheid!om!de!toename!van!het!aantal!werkplekken!te!kunnen!faciliteren!
die!nodig!is!om!aan!een!groeiende!vraag!te!kunnen!voldoen.!

!
Op!grond!van!deze!dataYanalyse!is!wederom!een!relatieschema!opgesteld!wat!inzicht!biedt!in!de!wijze!waarop!
de! flexibiliteitsaspecten! van! invloed! zijn! op! de! activiteitYgerelateerde! werkplekken,! zie! figuur! 15.! Dit!
relatieschema!is!op!dezelfde!wijze!opgebouwd!als!het!relatieschema!voor!de!vorige!maatregel.!
!
!
! !



!
62

!

!
!

Functionele flexibiliteitsaspecten Fysieke flexibiliteitsaspecten 
(invloed op maatregel of functioneel flexibiliteitsaspect) 

Fysieke flexibiliteitsaspecten 
(invloed op fysiek flexibiliteitsaspect) 

Maatregel 

Figuur 15 – Relatieschema: invloed van de verschillende flexibiliteitsaspecten op activiteit-gerelateerde werkplekken. 



!

63!

6.1.3 COMFORTABELE!WERKOMGEVING!
De! derde! maatregel! die! geanalyseerd! wordt,! is! een! comfortabele! werkomgeving.! Wederom! wordt! aan! de!
hand! van! de! beoordelingen! van! respondenten! eerst! gekeken!welke! flexibiliteitsaspecten! bijdragen! aan! de!
ondersteuning!van!deze!werkomgeving.!Hierbij!wordt!dezelfde!werkwijze!aangehouden!als!gehanteerd!bij!de!
andere!maatregelen,!zie!ook!bijlage!5.!!
!
Onderstaand! resultatenoverzicht! (tabel! 12)! laat! het! belang! zien! wat! respondenten! hechten! aan! de!
verschillende!flexibiliteitsaspecten,!ten!behoeve!van!een!comfortabele!werkomgeving.!
!

!
Tabel 12 – Beoordeling belang van de flexibiliteitsaspecten voor een comfortabele werkomgeving. 
!
De!vertaling!van!deze!scores!naar!het!belang!wat!aan!de! flexibiliteitsaspecten!wordt!gekoppeld,! leidt! tot!de!
volgende!constateringen:!
!

! Ontwerp-

Op! de! gebouwvorm! na,! zijn! alle! ontwerpYgerelateerde! aspecten! belangrijk! voor! een! comfortabele!
werkomgeving!(mediaan:!4,0).!De!gebouwvorm!is!slechts!beperkt!van!belang!(mediaan:!3,0),!zo!geven!
respondenten!aan.!

! Constructie-

Zowel!de!‘typen!en!posities!van!constructieve!elementen’!als!de!‘bouwtechnische!eigenschappen!van!
de!constructie’!zijn!volgens!respondenten!beperkt!van!belang!voor!een!comfortabele!werkomgeving!
(mediaan:!3,0).!

! Gevel-

De! ‘aanpasbaarheid! van! de! gevel’! is! volgens! respondenten! niet! belangrijk! voor! een! comfortabele!
werkomgeving.!De!‘bouwfysische!eigenschappen!van!de!gevel’!zijn!daarentegen!van!zeer!groot!belang!
(mediaan:!5,0).!
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! Installaties-

Zowel!de!‘toegepaste!installatieconcepten’,!de!‘capaciteit!van!de!installaties’!als!de!‘regelbaarheid!van!
de! installaties’! zijn! volgens! respondenten! zeer! belangrijk! voor! een! comfortabele! werkomgeving!
(mediaan:!5,0).!De!smalle! range!geeft!aan!dat!alle! respondenten!min!of!meer!dezelfde!beoordeling!
gegeven! hebben.! De! overige! installatieYgerelateerde! aspecten! worden! van! (groot)! belang! geacht!
(mediaan:!4,0!–!4,5).!!

! Invulling-

De! ‘bouwfysische! eigenschappen! van! de! invulling’! zijn! van! groot! belang! voor! een! comfortabele!
werkomgeving!(mediaan:!4,5).!Ook!bij!deze!beoordeling!valt!de!smalle!range!op.!Deze!range!geeft!aan!
dat! respondenten! vrijwel! allemaal! hetzelfde! denken! over! het! belang! van! dit! aspect.! Ook! de!
‘aanpasbaarheid!van!de!invulling’!is!volgens!respondenten!belangrijk!(mediaan:!4,0).!

! Juridisch/planologisch-

Geen! van! de! juridisch/planologischYgerelateerde! flexibiliteitsaspecten! zijn! belangrijk! voor! een!
comfortabele!werkomgeving,!zo!geven!respondenten!aan.!

! Locatie-

Alle! locatieYgerelateerde! flexibiliteitsaspecten! zijn! volgens! respondenten! belangrijk! voor! een!
comfortabele!werkomgeving!(mediaan:!4,0).!

! Gebouw-

De!‘algehele!aanpasbaarheid’!is!volgens!respondenten!van!zeer!groot!belang!voor!een!comfortabele!
werkomgeving!(mediaan:!5,0).!De!‘vrije!indeelbaarheid’!wordt!(slechts)!als!belangrijk!gezien!(mediaan:!
4,0).!

!
Nu!duidelijk!is!welke!flexibiliteitsaspecten!van!belang!zijn!voor!een!comfortabele!werkomgeving,!kan!de!wijze&
waarop!deze!aspecten!ondersteuning!bieden!geanalyseerd!worden.!!
!
De!aspecten!bieden!ondersteuning!door! invulling! te!geven!aan!de!specifieke!werkomgeving!die!nodig! is!om!
een! comfortabele! werkomgeving! te! laten! functioneren.! De! manier! waarop! individuele! aspecten! moeten!
worden!uitgewerkt,! is! afhankelijk! van!deze! specifieke! invulling.!Om!deze! reden!wordt! kort! toegelicht!welke!
invulling!van!de!werkomgeving!nodig!is!voor!een!comfortabele!werkomgeving.!!
!
Het!doel!bij!het!creëren!van!een!comfortabele!werkomgeving!is!het!verhogen!van!de!gebruikerstevredenheid.!
In! een! comfortabele! werkomgeving! kunnen! medewerkers! naar! tevredenheid! werken.! Deze!
gebruikerstevredenheid!bevordert!vervolgens!de!productiviteit,!zoals!blijkt!uit!onderzoek!van!Van!der!Voordt!
(2004b).! Het! comfort! van! een! werkomgeving! is! volgens! respondenten! sterk! afhankelijk! van! de! fysieke!
eigenschappen! van! deze!werkomgeving.! Dit! comfort!wordt! in! grote!mate! bepaald! door! binnenklimaat.! Het!
binnenklimaat! is! volgens! respondenten! afhankelijk! van! de! temperatuur,! ventilatie,! akoestiek! en!
daglichttoetreding.!Met!name!de! installaties!en!bouwfysische!eigenschappen!van!de!werkomgeving! zijn! van!
invloed! op! de! bovengenoemde! factoren.! Respondenten! bevestigen! hiermee! de!meeste! factoren! die! tijdens!
het! literatuuronderzoek! zijn! geïdentificeerd.!Alleen!de!privacy!die!de!werkomgeving! kan!bieden,!wordt! niet!
genoemd!als!een!factor!die!van!invloed!is!op!het!comfort!van!de!werkomgeving.!Mogelijk!is!deze!factor!niet!bij!
respondenten! opgekomen! omdat! de! nadruk! tijdens! het! interview! vooral! op! tastbare! gebouwelement! lag.!
Ventilatie!wordt!door!respondenten!juist!wel!genoemd!als!factor!van!invloed!op!het!comfort,!terwijl!dit!niet!
uit! het! literatuuronderzoek! naar! voren! komt.! De! respondenten! hebben! veel! ervaring! met! installaties!
(waaronder!de!ventilatieYinstallatie)!en!hebben!op!dit!gebied!dan!ook!kennis!van!zaken.!!
!
!
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! Bruikbaarheid-van-de-werkomgeving-

Het! ‘locatietype’! is! van! invloed! op! de! ‘bereikbaarheid’! en! de! ‘voorzieningen& nabij& de& locatie’.! Het!
locatietype!bepaalt!deze!locatieYgebonden!karakteristieken.!
De! ‘bereikbaarheid’! is! van! invloed! op! de! bruikbaarheid! van! een! comfortabele! werkomgeving.! Een!
goede! bereikbarheid! verhoogt! immers! het! gemak! van! gebruikers! en! daarmee! de!
gebruikerstevredenheid.! Een! goede! bereikbaarheid!maakt! de!werkomgeving! dan! ook! geschikt! voor!
het!creëren!van!een!comfortabele!werkomgeving.!!

!
De! ‘voorzieningen& nabij& de& locatie’! zijn! van! invloed! op! de! bruikbaarheid! van! een! comfortabele!
werkomgeving.!De!aanwezigheid!van!essentiële!voorzieningen!bevordert!het!gemak!voor!gebruikers!
en! daarmee! de! gebruikerstevredenheid.! De! nabijheid! van! essentiële! voorzieningen! maken! de!
werkomgeving!daarom!geschikt!voor!het!creëren!van!een!comfortabele!werkomgeving.!

!
De! ‘gebouwvorm’! is! van! invloed! op! de! bruikbaarheid! van! een! comfortabele! werkomgeving.! De!
gebouwvorm! is! van! invloed! op! de! daglichttoetreding.! Deze! daglichttoetreding! is! een! belangrijke!
factor! voor! een! comfortabele! werkplek/Yomgeving.! Een! gunstige! gebouwvorm! met! een! goede!
daglichttoetreding! is! geschikt! voor!het! creëren!van!een! comfortabele!werkomgeving.!Aanpassingen!
aan! de! gebouwvorm! zullen! door! de! bijbehorende,! hoge! kosten! vaak! niet! rendabel! zijn.! Om! een!
comfortabele! werkomgeving! te! kunnen! creëren,! is! het! dan! ook! belangrijk! dat! het! gebouw! op!
voorhand!een!geschikte!gebouwvorm!met!voldoende!daglichtinval!heeft.!

!
! Aanpasbaarheid-van-de-werkomgeving-bij-verandering-van-gebruik,-programma-en-configuratie-

De!‘gebouwvorm’,!‘bouwtechnische!eigenschappen!van!de!constructie’,!‘bouwfysische!eigenschappen!
van! de! gevel’! en! ‘typen! en! posities! van! constructieve! elementen’! zijn! van! invloed! op! de! ‘vrije!
indeelbaarheid’.! De! gebouwvorm! en! bouwtechnische! en! bouwfysische! eigenschappen! kunnen!
specifieke! zones! creëren! (zoals! een! deel! van! de! werkruimte! met! directe! daglichttoetreding)! die!
specifiek! gebruik! (on)mogelijk! maken.! De! indeelbaarheid! van! de! werkruimte! is! aan! deze! zones!
gebonden.! Deze! ‘vrije! indeelbaarheid’! is! vervolgens! van! invloed! op! de! aanpasbaarheid! van! de!
werkomgeving! bij! verandering! van! gebruik,! programma! en! configuratie.! Onbegrensde!
indelingsmogelijkheden! zorgen! ervoor! dat! de! verandering! van! gebruik,! programma! en! configuratie!
binnen! de!werkomgeving! opgevangen! kunnen!worden,! zonder! af! te! doen! aan! het! comfort! van! de!
werkomgeving.!

!
De!‘bouwfysische!eigenschappen!van!de!gevel’!en!de!‘bouwfysische!eigenschappen!van!de!invulling’!
zijn!van!invloed!op!de!aanpasbaarheid!van!de!werkomgeving!bij!verandering!van!gebruik,!programma!
en!configuratie.!Deze!eigenschappen!beïnvloeden!factoren!die!belangrijk!zijn!voor!het!comfort!van!de!
werkomgeving,!zoals!de!akoestiek!en!het!binnenklimaat.!Verandering!van!de!manier!waarop!van!de!
werkomgeving!gebruikt!wordt,! leidt! tot!verandering!van!de!eisen!die!gesteld!worden!aan!dergelijke!
factoren.! Aangezien! de! bouwfysische! eigenschappen! genoemde! factoren! beïnvloeden,! beïnvloeden!
ze!indirect!of!de!werkomgeving!aan!de!nieuwe!eisen!voor!een!ander!gebruik!kan!voldoen.!

!
De! ‘ondersteuning! van! verschillende! layYout! typen’! is! van! invloed! op! de! aanpasbaarheid! van! de!
werkomgeving! bij! verandering! van! gebruik,! programma! en! configuratie.! De! ondersteuning! van!
verschillende! layYout! typen! maakt! verschillende! vormen! van! gebruik! mogelijk.! Verschillende!
bedrijfsprocessen!vragen!om!verschillende!layYout!typen.!

!
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De! ‘posities! van! bouwkundige! elementen’! zijn! van! invloed! op! de! aanpasbaarheid! van! de!
werkomgeving!bij!verandering!van!gebruik,!programma!en!configuratie.!De!posities!van!bouwkundige!
elementen! beperken! de! indelingsmogelijkheden.! Deze! beperkte! indelingsmogelijkheden! leiden! tot!
beperkte!aanpasbaarheid!van!de!configuratie!van!de!werkomgeving.!
!
De! ‘toegepaste! installatieconcepten’,! ‘capaciteit! van! de! installaties’! en! ‘regelbaarheid! van! de!
installaties’!zijn!van!invloed!op!de!aanpasbaarheid!van!de!werkomgeving!bij!verandering!van!gebruik,!
programma! en! configuratie.! Deze! aspecten! zijn! van! invloed! op! het! binnenklimaat,! een! belangrijke!
factor!voor!een!comfortabele!werkomgeving.!Verandering!van!het!gebruik!en!het!programma!van!een!
werkomgeving! leidt! tot! verandering! van! de! eisen! die! aan! het! binnenklimaat! gesteld! worden.! De!
toegepaste!installaties!en!capaciteit!en!regelbaarheid!van!deze!installaties!bepalen!of!aan!deze!eisen!
voldaan! kan! worden,! en! beïnvloeden! daarmee! de! aanpasbaarheid! van! de! werkomgeving! bij!
verandering!van!gebruik!en!programma.!

!
De!‘positie!en!integratie!van!installaties’!is!van!invloed!op!de!‘aanpasbaarheid!van!de!installaties’.!De!
scheiding!van!de!installaties!en!de!andere!gebouwelementen!bepaalt!of!de!installaties!eenvoudig!aan!
te!passen! zijn,! zonder! consequenties!voor!andere!gebouwelementen.!Deze! ‘aanpasbaarheid!van!de!
installaties’! draagt! bij! aan! de! ‘algehele! aanpasbaarheid’.! Ook! de! ‘aanpasbaarheid! van! de! invulling’!
draagt! bij! aan! deze! ‘algehele! aanpasbaarheid’.! De! ‘algehele! aanpasbaarheid’! is! van! invloed! op! de!
mogelijkheden!om!binnen!de!werkomgeving!verandering!van!gebruik,!programma!en!configuratie!op!
te!vangen.!De!algehele!aanpasbaarheid!zorgt!ervoor!dat!de!werkomgeving!eenvoudig!veranderd!kan!
worden!om!aan!de!eisen!van!ander!gebruik,!programma!en!configuratie!te!voldoen.!!

!
! Aanpasbaarheid-van-de-werkomgeving-bij-verandering-van-de-vereiste-werkplekcapaciteit-

De!‘verkavelI&en&verdeelbaarheid’!is!van!invloed!op!de!aanpasbaarheid!van!de!werkomgeving!bij!een!
afname! van! de! vereiste! werkplekcapaciteit.! Door! werkplekken! en! werkruimte! af! te! stoten,! is! het!
mogelijk! om! de! geboden! werkplekcapaciteit! te! reduceren.! Hierdoor! kan! het! aanbod! aan!
werkplekcapaciteit! in!balans!gebracht!worden!met!een!dalende!vraag,!welke!optreed!bij!krimpende!
organisaties.!Een!goede!verkavelbaarheid! is!belangrijk!om!grote! reductie!van!de!werkplekcapaciteit!
mogelijk! te! maken.! Desondanks! geven! respondenten! aan! dat! een! (beperkte)! daling! van! de!
werkplekcapaciteit! beter! opgevangen! kan! worden! door! alleen! werkplekken! weg! te! halen,! zonder!
daarbij! werkruimte! te! reduceren.! Hierdoor! daalt! de! werkplekdichtheid! (verhouding! aantal!
werkplekken! /! oppervlakte! werkomgeving).! Een! relatief! lage! werkplekdichtheid! beter! is! voor! het!
comfort!van!de!werkomgeving!dan!een!hoge!werkplekdichtheid,!aangezien!gebruikers!niet!te!dicht!op!
elkaar! zitten! en! werkplekken! niet! oncomfortabel! krap! worden.! Een! te! lage! werkplekdichtheid! is!
volgens!respondenten!niet!bevorderlijk!voor!het!comfort,!aangezien!werknemers!het!gevoel!krijgen!
‘alleen’! te! zitten.! De! bandbreedte! van! een! comfortabele!werkplekdichtheid! verschilt! overigens! per!
functie!en!gebruiker,!zo!geven!respondenten!aan.!

!
Het! ‘bouwkundig& stramien’! is! van! invloed! op! de! ‘vloerafmetingen’.! Het! stramien! beïnvloedt! de!
maatsystematiek.! De! vloerafmetingen! zijn! vaak! een! veelvoud! van! deze! maatsystematiek.! Deze!
‘vloerafmetingen’! zijn! vervolgens! van! invloed! op! de! aanpasbaarheid! van! de! werkomgeving! bij! een!
toename!van!de!vereiste!werkplekcapaciteit.!Door!de!vloerafmetingen!op!voorhand!groter!te!maken!
dan!noodzakelijk!is!(overdimensionering),!is!er!ruimte!om!extra!werkplekken!toe!te!voegen.!Op!deze!
manier!kan!het!aanbod!aan!werkplekken!afgestemd!worden!op!de!groeiende!vraag!naar!werkplekken!
die! optreed! bij! groeiende! organisaties.! Voldoende! overdimensionering! van! de! vloerafmetingen! is!
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belangrijk! om! een! verwachtte! groei! van! de! vereiste! werkplekcapaciteit! comfortabel! op! te! kunnen!
vangen.! Deze! overdimensionering! zorgt! ervoor! dat! werkplekken! niet! oncomfortabel! krap! worden!
wanneer!er!extra!werkplekken!worden!toegevoegd.!

!
Op!grond!van!deze!dataYanalyse!is!wederom!een!relatieschema!opgesteld!wat!inzicht!biedt!in!de!wijze!waarop!
de! flexibiliteitsaspecten! van! invloed! zijn! op! flexibele! werkplekken,! zie! figuur! 16.! Dit! relatieschema! is! op!
dezelfde!wijze!opgebouwd!als!het!relatieschema!voor!de!voorgaande!maatregel.!
!
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!

Figuur 16 – Relatieschema: invloed van de verschillende flexibiliteitsaspecten op een comfortabele werkomgeving. 

Functionele flexibiliteitsaspecten Fysieke flexibiliteitsaspecten 
(invloed op maatregel of functioneel flexibiliteitsaspect) 

Fysieke flexibiliteitsaspecten 
(invloed op fysiek flexibiliteitsaspect) 

Maatregel 
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6.1.4 INTERACTIEYSTIMULERENDE!WERKOMGEVING!
De!vierde!maatregel!die!geanalyseerd!wordt,! is!een! interactieYstimulerende!werkomgeving.!Wederom!wordt!
aan!de!hand!van!de!beoordelingen!van!respondenten!eerst!gekeken!welke!flexibiliteitsaspecten!bijdragen!aan!
de!ondersteuning!van!deze!werkomgeving.!Hierbij!wordt!dezelfde!werkwijze!aangehouden!als!gehanteerd!bij!
de!voorgaande!maatregelen,!zie!ook!bijlage!6.!!
!
Onderstaand! resultatenoverzicht! (tabel! 13)! laat! het! belang! zien! wat! respondenten! hechten! aan! de!
verschillende!flexibiliteitsaspecten,!ten!behoeve!van!een!interactieYstimulerende!werkomgeving.!
!

!
Tabel 13 – Beoordeling belang van de flexibiliteitsaspecten voor een interactie-stimulerende werkomgeving. 
!
De!vertaling!van!deze!scores!naar!het!belang!wat!aan!de! flexibiliteitsaspecten!wordt!gekoppeld,! leidt! tot!de!
volgende!constateringen:!
!

! Ontwerp-

De! verschillende! ontwerpYgerelateerde! flexibiliteitsaspecten! zijn! volgens! respondenten! allemaal!
belangrijk!voor!een!interactieYstimulerende!werkomgeving!(mediaan:!4,0).!

! Constructie-

De!‘typen!en!posities!van!constructieve!elementen’!zijn!slechts!van!beperkt!belang!(mediaan:!3,0),!zo!
geven! respondenten! aan.! De! ‘bouwtechnische! eigenschappen! van! de! constructie’! blijken! niet! van!
belang!voor!een!interactieYstimulerende!werkomgeving.!

! Gevel-

Beide! gevelYgerelateerde! flexibiliteitsaspecten! zijn! volgens! respondenten! niet! belangrijk! voor! een!
interactieYstimulerende!werkomgeving.! !
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! Installaties-

Zowel!de!‘regelbaarheid!van!de!installaties’!als!de!‘aanpasbaarheid!van!de!installaties’!zijn!van!redelijk!
belang!voor!een!interactieYstimulerende!werkomgeving!(mediaan:!3,5),!zo!geven!respondenten!aan.!
De!‘capaciteit!van!de!installaties’!is!slechts!beperkt!van!belang!(mediaan:!3,0).!De!overige!installatieY
gerelateerde! flexibiliteitsaspecten! zijn! volgens! respondenten! niet! van! belang! voor! een! interactieY
stimulerende!werkomgeving.!

! Invulling-

Zowel!de!‘aanpasbaarheid!van!de!invulling’!als!de!‘bouwfysische!eigenschappen!van!de!invulling’!zijn!
volgens!respondenten!belangrijk!voor!een!interactieYstimulerende!werkomgeving!(mediaan:!4,0).!!

! Juridisch/planologisch-

Geen! van! de! juridisch/planologischYgerelateerde! flexibiliteitsaspecten! zijn! belangrijk! voor! een!
interactieYstimulerende!werkomgeving,!zo!geven!respondenten!aan.!

! Locatie-

Het! ‘locatietype’! en! de! ‘bereikbaarheid’! zijn! volgens! respondenten! belangrijk! voor! een! interactieY
stimulerende! werkomgeving! (mediaan:! 4,0).! De! ‘voorzieningen! nabij! de! locatie’! zijn! van! redelijk!
belang!(mediaan:!3,5).!

! Gebouw-

De! ‘vrije! indeelbaarheid’! is! van! groot! belang! voor! een! interactieYstimulerende! werkomgeving!
(mediaan:! 4,5).! Daarnaast! is! ook! de! ‘algehele! aanpasbaarheid’! belangrijk! (mediaan:! 4,0),! zo! geven!
respondenten!aan.!

!
Nu!duidelijk!is!welke!flexibiliteitsaspecten!van!belang!zijn!voor!een!interactieYstimulerende!werkomgeving,!kan!
de!wijze&waarop!deze!aspecten!ondersteuning!bieden!geanalyseerd!worden.!!
!
De!aspecten!bieden!ondersteuning!door! invulling! te!geven!aan!de!specifieke!werkomgeving!die!nodig! is!om!
een! interactieYstimulerende! werkomgeving! te! laten! functioneren.! De! manier! waarop! individuele! aspecten!
moeten!worden!uitgewerkt,!is!afhankelijk!van!deze!specifieke!invulling.!Om!deze!reden!wordt!kort!toegelicht!
welke!invulling!van!de!werkomgeving!nodig!is!voor!een!interactieYstimulerende!werkomgeving.!
!
Het!doel!van!een!interactieYstimulerende!werkomgeving!is!om!gebruikers!met!elkaar!in!contact!te!brengen.!Dit!
contact!stimuleert!de!kennisdeling,!wat!vervolgens!leidt!tot!een!toenemende!innovatiekracht.!De!mate!waarin!
deze!interactie!plaatsvind,!is!volgens!respondenten!vooral!afhankelijk!van!de!houding!van!medewerkers!en!de!
maatregelen!van!het!management.!De!werkomgeving!kan!slechts!ondersteuning!bieden!door!de!interactie!te!
stimuleren.!De! zichtbaarheid,!werkplekdichtheid,! routing,!obstakels!en!de!diversiteit! aan!werkplektypen! zijn!
factoren! die! de! interactie! stimuleren,! zo! geven! respondenten! aan.! Met! name! de! ontwerpYgerelateerde!
flexibiliteitsaspecten! zijn! van! invloed! op! de! bovengenoemde! factoren.! Respondenten! bevestigen! hiermee!
vrijwel!alle!geïdentificeerde!factoren!uit!het!literatuuronderzoek.!Alleen!het!beschikbaar!stellen!van!specifieke!
middelen!(o.a.!whiteboard,!communicatiemiddelen,!etc.)!om!de!interactie!te!bevorderen!wordt!niet!genoemd!
als! factor! van! invloed! op! de! interactieYstimulerende! werkomgeving.! Dit! is! niet! opmerkelijk,! aangezien! het!
onderzoek!zich!specifiek!richt!op!de!invloed!van!gebouwYgebonden!aspecten!op!de!interactie.!!
!

! Bruikbaarheid-van-de-werkomgeving-

Het! ‘locatietype’! is! van! invloed! op! de! ‘bereikbaarheid’! en! de! ‘voorzieningen! nabij! de! locatie’.! Het!
locatietype! bepaalt! deze! locatieYgebonden! karakteristieken.! De! ‘bereikbaarheid’! en! ‘voorzieningen!
nabij!de! locatie’!zijn!samen!met!de!‘capaciteit!van!de!installaties’,! ‘regelbaarheid!van!de!installaties’!
en!‘bouwfysische!eigenschappen!van!de!invulling’!van!invloed!op!het!comfort!van!de!werkomgeving.!
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Een!goede!bereikbaarheid!en!de!aanwezigheid!van!essentiële!voorzieningen! in!de!omgeving!maken!
het!voor!gebruikers!eenvoudiger!om!hun!werkY!en!privéleven!te!combineren.!Dit!bevordert!volgens!
respondenten! het! comfort! van! de! werkomgeving.! Daarnaast! dragen! goede! bouwfysische!
eigenschappen! van! de! invulling! en! voldoende! capaciteit! en! een! goede! regelbaarheid! van! de!
installaties!bij!aan!een!aangenaam!binnenklimaat.!Het!binnenklimaat!is!in!grote!mate!bepalend!voor!
het!comfort!van!de!werkomgeving.!Het!comfort!van!de!werkomgeving!is!vervolgens!van!invloed!op!de!
bruikbaarheid! van! de! interactieYstimulerende! werkomgeving.! Een! comfortabele! omgeving! vormt!
immers! geen! belemmering! die! gebruikers! ervan! weerhoudt! om! van! de! werkomgeving! gebruik! te!
maken.!Hierdoor!zullen!meer!gebruikers!geneigd!zijn!om!op!kantoor!te!werken.!Dit!bevordert!de!kans!
op!interactie!en!maakt!de!werkomgeving!geschikt!voor!een!interactieYstimulerende!werkomgeving.!

!
De! ‘gebouwvorm’,! ‘typen! en! posities! van! constructieve! elementen’! en! ‘posities! van! bouwkundige!
elementen’! zijn! van! invloed! op! de! bruikbaarheid! van! een! interactieYstimulerende! werkomgeving.!
Deze! aspecten! beïnvloed! de! factoren! die! interactie! stimuleren,! zoals! de! zichtbaarheid! van!
medewerkers!en!de!routing!in!het!gebouw.!Deze!factoren!bepalen!de!mate!waarin!de!werkomgeving!
geschikt! is!voor!een! interactieYstimulerende!werkomgeving.!Aangezien!de!vorm!en!de!structuur!van!
een! gebouw! niet! eenvoudig! aangepast! kunnen! worden,!moet! het! gebouw! zich! bij! voorbaat! lenen!
voor!een!interactieYstimulerende!werkomgeving.!

!
! Aanpasbaarheid-van-de-werkomgeving-bij-verandering-van-gebruik,-programma-en-configuratie-

De!‘typen!en!posities!van!constructieve!elementen’!en!de!‘posities!van!bouwkundige!elementen’!zijn!
van!invloed!op!de!‘vrije!indeelbaarheid’.!Bouwkundige!en!constructieve!elementen!vormen!obstakels!
die! de! indeelbaarheid! van! de! werkomgeving! beperken.! De! ‘vrije! indeelbaarheid’! is! vervolgens! van!
invloed! op! de! aanpasbaarheid! van! de! werkomgeving! bij! verandering! van! gebruik,! programma! en!
configuratie.!Vrije!indeelbaarheid!maakt!het!mogelijk!om!de!indeling!van!de!werkomgeving!eenvoudig!
aan! te! passen! aan! veranderende!bedrijfsprocessen,! zonder! dat! de! interactieYstimulerende! factoren!
binnen!de!werkomgeving!hierbij!beperkt!worden.!

!
De!‘aanpasbaarheid!van!de!invulling’!en!‘aanpasbaarheid!van!de!installaties’!bevorderen!de!‘algehele!
aanpasbaarheid’.! Deze! ‘algehele! aanpasbaarheid’! is! van! invloed! op! de! aanpasbaarheid! van! de!
werkomgeving!bij! verandering! van!gebruik,! programma!en! configuratie.! Een!goede!aanpasbaarheid!
maakt! het! mogelijk! om! de! werkomgeving! aan! te! passen! aan! de! eisen! die! veranderende!
bedrijfsprocessen! stellen.! Deze! ‘algehele! aanpasbaarheid’! is! tevens! van! invloed! op! de! ‘vrije!
indeelbaarheid’.!Met!een!goede!aanpasbaarheid!kan!de!werkomgeving!eenvoudig!aangepast!worden!
om!aan!de!eisen!van!de!veranderende!bedrijfsprocessen!te!voldoen.!Hierdoor!hoeven!de!eisen!van!de!
bestaande!werkomgeving!geen!beperking!te!vormen!voor!de!indeelbaarheid.!

!
Het! ‘bouwkundig! stramien’! en! de! ‘aanpasbaarheid! van! de! invulling’! zijn! van! invloed! op! de!
‘ondersteuning! van! verschillende! layYout! typen’.! Het! stramien! en! de! aanpasbaarheid! (zoals! de!
aansluitmogelijkheden! op! de! gevel)! bepalen! waar! wanden! geplaatst! kunnen! worden.! De!
mogelijkheden! waarop! een! werkruimte! ingedeeld! kan! worden,! bepalen! welke! layYout! typen!
ondersteund!worden.!Deze!‘ondersteuning!van!verschillende!layYout!typen’!is!vervolgens!van!invloed!
op!de!aanpasbaarheid!van!de!werkomgeving!bij!verandering!van!gebruik,!programma!en!configuratie.!
Verschillende!bedrijfsprocessen!vragen!om!verschillende!layYout!typen.!

!
!
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! Aanpasbaarheid-van-de-werkomgeving-bij-verandering-van-de-vereiste-werkplekcapaciteit-

De!‘verkavelI&en&verdeelbaarheid’!is!van!invloed!op!de!aanpasbaarheid!van!de!werkomgeving!bij!een!
afname! van! de! vereiste! werkplekcapaciteit.! Door! werkplekken! en! werkruimte! af! te! stoten,! is! het!
mogelijk! om! de! geboden! werkplekcapaciteit! te! reduceren.! Hierdoor! kan! het! aanbod! aan!
werkplekcapaciteit! in!balans!gebracht!worden!met!een!dalende!vraag,!welke!optreed!bij!krimpende!
organisaties.! Een! goede! verkavelbaarheid! is! nodig! om! de! werkplekdichtheid! (verhouding! aantal!
werkplekken!/!oppervlakte!werkomgeving)!op!een!hoog!niveau!te!kunnen!houden.!Een!relatief!hoge!
werkplekdichtheid! stimuleert! de! interactie! beter! dan! een! lage! werkplekdichtheid,! aangezien!
gebruikers!dichter!op!elkaar!zitten!en!daardoor!sneller!met!elkaar!in!contact!komen.!

!
De! ‘vloerafmetingen’! zijn!van! invloed!op!de!aanpasbaarheid!van!de!werkomgeving!bij!een!toename!
van! de! vereiste! werkplekcapaciteit.! Door! de! vloerafmetingen! op! voorhand! groter! te! maken! dan!
noodzakelijk! is! (overdimensionering),! is! er! ruimte! om! extra!werkplekken! toe! te! voegen! zonder! dat!
werkplekken! oncomfortabel! krap! worden.! Op! deze! manier! kan! het! aanbod! aan! werkplekken!
afgestemd!worden!op!de!groeiende!vraag!naar!werkplekken!die!optreed!bij!groeiende!organisaties.!
Hoewel! de! vloerafmetingen! groot! genoeg! moeten! zijn! om! een! verwachtte! groei! van! de! vereiste!
werkplekcapaciteit! comfortabel! op! te! kunnen! vangen,! moet! de! overdimensionering! van! vloeren!
volgens!respondenten!tot!een!minimum!beperkt!blijven.!Overdimensionering!van!de!vloeren!leidt!tot!
een! lagere! werkplekdichtheid.! Een! lagere! werkplekdichtheid! beperkt! de! interactie,! aangezien!
gebruikers!verder!van!elkaar!vandaan!zitten!en!daardoor!minder!snel!met!elkaar!in!contact!komen.!

!
Op!grond!van!deze!dataYanalyse!is!wederom!een!relatieschema!opgesteld!wat!inzicht!biedt!in!de!wijze!waarop!
de! flexibiliteitsaspecten! van! invloed! zijn! op! flexibele! werkplekken,! zie! figuur! 17.! Dit! relatieschema! is! op!
dezelfde!wijze!opgebouwd!als!het!relatieschema!voor!de!voorgaande!maatregel.!
! !
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!
!

Figuur 17 – Relatieschema: invloed van de verschillende flexibiliteitsaspecten op een interactie-stimulerende werkomgeving. 

Functionele flexibiliteitsaspecten Fysieke flexibiliteitsaspecten 
(invloed op maatregel of functioneel flexibiliteitsaspect) 

Fysieke flexibiliteitsaspecten 
(invloed op fysiek flexibiliteitsaspect) 

Maatregel 



!74!

6.1.5 IDENTITEITYVERSTERKENDE!WERKOMGEVING!
De! laatste! maatregel! die! geanalyseerd! wordt,! is! een! identiteitYversterkende! werkomgeving.! Hierbij! wordt!
wederom!dezelfde!werkwijze!aangehouden!als!gehanteerd!bij!de!voorgaande!maatregelen,!zie!ook!bijlage!7.!!
!
Onderstaand! resultatenoverzicht! (tabel! 14)! laat! het! belang! zien! wat! respondenten! hechten! aan! de!
verschillende!flexibiliteitsaspecten,!ten!behoeve!van!een!identiteitYversterkende!werkomgeving.!
!

!
Tabel 14 – Beoordeling belang van de flexibiliteitsaspecten voor een identiteit-versterkende werkomgeving. 
!
De!vertaling!van!deze!scores!naar!het!belang!wat!aan!de! flexibiliteitsaspecten!wordt!gekoppeld,! leidt! tot!de!
volgende!constateringen:!
!

! Ontwerp-

Slechts!een!beperkt!aantal!ontwerpYgerelateerde!flexibiliteitsaspecten!dragen!bij!aan!een! identiteitY
versterkende!werkomgeving.!De!‘gebouwvorm’!en!de!‘ondersteuning!van!verschillende!layYout!typen’!
zijn!belangrijk!(mediaan:!4,0),!zo!geven!respondenten!aan.!De!‘posities!van!bouwkundige!elementen’!
zijn! van! redelijk! belang! (mediaan:! 3,5)! en! de! ‘verkavelY! en! verdeelbaarheid’! en! het! ‘bouwkundig!
stramien’!zijn!slechts!beperkt!van!belang!(mediaan:!3,0).!De!overige!ontwerpYgerelateerde!aspecten!
blijken!niet!belangrijk.!

! Constructie-

Geen!van!de!constructieYgerelateerde!flexibiliteitsaspecten!zijn!volgens!respondenten!belangrijk!voor!
een!identiteitYversterkende!werkomgeving.!

! Gevel-

Beide! gevelYgerelateerde! flexibiliteitsaspecten! zijn! volgens! respondenten! niet! belangrijk! voor! een!
identiteitYversterkende!werkomgeving.!
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! Installaties-

Alleen! de! ‘toegepaste! installatieconcepten’! worden! redelijk! van! belang! geacht! voor! een! identiteitY
versterkende!werkomgeving!(mediaan:!3,5).!De!overige!installatieYgerelateerde!aspecten!zijn!volgens!
respondenten!niet!belangrijk.!

! Invulling-

Volgens! respondenten! zijn! geen!van!de! invullingYgerelateerde! flexibiliteitsaspecten!van!belang!voor!
een!identiteitYversterkende!werkomgeving.!

! Juridisch/planologisch-

De! ‘uitbreidingsmogelijkheden! op! locatie’! zijn! beperkt! van! belang! voor! een! identiteitYversterkende!
werkomgeving! (mediaan:! 3,0).! De! overige! juridisch/planologischYgerelateerde! flexibiliteitsaspecten!
zijn!volgens!respondenten!niet!belangrijk.!

! Locatie-

Het! ‘locatietype’! is! volgens! respondenten! van! groot! belang! voor! de! identiteitYversterkende!
werkomgeving! (mediaan:! 4,5).! Ook! de! ‘bereikbaarheid’! en! de! ‘voorzieningen! nabij! de! locatie’! zijn!
belangrijk!(mediaan:!4,0).!

! Gebouw-

Zowel!de! ‘vrije! indeelbaarheid’! als! de! ‘algehele! aanpasbaarheid’! zijn! volgens! respondenten!beperkt!
van!belang!voor!een!identiteitYversterkende!werkomgeving!(mediaan:!3,0).!

!
Nu!duidelijk!is!welke!flexibiliteitsaspecten!van!belang!zijn!voor!een!identiteitYversterkende!werkomgeving,!kan!
de!wijze&waarop!deze!aspecten!ondersteuning!bieden!geanalyseerd!worden.!!
!
De!aspecten!bieden!ondersteuning!door! invulling! te!geven!aan!de!specifieke!werkomgeving!die!nodig! is!om!
een! identiteitYversterkende! werkomgeving! te! laten! functioneren.! De! manier! waarop! individuele! aspecten!
moeten!worden!uitgewerkt,!is!afhankelijk!van!deze!specifieke!invulling.!Om!deze!reden!wordt!kort!toegelicht!
welke!invulling!van!de!werkomgeving!nodig!is!voor!een!identiteitYversterkende!werkomgeving.!!
!
Een!identiteitYversterkende!werkomgeving!tracht!het!imago!en!de!cultuur!van!een!organisatie!uit!te!dragen!en!
indien!mogelijk!te!beïnvloeden.!Een!sterk!imago!en!goede!organisatiecultuur!hebben!een!positieve!invloed!op!
de!productiviteit!(Lindholm!&!Levainen,!2006a;!Anthony!&!Morgan,!2008;!Blakstad,!2001;!Rothe,!et!al.,!2012;!
van!der!Voordt,!2004b).!De!identiteit!van!de!werkomgeving!wordt!voornamelijk!beïnvloed!door!de!inrichting,!
zo! geven! respondenten! aan.! De! gebouwYgebonden! werkomgeving! is! slechts! beperkt! van! invloed! op! deze!
identiteit.! Alleen! de! locatie,! de! architectuur,! en! de! layYout! van! het! gebouw! worden! door! respondenten!
genoemd! als! factoren! die! de! identiteit! kunnen! beïnvloeden.! Vooral! ontwerpY! en! locatieYgerelateerde!
flexibiliteitsaspecten!zijn!van!invloed!op!deze!factoren.!Respondenten!bevestigen!hiermee!de!geïdentificeerde!
factoren! uit! het! literatuuronderzoek,! al! is! de! visie! van! respondenten! niet! even! specifiek.! Zo! achten!
respondenten! de! ‘architectuur’! van! een! gebouw! van! invloed! op! de! identiteit,! terwijl! uit! het!
literatuuronderzoek!naar!voren!komt!dat! in!het!bijzonder!de!herkenbaarheid!van!een!gebouw!(resultaat!van!
de!architectuur)!van! invloed! is!op!deze! identiteit.!Ook!de!brede!ranges!van!de!beoordelingen!geven!aan!dat!
respondenten!geen!scherp!en!eenduidig!beeld!hebben!van!de!invloed!van!de!werkomgeving!op!de!identiteit.!
!

! Bruikbaarheid-van-de-werkomgeving-

De! ‘toegepaste& installatieconcepten’! zijn! van! invloed! op! de! bruikbaarheid! van! een! identiteitY
versterkende! werkomgeving.! De! toepassing! van! duurzame! installaties! is! belangrijk! om! een!
geloofwaardige,! duurzame! identiteit! uit! te! kunnen! dragen.! Gebouwen! die! niet! beschikken! over!
duurzame!installaties!zijn!dan!ook!niet!geschikt!voor!het!versterken!van!een!‘groene!identiteit’.!

!
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Ook! zijn! de! ‘toegepaste& installatieconcepten’! samen! met! de! ‘verkavelI& en& verdeelbaarheid’,!
‘uitbreidingsmogelijkheden& op& locatie’! en! de! ‘bereikbaarheid’! van! invloed! op! het! comfort! van! de!
werkomgeving.!Zo!bevordert!de!toepassing!van!de! juiste! installaties!een!aangenaam!binnenklimaat.!
Een! aangenaam! binnenklimaat! draagt! sterk! bij! aan! een! comfortabele! werkomgeving.! Goede!
verkavelbaarheid!en!uitbreidingsmogelijkheden!maken!het!mogelijk!om!werkplekken!en!werkruimte!
te! onttrekken! of! toe! te! voegen,! wanneer! de! vraag! naar! werkplekken! verandert.! Hierdoor! kan! de!
werkplekdichtheid!(verhouding!aantal!werkplekken!/!oppervlakte!werkomgeving)!op!een!comfortabel!
niveau! gehouden!worden.! Tot! slot! bevordert! een! goede! bereikbaarheid! de! eenvoud!waarmee! van!
een! werkomgeving! gebruikt! gemaakt! kan! worden.! Eenvoudig! gebruik! van! een! werkomgeving!
bevordert!het! comfort! van!de!werkomgeving.!Het! comfort! van!de!werkomgeving! is! vervolgens! van!
invloed! op! de! bruikbaarheid! van! een! identiteitYversterkende! werkomgeving.! Het! comfort! van! de!
werkomgeving! beïnvloedt! volgens! respondenten! de! manier! waarop! gebruikers! de! werkomgeving!
ervaren.!Deze!ervaring!bepaalt!ten!dele!de!gepercipieerde!identiteit!van!de!organisatie.!

!
Ook!het! ‘locatietype’!en!de! ‘voorzieningen&nabij&de&locatie’!zijn!van!invloed!op!de!bruikbaarheid!van!
een! identiteitYversterkende!werkomgeving.!Het! locatietype!en!met!name!de!andere!bedrijven!nabij!
de!locatie!beïnvloeden!de!representativiteit!van!de!locatie.!Deze!representativiteit!moet!in!lijn!liggen!
met! de! beoogde! uitstraling,! anders! is! de! locatie! niet! geschikt! om! te! gebruiken! als! identiteitY
versterkende!locatie.!

!
! Aanpasbaarheid-van-de-werkomgeving-bij-verandering-van-gebruik,-programma-en-configuratie-

Het! ‘bouwkundig&stramien’! is!van!invloed!op!de! ‘ondersteuning&van&verschillende&layIout&typen’.!Het!
stramien! dicteert! waar! wanden! geplaatst! kunnen! worden.! De! mogelijke! opstelplaatsen! van! de!
wanden! bepalen! welke! layYout! typen! ondersteund! worden.! Deze! ‘ondersteuning& van& verschillende&
layIout&typen’&is!vervolgens!van!invloed!op!de!aanpasbaarheid!van!de!werkomgeving!bij!verandering!
van!gebruik,!programma!en!configuratie.!Verschillende! layYout! typen!hebben!volgens! respondenten!
een! invloed!op!de! identiteit!van!de!werkomgeving,!bijvoorbeeld!open!versus!gesloten.!Wanneer!de!
beoogde!identiteit!verandert,!als!gevolg!van!veranderende!bedrijfsprocessen,!is!het!belangrijk!dat!de!
layYout!hierop!afgestemd!kan!worden.!!

!
De! ‘gebouwvorm’! is! van! invloed! op! de! aanpasbaarheid! van! de! werkomgeving! bij! verandering! van!
gebruik,!programma!en!configuratie.!De!gebouwvorm!is!beeldbepalend!en!daardoor!van! invloed!op!
de! identiteit! van! de! werkomgeving.! Respondenten! geven! aan! dat! het! zelden! rendabel! is! om! de!
gebouwvorm! aan! te! passen! wanneer! de! beoogde! identiteit! verandert.! De! gebouwvorm! vormt!
daardoor!veelal!een!beperking!voor!een!veranderende!identiteit.!Om!deze!reden!is!het!belangrijk!om!
te!kiezen!voor!een!representatieve!gebouwvorm.!

!
De! ‘posities& van& bouwkundige& elementen’! zijn! van! invloed! op! de! aanpasbaarheid! van! de!
werkomgeving!bij!verandering!van!gebruik,!programma!en!configuratie.!De!bouwkundige!elementen!
zijn! beeldbepalend! en! daardoor! van! invloed! op! de! identiteit! van! de!werkomgeving.! Respondenten!
geven!aan!dat!het!niet!altijd!rendabel! is!om!de!posities!van!bouwkundige!elementen!aan!te!passen!
wanneer!de!beoogde!identiteit!verandert.!Deze!elementen!vormen!hierdoor!een!mogelijke!beperking!
voor!een! veranderende! identiteit.!Daarnaast! zijn!de! ‘posities& van&bouwkundige&elementen’! ook! van!
invloed!op!de! ‘vrije& indeelbaarheid’.!Deze!elementen!vormen! immers!een!beperking!bij!het! indelen!
van!de!werkvloer.!!

!
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Ook! de! ‘algehele& aanpasbaarheid’! is! van! invloed! op! de! ‘vrije& indeelbaarheid’.! De! algehele!
aanpasbaarheid! zorgt! ervoor! dat! de!werkomgeving! aan!de! eisen! kan! voldoen!die! de! veranderende!
bedrijfsprocessen! aan! de! werkomgeving! stellen.! Hierdoor! hoeven! de! eisen! van! de! bestaande!
werkomgeving! geen! belemmering! te! vormen! bij! het! (her)indelen! van! de! werkruimte! voor!
veranderende! bedrijfsprocessen.! Deze! ‘vrije& indeelbaarheid’! is! uiteindelijk! van! invloed! op! de!
aanpasbaarheid! van! de! werkomgeving! bij! verandering! van! gebruik,! programma! en! configuratie.!
Onbegrensde! indelingsmogelijkheden! maken! het! mogelijk! om! de! werkomgeving! eenvoudig! in! te!
delen!om!een!veranderende!identiteit!te!kunnen!faciliteren.!
!

Op!grond!van!deze!dataYanalyse!is!wederom!een!relatieschema!opgesteld!wat!inzicht!biedt!in!de!wijze!waarop!
de! flexibiliteitsaspecten! van! invloed! zijn! op! flexibele! werkplekken,! zie! figuur! 18.! Dit! relatieschema! is! op!
dezelfde!wijze!opgebouwd!als!het!relatieschema!voor!de!voorgaande!maatregel.!

!
!
!
!
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!
!

Figuur 18 – Relatieschema: invloed van de verschillende flexibiliteitsaspecten op een identiteit-versterkende werkomgeving. 

Functionele flexibiliteitsaspecten Fysieke flexibiliteitsaspecten 
(invloed op maatregel of functioneel flexibiliteitsaspect) 

Fysieke flexibiliteitsaspecten 
(invloed op fysiek flexibiliteitsaspect) 

Maatregel 
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6.2 ONDERLINGE!RELATIES!TUSSEN!FLEXIBILITEITSASPECTEN!
Tijdens! de! interviews! is! aan! de! respondenten! gevraagd! om! eventuele! onderlinge! relaties! tussen! de!
flexibiliteitsaspecten!aan!te!geven.!De!resultaten!hiervan!zijn!verwerkt!in!de!verschillende!relatieschema’s!uit!
paragraaf!6.1.1!t/m!6.1.5.!Deze!schema’s!laten!zien!welke!relaties!de!flexibiliteitsaspecten!hebben!met!elkaar!
en!met!de!maatregelen!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’.!Er!zijn!een!aantal!varianten!mogelijk:!

!
!

!
! Een! fysiek! flexibiliteitsaspect! (a.)! kan! directe! ondersteuning! bieden! aan! een! maatregel! voor! ‘Het!

Nieuwe! Werken’! (1.).! Een! fysiek! flexibiliteitsaspect! biedt! directe! ondersteuning! door! invulling! te!
geven!aan!de!werkomgeving!die!de!desbetreffende!maatregel!nodig!heeft!om!te!kunnen!functioneren.!

! Een! fysiek! flexibiliteitsaspect! (b.)! kan! ook! indirecte! ondersteuning! bieden! aan! een!maatregel! voor!
‘Het!Nieuwe!Werken’!(1.)!door!bij!te!dragen!aan!de!uitwerking!van!een!ander!fysiek!flexibiliteitsaspect!
(c.).!

! Een! fysiek! flexibiliteitsaspect! (c.)! kan!bovendien! indirecte!ondersteuning!bieden! aan!een!maatregel!
voor! ‘Het! Nieuwe! Werken’! (1.)! door! bij! te! dragen! aan! de! uitwerking! van! een! functioneel!
flexibiliteitsaspect!(d.).!

! Een! functioneel! flexibiliteitsaspect! (d.)! kan! (enkel)!directe!ondersteuning!bieden!aan!een!maatregel!
voor! ‘Het!Nieuwe!Werken’! (1.).!Een!functioneel! flexibiliteitsaspect!biedt!directe!ondersteuning!door!
invulling!te!geven!aan!de!werkomgeving!die!de!desbetreffende!maatregel!nodig!heeft!om!te!kunnen!
functioneren.!

!
Uit!deze!verschillende! relatievormen!kunnen!belangrijke! constateringen!gehaald!worden!met!betrekking! tot!
de!wijze!waarop!een!flexibiliteitsaspect!uitgewerkt!moeten!worden:!
!

1. Voor!fysieke!en!functionele!flexibiliteitsaspecten!met!een!directe!relatie!tot!een!maatregel!voor!‘Het!
Nieuwe!Werken’!geldt:!de!wijze!waarop!het!aspect!uitgewerkt!moet!worden,!wordt!afgeleid!van!de!
invulling!van!de!werkomgeving!die!de!desbetreffende!maatregel!nodig!heeft!om!te!functioneren.!Een!
voorbeeld:!

!
! Voor!flexibele!werkplekken!is!een!goede!vrije&indeelbaarheid!van!de!werkomgeving!noodzakelijk.!
!
!

Invulling-van-de-werkomgeving:!met!flexibele!werkplekken!wordt!getracht!om!het!efficiënt!gebruik!
van!de!werkomgeving!te!bevorderen.!!
Afgeleide:! een! goede! vrije! indeelbaarheid! van! de! werkomgeving! kan! hieraan! bijdragen! door! de!
mogelijkheid!te!bieden!de!ruimte!efficiënt!in!te!delen.!

!
2. Voor! fysieke! flexibiliteitsaspecten! met! een! indirecte! relatie! tot! een! maatregel! voor! ‘Het! Nieuwe!

Werken’! geldt:! de! wijze! waarop! het! aspect! uitgewerkt! moet! worden,! wordt! afgeleid! van! de!
uitwerking!die!gegeven!moet!worden!aan!het!directe!flexibiliteitsaspect.!Een!voorbeeld:!

!

Functionele 
flexibiliteitsaspecten 

Fysieke flexibiliteitsaspecten 

Aspect b. Aspect c. Aspect d. 

Aspect a. 
Maatregel 1. 

maatregel aspect 
uitwerking 
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Voor!een!goede!vrije&indeelbaarheid!is!een!kolomstructuur!(type&constructieve&elementen)!nodig.!
!

!
!
Uitwerking-van-het-directe-aspect:! In!een!werkomgeving!met!een!goede!vrije! indeelbaarheid!zitten!
zo!min!mogelijk!obstakels!die!de!indelingsmogelijkheden!beperken.!!
Afgeleide:! een! kolomstructuur! is! hiervoor! een! geschikt! type! constructief! element,! aangezien! een!
kolom! een! obstakel! is! met! een! relatief! kleine! oppervlakte! (in! vergelijking! met! andere! typen!
constructieve!elementen).!

!
Uit! de! bovenstaande! relatieYvarianten! blijkt! dat! functionele! flexibiliteitsaspecten! altijd! afhankelijk! zijn! van!
fysieke! flexibiliteitsaspecten.! Dit! kan! verklaard! worden! aan! de! hand! van! de! definities! van! beide! soorten!
flexibiliteit.! Functionele! flexibiliteit! betreft! ‘de& mogelijkheden& die& een& gebouw& of& ruimte& biedt& voor& ander&

gebruik’.! Fysieke! flexibiliteit! betreft! ‘het& vermogen& van& een& gebouw& of& ruimte& om& aan& te& passen& aan&

verandering&van&gebruik’.!Het! is! logisch!dat!een!werkomgeving!die! in!hoge!mate!aangepast!kan!worden!aan!
verschillende!vormen!van!gebruik,!meer!mogelijkheden!biedt!tot!ander!gebruik.!
!
!
!
6.3 ONDERLINGE!RELATIES!TUSSEN!MAATREGELEN!VOOR!‘HET!NIEUWE!WERKEN’!
Naast! onderlinge! relaties! tussen! verschillende! flexibiliteitsaspecten,! is! aan! respondenten! ook! gevraagd! om!
eventuele!onderlinge!relaties!tussen!de!verschillende!maatregelen!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’!aan!te!geven.!!
!
Respondenten!hebben!1!relatie!aangewezen:!het!belang!van!een!comfortabele!werkomgeving!voor!de!overige!
maatregelen! voor! ‘Het!Nieuwe!Werken’.! Deze! relatie! blijkt! ook! uit! de! relatieschema’s! van! de! verschillende!
maatregelen.!Een!comfortabele!werkomgeving!wordt!hierin!structureel!genoemd!als!een!‘aspect’!wat!invulling!
geeft!aan!de!bruikbaarheid!van!de!werkomgeving.!Voor!deze!opmerkelijke!relatie!kan!de!volgende!verklaring!
gegeven!worden:!
!
Aan! de! hand! van! de! verschillende! maatregelen! voor! ‘Het! Nieuwe! Werken’! wordt! er! geïnvesteerd! in! een!
plaatsafhankelijke!werkomgeving.!Om!rendement!te!kunnen!halen!uit!deze! investeringen! is!het!noodzakelijk!
dat!de!maatregelen!de!beoogde!voordelen!opleveren!(kostenbesparing!en!productiviteitsverhoging).!Hiervoor!
is!het!essentieel!dat!de!werkomgeving!gebruikt!wordt!zoals!deze!bedoeld!is.!
!
Tegelijkertijd! wordt,! in! het! kader! van! ‘Het! Nieuwe! Werken’,! gebruikers! de! mogelijkheid! geboden! om!
plaatsonafhankelijk! te!werken.!Hierdoor!ontstaat!de! kans!dat! gebruikers! geen! gebruik! zullen!maken! van!de!
verbeterde,! plaatsafhankelijke! werkomgeving.! In! dat! geval! leveren! de! verschillende! maatregelen! voor! ‘Het!
Nieuwe!Werken’!niet!de!beoogde!voordelen!op!en!blijft!het!rendement!op!de!investeringen!uit.!!
!
Dit!kan!voorkomen!worden!door!een!werkomgeving!te!creëren!die,!in!ieder!geval,!geen!negatieve!associaties!
oproept! en! daardoor! gebruikers! een! aanleiding! geeft! om! elders! te! gaan! werken.! Het! comfort! van! de!
werkomgeving!is!hierbij!een!belangrijk!aandachtspunt.!Door!een!werkomgeving!te!bieden!die!comfortabeler!is!
dan!alternatieve!werkomgevingen,! zullen! gebruikers!die!de!mogelijkheid!hebben!om!elders! te! gaan!werken!
toch!eerder!geneigd!zijn!om!gebruik!te!(blijven)!maken!van!de!plaatsafhankelijke!werkomgeving.!Hierdoor! is!
het!comfort!van!de!werkomgeving!van!invloed!op!de!bruikbaarheid!van!de!werkomgeving!en!essentieel!voor!
het!succes!van!de!verschillende!maatregelen!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’.!

uitwerking  
direct aspect 

direct aspect uitwerking  
indirect aspect 

indirect aspect 
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6.4 RESUMÉ!&!CONCLUSIES!
Uit!de!onderzoeksresultaten!blijkt!dat!respondenten!afhankelijk!van!de!maatregel!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’!
een!enigszins!wisselende!set!flexibiliteitsaspecten!belangrijk!achten.!
!
Aangezien! iedere! set! aspecten! gezamenlijk! invulling! geeft! aan! de! werkomgeving! voor! de! desbetreffende!
maatregel,!kan!uit!de!onderzoeksresultaten!worden!afgeleid!dat!er!per!maatregel!een!andere!invulling!aan!de!
werkomgeving!gegeven!moet!worden.!
!
Dit!bevestigt!de!verwachting!dat!iedere!maatregel!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’!een!specifieke!invulling!van!de!
werkomgeving!nodig!heeft,!afgestemd!op!het!functioneren!van!de!desbetreffende!maatregel.!!
!
Een!flexibiliteitsaspect!kan!ondersteuning!bieden!aan!een!maatregel!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’!door,!samen!
met!de!overige!van!belang!geachte!aspecten,!invulling!te!geven!aan!de!werkomgeving!die!de!desbetreffende!
maatregel!nodig!heeft!om!te!kunnen!functioneren.!!
!
De!wijze!waarop!een!flexibiliteitsaspect!uitgewerkt!moet!worden!is!hierdoor!afhankelijk!van!de! invulling!van!
de!werkomgeving!die!de!desbetreffende!maatregel!nodig!heeft!om!te!kunnen!functioneren.!Dit!is!gevat!in!het!
onderstaande!conceptueel!model:!
!
!
!
!
!
Uit! de! onderzoeksresultaten! blijkt! bovendien! dat! een! flexibiliteitsaspect! op! 3! verschillende! manieren!
ondersteuning!kan!bieden,!namelijk!door!invulling!te!geven!aan:!
!

1. de!bruikbaarheid!van!de!werkomgeving!
2. de!aanpasbaarheid!van!de!werkomgeving!ten!behoeve!van!verandering!van!gebruik,!programma!en!

configuratie!die!optreden!als!gevolg!van!veranderende!bedrijfsprocessen!
3. de! aanpasbaarheid! van! de!werkomgeving! ten! behoeve! van! verandering! van! de! vereiste! werkplekY

capaciteit!die!optreden!als!gevolg!van!groei!of!krimp!van!de!organisatie!
!
Deze!constatering!heeft!tot!gevolg!dat!er!3!soorten!relaties!onderscheiden!moeten!worden.!Hierdoor!komt!het!
conceptueel!model!er!als!volgt!uit!te!zien:!
!
!
!
!
!
!
!
De!wijze!waarop!een!aspect!uitgewerkt!moet!worden,!verschilt!per!manier!waarop!het!aspect!invulling!geeft!
aan!de!werkomgeving.!Hierbij!is!de!uitwerking!van!het!aspect!telkens!ergens!anders!op!gericht.!
!
Kortom,!er!kan!geconcludeerd!worden!dat!de!wijze!waarop!een! flexibiliteitsaspect!uitgewerkt!moet!worden!
afhankelijk!is!van:!!
!

Maatregel voor ‘Het 
Nieuwe Werken’ 

Uitwerking 
flexibiliteitsaspect 

Maatregel voor ‘Het 
Nieuwe Werken’ 

Uitwerking 
flexibiliteitsaspect 

1. Bruikbaarheid 

2. Aanpasbaarheid bij verandering van 
gebruik, programma en configuratie 

3. Aanpasbaarheid bij verandering 
van de vereiste werkplekcapaciteit 
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! de!invulling!van!de!werkomgeving!die!een!maatregel!nodig!heeft!om!te!kunnen!functioneren!
! de!manier!waarop!het!aspect!invulling!geeft!aan!de!werkomgeving!

!
In!paragraaf!6.1.1!t/m!6.1.5!en!bijlage!3!t/m!7!wordt,!per!maatregel!en!per!manier!waarop!een!aspect!invulling!
kan!geven!aan!de!werkomgeving,!beschreven!hoe!de!verschillende!aspecten!uitgewerkt!moet!worden.!
!
Een!flexibiliteitsaspect!geeft!ofwel!direct!invulling!aan!de!werkomgeving!voor!een!maatregel!voor!‘Het!Nieuwe!
Werken’,!ofwel!indirect,!wanneer!het!aspect!bijdraagt!aan!de!uitwerking!van!een!flexibiliteitsaspect!met!een!
directe!invloed.!
!
De!wijze!waarop!een!flexibiliteitsaspect!met!een!directe- relatie! tot!een!maatregel!moet!worden!uitgewerkt,!
wordt! afgeleid! van! de! invulling! van! de! werkomgeving! die! de! desbetreffende!maatregel! nodig! heeft! om! te!
functioneren.!

!
De!wijze!waarop!een!flexibiliteitsaspect!met!een!indirecte-relatie!tot!een!maatregel!moet!worden!uitgewerkt,!
wordt!afgeleid!van!de!uitwerking!die!aan!het!aspect!met!directe!invloed!gegeven!moet!worden.!
!
Tot! slot! geven! respondenten!aan!dat!het! comfort! van!de!werkomgeving!belangrijk! is! voor! alle!maatregelen!
voor!‘Het!Nieuwe!Werken’.!!
!
Aan! de! hand! van! de! verschillende! maatregelen! voor! ‘Het! Nieuwe! Werken’! wordt! er! geïnvesteerd! in! een!
plaatsafhankelijke!werkomgeving.!Om!rendement!te!kunnen!halen!uit!deze!investeringen!is!het!belangrijk!dat!
er!gebruik!wordt!gemaakt!van!de!voorzieningen!die!de!verbeterde!werkomgeving!biedt.!In!het!kader!van!‘Het!
Nieuwe!Werken’!wordt!gebruikers!tegelijkertijd!de!mogelijkheid!geboden!om!plaatsonafhankelijk! te!werken.!
Hierdoor! komt! het! gebruik! van! de! plaatsafhankelijke! werkomgeving,! en! daarmee! het! rendement! uit! de!
investeringen,!onder!druk!te!staan.!!
!
Dit!kan!voorkomen!worden!door!een!werkomgeving!te!creëren!die,!in!ieder!geval,!geen!negatieve!associaties!
oproept! en! daardoor! gebruikers! een! aanleiding! geeft! om! elders! te! gaan! werken.! Het! comfort! van! de!
werkomgeving!is!hierbij!een!belangrijk!aandachtspunt.!Door!een!werkomgeving!te!bieden!die!comfortabeler!is!
dan!alternatieve!werkomgevingen,! zullen! gebruikers!die!de!mogelijkheid!hebben!om!elders! te! gaan!werken!
toch!eerder!geneigd!zijn!om!gebruik!te!(blijven)!maken!van!de!plaatsafhankelijke!werkomgeving.! !
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7 BESLISSINGSONDERSTEUNEND!INSTRUMENT!
Het!bieden!van!inzicht!in!de!wijze!waarop!flexibel!bedrijfsvastgoed!ondersteuning!kan!bieden!aan!‘Het!Nieuwe!
Werken’! is! niet! het! enige! doel! van! dit! onderzoek.! Met! behulp! van! dit! inzicht! kan! een! beslissingsY
ondersteunend! instrument! ontwikkeld!worden.! Bedrijfsvastgoedmanagers! kunnen! dit! instrument! gebruiken!
bij!het!nemen!van!beslissingen!over!ingrepen!in!het!vastgoed!die!de!ondersteuning!van!‘Het!Nieuwe!Werken’!
moeten!verbeteren.!De!volgende!vragen!worden!in!dit!hoofdstuk!beantwoord:!
!

! Welke! overwegingen! zijn! belangrijk! bij! de! keuze! voor! de! uitwerking! van! de! aspecten! die! invulling!
geven!aan!een!werkomgeving,!ter!ondersteuning!van!de!maatregelen!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’?!!

! Hoe!ziet!het!beslissingsondersteunend!instrument!eruit?!
! Wat!is!de!toegevoegde!waarde!van!het!beslissingsondersteunend!instrument!in!de!praktijk?!

!
!
!
7.1 DOEL!VAN!EEN!BESLISSINGSONDERSTEUNEND!INSTRUMENT!
Het! doel! is! om!een! instrument! te! ontwikkelen!waarmee! een! set! uitgangspunten! gevonden! kan!worden!die!
voor!een!specifieke!casus!belangrijk!is.!In!deze!uitgangspunten!wordt!beschreven!hoe!verschillende!aspecten!
van!de!werkomgeving!uitgewerkt!moeten!worden!om! invulling! te!kunnen!geven!aan!een!werkomgeving!die!
ondersteuning!biedt!aan!‘Het!Nieuwe!Werken’.!!
!
Bedrijfsvastgoedmanagers!kunnen!de!uitgangspunten!die!door!middel!van!dit!instrument!gegenereerd!worden,!
gebruiken! om! bestaand! vastgoed! te! toetsen! en! verbeterpunten! te! identificeren.! Ook! kunnen! de!
uitgangspunten!gebruikt!worden!als!selectiecriteria!bij!uitbreiding!van!het!bedrijfsvastgoedportfolio.!Tot!slot!
kunnen!de!uitgangspunten!gebruikt!worden!als!onderdeel!van!het!programma!voor!nieuwbouw.!
!
!
!
7.2 ACHTERGROND!
Uit!de!onderzoeksresultaten!blijkt!dat!de!wijze!waarop!een!werkomgeving!ingevuld!moet!worden,!afhankelijk!
is! van! de! maatregel! voor! ‘Het! Nieuwe! Werken’! die! door! deze! werkomgeving! ondersteund! moet! worden!
(paragraaf! 6.1).!Met! andere! woorden,! om! te! kunnen! bepalen! welke! invulling! aan! de! werkomgeving! geven!
moet!worden,!moet!eerst!bepaald!worden!welke!maatregel(en)!door!de!werkomgeving!ondersteund!moeten!
worden.!!
!
De! invulling! van! de! werkomgeving! wordt! gevormd! door! de! gezamenlijke! uitwerkingen! van! individuele!
flexibiliteitsaspecten.!Afhankelijk!van!de!maatregel!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’!blijkt!een!enigszins!wisselende!
set! flexibiliteitsaspecten! belangrijk! (paragraaf! 6.1).! Hierdoor! wordt! er! per! maatregel! een! andere! invulling!
gegeven!aan!de!werkomgeving.!!
!
Uit!de!onderzoeksresultaten! is!bovendien!gebleken!dat!de! flexibiliteitsaspecten!op!3!verschillende!manieren!
invulling!kunnen!geven!aan!de!werkomgeving!(paragraaf!6.1),!namelijk!door!invulling!te!geven!aan:!
!

1. de!bruikbaarheid!van!de!werkomgeving!
2. de!aanpasbaarheid!van!de!werkomgeving!ten!behoeve!van!verandering!van!gebruik,!programma!en!

configuratie!die!optreden!als!gevolg!van!veranderende!bedrijfsprocessen!
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3. de! aanpasbaarheid! van! de!werkomgeving! ten! behoeve! van! verandering! van! de! vereiste! werkplekY
capaciteit!die!optreden!als!gevolg!van!groei!of!krimp!van!de!organisatie!

!
Eenzelfde!flexibiliteitsaspect!kan!tegelijkertijd!op!verschillende!manieren!invulling!geven!aan!de!werkomgeving.!
Per! manier! verschilt! de! wijze! waarop! het! desbetreffende! aspect! uitgewerkt! moet! worden.! Hierbij! is! de!
uitwerking!van!het!aspect!telkens!ergens!anders!op!gericht!(paragraaf!6.1).!!
!
Per!case!is!mogelijk!niet!iedere!invulling!van!de!werkomgeving!belangrijk.!Zo!kan!het!zijn!dat!een!organisatie!
de!komende!jaren!geen!verandering!van!de!primaire!bedrijfsprocessen!verwacht.!In!dat!geval!is!het!niet!nodig!
om!de!werkomgeving!aan! te!kunnen!passen!om!verandering!van!gebruik,!programma!en!configuratie!op! te!
kunnen! vangen.! Ook! kan! het! zijn! dat! een! organisatie! de! komende! jaren! geen! significante! groei! of! krimp!
verwacht.! In!dat!geval! is!het!niet!nodig!om!de!werkomgeving!aan!te!kunnen!passen!aan!verandering!van!de!
vereiste!werkplekcapaciteit.!!
!
Wanneer!een!case!geen!behoefte!heeft!aan!een!bepaalde!invulling!van!de!werkomgeving!zijn!de!uitwerkingen!
van!aspecten!die!zorgen!voor!deze!invulling!niet!langer!relevant.!!
!
De! uitwerkingen! die! invulling! geven! aan! de! bruikbaarheid! van! de! werkomgeving! zijn! overigens! wel! altijd!
belangrijk! (paragraaf! 6.3).! De! bruikbaarheid! van! de! werkomgeving! mag! geen! belemmering! vormen! die!
gebruikers! ervan!weerhoud! om!naar! de!werkomgeving! toe! te! komen.!Het! gebruik! van! de!werkomgeving! is!
immers!essentieel!voor!het!succes!van!de!maatregelen!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’!(paragraaf!6.3).!
!
Respondenten!hebben! voor! iedere!maatregel,! ieder! flexibiliteitsaspect! en! iedere!manier!waarop!het! aspect!
invulling!kan!geven!aan!de!werkomgeving!toegelicht!hoe!het!aspecten!uitgewerkt!moeten!worden!(bijlage!3!
t/m!7!en!paragraaf!6.1.1!t/m!6.1.5).!!
!
Deze! toelichtingen! vormen! de! uitgangspunten! die! bedrijfsvastgoedmanagers! nodig! hebben! bij! de!
ondersteuning! van! hun! beslissingen.! Aan! de! hand! van! deze! achtergrond! kan! een! beslissingsondersteunend!
instrument! ontwikkeld! worden! dat! bedrijfsvastgoedmanagers! op! een! eenvoudige! wijze! leidt! tot! een! set!
uitgangspunten!die!voor!hun!situatie!belangrijk!zijn.!
!
!
!
7.3 ONTWIKKELING!&!WERKING!INSTRUMENT!
Uit!de!theoretische!onderbouwing!van!paragraaf!7.2!kunnen!4!stappen!onderscheiden!worden!die!leiden!tot!
de!selectie!van!een!set!uitganspunten!die!relevant!zijn!voor!een!unieke!case!van!een!bedrijfsvastgoedmanager:!
!

1. Inventariseren!van!doel(en)!en!bijbehorende!maatregel(en)!die!een!organisatie!stelt!aan!‘Het!Nieuwe!
Werken’.!

2. Selecteren!van!de!aspecten!die!belangrijk!zijn!voor!het!creëren!van!een!werkomgeving!die!aansluit!op!
hetgeen!de!maatregel(en)!nodig!hebben!om!te!kunnen!functioneren.!

3. Bepalen!aan!welke!vormen!van!flexibiliteit!de!organisatie!behoefte!heeft.!
4. Identificeren!van!de!uitwerking!die!aan!de!desbetreffende!aspecten!gegeven!moet!worden,!ofwel!de!

uitgangspunten!voor!de!bedrijfsvastgoedmanager.!
!
!
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Per! stap! is! de! volgende! input! van! de! bedrijfsvastgoedmanager! en/of! zijn! de! volgende! gegevens! uit! de!
onderzoeksresultaten!nodig:!
!

1. Inventariseren-van-de-doel(en)-en-bijbehorende-maatregel(en)-voor-‘Het-Nieuwe-Werken-

De!bedrijfsvastgoedmanager!moet!als!eerst! inventariseren!welke!doel!zijn!organisatie!nastreeft!met!
‘Het! Nieuwe!Werken’.! Er! zijn! 5!mogelijke! doelen.! Deze! doelen! zijn! toegelicht! in! paragraaf! 3.3.! De!
bedrijfsvastgoedmanager!moet!bij!stap!1!input!leveren:!uit!zijn!inventarisatie!moet!hij!het!doel!halen!
dat!het!belangrijkst!is!voor!zijn!organisatie:!

!

!
!

Uit! literatuuronderzoek!blijkt! dat!deze!doelen!gekoppeld! kunnen!worden!aan!maatregelen! voor!de!
werkomgeving! (paragraaf! 3.3.1! t/m! 3.3.5).! Wanneer! een! bedrijfsvastgoedmanager! kiest! voor! een!
doel,!kiest!hij!automatisch!voor!een!maatregel!voor!de!werkomgeving!die!bijdraagt!aan!dit!doel:!

!

!
!
2. Selecteren-van-relevante-aspecten-voor-een-werkomgeving-die-bijdraagt-aan-de-ondersteuning-van-

de-geselecteerde-maatregel-

Respondenten! hebben!per!maatregel! voor! ‘Het!Nieuwe!Werken’! een! beoordeling! gegeven! van! het!
belang!van!de!verschillende! flexibiliteitsaspecten.!De! resultaten!van!deze!beoordelingen!worden!nu!
gebruikt!om!een!automatische!selectie!te!maken!van!aspecten!die!belangrijk!zijn!(alle!aspecten!met!
mediaan!≥!3,0,!tabel!9)!voor!het!geselecteerde!doel!en!de!bijbehorende!maatregel!uit!stap!1.!

!
Om! het! beslissingsondersteunend! instrument! overzichtelijk! en! eenvoudig! te! houden,! wordt! het!
overzicht!van!de!geselecteerde!aspecten!pas!gegeven!wanneer!alle!stappen!zijn!doorlopen.!

!
3. Bepalen-aan-welke-vorm(en)-van-flexibiliteit-de-organisatie-behoefte-heeft-

Vervolgens!moet!bepaald!worden!of!alle!vormen!van!flexibiliteit,!waaraan!de!geselecteerde!aspecten!
uit! stap! 2! invulling! kunnen! geven,! belangrijk! zijn! voor! de! organisatie.! De! bedrijfsvastgoedmanager!
moet!hiervoor!2!prognoses!maken:!

!
1. Zal! het! bedrijfsproces! van! de! organisatie! in! de! komende! jaren! dusdanig! veranderen! dat! het!

gebruik,!programma!en/of!de!configuratie!van!de!werkomgeving!aangepast!moet!worden?!
2. Zal! de! organisatie! in! de! komende! jaren! significant! groeien! of! krimpen,! waardoor! de! vereiste!

werkplekcapaciteit!van!de!werkomgeving!zal!veranderen?!
!
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!
!

Uit!de!toelichtingen!van!respondenten!(bijlage!3!t/m!7)!blijkt!aan!welke!vormen!van!flexibiliteit!ieder!
aspect! invulling! kan! geven.! Door! de! input! van! bedrijfsvastgoedmanagers! bij! stap! 2a! en! 2b!worden!
alleen!díé!uitwerkingen!van!aspecten!gepresenteerd!die!een!vorm!van!flexibiliteit!opleveren!waar!de!
organisatie!behoefte!aan!heeft.!!
!
De!uitwerkingen!van!de!aspecten!die!bijdragen!aan!de!bruikbaarheid!van!de!werkomgeving!worden!
altijd!gegeven.!Deze!aspecten!zijn!immers!van!invloed!op!gebruik!van!de!werkomgeving!en!daarmee!
op!het!succes!van!de!maatregel!(paragraaf!6.4).!

!
4. Identificeren-van-de-uitwerkingen-die-aan-de-relevante-aspecten-gegeven-moeten-worden-

Uiteindelijk!leidt!het!doorlopen!van!deze!keuzeboom!tot!een!set!aspecten,!en!uitwerkingen!voor!deze!
aspecten,! die! vorm! geven! aan! een! werkomgeving,! welke! bijdraagt! aan! het! functioneren! van! de!
geselecteerde!maatregel.!

!
De! uitwerkingen! voor! deze! aspecten! komen! uit! de! onderzoeksresultaten! (bijlage! 3! t/m! 7)! en! zijn!
eventueel!verduidelijkt/geoptimaliseerd!met!behulp!van! Jellema!Hogere!Bouwkunde! (Hofkes,!et!al.,!
2005),!de!Real!Estate!Norm!(Stichting!Real!Estate!Norm,!1991)en!het!Bouwbesluit!(2013).!!
Deze! uitwerkingen! zijn! de! uitgangspunten! die! bedrijfsvastgoedmanagers! kunnen! gebruiken! bij! het!
maken!van!keuzes!voor!(aanpassingen!aan)!vastgoed.!!
!

Het!beslissingsondersteunend!instrument!is!toegevoegd!als!bijlage!8.!
!
!
!
7.4 CASESTUDY:!BESTAANDE!KANTOOROMGEVING!HOOFDKANTOOR!CORESTA,!TE!SON!
Voor!de! casestudy! is! onderzoek!gedaan!naar!het! kantoor! van!Coresta!Group.!Het!beslissingsondersteunend!
instrument!is!gebruikt!om!verbeterpunten!voor!het!bestaande!kantoor!te!identificeren,!die!kunnen!helpen!bij!
een!betere!ondersteuning!van!‘Het!Nieuwe!Werken’.!
!
7.4.1 PRIORITERING!DOELSTELLINGEN!VOOR!‘HET!NIEUWE!WERKEN’!!
Onder! het! management! en! de! medewerkers! van! Coresta! is! een! onderzoek! gehouden! naar! de! visie! op! de!
kernwaarden! van! ‘het! ideale! kantoor’.! Deze! kernwaarden! zijn! afgeleid! van! de! bedrijfsvastgoedstrategieën,!
zoals!geïdentificeerd!door!Lindholm,!et!al.!(2006c).!!
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Aan! het!management! en! de!medewerkers! zijn! telkens! 2! stellingen! voorgelegd! en! is! gevraagd! aan! te! geven!
welke! stelling! het! meest! overeen! komt! met! hun! visie! op! de! kernwaarden! van! het! ideale! kantoor.!
Respondenten! geven! hiervoor! op! een! 4Ypuntsschaal! aan! welke! stelling! meer! bij! hun! visie! aansluit.! Deze!
beoordelingsschalen! zijn! gekoppeld! aan! scores.! Na! 21! keer! 2! stellingen! tegen! elkaar! afgewogen! te! hebben!
worden! de! scores! bij! elkaar! opgeteld! en! ontstaat! er! een! beeld! van! de! persoonlijke! prioritering! van! de!
kernkwaliteiten!van!het!kantoorvastgoed.!De!gehanteerde!vragenlijst!is!bijgevoegd!in!bijlage!9.!De!resultaten!
van! de! respondenten! (28! responses! van! de! 70!medewerkers)! zijn! samengevoegd! tot! een! organisatieYbrede!
prioritering!van!de!kernwaarden!van!het!bedrijfsvastgoed:!
!

1. Gebruikerstevredenheid!! (Score!7,4!/12)!
2. Kennisdeling!&!innovatie!! (Score!6,6!/12)!
3. Productiviteit!! ! (Score!5,3!/12)!
4. Imago!&!bedrijfscultuur!! (Score!5,1!/12)!
5. Flexibiliteit! ! (Score!3,5!/12)!
6. Kostenbesparing! ! (Score!1,9!/12)!
7. Waarde!vastgoed!! (Score!0,5!/12)!

!
De! gebruikerstevredenheid! en! kennisdeling! &! innovatie! zijn! volgens! respondenten! de! belangrijkste!
kernwaarden.!Het!belang!van!deze!beide!kernwaarden!wordt!bovendien!door!het!management!van!Coresta!
bevestigd,!zo!blijkt!ondermeer!uit!de!bedrijfsstrategie.!
!
De!casestudy!zal!zich!daarom!beperken!tot!de!2!doelen!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’!die!aan!deze!kernwaarden!
zijn! gerelateerd:! het! verhogen! van! de! gebruikerstevredenheid! en! het! verbeteren! van! de! kennisdeling! &!
innovatie.!!
!
Het! beslissingsondersteunend! instrument! is! voor! beide! maatregelen! doorlopen.! Aan! de! hand! van! de!
gegenereerde!aspecten!is!de!bestaande!situatie!systematisch!geanalyseerd.!Deze!analyse!is!vervolgens!naast!
de! gegenereerde! uitgangspunten! uit! het! beslissingsondersteunend! instrument! gelegd.! Op! basis! van! de!
verschillen!tussen!de!huidige!en!gewenste!situatie!kunnen!verbeterpunten!worden!geformuleerd.!!
!
De!analyse!van!de!huidige!stituatie!is!bijgevoegd!in!bijlage!10.!Aan!de!hand!van!de!verschilYanalyse!kunnen!per!
doel!de!volgende!verbeterpunten!worden!geformuleerd:!
!
7.4.2 VERHOGEN!VAN!DE!GEBRUIKERSTEVREDENHEID!!
Het!beslissingsondersteunend!instrument!laat!zien!dat!de!gebruikerstevredenheid!verhoogd!kan!worden!door!
een! comfortabele! werkomgeving! te! bieden.! Coresta! geeft! aan! in! te! komende! 10! jaar! een! verandering! te!
verwachten!van!de!manier!waarop!gewerkt!wordt,!al!is!nog!niet!te!zeggen!hoe!deze!verandering!precies!uit!zal!
pakken! en!welke! gevolgen! dit! zal! hebben! voor! de!werkomgeving.! Ook! verwacht! Coresta! dat! de! benodigde!
capaciteit!op!de!werkvloer!in!deze!periode!zal!veranderen.!Een!grote!mate!van!flexibiliteit!is!daarom!gewenst.!
Wanneer! het! beslissingsondersteunend! instrument! met! deze! input! wordt! doorlopen! blijken! de!
flexibiliteitsaspecten!onder!3A+B+C!uit!bijlage!8!van!belang!voor!de!comfortabele!werkomgeving.!Het!kantoor!
van! Coresta! is! geanalyseerd! aan! de! hand! van! deze! flexibiliteitsaspecten! uit! het! beslissingsondersteunend!
instrument.!!
!
Deze!analyse! is!bijgevoegd!als!bijlage!10! (deel!1).!Hieronder!volgen!de!belangrijkste!constateringen!uit!deze!
analyse:!
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! De!regelbaarheid!van!de! installaties!werkt!niet!naar!behoren.!Dit!betreft!zowel!de!algehele!regeling!
op! basis! van! de! buitentemperatuur,! als! de! individuele! regeling! op! ruimteniveau.! Berekeningen!
comform! NEN! 7730! naar! de! overschrijding! van! een! comfortabel! binnenklimaat! zijn! door! de!
beperkingen! van! dit! onderzoek! niet! zijn! uitgevoerd.! Desondanks! kan! op! basis! van! reacties! van!
medewerkers!verwacht!worden!dat!de!grens!voor!een!comfortabele!werkomgeving!meerdere!dagen!
per!jaar!wordt!overschreden.!!

! De!bouwfysische!eigenschappen!(akoestiek)!van!de!invulling!voldoen!niet!aan!de!gestelde!eisen.!Door!
het!veelvuldige!gebruik!van!harde!materialen!en!de!ongelukkige!detaillering!van!de!aansluitingen! is!
de! geluidsniveauisolatie! ondermaats.! Ook! is! de! daglichttoetreding! beperkt! door! gebruik! van!
hoofdzakelijk!gesloten!materialen.!

! De! thermische! isolatiewaarden! van! de! gevel! voldoen! niet! aan! de! huidige! normen.! De! gevel! is!
gerealiseerd! conform! de! geldende! eisen! van! 1993.! Medewerkers! geven! overigens! aan! geen!
discomfort!te!ervaren!door!bijvoorbeeld!een!koude!gevel.!!

! De!capaciteit!van!de!ventilatie!en!verwarmingsinstallaties!(uit!1993)!lijkt!de!voldoen,!al!zijn!dergelijke!
systemen!dusdanig!complex!dat!het!verstandig!is!een!installatieYexpert!te!raadplegen.!!

!
Op! basis! van! de! verschillen! tussen! de! beoogde! en! huidige! situatie! kunnen! de! volgende! verbeterpunten!
worden!geformuleerd:!
!

! Om! de! beoogde! comfortabele! werkomgeving! te! kunnen! bieden! is! het! (grotendeels,! zie! 7.5.3)!
handhaven!van!de!bestaande!cellenstructuur!een!verantwoorde!keuze.!Het!binnenklimaat,!wat!van!
grote! invloed! is! op! het! comfort,! is! in! kleine,! afgesloten!werkruimten! immers! beter! te! regelen.! De!
bestaande!installaties!zouden!niet!in!staat!zijn!een!comfortabel!binnenklimaat!te!kunnen!garanderen!
wanneer!een!open!structuur!gecreerd!wordt.!Zelfs!met!behulp!van!hoogwaardige,!nieuwe!installaties!
is! het! lastig! is! om! daadwerkelijk! een! comfortabele! werkomgeving! te! realiseren! binnen! open!
werkruimten,!zo!blijkt!uit!de!praktijk.!!

! De! regelbaarheid! van! de! installaties! moet! verbeterd! worden.! Hiervoor! is! allereerst! een!
geavanceerdere! algehele! regelaar! nodig! om! dagelijks! in! een! goede! basistemperatuur! te! voorzien.!
Daarnaast!zijn!goed!functionerende!thermostaten!op!ruimteniveau!nodig!om!de!binnentemperatuur!
aan!de!wensen! van!de! gebruikers! aan! te! passen.!De!huidige!opzet! van!het! systeem! zou,!met!deze!
aanpassingen,!in!staat!moeten!zijn!om!te!voorzien!in!een!comfortabel!binnenklimaat.!

! De!akoestische!eigenschappen!van!de!invulling!moeten!verbeterd!worden.!In!het!bijzonder!moet!ook!
gelet!worden!op!de!detaillering!ter!plaatse!van!de!aansluitingen.!Hierbij!mag!de!aanpasbaarheid!van!
de! invulling!overigens!niet!uit!het!oog!verloren!worden.!Afhankelijk! van!de!nieuwe!detaillering!kan!
het!ook!nodig!zijn!om!het!systeemplafond!te!vervangen.!!

!
7.4.3 VERBETEREN!VAN!KENNISDELING!&!INNOVATIE!
Uit!het!beslissingsondersteunend!instrument!blijkt!dat!verbetering!van!kennisdeling!en! innovatie!bereikt!kan!
worden! door! het! creeren! van! een! interactieYstimulerende! werkomgeving.! In! lijn! met! eerdere! bevindingen!
verwacht!Coresta!de!komende!jaren!zowel!een!verandering!van!de!manier!van!werken,!als!van!de!grootte!van!
de!organisatie.!Wanneer!het!beslissingsondersteunend!instrument!met!deze!input!wordt!doorlopen!blijken!de!
flexibiliteitsaspecten!onder!4A+B+C!uit!bijlage!8!relevant.!Het!kantoor!van!Coresta! is!wederom!geanalyseerd!
aan!de!hand!van!deze!flexibiliteitsaspecten!uit!het!beslissingsondersteunend!instrument.!!
!
Deze!analyse! is!bijgevoegd!als!bijlage!10! (deel!2).!Hieronder!volgen!de!belangrijkste!constateringen!uit!deze!
analyse:!
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! De!regelbaarheid!van!de!installaties!is!onvoldoende!voor!een!interactie!stimulerende!werkomgeving.!
De! regelbaarheid! is! niet! in! staat! om! de! sterke! temperatuursschommelingen! te! compenseren! die!
samengaan!met!sterke!schommelingen!van!de!bezetting!en!kort,! intensief!gebruik!van!werkruimten!
die!het!gevolg!zijn!van!interactieYstimulerende!bijeenkomsten.!Deze!constatering!blijkt!uit!de!reacties!
van! respondenten.! Berekeningen! volgens! NEN! 7730! zijn! omwille! van! de! beperkingen! van! dit!
onderzoek!niet!uitgevoerd.!

! De!bouwfysische!eigenschappen!van!de! invulling!zijn!onvoldoende.!Door!ontoereikende!akoestische!
isolatie! wordt! het! comfort! en! daarmee! de! bruikbaarheid! van! de! interactieYstimulerende!
werkomgeving! negatief! beinvloed.! Naast! de! akoestische! eigenschappen! beperkt! het! gebrek! aan!
transparantie!van!de!invulling!tevens!de!zichtbaarheid!binnen!de!werkomgeving.!

! De!LYvormige!gebouwvorm!is!niet!gunstig!voor!de!zichtbaarheid!van!de!werkomgeving.!Dit!probleem!
is!echter!niet!te!veranderen!zonder!drastische!maatregelen:!verhuizen!of!verbouwen.!!

!
Op!basis!van!het!verschil! tussen!de!beoogde!en!huidige!situatie! zijn!de!volgende!praktische,! caseYspecifieke!
uitgangspunten!voor!de!werkomgeving!gevormd:!
!

! De!regelbaarheid!van!de!installaties!moet!verbeterd!worden!om!het!comfort!van!de!werkomgeving,!
en!daardoor!de!bruikbaarheid!van!de!interactieYstimulerende!werkomgeving,!te!verbeteren.!!

! De! akoestische! eigenschappen! van! de! invulling!moeten! verbeterd!worden.! Hierbij! gelden! dezelfde!
uitgangspunten!als!voor!de!interactie!stimulerende!werkomgeving:!goede!akoestische!eigenschappen!
van!de!gebruikte!materialen!en!goede!detaillering!ter!plaatse!van!de!aansluiting.!

! De!invulling!moet!transparanter!worden.!Binnen!de!indeling!moet!meer!gebruik!gemaakt!worden!van!
glazen! wand(delen)! om! de! zichtbaarheid! te! bevorderen.! Deze! maatregelen! compenseren! de!
nadelinge! invloed! van! de! ongunstige! gebouwvorm! en! het! behoud! van! een! cellenstructuur! op! de!
interactieYstimulerende! werkomgeving.! Eventueel! kunnen! plaatselijk! kantoorscheidende! wanden!
verwijderd!worden!om!de!zichtbaarheid!te!stimuleren.!

!
!
!
7.5 EVALUATIE!
In! deze! casestudy! is! het! beslissingsondersteunend! instrument! gebruikt! om! aspecten! te! identificeren! die!
verbeterd! kunnen! worden,! zodat! het! vastgoed! optimale! ondersteuning! kan! bieden! aan! de! beoogde,!
bedrijfsspecifieke!doelen!van!‘Het!Nieuwe!Werken’.!!
!
Het!instrument!blijkt!bruikbaar!bij!het!systematisch!analyseren!van!de!bestaande!situatie,!aan!de!hand!van!een!
overzicht!met!casusYspecifieke!aspecten!die!door!middel!van!het!instrument!gegenereerd!kunnen!worden.!
!
Vervolgens!blijkt!het!instrument!ook!bruikbaar!om!de!analyse!van!de!bestaande!situatie!te!vergelijken!met!de!
uitgangspunten! voor!de!beoogde! situatie.!Deze!uitgangspunten!worden!bij! het! gegenereerde!overzicht!met!
casusYspecifieke!aspecten!gegeven.!!
!
Aan! de! hand! van! het! overzicht! van! de! huidge! en! de! beoogde! situatie! kunnen! vervolgens! eenvoudig!
verbeterpunten! geidentificeerd!worden.! Kortom,! het! beslissingsondersteunend! instrument! blijkt! te! voldoen!
aan!de!gestelde!doelen.! !
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8 CONCLUSIES,!REFLECTIE!&!AANBEVELINGEN!
In!dit!hoofdstuk!komen!de!bevindingen!uit!eerdere!hoofdstukken!samen!en!wordt!antwoord!gegeven!op!de!
onderzoeksvraag.!Aanvullend!wordt!besproken!hoe!de!conclusies!zich!verhouden!tot!de!behandelde!literatuur,!
welke! gevolgen! de! conclusies! hebben! voor! de! praktijk! en! wordt! gereflecteerd! op! het! onderzoek.! Tot! slot!
worden!aanbevelingen!voor!verder!onderzoek!gedaan.!
!
!
!
8.1 CONCLUSIES!
Uit!de!literatuur!blijkt!dat!tot!wel!40%!van!de!balanswaarde!van!een!organisatie!vast!zit!in!het!bedrijfsvastgoed!
(Brounen!&!Eichholtz,!2005).! In!het!verleden!werden!deze!omvangrijke! investeringen!gezien!als!“the&cost&of&
doing&business”,!maar! tegenwoordig!moet!het!bedrijfsvastgoed!bijdragen!aan!het!bedrijfsresultaat.!Hiervoor!
moet!het!bedrijfsvastgoed!ondersteuning!bieden!aan!de!primaire!bedrijfsprocessen.!Het! is!daarbij!essentieel!
dat! de! bedrijfsvastgoedstrategie! wordt! afgeleid! van! de! algemene! bedrijfsstrategie.! Dit! garandeert! dat! het!
bedrijfsvastgoed!is!afgestemd!op!de!primaire!bedrijfsprocessen!(Tregoe!&!Zimmerman,!1980;!Nourse!&!Roulac,!
1993;!de!Jonge,!1996;!Krumm,!et!al,!1998;!Lindholm,!et!al.,!2006c;!Scheffer,!et!al.,!2006).!
!
‘Het!Nieuwe!Werken’! is! een!manier! om!de!primaire! bedrijfsprocessen! in! te! richten! (Bijl,! 2009).! Als! zodanig!
moet!het!bedrijfsvastgoed!eveneens!ondersteuning!bieden!aan!‘Het!Nieuwe!Werken’!om!van!meerwaarde!te!
kunnen!zijn.!Om!een!goede!ondersteuning!te!bieden,!geldt!ook!hier!dat!de!werkomgeving!(bedrijfsvastgoedY
strategie)!afgestemd!moet!worden!op!de!doelen!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’!(algemene!bedrijfsstrategie).!
!
Uit! inventarisatie! tijdens! het! literatuuronderzoek! blijkt! dat! organisaties! 5! verschillende! doelen! kunnen!
nastreven! met! ‘Het! Nieuwe! Werken’.! Ieder! doel! kan! gekoppeld! worden! aan! een! maatregel! voor! de!
werkomgeving,!zie!tabel!15.!
!
 Doel Maatregel Principe 

D
IR

EC
T 

Kostenbesparing Flexibele werkplekken Efficiënt gebruik van de werkomgeving stimuleren 
door periodiek-onbezette werkplekken samen te voegen 
in gedeelde werkplekken, het overschot aan 
werkplekken af te stoten en de werkomgeving 
efficiënter in te delen. 

Productiviteitsverhoging Activiteit-gerelateerde 
werkplekken 

Verschillende werkplektypen creëren, waarbij ieder  
type gericht is op het optimaal ondersteunen van enkele 
specifieke activiteiten. De productiviteit van gebruikers 
die van deze werkplekken gebruik maken, kan hierdoor 
verhoogd worden.  

IN
D

IR
EC

T 

Vergroten van de 
gebruikerstevredenheid 

Comfortabele 
werkomgeving 
 

Negatieve invloed van een oncomfortabele 
werkomgeving op de gebruikerstevredenheid 
voorkomen door kritieke omgevingsfactoren te 
verbeteren. 

Verbeteren van 
kennisdeling & innovatie 

Interactie-stimulerende 
werkomgeving 

Contact stimuleren door de zichtbaarheid van 
medewerkers te verbeteren, obstakels weg te nemen, de 
dichtheid van de werkvloer te verhogen en een 
strategische routing te creëren.  

Versterken van imago & 
bedrijfscultuur 

Identiteit versterkende 
werkomgeving 

Perspectief van medewerkers en (potentiele) klanten op 
de organisatie beïnvloeden door de uitstraling van de 
werkomgeving te beïnvloeden. 

Tabel 15 – Overzicht doelen en bijbehorende maatregelen voor ‘Het Nieuwe Werken’. 
!
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Er!kan!geconcludeerd!worden!dat!iedere!maatregel!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’!een!specifieke!invulling!van!de!
werkomgeving!nodig!heeft.!Dit!is!nodig!omdat!de!werkomgeving!telkens!op!een!andere!manier!bijdraagt!aan!
het!functioneren!van!de!desbetreffende!maatregel.!!
!
Deze! invulling! van! de! werkomgeving! wordt! gevormd! door! de! gezamenlijke! uitwerkingen! van! individuele!
aspecten.!Uit!de!onderzoeksresultaten!blijkt!dat!respondenten!afhankelijk!van!de!maatregel!voor!‘Het!Nieuwe!
Werken’!een!enigszins!wisselende!set!aspecten!belangrijk!achten.!Hieruit!kan!worden!opgemaakt!dat!er!per!
maatregel!inderdaad!een!andere!invulling!aan!de!werkomgeving!gegeven!moet!worden.!!
!
Een! aspect! kan! ondersteuning! bieden! aan! een! maatregel! voor! ‘Het! Nieuwe!Werken’! door,! samen! met! de!
overige! van! belang! geachte! aspecten,! invulling! te! geven! aan! de! werkomgeving! die! de! desbetreffende!
maatregel!nodig!heeft!om!te!kunnen!functioneren.!De!wijze!waarop!een!aspect!uitgewerkt!moet!worden,! is!
hierdoor!afhankelijk!van!de!invulling!van!de!werkomgeving!die!de!desbetreffende!maatregel!nodig!heeft!om!te!
kunnen!functioneren.!!
!
Aangezien! de! primaire! bedrijfsprocessen! continu! zullen! veranderen,! zal! ook! de! inrichting! van! ‘Het! Nieuwe!
Werken’!veranderen.!Een!flexibele!werkomgeving!is!nodig!om!deze!veranderingen!te!kunnen!faciliteren.!Uit!de!
onderzoeksresultaten! blijkt! dat! een! aspect! op! 3! verschillende!manieren! ondersteuning! kan! bieden! aan! een!
maatregel!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’,!namelijk!door!invulling!te!geven!aan:!
!

1. de!bruikbaarheid!van!de!werkomgeving!
2. de!aanpasbaarheid!van!de!werkomgeving!ten!behoeve!van!verandering!van!gebruik,!programma!en!

configuratie!die!optreden!als!gevolg!van!veranderende!bedrijfsprocessen!
3. de! aanpasbaarheid! van! de!werkomgeving! ten! behoeve! van! verandering! van! de! vereiste! werkplekY

capaciteit!die!optreden!als!gevolg!van!groei!of!krimp!van!de!organisatie!
!
De! wijze! waarop! een! aspect! uitgewerkt! moet! worden,! blijkt! te! verschillen! per! manier! waarop! het!
desbetreffende!aspect! invulling! geeft! aan!de!werkomgeving.!Hierbij! is! de!uitwerking! van!het! aspect! telkens!
ergens!anders!op!gericht.!
!
Gezamenlijk!leiden!deze!conclusies!tot!het!antwoord!op!de!probleemstelling,!‘Op&welke&wijze&kan&een&flexibele&
werkomgeving&bijdragen&aan&de&ondersteuning&van&‘Het&Nieuwe&Werken?’:!
!

Organisaties!kunnen!5!verschillende!doelen!nastreven!met!‘Het!Nieuwe!Werken’.!Aan!ieder!doel!kan!een!
maatregel!voor!de!werkomgeving!gekoppeld!worden.!Deze!verschillende!maatregelen!hebben!ieder!een!
specifieke!invulling!van!de!werkomgeving!nodig!om!te!kunnen!functioneren.!
!
Een! flexibiliteitsaspect! kan! ondersteuning! bieden! aan! een! maatregel! voor! ‘Het! Nieuwe!Werken’! door,!
samen! met! de! overige! van! belang! geachte! aspecten,! invulling! te! geven! aan! de! werkomgeving! die! de!
desbetreffende!maatregel!nodig!heeft!om!te!kunnen!functioneren.!!
!
De!wijze!waarop!een! flexibiliteitsaspect!uitgewerkt!moet!worden,! is! afhankelijk! van!de! invulling! van!de!
werkomgeving! die! de! desbetreffende! maatregel! nodig! heeft.! Daarnaast! is! de! wijze! waarop! een!
flexibiliteitsaspect!uitgewerkt!moet!worden!afhankelijk!van!de!manier!waarop!het!desbetreffende!aspect!
invulling!geeft!aan!de!werkomgeving.!

!
!
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De! specifieke! uitwerkingen! die,! per! maatregel! en! per! manier! waarop! het! aspect! invulling! geeft! aan! de!
werkomgeving,! aan! de! flexibiliteitsaspecten! moeten! worden! gegeven,! zijn! verwerkt! in! een! beslissingsY
ondersteunend!instrument.!Met!dit!instrument!kunnen!bedrijfsvastgoedmanagers!eenvoudig!opzoeken!welke!
uitwerkingen!van!flexibiliteitsaspecten!voor!hun!specifieke!casus!relevant!zijn.!!
!
Afhankelijk!van!de!casus!is!mogelijk!niet!iedere!invulling!van!de!werkomgeving!relevant.!Zo!kan!het!zijn!dat!een!
organisatie! niet! verwacht! te! groeien! of! te! krimpen.! In! dat! geval! is! het! niet! nodig! om! te! investeren! in! een!
werkomgeving!die!aanpasbaar!is!bij!verandering!van!de!vereiste!werkplekcapaciteit.!Ook!kan!het!zijn!dat!een!
organisatie!niet!verwacht!dat!de!primaire!bedrijfsprocessen!zullen!veranderen.! In!dat!geval! is!het!niet!nodig!
om! te! investeren! in! een! werkomgeving! die! aanpasbaar! is! bij! verandering! van! gebruik,! programma! of!
configuratie.!!
!
De!uitwerkingen!van!aspecten!die! invulling!geven!aan!de!bruikbaarheid!van!de!werkomgeving!zijn!wel!altijd!
relevant.!De!bruikbaarheid!van!de!werkomgeving!is!van!essentieel!belang!voor!het!succes!van!de!maatregelen!
voor! ‘Het! Nieuwe! Werken’.! Dit! blijkt! uit! de! toelichtingen! van! respondenten! op! het! belang! van! een!
comfortabele! werkomgeving! voor! de! overige! maatregelen! van! ‘Het! Nieuwe! Werken’.! Het! comfort! van! de!
werkomgeving!is!van!grote!invloed!op!de!bruikbaarheid!van!de!werkomgeving.!Respondenten!geven!hiervoor!
de!volgende!verklaring:!
!
Aan! de! hand! van! de! verschillende! maatregelen! voor! ‘Het! Nieuwe! Werken’! wordt! er! geïnvesteerd! in! een!
plaatsafhankelijke!werkomgeving.!Om!rendement!te!kunnen!halen!uit!deze!investeringen!is!het!belangrijk!dat!
er!gebruik!wordt!gemaakt!van!de!voorzieningen!die!de!plaatsafhankelijke!werkomgeving!biedt.!Echter,!in!het!
kader! van! ‘Het!Nieuwe!Werken’!wordt! gebruikers! juist! de!mogelijkheid! geboden! om! plaatsonafhankelijk! te!
werken.!Hierdoor!komt!het!gebruik!van!de!plaatsafhankelijke!werkomgeving,!en!daarmee!het!rendement!uit!
de!investeringen,!onder!druk!te!staan.!!
!
Dit!kan!voorkomen!worden!door!een!werkomgeving!te!creëren!die,!in!ieder!geval,!geen!negatieve!associaties!
oproept! en! daardoor! gebruikers! een! aanleiding! geeft! om! elders! te! gaan! werken.! Het! comfort! van! de!
werkomgeving!is!hierbij!een!belangrijk!aandachtspunt.!Door!een!werkomgeving!te!bieden!die!comfortabeler!is!
dan!alternatieve!werkomgevingen,! zullen! gebruikers!die!de!mogelijkheid!hebben!om!elders! te! gaan!werken!
toch!eerder!geneigd!zijn!om!gebruik!te!(blijven)!maken!van!de!plaatsafhankelijke!werkomgeving.!!
!
!
!
8.2 REFLECTIE!
In! subYparagrafen! 8.2.1! t/m! 8.2.3! wordt! besproken! hoe! de! conclusies! zich! verhouden! tot! de! behandelde!
literatuur,!welke!gevolgen!de!conclusies!hebben!voor!de!praktijk!en!wordt!gereflecteerd!op!het!onderzoek!zelf.!
!
!
8.2.1 REFLECTIE!OP!DE!LITERATUUR!
In! de! behandelde! literatuur! over! ‘Het! Nieuwe! Werken’! worden! de! verschillende! doelen! en! bijbehorende!
maatregelen!voor!de!werkomgeving!niet!van!elkaar!onderscheiden.!Hierdoor!is!het!moeilijk!om!de!resultaten!
van! dit! onderzoek! te! reflecteren! aan! de! resultaten! van! andere! onderzoeken.! Bovendien! wordt! in! de!
geraadpleegde! literatuur! ook! niet! ingegaan! op! een!mogelijke! relatie! tussen! een! flexibele!werkomgeving! en!
‘Het!Nieuwe!Werken’.!Desondanks!kunnen!wel!enkele!overeenkomsten!gevonden!worden.!
!
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Uit! de! geraadpleegde! literatuur! blijkt! dat! er! per! maatregel! telkens! een! aantal! factoren! binnen! de!
werkomgeving!zijn,!die!essentieel!zijn!voor!de!desbetreffende!maatregel.!Denk!hierbij!aan!het!belang!van!een!
factor!als!de!zichtbaarheid!voor!een!interactieYstimulerende!werkomgeving!of!een!aangenaam!binnenklimaat!
voor!een!comfortabele!werkomgeving.!!
!
Uit! de! onderzoeksresultaten! blijkt! dat! ook! respondenten! deze! factoren! benoemen! en! het! belang! ervan!
erkennen.! Hieruit! kan! geconcludeerd!worden! dat! er! geen! onduidelijkheid! bestaat! over! de!wijze!waarop! de!
werkomgeving!van!betekenis!is!voor!de!verschillende!maatregelen!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’.!
!
Kijkend! naar! de! belangen! van! verschillende! aspecten! van! de! werkomgeving! voor! ‘Het! Nieuwe! Werken’,!
kunnen! geen! opvallende! afwijkingen! ten! opzichte! van! resultaten! van! andere! onderzoeken! worden!
geconstateerd.!Zo!blijken!met!name!de! installaties!en!bouwfysische!eigenschappen!belangrijke!aspecten!van!
de!werkomgeving.!Dit!belang!van! installaties!en!bouwfysica!blijkt!ook!uit! verscheidene!andere!onderzoeken!
(Batenburg! &! van! der! Voordt,! 2008;! Fleming,! 2005;! Maarleveld,! et! al.,! 2009;! Rothe,! et! al.,! 2012;! van! der!
Voordt,!2004b).!
!
Uit! de! conclusie! kan! afgeleid! worden! dat! de! manier! waarop! met! ‘Het! Nieuwe! Werken’! moet! worden!
omgegaan,!gezien!kan!worden!als!een!afgeleide!van!een!breed!gedragen!bedrijfsvastgoedtheorie:!de!theorie!
dat!bedrijfsvastgoed!ondersteuning!moet!bieden!aan!de!primaire!bedrijfsprocessen!om!bij!te!kunnen!dragen!
aan!het!bedrijfsresultaat,!en!dat!de!bedrijfsvastgoedstrategie!daarvoor!moet!zijn!afgestemd!op!de!algemene!
bedrijfsstrategie! (Tregoe!&!Zimmerman,!1980;!Nourse!&!Roulac,!1993;!Krumm,!et!al.,! 1998;! Scheffer,!et!al.,!
2006;!Lindholm,!et!al.,!2006c)!
!
8.2.2 REFLECTIE!OP!DE!PRAKTIJK!
Uit! opgedane!ervaringen! tijdens!dit! onderzoek!blijkt! dat!organisaties! vaak! verwachten!dat!de! invoering! van!
‘Het!Nieuwe!Werken’! tegelijkertijd! resulteert! in! kostenverlaging,! productiviteitsverhoging,! verhoging! van!de!
gebruikersYtevredenheid,! kennisdeling,! etc.! De! resultaten! uit! dit! onderzoek! laten! echter! zien! dat! het!
tegelijkertijd!nastreven!van!al!deze!doelen!vrijwel!onmogelijk!is.!Er!worden!verwachtingen!gecreëerd!die!niet!
waar!gemaakt!kunnen!worden.!Dit!leidt!tot!een!negatief!sentiment!onder!(toekomstige)!gebruikers,!terwijl!het!
succes! van! ‘Het!Nieuwe!Werken’! juist! zo! sterk! afhankelijk! is! van! een! constructieve! houding! van! gebruikers!
(Baane,! 2010;! Bijl,! 2009;! Veldhoen,! 2005;! TNO,! 2012c).! Om! deze! reden! moeten! de! doelen! die! worden!
nagestreefd!en!de!beoogde!voordelen!en!resultaten!duidelijk!gecommuniceerd!en!inzichtelijk!gemaakt!worden.!
!
Dit! geldt! in! het! bijzonder! wanneer! kostenbesparing! wordt! nagestreefd! in! combinatie! met! bijvoorbeeld!
verhoging!van!de!gebruikerstevredenheid.!Ervaring!leert!dat!organisaties!in!hun!communicatie!naar!gebruikers!
veel!nadruk!leggen!op!het!verhogen!van!de!gebruikerstevredenheid!en!kostenbesparing!slechts!als!“bijkomend&

voordeel”!noemen.!In!veel!gevallen!blijkt!echter!dat!juist!deze!kostenbesparing!wel!gerealiseerd!wordt,!maar!
de! verhoging! van! de! gebruikerstevredenheid! niet! (van! der! Meulen,! 2012).! Hierdoor! is! de! perceptie! van!
gebruikers!op!het!succes!van!‘Het!Nieuwe!Werken’!negatief,!terwijl!de!daadwerkelijke!resultaten!overwegend!
positief! zijn.! Organisaties!moeten! daarom! niet! bang! zijn! om! kostenbesparing! te! noemen! als! belangrijk(ste)!
doel!voor! ‘Het!Nieuwe!Werken’.!Dit! is!wellicht!geen!prettige,!maar!wel!een!eerlijke!boodschap.!Gelet!op!de!
(financiële)!belangen!die!met!het!bedrijfsvastgoed!gemoeid!zijn,!kan!beargumenteerd!worden!dat!dit!in!ieder!
geval!een!gerechtvaardigd!doel!kan!zijn.!
!
Het!is!belangrijk!dat!ook!bedrijfsvastgoedmanagers!op!voorhand!een!duidelijk!beeld!hebben!van!de!doelen!die!
hun! organisatie! stelt! aan! ‘Het! Nieuwe! Werken’,! zodat! ze! de! werkomgeving! rondom! de! bijbehorende!
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maatregelen!ontwikkeld!kan!worden.!Daarnaast! is!het!belangrijk!dat!de!bedrijfsvastgoedmanagers!begrijpen!
dat! ‘Het! Nieuwe! Werken’! zich! zal! blijven! ontwikkelen,! afhankelijk! van! de! veranderende! primaire!
bedrijfsprocessen.!De!mate!waarin!managers!verwachten!dat!de!primaire!bedrijfsprocessen!zullen!veranderen,!
is!bepalend!voor!de!mate!van!flexibiliteit!die!ze!in!de!werkomgeving!moeten!inbouwen.!!
!
Met! behulp! van! het! beslissingsondersteunend! instrument! zijn! bedrijfsvastgoedmanagers! in! staat! om!
eenvoudig! een! set! aspecten,! en! uitwerkingen! van! deze! aspecten,! te! genereren! die! relevant! is! voor! de!
desbetreffende!casus.!Aan!de!hand!van!deze!aspecten!kunnen!managers!het!bestaande!vastgoed!systematisch!
analyseren.!Deze!analyse!van!de!huidige!situatie!kan!vervolgens!naast!de!beoogde!situatie!(uitwerkingen!van!
de!aspecten)!gelegd!worden,!waarna!eventuele!verbeterpunten!gesignaleerd!kunnen!worden.!!
!
Mogelijk! kan! het! instrument! ook! gebruikt! worden! als! beoordelingscriteria! bij! uitbreiding! van! het!
bedrijfsvastgoedportfolio!en!als!input!voor!een!programma!van!eisen!voor!nieuwbouw.!De!bruikbaarheid!van!
het!beslissingsondersteunend!instrument!is!voor!deze!toepassingen!echter!nog!niet!onderzocht.!
!
!
!
8.2.3 REFLECTIE!OP!HET!ONDERZOEK!
Achter!de!wijze!waarop!een!flexibele!werkomgeving!ondersteuning!kan!bieden!aan!‘Het!Nieuwe!Werken’!gaat!
een!complexe!en!gelaagde!dynamiek!schuil.!!
!
Achteraf!gezien!zou!het!beter!zijn!geweest!om!eerst!afzonderlijk!onderzoek!uit!te!voeren!naar!de!aspecten!van!
de!werkomgeving!die!belangrijk!zijn!voor!de!verschillende!doelen!en!maatregelen!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’.!
Pas!in!een!vervolgonderzoek!zou!gekeken!moeten!worden!naar!de!wijze!waarop!een!flexibele!werkomgeving!
ondersteuning!kan!bieden!aan!veranderende!invulling!van!‘Het!Nieuwe!Werken’.!
!
Het! combineren! van! bovengenoemde! onderzoeksgebieden! heeft! geleidt! tot! complexe! en! langdurige!
interviews!(uitschieters!tot!3!uur).!Binnen!deze!interviews!zat!een!sterke!mate!van!herhaling:!telkens!werd!het!
belang!van!een!flexibiliteitsaspect!voor!de!5!verschillende!maatregelen!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’!beoordeeld.!
Het! gevolg:! mogelijk! geven! respondenten! een! antwoord,! zonder! daarbij! goed! na! te! denken! over! de!
achterliggende!dynamiek.!Ook!de!interviewer!is!hier,!zeker!tijdens!lange!interviews,!niet!altijd!op!beducht.!Dit!
kan! leiden! tot! inconsistente! responses! en! heeft! mogelijk! een! negatief! effect! op! de! validiteit! van! de!
onderzoeksresultaten.!Aangezien!de!interviews!al!lang!en!complex!waren,!ontbrak!helaas!de!mogelijkheid!om!
de!consistentie!van!de!antwoorden!te!‘dubbelYchecken’!en!daardoor!eventuele!inconsistente!data!te!kunnen!
identificeren.!!
!
Daarnaast! is! het! aantal! respondenten! (13)! gering! en! is! de! toetsing! van! het! beslissingsondersteunend!
instrument! aan! de! hand! van! 1! casestudy! beperkt.! Bovendien! zijn! niet! alle!mogelijke! toepassingen! van! het!
instrument!onderzocht.!
!
!
!
8.3 AANBEVELINGEN!VOOR!VERDER!ONDERZOEK!
Aan!de!hand!van!de!reflectie!op!de!literatuur,!de!praktijk!en!het!onderzoek!kunnen!de!volgende!aanbevelingen!
voor!verder!onderzoek!worden!gedaan:!
!
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! Meer-respondenten-interviewen-

Met!dit!onderzoek!is!geprobeerd!om!inzicht!te!bieden!in!de!wijze!waarop!een!flexibele!werkomgeving!
ondersteuning! kan! bieden! aan! ‘Het! Nieuwe! Werken’.! De! interviews! die! hiervoor! zijn! gehouden,!
hadden!een!grote!invloed!op!de!onderzoeksresultaten.!Om!deze!reden!is!het!aan!te!bevelen!om!meer!
respondenten!te!interviewen.!Dit!kan!de!nauwkeurigheid!van!de!onderzoeksresultaten!verbeteren.!

!
! Meer-casestudies-uitvoeren-

Het! beslissingsondersteunend! instrument! is! een! belangrijk! product! van! dit! onderzoek.! Hoewel! de!
bruikbaarheid!van!dit! instrument!is!getoetst!aan!de!hand!van!1!casestudy,! is!het!aan!te!bevelen!om!
dit!verder!te!onderzoeken!met!behulp!van!meerdere!casestudies.!

!
Bij!het!selecteren!van!andere!casestudies!is!het!aan!te!raden!om!te!kijken!naar!de!manier!waarop!het!
instrument! toegepast!wordt.!De!bruikbaarheid! van!het! instrument! is! nog!niet! onderzocht! voor! het!
genereren!van!selectiecriteria!bij!uitbreiding!van!het!bedrijfsvastgoedportfolio!en!voor!het!genereren!
van!eisen!die!als!input!dienen!voor!het!Programma!van!Eisen!voor!nieuwbouw.!

!
! Onderzoek-naar-de-huisvestingseisen-van-‘Het-Nieuwe-Werken’-vanuit-een-nieuw-perspectief-

Op! basis! van! de! onderzoeksresultaten! kan! gesuggereerd! worden! dat! er! niet! één! werkomgeving!
geschikt! is!om!de!verschillende!doelen!en!maatregelen!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’!te!ondersteunen.!
Het!is!aan!te!bevelen!om!dit!alternatieve!perspectief!verder!te!onderzoeken.!Hierbij!is!het!verstandig!
om! de! flexibiliteitsvraag! in! eerste! instantie! buiten! beschouwing! te! laten,! om! de! dynamiek! niet!
onnodig!ingewikkeld!en!onoverzichtelijk!te!maken.!

!
Per!doel/maatregel!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’!zou!het!belang!van/eisen!voor!verschillende!aspecten!
van! de! werkomgeving! onderzocht! moeten! worden.! Door! enquêtes! te! gebruiken,! kunnen! deze!
belangen/eisen! op! een! gestructureerde! wijze! geïnventariseerd! worden.! Door! respondenten!
stellingen/hypotheses! voor! te! leggen,! worden! ze! ‘gedwongen’! om! over! specifieke! relaties! na! te!
denken.!De!resultaten!uit!dit!onderzoek!kunnen!als!fundatie!dienen!voor!deze!stellingen/hypotheses.!

!
! Onderzoek-naar-de-meerwaarde-van-de-werkomgeving-voor-‘Het-Nieuwe-Werken’-

Wanneer! per! doel/maatregel! voor! ‘Het! Nieuwe! Werken’! in! kaart! is! gebracht! aan! welke! eisen! de!
werkomgeving! moet! voldoen,! kan! de! meerwaarde! van! een! dergelijke! werkomgeving! onderzocht!
worden.!!

!
Hiervoor! moeten! eerst! passende! performanceYindicators! worden! ontwikkeld! (o.a.! voor! de!
productiviteit,! kennisdeling! en! de! gebruikerstevredenheid).! Vervolgens! moet! een! 0Ymeting! van! de!
prestaties! binnen! een! conventionele! werkomgeving! uitgevoerd! worden.! De! werkomgeving! kan!
vervolgens!aangepast!worden!om!een! specifiek!doel/maatregel! voor! ‘Het!Nieuwe!Werken’! zo!goed!
mogelijk! te!ondersteunen.!Door!de!prestaties!binnen!deze!aangepaste!werkomgeving! te!meten,!en!
deze! resultaten! te! vergelijken! met! die! van! de! conventionele! werkomgeving,! kan! de! meerwaarde!
bepaald! worden! van! een! werkomgeving! die! specifiek! is! gericht! op! het! ondersteunen! van! een!
doel/maatregel!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’.!!

!
Op! basis! van! deze! onderzoeksresultaten! kan! becijferd! worden! welke! aanpassingen! aan! de!
werkomgeving!wel!en!niet!rendabel!zijn.!
!
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! Onderzoek-naar-de-relatie-tussen-financiële-flexibiliteit-en-‘Het-Nieuwe-Werken’-

Op! basis! van! literatuuronderzoek! is! geconcludeerd! dat! de! noodzaak! voor! financiële! flexibiliteit!
afhankelijk! is!van!de!positie!van!het!bedrijfsvastgoed!binnen!het!bedrijfsvastgoedportfolio.!Hierdoor!
is! er! geen! (directe)! relatie! tussen! financiële! flexibiliteit! en! ‘Het! Nieuwe! Werken’.! Wellicht! is! het!
mogelijk!om!verder!onderzoek!te!doen!naar!een!eventuele!indirecte!relatie.!!
!
Hiervoor!zou!onderzocht!moeten!worden!of!bepaalde!doelen/maatregelen!voor!‘Het!Nieuwe!Werken’!
consequent! toegepast! worden! op! bedrijfsvastgoed! met! eenzelfde! positie! binnen! het! bedrijfsY
vastgoedportfolio,!zoals!gebouwen!die!aangemerkt!worden!als!strategisch!vastgoed!of!vastgoed!dat!
gebruikt!wordt!om!fluctuatie!op!te!vangen.!

!
! Onderzoek-naar-de-relatie-tussen-de-werkomgeving-en-de-virtuele-en-sociale-kant-van-‘Het-Nieuwe-

Werken’-

Uit! literatuur! blijkt! dat! ‘Het! Nieuwe!Werken’! een!multidisciplinair! concept! is,! waarbij!maatregelen!
verdeeld!kunnen!worden!over!een!fysiek,!virtueel!en!sociaal!vlak.!Dit!onderzoek!is!beperkt!gebleven!
tot!de!relatie!tussen!de!werkomgeving!en!de!maatregelen!op!het!fysieke!vlak.!

!
Met! behulp! van! multidisciplinair! onderzoek! (vastgoed! &! ICT,! vastgoed! &! HR! en/of! vastgoed! &!
bedrijfsmanagement)!kan!ook!onderzocht!worden!welke!ondersteuning!bedrijfsvastgoed!kan!bieden!
aan!de!maatregelen!die!op!virtueel!en!sociaal!vlak!genomen!worden.!

!
Met!een!dergelijk!onderzoek!kan!de!ondersteuning!van!het!bedrijfsvastgoed!aan!‘Het!Nieuwe!Werken’!
in! een! bredere! context! gezien! worden.! Uiteindelijk! kan! dit! ertoe! leiden! dat! het! bedrijfsvastgoed!
betere! ondersteuning! kan! bieden! aan! de! primaire! bedrijfsprocessen! en! daardoor! van! optimale!
meerwaarde!is.! !
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Bijlage!1!
Clustering!aspecten!van!invloed!op!de!flexibiliteit!van!bedrijfsvastgoed! !



!

!

Aspecten geïdentificeerd aan de 
hand van literatuur (Nieuw) geclusterd aspect Motivatie voor clustering aspecten 
   
Lay-out Ondersteuning 

verschillende lay-out typen 
Het lay-out type is van invloed op de 
mogelijke indeling, routing en 
bereikbaarheid van de werkvloer. 

Scheiding van functies 
Routing en bereikbaarheid 
   
Verkavelbaarheid Verkavel- en 

verdeelbaarheid 
Beiden van invloed op de mogelijkheid om 
bouw(delen) af te stoten of op te delen. Opdeelbaarheid werkvloer 

   
Bouwkundig stramien Bouwkundig stramien Op basis van de gehanteerde 

maatsystematiek wordt het bouwkundig 
stramien vorm gegeven. Dit stramien 
bepaalt het stramien/grid voor de overige 
bouwdelen.  

Mogelijkheid extra stramien 
Constructief grid 
Gevelstramien 
Installatietechnisch grid 
   
Vloerbreedte Vloerafmetingen Aspect omvat de ruimtelijke afmetingen van 

de werkvloer/het gebouw. Vloerdiepte 
Verdiepingshoogte 
   
Posities bouwkundige elementen Posities bouwkundige 

elementen 
Posities bouwkundige elementen bepalen de 
bruikbaarheid van de vloer. Bruikbaar vloeroppervlak 

   
Type draagstructuur Typen en posities 

constructieve elementen 
Het constructietype bepaald de grote in 
positie van de constructieve elementen. Posities dragende elementen 

   
Belastbaarheid vloeren Bouwtechnische 

eigenschappen constructie 
Beide bouwtechnische eigenschappen van 
de constructie. Brandwerende eigenschappen 

   
Vrijdragende gevel Aanpasbaarheid gevel De draagconstructie van de gevel bepaald in 

grote mate de aanpasbaarheid ervan. Aanpasbaarheid gevel  
   
Positie installaties Positie & integratie 

installaties 
De positie is van invloed op de 
bereikbaarheid en scheiding drager/inbouw Bereikbaarheid installaties 

   
Separatie installaties Aanpasbaarheid installaties Separatie en uitbreidbaarheid bepaald de 

mogelijkheid of de installatie aangepast kan 
worden, de modulariteit bepaald waar. 

Modulariteit  
Uitbreidbaarheid installaties  
   
Interne aanpasbaarheid Aanpasbaarheid invulling De gekozen wand-, vloer- en plafond- 

systemen bepalen de aanpasbaarheid. Vloer, wand, & plafondsystemen  
   
Akoestische eigenschappen Bouwfysische 

eigenschappen invulling 
Beide bouwfysische eigenschappen van de 
invulling. Brandwerende eigenschappen 

   
Bereikbaarheid met het OV Bereikbaarheid Deze aspecten zijn allemaal van invloed op 

de mogelijkheid om bij het gebouw te 
komen. 

Bereikbaarheid met de auto  
Parkeercapaciteit  
Tabel 16 – Overzichtstabel clustering aspecten van invloed op de flexibiliteit van het bedrijfsvastgoed. Bouwkundige 
onderbouwing clustering op basis van Jellema Hogere Bouwkunde (Hofkes, Brinksma, van Tol, Bonebakker, Flapper, & 
Zimmermann, 2005). 
! !
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Bijlage!2!
Beoordelingslijst!interviews! !



Achtergrond+interview+
+
+
+
Onderzoek+ naar+ de+ wijze+ waarop+ flexibel. bedrijfsvastgoed. ondersteuning. kan. bieden. aan. ‘Het. Nieuwe.
Werken’.+
+
‘Het.Nieuwe.Werken’+is+een+manier+om+de+primaire.bedrijfsprocessen.te.organiseren..Aangezien+de+primaire.
bedrijfsprocessen+ veranderen+zal+ook+de+uitwerking. van. ‘Het.Nieuwe.Werken’. constant. transformeren.+Het+
bedrijfsvastgoed+moet+de+flexibel+zijn+om+deze+constante.transformatie.mogelijk.te.maken..
+
+
+
+
+
Wat+houdt+‘Het.Nieuwe.Werken’+in+voor+de.fysieke.werkomgeving?+
+
Flexibele.werkplekken:++ Reduceren. van. huisvestingskosten+ door+ het+ schrappen. van.

onbezette. werkplekken,+ en+ het+ invoeren+ van+ flexibele.
werkplekken,.waarbij+medewerkers+ geen+ eigen+werkplek+ hebben,+
maar+een+plek+kunnen+kiezen+die+op+dat+moment+beschikbaar+is.+

+
ActiviteitGgerelateerde.werkplekken:+ Bieden+van+werkplekken.die.optimaal.zijn.afgestemd+op+specifieke.

activiteiten,+ waarbij+ medewerkers+ kiezen+ voor+ een+ werkplek+ die+
aansluit+op+de+werkzaamheden+die+ze+op+dat+moment+willen+doen.+

!
Comfortabele.werkomgeving:! Bieden+van+een+comfortabele.werkomgeving.+Met+in+het+bijzonder+

aandacht+ voor+ klimaatbeheersing,+ ventilatie,+ daglichttoetreding+
en+privacy!

+
InteractieGstimulerende.werkomgeving:!!!! Stimuleren.van.interactie+door+werknemers.met.elkaar. in.contact.

te. brengen.+Met+ in+ het+ bijzonder+ aandacht+ voor+afstand,+ layGout,+
zichtbaarheid,+obstakels,+type.faciliteiten+en+middelen+

+
Identiteit.versterkende.werkomgeving:+ Versterken. van. imago. en. bedrijfscultuur+ door+ het+ creëren. van.

identiteit.+ Met+ in+ het+ bijzonder+ aandacht+ voor+ locatiefactoren,+
ontwerpfactoren+en+inrichtingsfactoren+

+
Bovengenoemde+‘maatregelen’.van. ‘Het.Nieuwe.Werken’+omvatten+de+meest+vooraanstaande.maatregelen+
voor+de+fysieke.werkomgeving.+Organisaties+hoeven+deze+maatregelen+echter+niet.allemaal.door. te. voeren.+
Om+deze+reden+worden+de+verschillende.maatregelen+onafhankelijk.onderzocht..
+
+
+
+
+ + +
Door+ veranderingen+ zal+ het+ primaire. bedrijfsproces,+ en+ daarmee+ de+ ‘Het. Nieuwe. Werken’,+ continu+
transformeren.+ Binnen+ het+ bedrijfsvastgoed+ zal+ dan+ ook+geschoven,+ verdicht,+gespreid+ en+aangetrokken+ of+
afgestoten+moeten+worden.+
+
De+vraag+ is+nu:+ In.welke.mate. zijn.de.verschillende.aspecten.die. van. invloed. zijn.op.de. flexibiliteit. van.het.
bedrijfsvastgoed.van.belang.voor.het.faciliteren.van.de.constante.transformatie.van.‘Het.Nieuwe.Werken’?.
+ + +
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Aspect'van'invloed'op'het'aanpassingsvermogen'van'een'gebouw/ruimte,'voor'verandering'van'gebruik'of'gebruikers.

In#welke#mate#is#het#bouwkundig.stramien#van#belang#voor#de#
aanpasbaarheid#van#……? N

ie
t'v
an
'b
el
an
g

Ze
er
'v
an
'b
el
an
g

Flexibele.werkplekken

Activiteit5gerelateerde.werkplekken

Comfortabele.werkomgeving

Interactie5stimulerende.werkomgeving

Identiteit5versterkende.werkomgeving

Verkavel2+en+verdeelbaarheid+van+een+gebouw/ruimte+(fysieke'flexibiliteit)



In#welke#mate#zijn#de#vloerafmetingen#van#belang#voor#de#
aanpasbaarheid#van#……? N

ie
t'v
an
'b
el
an
g

Ze
er
'v
an
'b
el
an
g

Flexibele.werkplekken

Activiteit5gerelateerde.werkplekken

Comfortabele.werkomgeving

Interactie5stimulerende.werkomgeving

Identiteit5versterkende.werkomgeving
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Aspect'van'invloed'op'het'aanpassingsvermogen'van'een'gebouw/ruimte,'voor'verandering'van'gebruik'of'gebruikers.
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Aspect'van'invloed'op'het'aanpassingsvermogen'van'een'gebouw/ruimte,'voor'verandering'van'gebruik'of'gebruikers.
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Typen+&+posities+constructieve+elementen+(fysieke'flexibiliteit)
Aspect'van'invloed'op'het'aanpassingsvermogen'van'een'gebouw/ruimte,'voor'verandering'van'gebruik'of'gebruikers.
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Bouwfysische+eigenschappen+gevel+(fysieke'flexibiliteit)
Aspect'van'invloed'op'het'aanpassingsvermogen'van'een'gebouw/ruimte,'voor'verandering'van'gebruik'of'gebruikers.
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Aspect'van'invloed'op'het'aanpassingsvermogen'van'een'gebouw/ruimte,'voor'verandering'van'gebruik'of'gebruikers.
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Capaciteit+installaties+(fysieke'flexibiliteit)
Aspect'van'invloed'op'het'aanpassingsvermogen'van'een'gebouw/ruimte,'voor'verandering'van'gebruik'of'gebruikers.
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Toegepaste+installatieconcepten+(fysieke'flexibiliteit)
Aspect'van'invloed'op'het'aanpassingsvermogen'van'een'gebouw/ruimte,'voor'verandering'van'gebruik'of'gebruikers.
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Positie+&+integratie+installaties+(fysieke'flexibiliteit)
Aspect'van'invloed'op'het'aanpassingsvermogen'van'een'gebouw/ruimte,'voor'verandering'van'gebruik'of'gebruikers.
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Aspect'van'invloed'op'het'aanpassingsvermogen'van'een'gebouw/ruimte,'voor'verandering'van'gebruik'of'gebruikers.



In#welke#mate#is#de#aanpasbaarheid.van.de.installaties.van#belang#
voor#de#aanpasbaarheid#van: N

ie
t'v
an
'b
el
an
g

Ze
er
'v
an
'b
el
an
g

Flexibele.werkplekken

Activiteit5gerelateerde.werkplekken

Comfortabele.werkomgeving

Interactie5stimulerende.werkomgeving

Identiteit5versterkende.werkomgeving

Aanpasbaarheid+invulling+(fysieke'flexibiliteit)
Aspect'van'invloed'op'het'aanpassingsvermogen'van'een'gebouw/ruimte,'voor'verandering'van'gebruik'of'gebruikers.
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Aanpasbaarheid+installaties+(fysieke'flexibiliteit)
Aspect'van'invloed'op'het'aanpassingsvermogen'van'een'gebouw/ruimte,'voor'verandering'van'gebruik'of'gebruikers.
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Bestemmingsplan+&+gebruiksfuncties+(functionele'flexibiliteit)
Aspect'van'invloed'op'de'mogelijkheden'die'een'gebouw/ruimte'biedt'voor'ander'gebruik'of'andere'gebruikers.
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Bouwfysische+eigenschappen+invulling+(fysieke'flexibiliteit)
Aspect'van'invloed'op'het'aanpassingsvermogen'van'een'gebouw/ruimte,'voor'verandering'van'gebruik'of'gebruikers.
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Uitbreidingsmogelijkheden+op+locatie+(functionele'flexibiliteit)
Aspect'van'invloed'op'de'mogelijkheden'die'een'gebouw/ruimte'biedt'voor'ander'gebruik'of'andere'gebruikers.
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Aspect'van'invloed'op'de'mogelijkheden'die'een'gebouw/ruimte'biedt'voor'ander'gebruik'of'andere'gebruikers.
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Vrije+indeelbaarheid+gebouw/ruimte+(functionele'flexibiliteit)
Aspect'van'invloed'op'de'mogelijkheden'die'een'gebouw/ruimte'biedt'voor'ander'gebruik'of'andere'gebruikers.

Bereikbaarheid+(functionele'flexibiliteit)
Aspect'van'invloed'op'de'mogelijkheden'die'een'gebouw/ruimte'biedt'voor'ander'gebruik'of'andere'gebruikers.



Algehele+aanpasbaarheid+(functionele'flexibiliteit)
Aspect'van'invloed'op'de'mogelijkheden'die'een'gebouw/ruimte'biedt'voor'ander'gebruik'of'andere'gebruikers.
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Toelichting

Aanpasbaarheid,van,de,gevel De aanpasbaarheid van de gevel is bepalend voor de mate waarin de gevel veranderd kan worden voor bijvoorbeeld
andere gebruikers of bij uitbreiding van het gebouw. Aspecten die deze aanpasbaarheid beïnvloeden zijn bijvoorbeeld de
vorm<van<het<gebouw<en<het<gebruikte<gevelstramien.

Aanpasbaarheid,van,de,installaties De aanpasbaarheid van de installaties is bepalend voor de mate waarin de installaties veranderd kunnen worden voor
bijvoorbeeld een andere gebruiksfunctie of bij aanpassingen van de interne structuur. Aspecten die de aanpasbaarheid
van de installaties beïnvloeden zijn bijvoorbeeld de toegepaste typen installaties en de toegankelijkheid van de
installaties.

Aanpasbaarheid,van,de,invulling De aanpasbaarheid van de invulling is bepalend voor de mate waarin de ruimtelijke indeling, dus de wanden, verhoogde
vloeren en systeemplafonds, veranderd kunnen worden (bijvoorbeeld voor veranderende werkzaamheden of een andere
gebruiker). Aspecten die deze aanpasbaarheid beïnvloeden zijn bijvoorbeeld de vorm van het gebouw en de gebruikte
vloerA,<wandA<en<plafondsystemen.

Algehele,aanpasbaarheid De algehele aanpasbaarheid heeft betrekking op een combinatie van aspecten die bepalend zijn voor de mate waarin het
gebouw/een ruimte in algemene zin aanpasbaar is aan ander gebruik of andere gebruikers. Deze aspecten zijn
bijvoorbeeld<de<bovengenoemde<aspecten<van<aanpasbaarheid<en<de<vrije<indeelbaarheid.

Bereikbaarheid De bereikbaarheid met zowel de auto als het openbaar vervoer is van invloed op de aantrekkelijkheid en geschiktheid van
de locatie. Het heeft zowel betrekking op de afstand als de reistijd die men moet afleggen tot de dichtstbijzijnde stations,
haltes,<opA<en<afritten<van<de<snelweg,<als<op<de<parkeervoorzieningen<en<–capaciteit.

Bestemmingsplan,&,gebruiksfuncties Het bestemmingsplan heeft betrekking tot de gebruiksfunctie die in het bestemmingsplan zijn toegewezen aan een
locatie. Hierdoor is het bestemmingsplan onder andere bepalend voor de mate waarin andere gebruikers, met andere
gebruiksfuncties,<het<gebouw<zouden<kunnen<gebruiken<en<de<aantrekkelijkheid<van<een<locatie.

Bouwtechnische,eigenschappen,van,de,constructie De belastbaarheid van de constructie heeft zowel betrekking op de belastbaarheid van de vloeren, voor bijvoorbeeld een
andere gebruiksfunctie met hogere vloerbelasting, als op de belastbaarheid van de constructie in het algemeen,
bijvoorbeeld voor de mogelijkheid om het gebouw met een verdieping uit te breiden. Aspecten die hierop van invloed
zijn,<zijn<onder<andere<de<type<draagconstructie<en<de<vloerafmetingen.

Bouwfysische,eigenschappen,van,de,invulling De bouwfysische eigenschappen van de invulling, de binnenwanden, verhoogde vloeren en systeemplafonds, zijn van
invloed op de activiteiten die in de achterliggende ruimte ondernomen kunnen worden. Deze eigenschappen omvatten
bijvoorbeeld<de<akoestische<isolatie.

Bouwkundig,stramien Het bouwkundig stramien heeft betrekking tot de gehanteerde maatsystematiek (bijvoorbeeld een systeem gebaseerd op
een grid van 300mm), de stramienafstand (bijvoorbeeld een veelvoud van 300mm) en de mogelijkheid om een
tussenstramien toe te voegen. Het bouwkundig stramien is vervolgens bepalend voor het gevelstramien en het
constructiefA<en<installatietechnisch<grid.

Bouwregelgeving,&,eisen De bouwregelgeving heeft betrekking op de eisen die, onder andere, vanuit het bouwbesluit, ARBO, overheid en
gemeenten aan het bedrijfsvastgoed gesteld worden. De mate waarin het bedrijfsvastgoed aan deze eisen, inclusief eisen
aan andere gebruiksfuncties, kan voldoen is bepalend voor de mogelijkheid waarmee andere gebruikers, met andere
gebruiksfuncties,<het<gebouw<kunnen<gebruiken.

Capaciteit,van,de,installaties De capaciteit van de installaties heeft betrekking op het maximale volume van de ventilatie en de koelA en
warmtecapaciteit van de verwarmingsinstallatie. Hiermee is de capaciteit van de installaties onder andere van invloed op
de<aanpasbaarheid<van<de<installaties<en<de<multifunctionaliteit.

Gebouwvorm De gebouwvorm heeft betrekking tot de primaire hoofdvorm van het gebouw en kan onder andere bepaalt worden aan
de<hand<van<de<gebouwdichtheid<(verhouding<geveloppervlak<t.o.v.<bruto<vloeroppervlak).

Locatietype Het locatietype is afhankelijk van de situering van de locatie (bijvoorbeeld binnenstedelijk of een snelweglocatie) en de
verschillende gebruiksfuncties die aan de locatie en de omgeving zijn toegewezen. Deze factoren zijn van invloed op de
geschiktheid<en<aantrekkelijkheid<van<de<locatie<voor<andere<gebruikers<(eventueel<met<andere<gebruiksfuncties).

Ondersteunde,typen,lay?out's De mogelijkheid om verschillende typen layAouts (zoals een openA of een cellenstructuur) te ondersteunen is van invloed
op de multifunctionaliteit van het gebouw. Deze ondersteuning wordt bijvoorbeeld beïnvloed door de gebouwvorm, de
vloerafmetingen<en<de<constructieve<opzet.

Positie,en,integratie,installaties De positie van opstelplaatsen, leidingschachten en leidingtracé ’s van de gebouwinstallaties zijn van invloed op de
bereikbaarheid en aanpasbaarheid van deze installaties. Daarmee is de positie en de infrastructuur van de installaties
bijvoorbeeld<van<invloed<op<de<algemene<aanpasbaarheid<van<het<gebouw<voor<ander<gebruik<of<andere<gebruikers.<

Posities,van,bouwkundige,elementen De posities van bouwkundige elementen (zoals sanitaire clusters, trappenhuizen, liftA en leidingschachten, en pantry’s)
hebben invloed op de verschillende soorten layAouts die ondersteund kunnen worden, de routing en bereikbaarheid, de
mogelijkheid<tot<verkavelen,<enzovoorts.

Posities,van,constructieve,elementen De posities van constructieve elementen (zoals gebouwkernen, dragende wanden kolommen en vloeropeningen) hebben
invloed op de verschillende soorten layAouts die ondersteund kunnen worden, de zichtbaarheid en transparantie en de
routing<en<bereikbaarheid.

Regelbaarheid,van,de,installaties De regelbaarheid van zowel de ventilatieA, verlichting, daglichttoetreding en de temperatuurvoorziening heeft onder
andere invloed op de verkavelbaarheidA en verdeelbaarheid van de ruimte, de vrije indeelbaarheid en het comfort van
medewerkers. De regelbaarheid van de installaties kan bijvoorbeeld plaats vinden op afdelingA, kamerA, zoneA of
individueel<niveau.

De<onderstaande<aspecten<van<flexibiliteit<staan<op<alfabetische<volgorde<gesorteerd,<met<bijbehorende<omschrijving.<Bij<deze<omschrijvingen<staan<waar<mogelijk<1<á<2<aspecten<
benoemd<waar<het<desbetreffende<aspect<invloed<op<heeft,<alsook<1<á<2<aspecten<die<zelf<invloed<hebben<op<het<desbetreffende<aspect.<Er<zijn<echter<uiteraard<meerdere<voorbeelden<
te<benoemen<en<de<genoemde<relaties<dienen<dan<ook<enkel<ter<illustratie.



Toegepaste,installatieconcepten De toegepaste installatieconcepten betreffend de keuzes voor specifieke installatieconcepten voor zowel ventilatie,
luchtbehandeling, verwarming, koeling, verlichting en daglichttoetreding. De keuze voor specifieke installatieconcepten
heeft onder andere invloed op de aanpasbaarheid van installaties, de geschiktheid voor de ondersteuning van
multifunctionaliteit,<de<regelbaarheid<van<de<klimaatbeheersing<en<het<comfort<van<medewerkers.

Type,draagstructuur Het type draagstructuur, zowel de opzet (bijvoorbeeld wanden, schijven of kolommen), als de materiaalkeuze
(bijvoorbeeld beton of staal) en de constructiewijze (bijvoorbeeld prefab of in het werk gevormd) is onder andere van
invloed<op<de<vrije<indeelbaarheid<en<de<afmetingen<van<het<vloerveld.

Uitbreidingsmogelijkheden,op,locatie De uitbreidingsmogelijkheden van de locatie worden bepaalt door de vrije ruimte die beschikbaar is (of gevonden kan
worden), maar bijvoorbeeld ook tot vergunningen om uit te breiden. De uitbreidingsmogelijkheden van een locatie zijn
hierdoor<bijvoorbeeld<van<invloed<op<de<geschiktheid<en<aantrekkelijkheid<van<de<locatie<voor<(andere)<gebruikers.

Verkavel?,&,verdeelbaarheid,van,het,gebouw,/,de,werkvloer De verkavelbaarheid is bepalend voor de mate waarin gebouwen, bouwdelen of verdiepingen afzonderlijk verhuurdA of
verkocht kunnen worden aan andere gebruikers. De verdeelbaarheid van de ruimte is bepalend voor de mate waarin een
ruimte vrij indeelbaar is, en is daarmee ook van invloed op de verkavelbaarheid. Aspecten die de verkavelbaarheid en
verdeelbaarheid van het gebouw of de ruimte beïnvloeden zijn de aanpasbaarheid van installaties en de routing en
bereikbaarheid.

Vloerafmetingen Onder de afmetingen van de werkvloer vallen de vloerdiepte, de vloerbreedte, de beukmaat en de verdiepingshoogte.
Deze aspecten zijn onder andere van invloed op de vrije indeelbaarheid en multifunctionaliteit van de werkvloer.
Bijvoorbeeld<de<gebouwvorm<en<constructieve<opzet<zijn<van<invloed<op<deze<vloerafmetingen.

Voorzieningen,nabij,de,locatie Onder de voorzieningen in de omgeving vallen niet alleen het aantal en type voorzieningen op loopafstand van de locatie,
maar ook de aanwezigheid van andere essentiële bedrijven in de omgeving. De voorzieningen nabij de locatie zijn van
belang<voor<de<aantrekkelijkheid<en<geschiktheid<van<de<locatie<voor<(eventuele<andere)<gebruikers.

Vrije,indeelbaarheid,van,het,gebouw,/,de,werkvloer De vrije indeelbaarheid is onder andere bepalend voor de mate van multifunctionaliteit en de algehele aanpasbaarheid.
Deze vrije indeelbaarheid is onder andere afhankelijk van de posities van bouwkundigeA en constructieve elementen, de
ondersteunde<layAouts<en<de<regelbaarheid<van<de<installaties.



!

!

Bijlage!3!
DataYverwerking!voor!flexibele!werkplekken! !



!

Nominale!en!ordinale!data;analyse!voor!de!aanpasbaarheid!van!flexibele!werkplekken!
Respondenten! is! gevraagd! naar! het!
belang! dat! zij! hechten! aan! de!
verschillende!aspecten!die!van!invloed!
zijn! op! de! flexibiliteit! van! het!
bedrijfsvastgoed! voor! de!
aanpasbaarheid! van! flexibele!
werkplekken,! ten! behoeve! van!
verandering! van! gebruik(er),!
capaciteit,!programma!en!configuratie.!
Tabel!17!geeft!de!scores!weer!die!aan!
dit!belang!zijn!gekoppeld.!Daarnaast!is!
respondenten!gevraagd!naar!hun!visie!
op!de!praktische!uitwerking!van!deze!
relatie! en! hun! kijk! op! eventuele!
verbanden.!De!resulterende!nominale!
data! (met! een! score! van! 3! en! hoger)!
zijn!geanalyseerd!en!geclusterd:! !

Tabel 17 – Overzicht van de scores, gekoppeld aan de mate van belang van de 
aspecten van invloed op de flexibiliteit van het bedrijfsvastgoed voor de 
aanpasbaarheid van flexibele werkplekken. 



Reacties respondenten Groepering naar primaire labels

Ondersteuning verschillende lay-out typen Gebouw moet zich voor specifieke lay-outs lenen, switchen van vorm moet mogelijk zijn 5 / 12
Mediaan 4,0 Flexibel werken kan ongeacht het lay-out type 6 of meer

Range 4 Belangrijk voor mogelijk maken veranderingen programma
Onbruikbaar 5
Moet beide vormen ondersteunen, afhankelijk van gebouwvorm 4 / 12
Verschillende lay-out typen van belang voor verkaveling en verdeelbaarheid
Niet van belang, flexplekken kunnen willekeurig gepositioneerd worden 4
Kan ingevuld worden, ongeacht lay-out 3 / 12
Belangrijk, van invloed op de vrije indeelbaarheid
Van belang voor mogelijke diversiteit aan werkplek-typen 3
Belangrijk, ligt aan de basis van diversiteit en mogelijkheden bij verandering
Niet van belang, bij verandering blijft concept en lay-out vaak gehandhaafd
Van belang, diversiteit in indeling is nodig voor goede bruikbaarheid 2

1
Verkavel- en verdeelbaarheid gebouw/ruimte Verkavelbaarheid is van belang, bepalend voor mogelijkheid tot aantrekken / afstoten bouwlagen / bouwdelen 10 / 12

Mediaan 4,5 Belangrijk om te kunnen gaan met capaciteitsverschillen
Range 3 Van groot belang voor snelle verandering en samenhangende herindeelbaarheid 1 / 12

Onbruikbaar
Van belang voor mogelijke expansie en shuffeling 1 / 12
Van belang bij wijziging (aantallen) programma, al kan dit vaak binnen bestaand
Sterke relatie met flexibiliteit, beperkte relatie met werkprocessen
Elementen en faciliteiten van belang voor shuffeling en verdichting/verdunning 
Groot belang bij voor veranderingen, ook effect op kwalitatieve maatregelen
Kan van belang zijn bij eventuele veranderingen van programma (capaciteit)
Gelet op uniformiteit flexibele werkplek goed te verkavelen
Van belang, van invloed op de vrije indeelbaarheid en veranderingen capaciteit
Minder van belang om capaciteitsveranderingen op te vangen, dit kan in concept

Bouwkundig stramien Indirect van belang, daar aanpassingen overwegend een verdichting van de werkvloer betreffen 6 / 11
Mediaan 4,0 Belangrijk vanwege relatie met vloerafmetingen, bepalend voor aantal plekken

Range 4 -
Onbruikbaar 3 / 11
Maatsystematiek moet vrije indeelbaarheid mogelijk maken
Hangt samen met lay-out en vervolgens met vrije indeelbaarheid
Niet van belang, flexplekken kunnen willekeurig gepositioneerd worden 2 / 11
Kan ingevuld worden, ongeacht lay-out
Belangrijk, van invloed op de vrije indeelbaarheid
Van invloed op de ondersteuning lay-out typen en daardoor indirect van belang
Niet van belang, gelet op eigenschappen flexibele werkplek
Van belang, van invloed op de vrije indeelbaarheid
Van belang, van invloed op de vrije indeelbaarheid

De ondersteuning van verschillende lay-out typen is van belang 
voor de diversiteit van de werkomgeving en daarmee voor de 
bruikbaarheid

De verkavel- en verdeelbaarheid is niet van belang om 
veranderingen van programma (capaciteit) op te vangen, dit kan 
binnen het concept zelf (bijvoorbeeld door veranderen flexfactor)

Het bouwkundig stramien is van invloed op de ondersteuning van 
verschillende lay-out typen en (vervolgens) op de vrije 
indeelbaarheid.

De verkavel- en verdeelbaarheid is goed voor de flexibiliteit, maar 
beinvloed de interne organisatie niet.

Door de eigenschappen van flexibele werkplekken is de 
ondersteuning van verschillende lay-out typen niet van invloed op  
de vrije indeelbaarheid en de bruikbaarheid.

Legenda

Frequentie

Aspect

Verhouding 
cluster t.o.v. 

totaal

Verkavel- en verdeelbaarheid is van invloed op mogelijkheden bij 
verandering van programma en configuratie

De ondersteuning van verschillende lay-out typen is van belang 
voor het faciliteren van verandering van de configuratie en 
programma. Dit maakt het belangrijk voor de vrije indeelbaarheid 
en de verkavel- en verdeelbaarheid.

Het bouwkundig stramien is van invloed op de vloerafmetingen en 
vervolgens op de mogelijkheid om verandering van het 
programma (capaciteit) op te vangen.

Door de eigenschappen van flexibele werkplekken is het 
bouwkundig stramien niet van invloed op de vrije indeelbaarheid 
en de bruikbaarheid.



Reacties respondenten Groepering naar primaire labels LegendaAspect

Verhouding 
cluster t.o.v. 

totaal

Vloerafmetingen Overcapaciteit is bruikbaar voor interne shuffelen 6 / 12
Mediaan 3,5 Belangrijk voor mogelijk aantal werkplekken en (over)capaciteit 6 of meer

Range 4 Van belang voor overcapaciteit om eventuele expansie op te vangen
Onbruikbaar 3 / 12 5
Overcapaciteit nodig om eventuele expansie op te vangen
Minder van belang, kunnen makkelijk vormgegeven en verdicht worden
Maar beperkt van invloed op de vrije indeelbaarheid en configuratie/programma 2 / 12 4
Kan ingevuld worden, ongeacht lay-out
Belang van overcapaciteit, in combinatie met verkavelbaarheid voor flexibiliteit 1 / 12
Niet van belang voor veranderingen van configuratie 3
Niet van belang, gelet op eigenschappen flexibele werkplek
Van belang voor mogelijkheden om verandering van capaciteit op te vangen
Minder van belang om capaciteitsveranderingen op te vangen, dit kan in concept 2

1
Posities bouwkundige elementen Belangrijk voor het creëren van grote, open ruimte en het mogelijk maken van verdichting 10 / 11

Mediaan 4,0 -
Range 3 Gebouw gerelateerde bouw. elementen van invloed op vrije indeelbaarheid

Onbruikbaar
Bepalend voor de vrije indeelbaarheid 1 / 11
Positie bouwkundige elementen van invloed op vrije indeelbaarheid
Positie bouwkundige elementen & faciliteiten van invloed op indeelbaarheid
Bouwkundige elementen van belang voor bruikbaarheid, zeker bij verdichting
Van belang voor vrije indeelbaarheid en positioneringsmogelijkheden
Van belang voor de vrije indeelbaarheid, elementen zoveel mogelijk aan rand
Niet van belang, gelet op eigenschappen flexibele werkplek
Van belang door invloed op zonering en daarmee op de vrije indeelbaarheid
Van belang door invloed op vrije indeelbaarheid en daarmee de aanpasbaarheid

Typen & posities constructieve elementen Gericht op het creëren van grote, open ruimten 10 / 12
Mediaan 4,0 Belangrijk aspect als gevolg van belang van vrije indeelbaarheid

Range 3 Indirect van belang door invloed op de vrije indeelbaarheid
Onbruikbaar 2 / 12
Bepalend voor de vrije indeelbaarheid
Positie constructieve elementen van belang voor vrije indeelbaarheid
Niet van belang, flexplekken kunnen willekeurig gepositioneerd worden
Beperkte van belang, door belang voor vrije indeelbaarheid voor diversiteit
Belangrijk voor vrije indeelbaarheid
Van groot belang voor de vrije indeelbaarheid en daarmee aanpasbaarheid
Niet van belang, gelet op eigenschappen flexibele werkplek
Van belang voor de vrije indeelbaarheid
Van belang door invloed op vrije indeelbaarheid en daarmee de aanpasbaarheid

De posities van bouwkundige elementen zijn van invloed op de 
vrije indeelbaarheid van de werkvloer en daarmee op de 
mogelijkheden bij verandering van het programma (capaciteit) en 
de bruikbaarheid

De posities van constructieve elementen zijn van invloed op de 
vrije indeelbaarheid van de werkvloer en daarmee de 
mogelijkheden bij verandering van programma en configuratie. 
Door de eigenschappen van flexibele werkplekken zijn de typen en 
posities van constructieve elementen niet van invloed op de vrije 
indeelbaarheid en de bruikbaarheid.

De vloerafmetingen zijn van invloed op de flexibiliteit, maar 
beinvloeden de interne organisatie niet.

Door de eigenschappen van flexibele werkplekken zijn de 
vloerafmetingen niet van invloed op de vrije indeelbaarheid en de 
mogelijkheden bij verandering van programma en configuratie.

De vloerafmetingen zijn niet van belang om veranderingen van 
programma (capaciteit) op te vangen, dit kan binnen het concept 
zelf (bijvoorbeeld door veranderen flexfactor).

De vloerafmetingen zijn van invloed op de capaciteit. 
Overcapaciteit is van belang om verandering van het programma 
(capaciteit) op te vangen.

Door de eigenschappen van flexibele werkplekken zijn de 
vloerafmetingen niet van invloed op de  mogelijkheden bij 
verandering van programma en configuratie.

Frequentie



Reacties respondenten Groepering naar primaire labels LegendaAspect

Verhouding 
cluster t.o.v. 

totaal

Bouwtechnische eigenschappen constructie - 5 / 10
Mediaan 3,0 - 6 of meer

Range 4 Van belang voor de mogelijkheid tot mixed-user gebruik en verandering
Onbruikbaar 3 / 10 5
Hangt samen met verdeelbaarheid en vervolgens vrije indeelbaarheid
Van belang voor de (vrije) in-/verdeelbaarheid 
Niet van belang, flexplekken kunnen willekeurig gepositioneerd worden 2 / 10 4
Van invloed op mogelijke bezettingsgraad en dus de vrije indeelbaarheid
Kan soms zeer van belang zijn voor bruikbaarheid en vrije indeelbaarheid
Kan van invloed zijn op de vrije indeelbaarheid en daarmee op aanpasbaarheid 3
Niet van invloed op mogelijkheden van 'het nieuwe werken' bij verandering
Van belang voor de vrije indeelbaarheid
Van invloed op vrije indeelbaarheid en mogelijke capaciteit werkvloer 2

1
Toegepaste installatieconcepten Van groot belang voor mogelijkheden tot verdichten, spreiden, shuffelen, aantrekken en afstoten 8 / 12

Mediaan 4,5 Moet kunnen voorzien in algemeen, bruikbaar niveau
Range 1 Van belang voor mixed-use gebruik en verandering

Onbruikbaar
Belangrijk voor vrije indeelbaarheid en bruikbaarheid als gevolg van comfort 4 / 12
Keuze van invloed op aanpasbaarheid en vrije indeelbaarheid
Hoge mate van vrije indeelbaarheid te verkrijgen als gevolg van algeheel comfort
Door comfort van invloed op bruikbaarheid en vrije indeelbaarheid werkvloer
Van invloed op bruikbaarheid en vrije indeelbaarheid
Door invloed op comfort werkomgeving van belang voor bruikbaarheid
Belangrijk, van invloed op de vrije indeelbaarheid, niet alleen langs de gevel
Van grote invloed op mogelijkheden bij verandering
Van groot belang voor bruikbaarheid en mogelijkheden bij verandering

Capaciteit installaties Installaties moeten in staat zijn eventuele veranderingen op te vangen 9 / 12
Mediaan 4,0 Belangrijk voor de mogelijkheid en mate van verdichting en vrije indeelbaarheid

Range 3 Van belang voor mixed-use gebruik en verandering
Onbruikbaar 3 / 12
Belangrijk voor vrije indeelbaarheid en bruikbaarheid als gevolg van comfort
Belangrijk door invloed op de aanpasbaarheid, voldoende voor max. bezetting
Belang bij eventuele verdichting, capaciteit baseren om max mogelijke bezetting
Capaciteit moet toereikend zijn voor max. bezetting (afhankelijk van veraf).
Van invloed op bruikbaarheid en vrije indeelbaarheid
Door invloed op comfort werkomgeving van belang voor bruikbaarheid
Belangrijk om in te spelen op verandering van capaciteit en bezetting
Beperkt belang voor aanpasbaarheid, afgesteld op max. verwachtte bezetting
Van belang voor bruikbaarheid en mogelijkheden bij verandering

De gekozen installatieconcepten zijn indirect van belang voor de 
vrije indeelbaarheid doordat de bruikbaarheid, als gevolg van het 
comfort van de werkplek, geborgen moet blijven. De installaties 
moeten dan ook kunnen voorzien in een algemeen, bruikbaar 
binnenklimaat.

De gekozen installatieconcepten zijn van invloed op de vrije 
indeelbaarheid en daarmee op de bruikbaarheid van de werkvloer 
en de mogelijkheden bij verandering van  programma en 
configuratie.

De bouwtechnische eigenschappen van de constructie zijn van 
invloed op de vrije indeelbaarheid van de werkvloer en daardoor 
van invloed op verandering van programma en configuratie.
De bouwtechnisch eigenschappen van de constructie zijn van 
invloed op de vrije indeelbaarheid en de verkavel- en 
verdeelbaarheid van de werkvloer.
Door de eigenschappen van flexibele werkplekken zijn de 
bouwtechnische eigenschappen van de constructie niet van invloed 
op de vrije indeelbaarheid en de bruikbaarheid.

De capaciteit van de installaties moet toereikend zijn om 
mogelijke verandering van gebruik en programma (capaciteit) te 
faciliteren.

Frequentie

De capaciteit van de installaties is indirect van invloed op de vrije 
indeelbaarheid en de bruikbaarheid, als gevolg van het comfort 
van de werkplek, geborgen moet blijven.



Reacties respondenten Groepering naar primaire labels LegendaAspect

Verhouding 
cluster t.o.v. 

totaal

Regelbaarheid installaties Sterk van invloed op de bruikbaarheid en geschiktheid van (aangepaste) werkplekken, maar kostbaar / complex 6 / 11
Mediaan 4,0 - 6 of meer

Range 3 Van belang voor mixed-use gebruik en verandering
Onbruikbaar 2 / 11 5
Belangrijk voor vrije indeelbaarheid en bruikbaarheid als gevolg van comfort
Door effect comfort op bruikbaarheid en vrije indeelbaarheid indirect van belang
Belangrijk door invloed comfort op vrije indeelbaarheid en mogelijke verdichting 2 / 11 4
Door comfort van invloed op bruikbaarheid werkplek
Van invloed op bruikbaarheid en vrije indeelbaarheid
Door invloed op comfort werkomgeving van belang voor bruikbaarheid 1 / 11 3
Niet van belang, gelet op de doelstellingen van flexibele werkplekken
Door belang voor het comfort van invloed op de bruikbaarheid
Niet van groot belang voor mogelijkheid tot aanpassen werkplekken 2

1
Positie & integratie installaties Belangrijk voor het gemak waarmee kan worden verdicht, gespreid, gesnuffeld, aangetrokken en afgestoten 5 / 11

Mediaan 4,0 -
Range 3 Van belang voor mixed-use gebruik en verandering

Onbruikbaar 3 / 11
Belangrijk voor de vrije indeelbaarheid
Door effect op aanpasbaarheid van invloed op vrije indeelbaarheid
Belangrijk door invloed comfort op vrije indeelbaarheid en mogelijke verdichting
Van belang door aanpasbaarheid voor aanpassingen configuratie/programma 2 / 11
Beinvloed aanpasbaarheid en indirect vrije indeelbaarheid en bruikbaarheid
Van belang voor de aanpasbaarheid en daarmee voor vrije indeelbaarheid
Niet belangrijk, aanpassingen toch altijd rigoureus blijkt uit de praktijk 1 / 11
Invloed op aanpasbaarheid installaties en dus op mogelijkheden bij verandering
Door beperkt belang aanpasbaarheid installaties zelf ook van beperkt belang

Aanpasbaarheid installaties Zeer belangrijk bij verdichting / spreiding 4 / 12
Mediaan 4,0 Moet voorzien in bruikbaar niveau. Verder aanpasbaarheid niet van belang

Range 3 Van belang voor mixed-use gebruik en verandering
Onbruikbaar 4 / 12
Van belang voor verdeelbaarheid en vrije indeelbaarheid ruimte
Door effect op aanpasbaarheid van invloed op vrije indeelbaarheid
Belangrijk door invloed comfort op vrije indeelbaarheid en mogelijke verdichting 2 / 12
Van belang voor aanpassingen configuratie/programma
Belangrijk, beïnvloed vrije indeelbaarheid en bruikbaarheid bij verandering
Belang voor de vrije indeelbaarheid en daarmee mogelijkheden bij verandering 1 / 12
Niet van belang, gelet op de doelstellingen van flexibele werkplekken
Invloed op mogelijkheden bij verandering 1 / 12
Van beperkt belang, eventuele veranderingen binnen concept op te vangen

De aanpasbaarheid van de installaties is niet van belang, zolang er 
voorzien wordt voor een overall bruikbaar werkklimaat.

De positie en integratie van installaties is van invloed op de 
aanpasbaarheid van de installaties en hierdoor op de vrije 
indeelbaarheid en de bruikbaarheid van de werkvloer.

De aanpasbaarheid van de installaties is van belang voor de vrije 
indeelbaarheid en verdeelbaarheid van de werkvloer en daarmee 
de bruikbaarheid. 

De aanpasbaarheid van de installaties is van invloed op de 
mogelijke verandering van gebruik(er), programma en 
configuratie.

De regelbaarheid van de installaties is indirect van invloed op de 
vrije indeelbaarheid en de bruikbaarheid als gevolg van de invloed 
van het comfort van de werkomgeving op deze bruikbaarheid.
Gelet op de doelstellingen van flexibele werkplekken is de 
regelbaarheid van de installaties is niet van invloed op de 
mogelijkheden bij verandering van programma en configuratie

De regelbaarheid van de installaties is van invloed op de mogelijke 
verandering van gebruik(er), programma en configuratie.

De positie en integratie van installaties is van invloed op de 
mogelijke verandering van gebruik(er), programma en configuratie 
door het belang van deze positie en integratie voor de 
aanpasbaarheid van de installaties.

De positie en integratie van installaties is indirect van invloed op 
de vrije indeelbaarheid als gevolg van de invloed van het comfort 
van de werkomgeving op deze indeelbaarheid.

Gelet op de eigenschappen van flexibele werkplekken is de positie 
en integratie van de installaties is niet van invloed op de 
mogelijkheden bij verandering van programma en configuratie.

Frequentie

De aanpasbaarheid van de installaties is indirect van invloed op de 
vrije indeelbaarheid als gevolg van de de noodzaak om het 
comfort van de werkplek in stand te houden bij verandering van 

Gelet op de eigenschappen van flexibele werkplekken is de positie 
en integratie van de installaties is niet van invloed op de 
mogelijkheden bij verandering van programma en configuratie.

De regelbaarheid van de installaties is direct van invloed op de 
vrije indeelbaarheid en daarmee de bruikbaarheid van de 
werkomgeving.



Reacties respondenten Groepering naar primaire labels LegendaAspect

Verhouding 
cluster t.o.v. 

totaal

Aanpasbaarheid invulling Flexibele werkplekken vooral gelegen in grote, open ruimten met weinig invulling 6 / 11
Mediaan 4,0 - 6 of meer

Range 4 Van groot belang vanwege frequente verwachtte veranderingen
Onbruikbaar 3 / 11 5
Van belang voor verdeelbaarheid en vrije indeelbaarheid ruimte
Indirect van belang door invloed aanpasbaarheid voor invulling op lay-out typen
Van invloed op mogelijke lay-outs en daarmee vrije indeelbaarheid 2 / 11 4
Niet zozeer van belang, flexibele werkplekken zijn makkelijk te plaatsen
Van groot belang voor vrije indeelbaarheid werkvloer
Belang voor de vrije indeelbaarheid en daarmee mogelijkheden bij verandering 3
Belangrijk om om te gaan met veranderingen van programma/configuratie
Gelet op snelle verandering beter open invulling dan aanpasbare invulling
Enigszins van belang voor mogelijkheden bij verandering 2

1
Bouwfysische eigenschappen invulling Belangrijk voor de functionaliteit van de werkplek 10 / 10

Mediaan 4,0 -
Range 3 Comfort werkplek extra van belang door dagelijkse wisseling samenstelling

Onbruikbaar
Als gevolg van belang comfort bepalend voor bruikbaarheid 
Belangrijk voor comfort werkplek, al kan overlast vaak anders opgelost worden
-
Door belang comfort van belang voor bruikbaarheid ruimte
Door belang comfort werkplek op bruikbaarheid van belang
Door invloed op comfort werkomgeving van belang voor bruikbaarheid
Belangrijk voor de bruikbaarheid van flexibele werkplekken
Van belang voor de werkplek door invloed comfort op bruikbaarheid
Indirect van belang door invloed comfort op bruikbaarheid

Bereikbaarheid Belangrijk als gevolg van hogere 'doorloopsnelheid' van flexibele werkplekken 7 / 11
Mediaan 4,0 -

Range 3 Erg belangrijk voor bruikbaarheid en behoud 'courante waarde' gebouw
Onbruikbaar
Moet goed zijn, mobiliteit belangrijk onder HNW 3 / 11
Hoge mate van wisseling, bereikbaarheid belangrijker
Zeer belangrijk, gelet op mobiele karakter 'het nieuwe werken' 1 / 11
Door speerpunt mobiliteit van belang voor bruikbaarheid werkplek
Beperkt van invloed op bruikbaarheid
Van belang voor bruikbaarheid, gelet op mobiliteit als uitgangspunt
Niet van belang, bereikbaarheid is algemeen overal redelijk
Van belang voor bruikbaarheid werkplek, gelet op mobiliteit als uitgangspunt
Niet van belang voor de bruikbaarheid van de werkplekken

Frequentie

De bouwfysische eigenschappen van de invulling zijn indirect van 
belang voor flexibele werkplekken door het belang van het 
comfort van de werkplek voor de bruikbaarheid ervan. Dit is zeker 
belangrijk voor flexibele werkplekken, gelet op de dagelijks 
wisselende samenstelling.

De bereikbaarheid van de locatie is erg belangrijk, gelet op 
mobiliteit als het speerpunt van 'het nieuwe werken', en in het 
bijzonder voor flexibele werkplekken waarbij de doorloopsnelheid 
hoog ligt.
De bereikbaaheid van de locatie is beperkt/niet van invloed op de 
bruikbaarheid van de flexibele werkplek.
De bereikbaarheid van de locatie is belangrijk voor de 
bruikbaarheid en daarmee de 'courante waarde' van het gebouw bij 
verkavelen/afstoten.

Door de eigenschappen van flexibele werkplekken is de 
aanpasbaarheid van de invulling niet van invloed voor de vrije 
indeelbaarheid en de bruikbaarheid.

De aanpasbaarheid van de invulling is van invoed op de vrije 
indeelbaarheid van de werkvloer, mede door de invloed op 
ondersteuning van verschillende lay-out typen.
De aanpasbaarheid van de invulling is van invloed op de 
mogelijke verandering van gebruik(er), programma en 
configuratie.



Reacties respondenten Groepering naar primaire labels LegendaAspect

Verhouding 
cluster t.o.v. 

totaal

Vrije indeelbaarheid gebouw/ruimte Belangrijk voor de mogelijkheid om te verdichten / spreiden 9 / 11
Mediaan 4,5 - 6 of meer

Range 3 Van groot belang vanuit mixed-use gebruik en verandering
Onbruikbaar 2 / 11 5
Belangrijkste uitgangspunt
Van belang om programmawijzigingen op te vangen
Niet van belang, flexplekken kunnen willekeurig gepositioneerd worden 4
Minder van belang, flexi. werkplekken kunnen eenvoudig gepositioneerd worden
Van grootste belang voor gelijkmaken eventuele veranderingen
Van belang voor mogelijkheden bij verandering programma en configuratie 3
Van belang om met verandering om te gaan en zo op bruikbaarheid
Uitgangspunt voor mogelijkheden bij verandering
Van belang, vrije indeelbaarheid bepalend voor bruikbaarheid en verandering 2

1
Algehele aanpasbaarheid Belangrijk voor de mogelijkheid om te verdichten / spreiden 5 / 11

Mediaan 4,0 -
Range 3 Van groot belang vanuit mixed-use gebruik en verandering

Onbruikbaar 4 / 11
Belangrijk als gevolg van vrije indeelbaarheid als uitgangspunt
Van belang om programmawijzigingen op te vangen
Niet van belang, flexplekken kunnen willekeurig gepositioneerd worden
Belangrijk, bruikbaarheid werkplek moet gewaarborgd blijven bij verandering 2 / 11
Door invloed vrije indeelbaarheid van belang voor eventuele veranderingen
Van belang voor mogelijkheden bij verandering programma en configuratie
Van invloed op vrije indeelbaarheid en dus op de bruikbaarheid bij verandering
Van belang door invloed op vrije indeelbaarheid
Beperkt belang, eventuele veranderingen voornamelijk opvangen in concept

Frequentie

Door de eigenschappen van flexibele werkplekken is de  
aanpasbaarheid van het gebouw niet van invloed op de 
bruikbaarheid en de mogelijkheden bij verandering van 

De algehele aanpasbaarheid van het gebouw is van groot belang 
om mogelijke verandering van gebruik(er), programma en 
configuratie mogelijk te maken.
De algehele aanpasbaarheid van het gebouw is indirect van belang 
voor het mogelijk maken van verandeirng van gebruik(er), 
programma en configuratie, door de invloed van de 
aanpasbaarheid op de vrije indeelbaarheid.

Door de eigenschappen van flexibele werkplekken is de  vrije 
indeelbaarheid niet van invloed op de bruikbaarheid en 
positionerings van deze werkplekken.

De vrije indeeldeelbaarheid van de werkvloer is van groot belang 
voor de bruikbaarheid en de mogelijkheden bij verandering van 
gebruik(er), programma en configuratie.



!

!

Op!basis!van!de!nominale!en!ordinale!dataYanalyse!kunnen!de!volgende!constateringen!worden!geformuleerd:!
!
Het!eerste!aspect!dat!voldoende!van!belang!geacht!wordt!is!de!ondersteuning!van!verschillende!lay;out!typen!
(mediaan& 4,0;& range& 1I5).! Deze! ondersteuning! van! verschillende! layYout! typen! wordt! door! 8! van! de! 12!
respondenten! van! belang! geacht.! 5! van! deze! 8! respondenten! geven! aan! dat! de! ondersteuning! van!
verschillende! layYout! typen!van! invloed! is!op!de!vrije! indeelbaarheid!en!de! verkavelY!en!verdeelbaarheid!en!
daarmee!op!de!mogelijkheden!om!met!veranderingen!van!programma!en!configuratie!om!te!gaan.!4!van!de!12!
respondenten! suggereert! dat! flexibele! werkplekken! ongeacht! de! ondersteuning! van! verschillende! layYout!
typen!gerealiseerd!kunnen!worden,!gelet!de!doelen!en!eigenschappen!van!dit!type!werkplek.!Dit!verklaart!de!
relatief!brede!range.!
!
Het!volgende!aspect!is!de!verkavel;!en!verdeelbaarheid!van!gebouw!en/of!ruimte!(mediaan&4,5;&range&2I5).!
10! van! de! 12! respondenten! geven! aan! dat! dit! aspect! mogelijkheden! biedt! om! een! reductie! van! het!
werkplekken!op!de!werkvloer!adequaat!op!te!vangen.!Ondanks!de!overeenstemming!onder!de!respondenten!
wordt!het!belang!van!de!verkavelY!en!verdeelbaarheid!wisselend!beoordeeld,!getuige!de!relatief!brede!range.!
!
Het!volgende!aspect! is!het!bouwkundig!stramien!(mediaan&4,0;&range&1I5).!Het!bouwkundig!stramien!wordt!
door!6!van!de!11!respondenten!gezien!als!een!aspect!wat!van!invloed!is!op!de!ondersteuning!van!verschillende!
layYout! typen;! een! fijn! stramien! voor! een! cellenkantoor! en!een! groot! stramien! voor! een!open! kantoor.!Het!
stramien!is!daardoor!ook!indirect!van!invloed!op!de!vrije!indeelbaarheid.!3!van!de!11!respondenten!geven!aan!
dat! dit! aspect! niet! van! belang! is! voor! de! aanpasbaarheid! van! flexibele! werkplekken,! aangezien! deze!
werkplekken!door!de!doelen!en!eigenschappen!relatief!onafhankelijk!zijn!van!de!werkomgeving.!Dit!verklaart!
de!brede!range.!
!
Het! volgende!aspect! is! de!vloerafmetingen! (mediaan&3,5;& range&1I5).!Deze! vloerafmetingen!worden!door!6!
van!de!12!respondenten!gezien!als!manier!om!een!toename!van!het!aantal!werkplekken!op!de!werkvloer!te!
faciliteren.!Dit!wordt!mogelijk!door!overcapaciteit!van!het!vloeroppervlak,!welke!verdichting!van!de!werkvloer!
mogelijk!maakt.!4!van!de!12!respondenten!geven!aan!dat!dit!aspect!niet!van!belang!is!voor!de!aanpasbaarheid!
van! flexibele! werkplekken,! aangezien! deze! werkplekken! door! de! doelen! en! eigenschappen! relatief!
onafhankelijk!zijn!van!de!werkomgeving.!Dit!verklaart!de!brede!range.!
!
Het! volgende! aspect! is! de! positie! van! bouwkundige! elementen! (mediaan& 4,0;& range& 2I5).! 10! van! de! 11!
respondenten!geven!aan!dat!de!posities!van!bouwkundige!elementen!(verticale!stijgpunten,!sanitaire!ruimten,!
pantry’s,!etc.)!van! invloed!zijn!op!de!vrije! indeelbaarheid!en!daarmee!ook! indirect!op!de!mogelijkheden!om!
met!verandering!van!programma!en!configuratie!om!te!gaan.!Deze!bouwkundige!elementen!kunnen!het!beste!
langs! de! randen! van! het! vloerveld! gepositioneerd! worden! om! een! optimale,! vrije! indeelbaarheid! van! het!
vloerveld!zelf!te!behouden.!
!
Het!volgende!aspect!is!de!typen!en!posities!van!constructieve!elementen!(mediaan&4,0;&range&2I5).!10!van!de!
12!respondenten!geven!aan!dat!de!typen!en!posities!van!constructieve!elementen!van!invloed!zijn!op!de!vrije!
indeelbaarheid!en!daarmee!op!de!mogelijkheden!om!met!veranderingen!van!programma!en!configuratie!om!
te! gaan.! Dragende! gevels! en! eventueel! een! kolomstructuur! zijn! hierbij! te! prefereren! boven! een! schijfY! of!
wandstructuur.!
!
Het!volgende!aspect!is!de!bouwtechnische!eigenschappen!van!de!constructie!(mediaan&3,0;&range&1I5).!8!van!
de!10!respondenten!geven!aan!dat!de!bouwtechnische!eigenschappen!van!de!constructie!van!invloed!zijn!op!



!

de! vrije! indeelbaarheid! en! daarmee! op! de! mogelijkheden! bij! verandering! van! programma! en! configuratie.!
Denk! hierbij! bijvoorbeeld! aan! de! overwegend! beperkte! opstelplaatsen! van! onderdelen! met! zware!
vloerbelasting,!zoals!een!archief.!3!van!deze!8!respondenten!geven!aan!dat!de!bouwtechnische!eigenschappen!
ook! direct! en! indirect! (door! de! invloed! op! de! vrije! indeelbaarheid)! van! invloed! zijn! op! de! verkavelY! en!
verdeelbaarheid! van! de! ruimte! en! daarmee! op! de! mogelijkheid! om! met! verandering! van! gebruik(er)! en!
programma! om! te! gaan.! Denk! hierbij! bijvoorbeeld! aan! de! toegankelijkheid! en! brandwerendheid! van!
(vlucht)routes!en!de!daaruit!voortvloeiende!mogelijkheden!om!bouw(delen)!af!te!koppelen/stoten.!
!
Het! volgende! aspect! is! de! toegepaste! installatieconcepten! (mediaan& 4,5;& range& 4I5).! 8! van! de! 12!
respondenten!geven!aan!dat!de!toegepaste!installatieconcepten!van!invloed!zijn!op!de!vrije!indeelbaarheid!en!
daarmee! voor! de!mogelijkheden! bij! verandering! van! programma! en! configuratie.! De! overige! respondenten!
komen! indirect! tot! dezelfde! conclusie! door! de! invloed! op! het! comfort! van! de!werkplek! en! daarmee! op! de!
bruikbaarheid!van!de!werkplek.!Uitgangspunt!hierbij!is!dat!de!installatieconcepten!gebruik!moeten!maken!van!
een!systeem!met!individueel!regelbare!eindunits!om!per!zone!veranderingen!aan!te!kunnen!brengen.!
!
Het!volgende!aspect!is!de!capaciteit!van!de! installaties!(mediaan&4,0;&range&2I5).!9!van!de!12!respondenten!
geven!aan!dat!de!capaciteit!van!de!installaties!van!invloed!is!op!de!mogelijkheden!om!verandering!van!gebruik,!
capaciteit! en! programma! op! te! vangen.! Uitgangspunt! is! dat! de! capaciteit! van! de! installaties! bepaald!moet!
worden!aan!de!hand!van!de!maximaal!te!verwachten!bezetting,!mede!gelet!op!mogelijk!gebruik.!
!
Het! volgende! aspect! is! de! regelbaarheid! van! de! installaties! (mediaan& 4,0;& range& 2I5).! 6! van! de! 11!
respondenten!geven!aan!dat!de!regelbaarheid!van!de! installaties! indirect!van! invloed! is!op!de!bruikbaarheid!
van! de! werkruimte! door! de! invloed! op! het! (in! stand! houden! van)! het! comfort! van! de! werkplek.! Het!
schaalniveau!waarop!de!installaties!geregeld!kunnen!worden,!en!het!comfort!in!stand!gehouden!kan!worden,!
moet!het!liefst!zo!individueel!mogelijk!zijn.!
!
Het! volgende! aspect! is! de! positie! &! integratie! van! installaties! (mediaan& 4,0;& range& 2I5).! 8! van! de! 11!
respondenten!geven!aan!dat!de!positie!&!integratie!van!installaties,!ofwel!de!scheiding!van!drager!en!inbouw,!
van!invloed!is!op!de!aanpasbaarheid!van!de!installaties.!Door!deze!invloed!is!dit!aspect!vervolgens!van!invloed!
op!de!vrije!indeelbaarheid!en!daarmee!op!de!mogelijkheden!bij!verandering!(5/11)!en!de!bruikbaarheid!(3/11).!
Een!goede!scheiding!van!de!verschillende!gebouwelementen!is!hierbij!het!uitganspunt.!
!
Het! volgende! aspect! is! de! aanpasbaarheid! van! de! installaties! (mediaan& 4,0;& range& 2I5).! 4! van! de! 12!
respondenten! geven! aan! dat! de! aanpasbaarheid! van! de! installaties! van! invloed! is! op! de!mogelijkheden! bij!
verandering! van! gebruik,! programma! en! configuratie.! 4! van! de! 12! andere! respondenten! geven! aan! dat! de!
aanpasbaarheid! van! de! installaties! de! vrije! indeelbaarheid! van! de! werkvloer! ten! goede! komt.! Deze! twee!
perspectieven! zijn! echter! verenigbaar;! de! vrije! indeelbaarheid! beïnvloed! immers! de! mogelijkheden! bij!
verandering.!Zo!ontstaat!een!breed!gedragen!constatering,!ondanks!een!relatief!brede!range!(8/12).!
!
Het! volgende! aspect! is! de! aanpasbaarheid! van! de! invulling! (mediaan& 4,0;& range& 1I5).! 9! van! de! 11!
respondenten! geven! aan! dat! de! aanpasbaarheid! van! de! invulling! van! invloed! is! op! de! ondersteuning! van!
verschillende! layYout! typen!en!daarmee!op!de!vrije! indeelbaarheid!en!de!mogelijkheden!bij!verandering!van!
gebruik(er),!programma!en!configuratie.!
!
Het! volgende! aspect! is! de! bouwfysische! eigenschappen! van! de! invulling! (mediaan& 4,0;& range& 2I5).! De!
respondenten!geven!unaniem!(10/10)!aan!dat!dit!aspect!van!invloed!is!op!het!comfort!van!de!werkomgeving!



!

!

en!daarmee!op!de!bruikbaarheid!van!de!flexibele!werkplekken.!Hierbij!is!het!in!stand!houden!van!het!comfort!
tijdens!veranderingen!het!uitgangspunt.!
!
Het!volgende!aspect!is!de!bereikbaarheid!(mediaan&4,0;&range&2I5).!7!van!de!11!respondenten!geven!aan!dat!
de! bereikbaarheid! van! de! locatie! erg! belangrijk! is! voor! de! bruikbaarheid,! gelet! op! de! nadruk! op!mobiliteit!
onder! ‘Het! Nieuwe! Werken’.! Dit! geldt! in! het! bijzonder! voor! flexibele! werkplekken,! waarbij! de!
doorloopsnelheid!van!gebruikers!gemiddeld!hoog!ligt.!Onder!de!bereikbaarheid!vallen!niet!alleen!de!reistijden!
en!–afstanden,!maar!in!het!bijzonder!ook!de!parkeervoorzieningen.!
!
Het!volgende!aspect! is!de!vrije! indeelbaarheid!van!de!werkvloer!en!het!gebouw!(mediaan&4,5;&range&2I5).!9!
van!de!11!respondenten!geven!aan!dat!de!vrije!indeelbaarheid!hét!belangrijkste!aspect!is!dat!van!invloed!is!op!
de!mogelijkheden!bij!verandering!van!gebruik,!programma!en!configuratie.!Deze!constatering!ligt!in!lijn!met!de!
eerdere!conclusies!bij!voorgaande!aspecten.!!
!
Het!laatste!aspect!is!de!algehele!aanpasbaarheid!(mediaan&4,0;&range&2I5).!9!van!de!11!respondenten!geven!
aan! dat! de! algehele! aanpasbaarheid! van! invloed! is! op! de! mogelijkheden! bij! verandering! van! gebruik,!
programma!en!configuratie!en!daardoor!op!de!bruikbaarheid.!5!van!de!11!respondenten!geven!aan!dat!dit!een!
direct! effect! is! terwijl! 4! van!de!11! aangeven!dat!dit! een! indirect! effect! is,! als! gevolg! van!de! invloed! van!de!
algehele!aanpasbaarheid!op!de!vrije!indeelbaarheid.!
! !



!

!

Bijlage!4!
DataYverwerking!voor!activiteitYgerelateerde!werkplekken! !



!

Nominale!en!ordinale!data;analyse!voor!de!aanpasbaarheid!van!activiteit;gerelateerde!werkplekken!
Respondenten! is! gevraagd! naar! het!
belang! dat! zij! hechten! aan! de!
verschillende!aspecten!die!van!invloed!
zijn! op! de! flexibiliteit! van! het!
bedrijfsvastgoed! voor! de!
aanpasbaarheid! van! activiteitY
gerelateerde! werkplekken,! ten!
behoeve! van! verandering! van!
gebruik(er),! capaciteit,! programma!en!
configuratie.! Tabel! 18! geeft!de! scores!
weer!die!aan!dit!belang!zijn!gekoppeld.!
Daarnaast! is! respondenten! gevraagd!
naar! hun! visie! op! de! praktische!
uitwerking!van!deze!relatie!en!hun!kijk!
op! eventuele! verbanden.! De!
resulterende! nominale! data! (met! een!
score! van! 3! en! hoger)! zijn!
geanalyseerd!en!geclusterd:! !

Tabel 18 - Overzicht van de scores, gekoppeld aan de mate van belang van de 
aspecten van invloed op de flexibiliteit van het bedrijfsvastgoed voor de 
aanpasbaarheid van activiteit-gerelateerde werkplekken. 



Reacties respondenten Groepering naar primaire labels

Gebouwvorm Gebouwen met vleugels en 'hoekjes' te prefereren, gelet op eenvoudige indeelbaarheid. 6 / 12
Mediaan 3,5 Minder van belang, hierbij draait het meer om veranderen van de configuratie 6 of meer

Range 4 Indirecte relatie, door vrije indeelbaarheid/ondersteuning lay-out typen
Onbruikbaar 5
Bepalend voor ondersteunde diversificatie en vrije indeelbaarheid 3 / 12
Van belang voor de vrije indeelbaarheid
Sterke relatie met flexibiliteit, beperkte relatie met werkprocessen 4
Niet van belang voor bruikbaarheid 3 / 12
Niet van belang, is wel indirect van invloed op stramienmaat en gebouwdiepte
Zolang de gebouwvorm gangbaar is, goed te positioneren ongeacht de vorm 3
Belangrijk, moet aansluiten op het beoogde concept
Mogelijk van invloed, al kunnen werkplekken vaak ongeacht aangepast worden
Van belang, gebouwvorm moet interessante, dynamische indeling ondersteunen 2

1
Ondersteuning verschillende lay-out typen Verschillende lay-outs moeten tegelijkertijd ondersteund kunnen worden 7 / 12

Mediaan 4,0 Activiteit gerelateerd werken kan ongeacht het lay-out type, nadruk op inrichting
Range 4 Belangrijk voor mogelijk maken verschuivingen configuratie

Onbruikbaar
Moet beide vormen ondersteunen, afhankelijk van gebouwvorm
Verschillende lay-out typen van belang voor (vrije) indeelbaarheid 3 / 12
Mogelijke lay-outs belangrijk voor veranderingen programma/configuratie
Kan ingevuld worden, ongeacht lay-out
Belangrijk, van invloed op de vrije indeelbaarheid 2 / 12
Van belang voor mogelijke diversiteit aan werkplek-typen
Belangrijk, ligt aan de basis van diversiteit en mogelijkheden bij verandering
Niet van belang, bij verandering blijft concept en lay-out vaak gehandhaafd
Van belang, diversiteit in indeling is nodig voor goede bruikbaarheid

Verkavel- en verdeelbaarheid gebouw/ruimte Verdeelbaarheid is van belang, bepalend voor mogelijkheid om de ruimte op te delen / te splitsen 7 / 11
Mediaan 3,5 -

Range 3 Van groot belang voor snelle verandering en samenhangende herindeelbaarheid
Onbruikbaar 3 / 11
Van belang voor mogelijke expansie en shuffeling
Minder van belang, veranderingen zitten meer in verandering configuratie
Sterke relatie met flexibiliteit, beperkte relatie met werkprocessen
Elementen en faciliteiten van belang voor shuffeling en verdichting/verdunning 
Groot belang bij voor veranderingen, ook effect op kwalitatieve maatregelen 1 / 11
Kan van belang zijn bij eventuele veranderingen van programma (capaciteit)
Minder van belang, moeilijk te verkavelen als gevolg van afbreuk van concept
Van belang, van invloed op de vrije indeelbaarheid en veranderingen capaciteit
Minder van belang om capaciteitsveranderingen op te vangen, dit kan in concept

De verkavel- en verdeelbaarheid is van invloed op de 
mogelijkheden bij verandering van programma (capaciteit) en 
configuratie. 

Aspect

Verhouding 
cluster t.o.v. 

totaal

De gebouwvorm is niet van invloed op de aanpasbaarheid van de 
activiteit gerelateerde werkplek. De gebouwvorm beinvloed de 
bruikbaarheid en organisatie van de interne processen niet.

De gebouwvorm is van invloed op de aanpasbaarheid van de 
activiteit gerelateerde werkplek door de invloed op de 
ondersteuning van lay-out typen en vervolgens de vrije 
indeelbaarheid.

De gebouwvorm is niet van groot belang voor de aanpasbaarheid 
van de activiteit gerelateerde werkplek, aangezien eventuele 
veranderingen veelal in de interne configuratie zullen zitten.

De verkavel- en verdeelbaarheid is niet van belang voor de 
aanpasbaarheid van de activiteit gerelateerde werkplek. Het is niet 
van invloed op de organisatie van de werkprocessen.

De verkavel- en verdeelbaarheid is niet van belang voor de 
mogelijkheden bij veranderingen aan de activiteit gerelateerde 
werkplek. Deze veranderingen hebben betrekking tot de 
configuratie en dus niet tot een verandering van programma 
(capaciteit)

Frequentie

Legenda

Het ondersteunen van verschillende lay-out typen is van belang 
voor de vrije indeelbaarheid van activiteit gerelateerde 
werkplekken.

Activiteit gerelateerde werkplekken kunnen ingedeeld worden, 
ongeacht de lay-out vorm. Bij eventuele verandering van 
programma en configuratie blijft de lay-out gehandhaafd.

De mogelijkheid om verschillende lay-outs te ondersteunen is van 
invloed op de aanpasbaarheid van de activiteit gerelateerde 
werkplek door de mogelijkheden bij verandering van programma 
en configuratie en is daarmee bepalend voor de diversiteit en 
bruikbaarheid.



Reacties respondenten Groepering naar primaire labelsAspect

Verhouding 
cluster t.o.v. 

totaal Legenda

Bouwkundig stramien Belangrijk bij het creëren van nieuwe ruimten / shuffelen van het programma 5 / 10
Mediaan 4,0 - 6 of meer

Range 4 -
Onbruikbaar 5
Maatsystematiek moet vrije indeelbaarheid mogelijk maken 4 / 10
Hangt samen met lay-out en vervolgens met vrije indeelbaarheid
Belang voor de vrije indeelbaarheid, bepalend voor soort en plek van typen plek 4
Kan ingevuld worden, ongeacht lay-out 1 / 10
Belangrijk, van invloed op de vrije indeelbaarheid
Van invloed op de ondersteuning lay-out typen en daardoor indirect van belang 3
Belangrijk, stramienmaat raakt bruikbaarheid van de ruimte
Van belang, van invloed op de vrije indeelbaarheid
Van belang, van invloed op de vrije indeelbaarheid 2

1
Vloerafmetingen Overcapaciteit is bruikbaar voor interne shuffeling 4 / 11
Mediaan 3,5 Veranderingen hebben meer betrekking tot de configuratie

Range 4 -
Onbruikbaar 4 / 11
Overcapaciteit nodig om eventuele expansie op te vangen
Belangrijk, sterker gekoppeld aan oppervlaktes, minder mogelijkheid verdichten 
Maar beperkt van invloed op de vrije indeelbaarheid en configuratie/programma
Kan ingevuld worden, ongeacht lay-out 3 / 11
Belang van overcapaciteit, in combinatie met verkavelbaarheid voor flexibiliteit
Niet van belang voor veranderingen van configuratie
Belangrijk, vloerafmetingen van invloed op vrije indeelbaarheid
Van belang voor mogelijkheden om verandering van capaciteit op te vangen
Minder van belang om capaciteitsveranderingen op te vangen, dit kan in concept

Posities bouwkundige elementen Belangrijk voor het bevorderen van de vrije indeelbaarheid 9 / 12
Mediaan 4,5 Bereikbaarheid van elementen belangrijk voor ondersteuning werkzaamheden

Range 2 Gebouw gerelateerde bouw. elementen van invloed op vrije indeelbaarheid
Onbruikbaar
Bepalend voor de vrije indeelbaarheid 3 / 12
Positie bouwkundige elementen van invloed op vrije indeelbaarheid
Positie bouwkundige elementen & faciliteiten van invloed op indeelbaarheid
Bouwkundige elementen van belang voor bruikbaarheid, zeker bij verdichting
Van belang voor vrije indeelbaarheid en positioneringsmogelijkheden
Van belang voor de vrije indeelbaarheid, elementen zoveel mogelijk aan rand
Belangrijk, moet aansluiten bij beoogd concept
Van belang door invloed op zonering en daarmee op de vrije indeelbaarheid
Van belang door invloed op vrije indeelbaarheid en daarmee de aanpasbaarheid

De posities van bouwkundige faciliteiten (toiletten, pantry, etc.) 
zijn van belang voor de bruikbaaarheid en de ondersteuning van de 
activiteit gerelateerde werkplek.

De positie van zowel bouwkundige elementen (trapenhuizen, etc.) 
en bouwkundige faciliteiten (toiletten, pantry, etc.) zijn  zeer van 
belang voor de vrije indeelbaarheid en daarmee de mogelijkheden 
bij verandering van programma en configuratie.

De vloerafmetingen zijn van invloed op het creeren van 
overcapaciteit om verandering van het programma aan activiteit 
gerelateerde werkplekken op te vangen (capaciteit) 

De vloerafmetingen zijn van invloed op de vrije indeelbaarheid en 
daarmee van belang om verandering van de configuratie van de 
activiteit gerelateerde werkplek mogelijk te maken.

Het bouwkundig stramien is niet van invloed op de ondersteuning 
van verschillende lay-out typen en de vrije indeelbaarheid van 
activiteit gerelateerde werkplekken.

Het bouwkundig stramien in van invloed op de aanpasbaarheid 
van configuratie en programma van activiteit gerelateerde 
werkplekken door de invloed op de vrije indeelbaarheid en 
daarmee ook op de bruikbaarheid.

De vloerafmetingen hebben maar een beperkte invloed op de 
ondersteuning van verschillende lay-out typen en de vrije 
indeelabarheid om eventuele verandering van programma of 
configuratie op te vangen.

Frequentie

Het bouwkundig stramien is van invloed op de vrije 
indeelbaarheid van de activiteit gerelateerde werkplek, mede door 
de invloed op de ondersteuning van verschillende lay-out typen.



Reacties respondenten Groepering naar primaire labelsAspect

Verhouding 
cluster t.o.v. 

totaal Legenda

Typen & posities constructieve elementen Gericht op bevorderen van de vrije indeelbaarheid en aanpasbaarheid van de ruimte 9 / 12
Mediaan 4,5 Minder belangrijk voor vrije indeelbaarheid, gelet op veranderen configuratie 6 of meer

Range 3 Indirect van belang door invloed op de vrije indeelbaarheid
Onbruikbaar 5
Bepalend voor de vrije indeelbaarheid 2 / 12
Positie constructieve elementen van belang voor vrije indeelbaarheid
Type en positie constructieve elementen van belang voor vrije indeelbaarheid 4
Beperkte van belang, door belang voor vrije indeelbaarheid voor diversiteit
Belangrijk voor vrije indeelbaarheid 1 / 12
Van groot belang voor de vrije indeelbaarheid en daarmee aanpasbaarheid 3
Belangrijk, moet aansluiten bij beoogd concept
Van belang voor de vrije indeelbaarheid
Van belang door invloed op vrije indeelbaarheid en daarmee de aanpasbaarheid 2

1
Bouwtechnische eigenschappen constructie Eventueel relevant bij transformatie naar bijeenkomstfuncties 8 / 12

Mediaan 3,5 Belangrijk aspect als gevolg van invloed op de vrije indeelbaarheid
Range 3 Van belang voor de mogelijkheid tot mixed-use gebruik en verandering

Onbruikbaar 2 / 12
Hangt samen met verdeelbaarheid en vervolgens vrije indeelbaarheid
Van belang voor de (vrije) in-/verdeelbaarheid 1 / 12
Van belang voor de vrije indeelbaarheid
Van invloed op mogelijke bezettingsgraad en dus de vrije indeelbaarheid
Kan soms zeer van belang zijn voor bruikbaarheid en vrije indeelbaarheid 1 / 12
Beperkt invloed op de vrije indeelbaarheid en daarmee op aanpasbaarheid
Niet van invloed op mogelijkheden van 'het nieuwe werken' bij verandering
Van belang voor de vrije indeelbaarheid
Van invloed op vrije indeelbaarheid en mogelijke capaciteit werkvloer

Bouwfysische eigenschappen gevel Comfortabel binnenklimaat heeft positief effect op de productiviteit 4 / 10
Mediaan 4,0 -

Range 4 -
Onbruikbaar 3 / 10
Belangrijk voor bruikbaarheid als gevolg van belang voor comfort
Door effect comfort werkplek ook van invloed op vrije indeelbaarheid
Van invloed op de vrij indeelbaarheid
Door invloed comfort werkplek van invloed op bruikbaarheid 2 / 10
Beperkt van belang door invloed op vrije indeelbaarheid
Door invloed op comfort werkomgeving van belang voor bruikbaarheid
Niet van invloed op mogelijkheden van bij verandering, moet gewoon voldoen
Niet van belang voor de aanpasbaarheid van de werkplekken 1 / 10
Van invloed op vrije indeelbaarheid en daarmee op mogelijkheden bij aanpassing

De bouwtechnische eigenschappen van de constructie zijn niet van 
invloed op de mogelijkheden bij verandering van programma en 
configuratie.

De bouwfysische eigenschappen van de gevel zijn van invloed op 
het comfort van de werkplek en daarmee op de vrije 
indeelbaarheid van deze activiteit gerelateerde werkplekken.

De bouwfysische eigenschappen zijn  (beperkt) van invloed op de  
de vrije indeelbaarheid en daarmee de mogelijkheden bij 
verandering van programma/configuratie van de activiteit 
gerelateerde werkplekkken.
De bouwfysische eigenschappen van de gevel zijn niet van invloed 
op de mogelijkheden bij verandering van programma en 
configuratie. De bouwfysische eigenschappen moeten voldoen aan 
de eisen en bieden daarmee voldoende bruikbaarheid.

De typen en posities van constructieve elementen zijn beperkt van 
belang voor de vrije indeelbaarheid en vervolgens voor de 
aanpasbaarheid van de configuratie van de activiteit gerelateerde 
werkplek.

De typen en posities van constructive elementen zijn in beperkte 
mate van belang voor de vrije indeelbaarheid en vervolgens voor 
de aanpasbaarheid van het programma (diversiteit) van de 
activiteit gerelateerde werkplek.

De typen en posities van constructieve elementen zijn van belang 
voor de vrije indeelbaarheid en daarmee voor de mogelijkheden bij 
verandering van programma en configuratie van de activiteit 
gerelateerde werkplek.

De bouwtechnische eigenschappen van de constructie zijn van 
invloed op de vrije indeelbaarheid, en bovendien mogelijk 
beperkend voor de bezettingsgraad en daarmee de bruikbaarheid
De bouwtechnische eigenschappen van de constructie kunnen 
beperkend zijn voor verandering van gebruik (mixed-use).
De bouwtechnische eigenschappen van de constructie zijn van 
invloed op de verkavel- en verdeelbaarheid van de ruimte en 
vervolgens op de vrije indeelbaarheid.

De bouwfysische eigenschappen van de gevel zijn van invloed op 
het comfort van de werkplek en daarmee op de bruikbaarheid van 
de activiteit gerelateerde werkplek. 

Frequentie



Reacties respondenten Groepering naar primaire labelsAspect

Verhouding 
cluster t.o.v. 

totaal Legenda

Toegepaste installatieconcepten Van groot belang voor mogelijkheden tot verdichten, spreiden, shuffelen, aantrekken en afstoten 4 / 11
Mediaan 5,0 - 6 of meer

Range 2 Van belang voor mixed-use gebruik en verandering
Onbruikbaar 5
Belangrijk voor vrije indeelbaarheid en bruikbaarheid als gevolg van comfort 4 / 11
Keuze van invloed op aanpasbaarheid en vrije indeelbaarheid
Hoge mate van vrije indeelbaarheid te verkrijgen als gevolg van algeheel comfort 4
Door comfort van invloed op bruikbaarheid en vrije indeelbaarheid werkvloer 3 / 11
Van invloed op bruikbaarheid en vrije indeelbaarheid
Door invloed op comfort werkomgeving van belang voor bruikbaarheid 3
Belangrijk, van invloed op de vrije indeelbaarheid, niet alleen langs de gevel
Van grote invloed op mogelijkheden bij verandering
Van groot belang voor bruikbaarheid en mogelijkheden bij verandering 2

1
Capaciteit installaties Installaties moeten in staat zijn eventuele veranderingen op te vangen 5 / 11

Mediaan 4,5 -
Range 3 Van belang voor mixed-use gebruik en verandering

Onbruikbaar
Belangrijk voor vrije indeelbaarheid en bruikbaarheid als gevolg van comfort 3 / 11
Belangrijk door invloed op de aanpasbaarheid, voldoende voor max. bezetting
Belang bij eventuele verdichting, capaciteit baseren om max mogelijke bezetting
Capaciteit moet toereikend zijn voor max. bezetting (afhankelijk van vloerafm). 2 / 11
Van invloed op bruikbaarheid en vrije indeelbaarheid
Door invloed op comfort werkomgeving van belang voor bruikbaarheid
Belangrijk om in te spelen op verandering van capaciteit en bezetting 1 / 11
Beperkt belang voor aanpasbaarheid, afgesteld op max. verwachtte bezetting
Van belang voor bruikbaarheid en mogelijkheden bij verandering

Regelbaarheid installaties Sterk van invloed op de bruikbaarheid en geschiktheid van (aangepaste) werkplekken 7 / 11
Mediaan 4,5 -

Range 2 Van belang voor mixed-use gebruik en verandering
Onbruikbaar 2 / 11
Belangrijk voor vrije indeelbaarheid en bruikbaarheid als gevolg van comfort
Door effect comfort op bruikbaarheid en vrije indeelbaarheid indirect van belang 2 / 11
Belangrijk door invloed comfort op vrije indeelbaarheid en mogelijke verdichting
Door comfort van invloed op bruikbaarheid werkplek
Van invloed op bruikbaarheid en vrije indeelbaarheid
Door invloed op comfort werkomgeving van belang voor bruikbaarheid
Belangrijk, moet bruikbaarheid en concept ondersteunen
Door belang voor het comfort van invloed op de bruikbaarheid
Van belang door invloed comfort werkplek op bruikbaarheid werkplek

De capaciteit van de installaties van van belang voor verandering 
van gebruik, programma en configuratie van de activiteit 
gerelateerde werkplek.
De capaciteit van de installaties is van invloed op het comfort van 
de werkplek en daardoor op de vrije indeelbaarheid van de 
werkvloer.
De capaciteit van de installaties is van invloed op de vrije 
indeelbaarheid van de werkvloer.

De regelbaarheid van de installaties is van invloed op het comfort 
van de werkplek en daardoor van invloed op de bruikbaarheid en 
vrije indeelbaarheid van de activiteit gerelateerde werkplekken.
De regelbaarheid van de installaties is van invloed op verandering 
van gebruik, programma en configuratie.

De toegepaste installatieconcepten zijn van invloed op het comfort 
van de werkplek. Hierdoor zijn de installatieconcepten ook van 
invloed op de vrije indeelbaarheid en de bruikbaarheid van de 
activiteit gerelateerde werkplekken.

De toegepaste installatieconcepten zijn van invloed op de vrije 
indeelbaarheid van de werkvloer voor de activiteit gerelateerde 
werkplekken.

De toegepaste installatieconcepten zijn van groot belang voor de 
mogelijke aanpasbaarheid van gebruik, programma en configuratie 
van activiteit gerelateerde werkplekken.

De capaciteit van de installaties is van (beperkt) belang voor de 
aanpasbaarheid van het programma (capaciteit) van de activiteit 
gerelateerde werkplek. Deze capaciteit moet afgestemd zijn op de 
maximaal te verwachten bezetting.

De regelbaarheid van de installaties is van invloed op de vrije 
indeelbaarheid en daarmee de bruikbaarheid van de activiteit 
gerelateerde werkplek.

Frequentie



Reacties respondenten Groepering naar primaire labelsAspect

Verhouding 
cluster t.o.v. 

totaal Legenda

Positie & integratie installaties Belangrijk voor het gemak waarmee kan worden verdicht, gespreid, geshuffeled, aangetrokken en afgestoten 5 / 11
Mediaan 4,0 - 6 of meer

Range 3 Van belang voor mixed-use gebruik en verandering
Onbruikbaar 5
Belangrijk voor de vrije indeelbaarheid 3 / 11
Door effect op aanpasbaarheid van invloed op vrije indeelbaarheid
Belangrijk door invloed comfort op vrije indeelbaarheid en mogelijke verdichting 2 / 11 4
Van belang door aanpasbaarheid voor aanpassingen configuratie/programma
Beinvloed aanpasbaarheid en indirect vrije indeelbaarheid en bruikbaarheid
Van belang voor de aanpasbaarheid en daarmee voor vrije indeelbaarheid 3
Niet belangrijk, aanpassingen toch altijd rigoureus blijkt uit de praktijk 1 / 11
Invloed op aanpasbaarheid installaties en dus op mogelijkheden bij verandering
Door beperkt belang aanpasbaarheid installaties zelf ook van beperkt belang 2

1

Aanpasbaarheid installaties Belangrijk bij shuffelen / verandering van het programma 4 / 12
Mediaan 4,0 Moet voorzien in bruikbaar niveau. Verder aanpasbaarheid niet van belang

Range 3 Van belang voor mixed-use gebruik en verandering
Onbruikbaar 4 / 12
Van belang voor verdeelbaarheid en vrije indeelbaarheid ruimte
Door effect op aanpasbaarheid van invloed op vrije indeelbaarheid
Belangrijk door invloed comfort op vrije indeelbaarheid en mogelijke verdichting 2 / 12
Van belang voor aanpassingen configuratie/programma
Belangrijk, beïnvloed vrije indeelbaarheid en bruikbaarheid bij verandering
Belang voor de vrije indeelbaarheid en daarmee mogelijkheden bij verandering
Belangrijk om concept/bruikbaarheid in stand te houden bij veranderingen 2 / 12
Invloed op mogelijkheden bij verandering
Van beperkt belang, eventuele veranderingen binnen concept op te vangen

Aanpasbaarheid invulling Zeer belangrijk voor de mogelijkheid om het programma / de configuratie aan te passen 5 / 10
Mediaan 4,0 -

Range 4 -
Onbruikbaar 3 / 10
Van belang voor verdeelbaarheid en vrije indeelbaarheid ruimte
Belangrijk, sterk gerelateerd aan lay-out typen 2 / 10
Van invloed op mogelijke lay-outs en daarmee vrije indeelbaarheid
Wel van belang door mogelijkheid creëren/veranderen diversiteit
Van groot belang voor vrije indeelbaarheid werkvloer
Belang voor de vrije indeelbaarheid en daarmee mogelijkheden bij verandering
Belangrijk om concept/bruikbaarheid in stand te houden bij veranderingen
Gelet op snelle verandering beter open invulling dan aanpasbare invulling
Enigszins van belang voor mogelijkheden bij verandering

De aanpasbaarheid van de invulling is van invloed op de 
ondersteuning van verschillende lay-out typen.
De aanpasbaarheid van de invulling is van invloed op de verkavel- 
en verdeelbaarheid van de ruimte en de vrije indeelbaarheid van de 
werkvloer.

De aanpasbaarheid van de invulling is van invloed op de vrije 
indeelbaarheid en de mogelijkheden bij verandering van 
programma en configuratie.

De aanpasbaarheid van de installaties is van invloed op de vrije 
indeelbaarheid van de werkvloer en daarmee op de bruikbaarheid 
van de werkvloer.
De aanpasbaarheid van installaties is van invloed op het comfort 
van de werkplek en daardoor op de vrije indeelbaarheid van de 
werkvloer ten behoeven van verandering van het programma 
(verdichting).

De positie en integratie van installaties is van invloed op 
verandering van gebruik, programma en configuratie.

De positie en integratie van installaties is van invloed op de 
aanpasbaarheid van de installaties en daarmee op de vrije 
indeelbaarheid van de werkvloer ten behoeve van verandering van 
gebruik, programma en configuratie.

De positie en integratie van installaties is niet van belang 
aangezien de aanpasbaarheid van de installaties zelf niet van 
belang is. De installaties moeten direct goed zijn, eventuele 
veranderingen zijn altijd rigoreuzer.

De aanpasbaarheid van de installaties moet algemeen bruikbaar 
zijn, verdere aanpasbaarheid is niet van belang. Eventuele 
veranderingen moeten binnen dit kader opgevangen worden.

De positie en integratie van installaties is van invloed op het 
comfort van de werkplek en daardoor op de vrije indeelbaarheid 
van de werkvloer ten behoeven van verandering van het 
programma (verdichting).

De aanpasbaarheid van installaties is van invoed op de 
mogelijkheden bij verandering van gebruik, programma en 
configuratie.

Frequentie



Reacties respondenten Groepering naar primaire labelsAspect

Verhouding 
cluster t.o.v. 

totaal Legenda

Bouwfysische eigenschappen invulling Belangrijk voor het comfort en de functionaliteit van de werkplek 9 / 10
Mediaan 4,5 - 6 of meer

Range 3 -
Onbruikbaar 1 / 10 5
Als gevolg van belang comfort bepalend voor bruikbaarheid 
Belangrijk voor comfort werkplek, al kan overlast vaak anders opgelost worden
Belangrijk voor creëren diversiteit aan werkplekken 4
Door belang comfort van belang voor bruikbaarheid ruimte
Door belang comfort werkplek op bruikbaarheid van belang
Door invloed op comfort werkomgeving van belang voor bruikbaarheid 3
Belangrijk voor de bruikbaarheid van activiteit gerelateerde werkplekken
Van belang voor de werkplek door invloed comfort op bruikbaarheid
Indirect van belang door invloed comfort op bruikbaarheid 2

1
Uitbreidingsmogelijkheden op locatie Voorkeur voor uitbreiding ten opzicht van verdichting 6 / 11

Mediaan 3,0 -
Range 4 Van belang om eventuele groei op te vangen

Onbruikbaar 3 / 1
Niet zozeer gerelateerd aan HNW, wel mooi meegenomen
Beperkte relatie met organisatie werkproces
Belangrijk wanneer verdichten geen optie meer is ivm comfort werkplek 1 / 1
Van invloed op aantal werkplekken dat ondergebracht kan worden
Liefst geringe fysieke aanpassingen, wel goed voor bruikbaarheid en comfort
Mogelijk belang voor flexibiliteit, niet te koppelen aan lossen maatregelen HNW
Niet van belang voor bruikbaarheid, groei vaak binnen bestaand op te vangen 1 / 1
Door toepassing overcapaciteit en goede verkavelbaarheid niet van belang
Belang beperkt, mogelijk alleen bij specifieke gevallen en vastgoed in eigendom

Bereikbaarheid Belangrijk als gevolg van hogere 'doorloopsnelheid' 6 / 10
Mediaan 4,0 -

Range 3 Erg belangrijk voor bruikbaarheid en behoud 'courante waarde' gebouw
Onbruikbaar 3 / 10
Moet goed zijn, mobiliteit belangrijk onder HNW
- 1 / 10
Zeer belangrijk, gelet op mobiele karakter 'het nieuwe werken'
Door speerpunt mobiliteit van belang voor bruikbaarheid werkplek
Beperkt van invloed op bruikbaarheid
Van belang voor bruikbaarheid, gelet op mobiliteit als uitgangspunt
Niet van belang, bereikbaarheid is algemeen overal redelijk
Van belang voor bruikbaarheid werkplek, zeker bij transformatie ontmoeting
Niet van belang voor de bruikbaarheid van de werkplekken

De uitbreidingsmogelijkheden op locatie zijn van belang voor de 
mogelijkheden bij verandering van capaciteit, indien de werkvloer 
niet verdicht kan worden door negatieve invloed op het comfort.
De uitbreidingsmogelijkheden op locatie zijn niet van belang voor 
de aanpasbaarheid van de activiteit gerelateerde werkplek. Ze zijn 
niet van invloed op de organisatie van de werkprocessen.
De uitbreidingsmogelijkheden op locatie zijn niet van belang voor 
de aanpasbaarheid van de activiteiti gerelateerde werkplek. 
Capaciteitsveranderingen kunnen binnen een flexfactor 
opgevangen worden.
De uitbreidingsmogelijkheden op locatie zijn niet van belang voor 
de aanpasbaarheid van de activiteiti gerelateerde werkplek. 
Capaciteitsveranderingen kunnen met overcapaciteit van de 
vloeren en verkavelbaarheid opgevangen worden.

De bereikbaarheid van de locatie is van invloed op de 
bruikbaarheid van de activiteit gerelateerde werkplek, door het 
belang van mobiliteit onder 'het nieuwe werken'.

De bouwfysische eigenschappen van de invulling zijn van invloed 
op het comfort van de werkplek en daardoor van invloed op de 
bruikbaarheid van activiteit gerelateerde werkplekken.
De bouwfysische eigenschappen van de invulling zijn van invloed 
op de mogelijkheden bij verandering van programma (diversiteit)

De bereikbaarheid van de locatie is belangrijk voor de 
bruikbaarheid en daarmee de 'courante waarde' van het gebouw bij 
verkavelen/afstoten.

Frequentie

De bereikbaarheid van de locatie is niet/beperkt van invloed op de 
bruikbaarheid van de activiteit gerelateerde werkplekken.



Reacties respondenten Groepering naar primaire labelsAspect

Verhouding 
cluster t.o.v. 

totaal Legenda

Vrije indeelbaarheid gebouw/ruimte Belangrijk voor interne shuffelen / verandering 11 / 11
Mediaan 5,0 - 6 of meer

Range 3 Van groot belang vanuit mixed-use gebruik en verandering
Onbruikbaar 5
Belangrijkste uitgangspunt
Van belang om programma- en configuratiewijzigingen op te vangen
Mogelijke lay-outs belangrijk voor veranderingen programma/configuratie 4
Van belang om diversiteit aan werkplekken te kunnen creëren
Van grootste belang voor mogelijk maken eventuele veranderingen
Van belang voor mogelijkheden bij verandering programma en configuratie 3
Van belang om met verandering om te gaan en zo op bruikbaarheid
Uitgangspunt voor mogelijkheden bij verandering
Van belang, vrije indeelbaarheid bepalend voor bruikbaarheid en verandering 2

1
Algehele aanpasbaarheid Belangrijk voor interne shuffelen / verandering 4 / 11

Mediaan 5,0 -
Range 3 Van groot belang vanuit mixed-use gebruik en verandering

Onbruikbaar 4 / 11
Belangrijk als gevolg van vrije indeelbaarheid als uitgangspunt
Van belang om programma- en configuratiewijzigingen op te vangen
Mogelijke lay-outs belangrijk voor veranderingen programma/configuratie 1 / 11
Belangrijk, bruikbaarheid werkplek moet gewaarborgd blijven bij verandering
Door invloed vrije indeelbaarheid van belang voor eventuele veranderingen
Van belang voor mogelijkheden bij verandering programma en configuratie 1 / 11
Van invloed op vrije indeelbaarheid en dus op de bruikbaarheid bij verandering
Van belang door invloed op vrije indeelbaarheid 1 / 11
Beperkt belang, eventuele veranderingen voornamelijk opvangen in concept

Frequentie

De algehele aanpasbaarheid van het gebouw is van belang voor het 
in stand houden van bruikbare, activiteit gerelateerde werkplekken 
bij veranderingen.

De algehele aanpasbaarheid van het gebouw is van grote invloed 
op de mogelijkheden bij verandering van gebruik, programma en 
configuratie.
De algehele aanpasbaarheid is van invloed op de vrije 
indeelbaarheid van de werkvloer en daarmee op de mogelijkheden 
bij verandering van gebruik, programma en configuratie.

De algehele aanpasbaarheid van het gebouw is van invloed op de 
ondersteuning van mogelijke lay-out typen.
De algehele aanpasbaarheid is van beperkt belang voor 
aanpassingen aan de activiteit gerelateerde werkplek, eventuele 
veranderingen moeten in eerste instantie binnen de bestaande 
kaders opgevangen worden.

De vrije indeelbaarheid van de werkvloer is van grote invloed op 
de mogelijkheden bij verandering van gebruik, programma en 
configuratie en daarmee op de diversiteit aan werkplekken. Hierbij 
is de vrije indeelbaarheid ook invloed op (het behoud van) de 
bruikbaarheid van de werkomgeving bij verandering.



!

!

Op!basis!van!de!nominale!en!ordinale!dataYanalyse!kunnen!de!volgende!constateringen!worden!geformuleerd:!
!
Het! eerste! aspect! dat! van! belang! is! geacht! is! de! gebouwvorm! (mediaan& 3,5;& range& 1I5).! 6! van! de! 12!
respondenten!zijn!van!mening!dat!de!gebouwvorm!van!invloed!is!op!de!ondersteuning!van!verschillende!layY
out! typen! en! daardoor! op! de! vrije! indeelbaarheid! van! de! werkvloer.! Voor! de! activiteitYgerelateerde!
werkplekken! heeft! een! gebouwvorm! met! ruim! opgezette! vleugels! de! voorkeur.! De! andere! helft! van! de!
respondenten! (6/12)! is! van! mening! dat! de! gebouwvorm! niet! van! invloed! is! op! de! aanpasbaarheid! van! de!
activiteitYgerelateerde! werkplekken,! zei! het! om! uiteenlopende! redenen.! Dit! verklaart! de! relatief! lage!
beoordeling!en!brede!range.!
!
Het!volgende!aspect!is!de!ondersteuning!van!verschillende! lay;out!typen!(mediaan&4,0;&range&1I5).!7!van!de!
12!respondenten!geven!aan!dat!dit!aspect!van!invloed!is!op!de!mogelijkheden!bij!verandering!van!programma!
en!configuratie,!en!daarmee!voor!de!bruikbaarheid.!2!van!de!7!geven!daarbij!aan!dat!dit!komt!door!de!invloed!
op!de!vrije!indeelbaarheid.!De!mate!van!belang!die!de!respondenten!aan!dis!aspect!verbinden,!varieert!veel,!
wat!de!relatief!brede!range!verklaart.!
!
Het!volgende!aspect!is!de!verkavel;!en!verdeelbaarheid!van!het!gebouw/de!ruimte!(mediaan&3,5;&range&2I5).!
7!van!de!11!respondenten!geven!aan!dat!dit!aspect!van!invloed!is!op!de!mogelijkheid!om!met!verandering!van!
capaciteit!om!te!gaan.!4!van!de!11!resterende!respondenten!geven!aan!dat!de!verkavelY!en!verdeelbaarheid!
niet!van!belang!is!voor!activiteitYgerelateerde!werkplekken,!aangezien!veranderingen!van!capaciteit!binnen!dit!
type!werkplek!zeer!moeilijk!opgevangen!kunnen!worden!zonder!het!concept!teniet!te!doen!(in!tegenstelling!
tot!de!mogelijkheden!voor!flexibele!werkplekken).!Dit!verklaart!de!relatief!brede!range.!
!
Het!volgende!aspect!is!het!bouwkundig!stramien!(mediaan&4,0;&range&1I5).!9!van!de!10!respondenten!geven!
aan!dat!het!bouwkundig!stramien!van!invloed!is!op!de!vrije!indeelbaarheid!van!de!ruimte!en!daarmee!op!de!
bruikbaarheid!ervan.!4!van!deze!9!respondenten!geven!aan!dat!het!bouwkundig!stramien!ook!van!invloed!is!op!
de! ondersteuning! van! verschillende! layYout! typen! en! daarmee! op! de! mogelijkheden! bij! verandering! van!
programma! en! configuratie.! Desondanks! de! algehele! consensus! wordt! het! belang! van! het! bouwkundig!
stramien!wisselend!beoordeeld,!gelet!op!de!relatief!brede!range.!
!
Het!volgende!aspect!is!de!vloerafmetingen!(mediaan&3,5;&range&1I5).!Het!belang!dat!aan!de!vloerafmetingen!
wordt!gekoppeld! is!sterk!wisselend,!getuige!de!brede!range.!Het! is!dan!ook!niet!gek!dat!ook!de!visie!van!de!
respondenten!op!de!relatie!sterk!wisselen.!7!van!de!11!respondenten!geven!aan!dat!de!vloerafmetingen!van!
belang!zijn.!4!van!de!11!respondenten!geven!aan!dat!dit!van!belang!is!om!veranderingen!van!capaciteit!op!te!
vangen.!Deze!mogelijkheden!worden!dan!gehaald!uit!overcapaciteit!van!het!vloeroppervlak,!welke!verdichting!
van!de!werkvloer!mogelijk!maakt.! 3! van!de!11! respondenten!geven!echter! aan!dat!de! vloerafmetingen! van!
belang!zijn!voor!de!vrije!indeelbaarheid!en!daarmee!op!de!mogelijkheden!om!verandering!van!programma!en!
configuratie! te! faciliteren.! De! resterende! respondenten! (4/11)! geven! aan! dat! de! vloerafmetingen! niet! van!
belang! zijn,! getuige! de! brede! range.! Eventuele! veranderingen! kunnen! volgens! hen! binnen! het! concept!
opgevangen!worden.!
!
Het! volgende! aspect! is! de! posities! van! bouwkundige! elementen! (mediaan& 4,5;& range& 3I5).! 9! van! de! 12!
respondenten!geven!aan!dat!de!bouwkundige!elementen!(trappenhuizen,!sanitaire!ruimten,!pantry’s,!etc.)!van!
grote!invloed!zijn!op!de!vrije!indeelbaarheid!en!daarmee!op!de!mogelijkheden!bij!verandering!van!programma!
en! configuratie.! Hierbij! hebben! bouwkundige! elementen! gesitueerd! aan! de! randen! van! het! vloerveld! de!
voorkeur,!zo!wordt!de!vrije!indeelbaarheid!van!het!vloerveld!zelf!behouden.!



!

!
Het!volgende!aspect!is!de!typen!en!posities!van!constructieve!elementen!(mediaan&4,5;&range&2I5).!9!van!de!
12!respondenten!geven!aan!dat!de!typen!en!posities!van!constructieve!elementen!van!invloed!zijn!op!de!vrije!
indeelbaarheid!en!daarmee!op!de!mogelijkheden!om!met!veranderingen!van!programma!en!configuratie!om!
te! gaan.! Dragende! gevels! en! eventueel! een! kolomstructuur! zijn! hierbij! te! prefereren! boven! een! schijfY! of!
wandstructuur.!
!
Het!volgende!aspect! zijn!de!bouwtechnische! eigenschappen! van!de! constructie! (mediaan&3,5;& range&2I5).!8!
van!de!12!respondenten!geven!aan!dat!de!bouwtechnische!eigenschappen!van!de!constructie!van!belang!zijn!
voor! de! vrije! indeelbaarheid! van! de! werkvloer! en! daarmee! voor! de! mogelijkheden! bij! verandering! van!
programma!en!configuratie.!Daarnaast!is!dit!aspect!mogelijk!beperkend!voor!de!maximale!bezettingsgraad!en!
daarmee!op!de!mogelijkheden!bij!verandering!van!de!capaciteit.!Bij!het!vormgeven!van! (vlucht)routes!moet!
rekening!gehouden!worden!met!de!maximaal!te!verwachten!bezetting.!
!
Het!volgende!aspect! is!de!bouwfysische!eigenschappen!van!de!gevel! (mediaan&4,0;& range&1I5).!Gelet!op!de!
lage!beoordeling!en!brede!range!is!het!niet!vreemd!dat!de!toelichting!van!de!respondenten!op!de!beoordeling!
sterk!uiteen!lopen.!4!van!de!10!respondenten!geven!aan!dat!dit!aspect!van!invloed!is!op!het!comfort!van!de!
werkplek! en! daarmee! op! de! bruikbaarheid! van! de!werkplek.! 3! van! de! 10! respondenten! geven! aan! dat! dit!
aspect!van!invloed!is!op!de!zonering!van!de!werkvloer!en!daarmee!invloed!heeft!op!de!vrije!indeelbaarheid!en!
daarmee! op! de!mogelijkheden! bij! verandering! van! programma! configuratie.! Hoewel! dit! aspect! van! belang!
wordt! geacht,! ontbreekt! het! aan! een! algemeen! geaccepteerde! consensus! over! de! motivatie! achter! deze!
beoordeling.!
!
Het! volgende! aspect! is! de! toegepaste! installatieconcepten! (mediaan& 5,0;& range& 3I5).! Opvallend! bij! de!
toelichting!op!de!beoordeling!van!dit!aspect!is!dat!er!geen!duidelijke!consensus!onder!de!respondenten,!maar!
dat! het! belang! van! de! installatieconcepten! desondanks! consequent! hoog! wordt! beoordeeld.! 4! van! de! 11!
respondenten! geeft! aan! dat! de! installatieconcepten! van! invloed! zijn! op! het! comfort! van! de! werkplek! en!
daarmee! op! de! bruikbaarheid! van! de! werkplek.! Hiervoor! is! een! installatieconcept! ten! behoeve! van! een!
comfortabel!binnenklimaat!noodzakelijk.!4!van!de!11!respondenten!geeft!aan!dat!de!installatieconcepten!van!
invloed! zijn! op! de! mogelijkheden! bij! verandering! van! gebruik,! programma! en! configuratie.! 3! van! de! 11!
respondenten! geeft! aan! dat! het! installatieconcept! van! invloed! is! op! de! vrije! indeelbaarheid! en! daarmee!
indirect!ook!op!de!mogelijkheden!bij!verandering.!Gelet!op!het!belang!van!vrije!indeelbaarheid!(van!invloed!op!
de!mogelijkheden!bij!verandering!van!gebruik,!programma!en!configuratie)!sluiten!deze!groepen!elkaar!niet!uit.!
Een!installatie!met!afzonderlijk!bedienbare!units!is!noodzakelijk!om!zowel!het!comfort!in!stand!te!houden,!als!
om!mogelijkheden!te!bieden!bij!veranderingen.!
!
Het!volgende!aspect!is!de!capaciteit!van!de! installaties!(mediaan&4,5;&range&2I5).!8!van!de!11!respondenten!
zijn! van! mening! dat! de! capaciteit! van! de! installaties! van! belang! is! om! veranderingen! van! capaciteit! te!
faciliteren.!Uitgangspunt!hierbij!is!dat!de!capaciteit!van!de!installaties!moet!worden!gebaseerd!op!de!maximaal!
te!verwachten!bezetting.!
!
Het! volgende! aspect! is! de! regelbaarheid! van! de! installaties! (mediaan& 4,5;& range& 3I5).! 7! van! de! 11!
respondenten! geven! aan! dat! de! regelbaarheid! van! de! installaties! door! de! invloed! op! het! comfort! van! de!
werkomgeving! en! zo!ook!op!de!bruikbaarheid! van!de!werkplekken.!Uitganspunt! is! regelbaarheid!op!een! zo!
klein!mogelijk!niveau.!
!



!

!

Het! volgende! aspect! is! de! positie! &! integratie! van! de! installaties! (mediaan& 4,0;& range& 2I5).! 5! van! de! 11!
respondenten! geven! aan! dat! de! positie! en! integratie! van! invloed! is! op! de! aanpasbaarheid! van! installaties,!
daarmee! op! de! vrije! indeelbaarheid! en! uiteindelijk! op! de! mogelijkheden! bij! verandering! van! gebruik,!
programma!en!configuratie!(8/11).!Scheiding!van!verschillende!gebouwelementen!is!hiervoor!het!uitgangspunt.!
!
Het!volgende!aspect!is!de!aanpasbaarheid!van!installaties!(mediaan&4,0;&range&2I5).!Ondanks!de!relatief!hoge!
beoordeling!van!de!mate!van!belang!en!de!smalle!range,!verschillen!de!respondenten!in!hun!motivatie!en!kijk!
op!de!praktische!uitwerking.!4!van!de!12!respondenten!geven!aan!dat!de!aanpasbaarheid!van!de!installaties!
direct!van!invloed!is!op!de!mogelijkheden!bij!verandering!van!gebruik,!programma!en!configuratie.!4!van!de!12!
respondenten!geven!aan!dat!de!aanpasbaarheid!van!de!installaties!van!invloed!is!op!de!vrije!indeelbaarheid!en!
daarmee!op!de!bruikbaarheid!van!de!werkvloer.!
!
Het! volgende! aspect! is! de! aanpasbaarheid! van! de! invulling! (mediaan& 4,0;& range& 1I5).! 8! van! de! 10!
respondenten! geven! aan! dat! de! aanpasbaarheid! van! de! invulling! van! invloed! is! op! de! ondersteuning! van!
verschillende! layYout! typen! (3/10)! en! (daarmee)! op! de! vrije! indeelbaarheid! (5/10)! en! daarmee! op! de!
mogelijkheden!bij!verandering!van!programma!en!configuratie.!
!
Het!volgende!aspect!is!de!bouwfysische!eigenschappen!van!de!invulling!(mediaan&4,5;&range&2I5).!9!van!de!10!
respondenten!geven!aan!dat!de!bouwfysische!eigenschappen!van!de!invulling!van!invloed!zijn!op!het!comfort!
van!de!werkplek!en!daarmee!op!de!bruikbaarheid!van!de!werkplek.!Akoestisch!gezien!moet!het!comfort!van!
de!werkplek!helemaal!in!orde!zijn.!
!
Het! volgende! aspect! zijn! de! uitbreidingsmogelijkheden! op! locatie! (mediaan& 3,0;& range& 1I5).! 6! van! de! 11!
respondenten!geven!aan!dat!deze!uitbreidingsmogelijkheden!van!belang!zijn!voor!de!mogelijkheden!om!met!
verandering!van!capaciteit!om!te!gaan!wanneer!verdere!verdichting!van!de!werkvloer!geen!optie!meer!is!door!
een!negatief!effect!op!het!comfort!van!de!werkomgeving.!
!
Het! volgende! aspect! is! de! bereikbaarheid! (mediaan& 4,0;& range& 2I5).! De! bereikbaarheid! van! de! locatie! is!
volgens! 6! van! de! 11! respondenten! van! belang! voor! de! bruikbaarheid! van! de! activiteitYgerelateerde!
werkplekken!door!de!nadruk!op!mobiliteit!onder!‘Het!Nieuwe!Werken’.!Het!aantal!bewegingen!zal!echter!naar!
verwachting!lager!liggen!als!bij!flexibele!werkplekken,!vandaar!dat!de!bereikbaarheid!hier!minder!van!belang!
wordt!geacht.!
!
Het!volgende!aspect!is!de!vrije!indeelbaarheid!(mediaan&5,0;&range&2I5).!De!respondenten!zijn!het!er!unaniem!
over! eens! (11/11)! dat! de! vrije! indeelbaarheid! hét! aspect! is! dat! van! invloed! is! op! de! mogelijkheden! bij!
verandering!van!gebruik,!programma!en!configuratie.!Hiermee!is!de!vrije!indeelbaarheid!ook!van!invloed!op!de!
bruikbaarheid!van!de!werkvloer.!
!
Het!laatste!aspect!is!de!algehele!aanpasbaarheid!(mediaan&5,0;&range&2I5).!Volgens!4!van!de!11!respondenten!
is!de!algehele!aanpasbaarheid!direct!van!invloed!op!de!mogelijkheden!bij!verandering!van!gebruik.!Volgens!4!
van!de!11!respondenten! is!er!echter!een! invloed!op!de!vrije! indeelbaarheid!van!de!werkruimte!en!daarmee!
een!indirecte!invloed!op!de!mogelijkheden!bij!verandering!van!gebruik.!
! !



!
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Bijlage!5!
DataYverwerking!voor!een!comfortabele!werkomgeving! !



!

Nominale!en!ordinale!data;analyse!voor!de!aanpasbaarheid!een!comfortabele!werkomgeving!
Respondenten! is! gevraagd! naar! het!
belang! dat! zij! hechten! aan! de!
verschillende!aspecten!die!van!invloed!
zijn! op! de! flexibiliteit! van! het!
bedrijfsvastgoed! voor! de!
aanpasbaarheid!van!een!comfortabele!
werkomgeving,! ten! behoeve! van!
verandering!van!gebruik(er),!capaciteit,!
programma! en! configuratie.! Tabel! 19!
geeft! de! scores! weer! die! aan! dit!
belang! zijn! gekoppeld.! Daarnaast! is!
respondenten!gevraagd!naar!hun!visie!
op! de! praktische! uitwerking! van! deze!
relatie! en! hun! kijk! op! eventuele!
verbanden.!De! resulterende!nominale!
data! (met! een! score! van! 3! en! hoger)!
zijn!geanalyseerd!en!geclusterd:! !

Tabel 19 - Overzicht van de scores, gekoppeld aan de mate van belang van de 
aspecten van invloed op de flexibiliteit van het bedrijfsvastgoed voor de 
aanpasbaarheid van een comfortabele werkomgeving. 



Reacties respondenten Groepering naar primaire labels

Gebouwvorm Sterk afhankelijk van de persoonlijke voorkeur van medewerkers. 4 / 11
Mediaan 3,0 - 6 of meer

Range 3 Indirecte van belang voor positionering werkplekken
Onbruikbaar 3 / 11 5
Bepalend voor daglichttoetreding en daarmee op de opstelplaatsen werkplekken
Draait om wat er binnen gerealiseerd wordt, gebouwvorm ondergeschikt
Sterke relatie met flexibiliteit, beperkte relatie met werkprocessen 3 / 11 4
Niet van belang, draait om inbouw
Indirect van invloed op indeelbaarheid, gelet op o.a. daglichttoetreding
Door invloed gebouwvorm op o.a. daglichttoetreding van belang voor comfort 1 / 11 3
Belangrijk, bijvoorbeeld van invloed op daglichttoetreding
Mogelijk van invloed, al kan het comfort ook ongeacht gerealiseerd worden
Gebouwvorm van invloed op de vloerafmetingen en daarmee op het comfort 2

1
Ondersteuning verschillende lay-out typen Afhankelijk van de persoonlijke voorkeur van medewerkers, mogelijkheid tot verschillende lay-out typen 5 / 12

Mediaan 4,0 Comfort sterk afhankelijk van persoonlijke voorkeur
Range 3 Comfort werkplek (o.a. typen lay-outs) om te compenseren voor nadelen HNW

Onbruikbaar 4 / 12
Moet beide vormen ondersteunen, prettig in diverse omgeving
(Comfortabele) verdichting makkelijker in open lay-out 
Adequate ondersteuning verschillende lay-out typen van invloed op comfort
Gebrek aan ondersteuning negatief voor comfort door gebrek aan diversiteit
Ook indirect van invloed op vrije indeelbaarheid door o.a. daglichttoetreding 1 / 12
Beperkt van belang, het comfort kan ook op andere manieren geregeld worden.
Belangrijk, ligt aan de basis van bruikbaarheid in stand houden comfort
Niet van belang, bij verandering blijft concept en lay-out vaak gehandhaafd 1 / 12
Van belang, diversiteit in indeling is nodig voor comfort werkomgeving

1 / 12

Verkavel- en verdeelbaarheid gebouw/ruimte Vastgoed vormt een dissatisfier indien het programma (type, aantal werkplekken) tekort schiet 8 / 11
Mediaan 4,0 -

Range 3 Vormt solide basis om veranderingen met invloed op comfort op te vangen
Onbruikbaar
Comfort moet behouden blijven bij aanpassingen programma/configuratie 3 / 11
Te dicht of dun bezaaid kantoor heeft nadelig effect op comfort
Sterke relatie met flexibiliteit, beperkte relatie met werkprocessen
Verdeelbaarheid van invloed op grote werkplek en vervolgens op comfort
Beperkt, indirect beïnvloed door mogelijkheid afstoten/verdelen i.p.v. verdunnen
Door mogelijkheid om met veranderingen om te gaan van invloed op comfort
Minder van belang, doet niet af aan comfort of installaties in het bijzonder
Van belang, al kan het comfort ook ongeacht dit aspect gerealiseerd worden
Belang om cap. veranderingen op te vangen, i.v.m. negatief effect comfort

De gebouwvorm is van invloed op de daglichttoetreding en 
daarmee op de mogelijke opstelplaaten van werkplekken. De 
gebouwvorm is daarmee van belang voor de vrije indeelbaarheid.
De gebouwvorm is van invloed op de daglichttoetreding en 
daarmee op het comfort van de werkomgeving. De gebouwvorm is 
daarmee van belang voor de bruikbaarheid van de werkplek.
De gebouwvorm is niet van invloed op de aanpasbaarheid van de 
activiteit gerelateerde werkplek, deze is aanpasbaarheid is 
afhankelijk van de invulling.
De gebouwvorm is van invloed op het comfort van de werkplek en 
daardoor van belang voor de bruikbaarheid van de werkplek. De 
ideale gebouwvorm is echter persoonsgebonden.

Aspect

De ondersteuning van verschillende lay-out typen is van invloed 
op de aanpasbaarheid van het programma (typen). Diversiteit aan 
typen werkplekken bevorderd het comfort van de werkplek.
De ondersteuning van verschillende lay-out typen is belangrijk 
voor het in stand houden van een comfortabele werkomgeving bij 
verandering en daarmee op het in stand houden van de 
bruikbaarheid. De perceptie van een comforabele lay-out is 
persoonsgebonden.
De ondersteuning van verschillende lay-out typen is van invloed 
op de vrije indeelbaarheid van de werkvloer, bijvoorbeeld door het 
effect van daglichttoetreding.
De ondersteuning van verschillende lay-out typen is belangrijk 
voor het in stand houden van een comfortabele werkomgeving bij 
verandering van het programma (capaciteit).

De verkavel- en verdeelbaarheid van een gebouw is (beperkt) van 
invloed op de mogelijkheid om een comfortabele werkomgeving 
in stand te houden als gevolg van verandering van programma en 
configuratie.
De verkavel- en verdeelbaarheid van een gebouw heeft een sterke 
relatie met de flexibiliteit van het gebouw, maar beperkt met de 
interne organisatie van de werkprocessen.

Verhouding 
cluster t.o.v. 

totaal

Frequentie

Legenda

De ondersteuning van verschillende lay-out typen is niet van 
belang voor het in stand houden van een comfortabele 
werkomgeving. Bij eventuele veranderingen blijft het concept, en 
daarmee de lay-out, veelal gehandhaafd.



Reacties respondenten Groepering naar primaire labelsAspect

Verhouding 
cluster t.o.v. 

totaal Legenda

Bouwkundig stramien - 7 / 11
Mediaan 4,0 Belangrijk vanwege relatie met vloerafmetingen, bepalend voor de dichtheid 6 of meer

Range 4 Indirect van belang voor comfort werkplek door effect stramien op vloergrote
Onbruikbaar 3 / 11 5
In relatie tot gevel bepalend voor posities werkplekken/verdeelbaarheid
Te krap stramien resulteert in krappe werkplek en negatief comfort
Door effect stramien op ruimtematen en ruimtematen op comfort van belang 4
Indirect van belang door invloed op vloergrote en daardoor op comfort werkplek 1 / 11
Ook indirect van invloed op vrije indeelbaarheid door o.a. daglichttoetreding
Van invloed op de vloerafmetingen en daardoor indirect van belang 3
Belangrijk, stramienmaat van invloed op vloerafmetingen en zo op comfort
Van belang, door invloed op indeelbaarheid op in stand in stand houden comfort
Door invloed op vrije indeelbaarheid van belang voor diversiteit en comfort 2

1
Vloerafmetingen (Te)hoge dichtheid werkt als dissatisfier 10 / 11
Mediaan 4,0 Lage dichtheid gewenst voor comfort werkplek

Range 4 Van belang voor de dichtheid van de werkplekken binnen een ruimte
Onbruikbaar 1 / 11
Hangt voor comfort werkplek samen met mogelijkheid met expansie om te gaan
Te kleine oppervlakte werkplek heeft negatief effect op comfort werkplek
Maar beperkt van invloed op de vrije indeelbaarheid en configuratie/programma
Invloed op grootte werkplek en daardoor op comfort werkplek
Indirect van belang, overcapaciteit voorkomt overbelasting bij expansie
Vloerafmetingen sterk van invloed op dichtheid werkvloer en daarmee comfort
Belangrijk, vloerafmetingen van invloed op grootte werkplek en zo op comfort
Van belang voor mogelijkheden om verandering van capaciteit op te vangen
-

Posities bouwkundige elementen Centrale posities van voorzieningen zijn te prefereren 8 / 11
Mediaan 4,0 Bereikbaarheid van elementen belangrijk voor comfort

Range 2 Facilitaire bouwkundige elementen van invloed op comfort werkplek
Onbruikbaar 3 / 11
Door mogelijkheid tot verdeelbaarheid/indeelbaarheid van invloed op diversiteit
Positie bouwkundige faciliteiten belangrijk voor comfort werkplek
-
Belangrijk voor het comfort
Van belang comfort in relatie tot positioneringsmogelijkheden
Van belang, moeten makkelijk bereikbaar zijn
Positie van belang voor bereikbaarheid en daarmee tevredenheid
Van belang door invloed op bereikbaarheid faciliteiten
Van belang door invloed op vrije indeelbaarheid en daarmee de diversiteit

Het bouwkundig stramien is van invloed de vloer- en ruimtegrote 
van belang voor het comfort van de werkomgeving. Een te dichte 
programmering is negatief voor het comfort.
Het bouwkundig stramien is van invloed op de vrije 
indeelbaarheid van de werkvloer, bijvoorbeeld in relatie tot de 
opstelmogelijkheden bij de gevel en de gevolgen voor de 
daglichttoetreding.

De vloerafmetingen zijn van invloed op de dichtheid van de 
werkplekken en daarmee mede van invloed op het comfort van de 
werkomgeving bij verandering van programma (capaciteit)
De vloerafmetingen zijn beperkt van invloed op de vrije 
indeelbaarheid van de werkvloer en vervolgens de mogelijkheden 
bij verandering van programma en configuratie.

Het bouwkundig stramien is van inlvoed op de vrije 
indeelbaarheid van de werkvloer en daardoor op de mogelijke 
diversiteit aan werkplekken binnen de werkomgeving. Deze 
diversiteit is goed voor het comfort van de werkomgeving.

De posities van bouwkundige elementen (tranppenhuizen, etc.) en -
faciliteiten (toiletten, pantry, etc.) zijn van invloed op de vrije 
indeelbaarheid van de werkvloer daarmee op de mogelijke 
diversiteit van de werkomgeving.Deze diversiteit is goed voor het 
comfort van de werkomgeving.

De posities van bouwkundige elementen (trappenhuizen, etc.) en -
faciliteiten (toiletten, pantry, etc.) zijn door de bereikbaarheid van 
deze elementen van invloed op het comfort van de werkplek. 

Frequentie



Reacties respondenten Groepering naar primaire labelsAspect

Verhouding 
cluster t.o.v. 

totaal Legenda

Typen & posities constructieve elementen - 4 / 7
Mediaan 3,0 Draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de werkplek 6 of meer

Range 4 -
Onbruikbaar 5
Door mogelijkheid tot verdeelbaarheid/indeelbaarheid van invloed op diversiteit 2 / 7
Indirect van belang door effect op ondersteuning verschillende lay-outs
- 4
Beperkte van belang, door belang voor vrije indeelbaarheid voor diversiteit 1 / 7
-
- 3
Niet van invloed op het comfort van de werkplek
Niet van relevant belang
Van belang door invloed op vrije indeelbaarheid en daarmee de diversiteit 2

1
Bouwtechnische eigenschappen constructie - 3 / 7

Mediaan 3,0 -
Range 4 Van belang voor de mogelijkheid tot mixed-use gebruik en verandering

Onbruikbaar
Door invloed op verdeelbaarheid/indeelbaarheid van invloed op diversiteit
- 2 / 7
-
Van invloed op mogelijke bezettingsgraad, indeelbaarheid en dus diversiteit
Door eisen die in sommige gevallen gesteld worden zeer belangrijk voor comfort 1 / 7
-
Niet van invloed op mogelijkheden van 'het nieuwe werken' bij verandering
Niet van relevant belang
Door invloed op mogelijke capaciteit ook van invloed op comfort werkomgeving 1 / 7

Bouwfysische eigenschappen gevel Zeer belangrijke factor voor het comfort van de werkplek 10 / 11
Mediaan 5,0 -

Range 3 Van groot belang voor comfort, door akoestiek, daglichttoetreding en klimaat
Onbruikbaar
Belangrijke mate bepalend voor comfort
Eigenschappen zijn van belang voor comfort van de werkplek 1 / 11
Van invloed op het comfort van de werkplek en dus ook op vrije indeelbaarheid
Direct van belang voor comfort werkomgeving
Uiteraard van belang voor het comfort van de werkplek
Primair van belang voor het comfort van de werkomgeving
Niet van invloed op mogelijkheden van bij verandering, moet gewoon voldoen
Van belang voor het comfort van de werkomgeving
Van belang aangezien ze primair van groot invloed zijn op binnenklimaat

De typen en posities van constructieve elementen zijn van invloed 
op de vrije indeelbaarheid en verkavel- en verdeelbaarheid en 
daardoor van belang voor de mogelijkheden bij verandering van 
gebruik, programma en configuratie.
De typen en posities van constructieve elementen zijn niet van 
invloed op het comfort van de werkomgeving en daarom ook niet 
op de bruikbaarheid van de werkomgeving.
De typen- en posities van constructieve elementen zijn van invloed 
op de ondersteuning van verschillende lay-out typen en daarmee 
van belang voor de mogelijkheden bij verandering van gebruik, 
programma en configuratie.

De bouwtechnische eigenschappen van de constructie zijn van 
invloed op de vrije indeelbaarheid van de werkvloer en daardoor 
op de mogelijkheden bij veranderandering van programma 
(diversiteit). Een diversiteit aan werkplekken liedt tot een 
comfortabele werkomgeving.

De bouwtechnische eigenschappen van de constructie zijn van 
invloed op de mogelijke bezetting van de werkvloer. Deze 
mogelijke bezetting is vervolgens van invloed op het comfort van 
de werkplek.

De bouwfysische eigenschappen van de gevel (akoestiek, 
daglichttoetreding, thermische isolatie, etc.) zijn niet van invloed 
op het in stand houden van het comfort bij eventuele verandering. 
Deze eigenschappen moeten voldoen aan de bouwregelgeving en 
bieden daarmee voldoende bruikbaarheid.

De bouwfysische eigenschappen van de gevel (akoestiek, 
daglichttoetreding, thermische isolatie, etc.) zijn van invloed op 
het binnenklimaat en daardoor van groot belang voor het comfort 
van de werkomgeving. Indirect zijn deze eigenschappen ook van 
invloed op de vrije indeelbaarheid van de werkvloer.

Frequentie

De bouwtechnische eigenschappen van de constructie zijn niet van 
belang voor de mogelijkheden bij verandering van gebruik, 
programma en configuratie.
De bouwtechnische eigenschappen van de constructie zijn van 
invloed op de mogelijkheden bij verandering van gebruik, 
programma en configuratie en daarmee op de in stand houding van 
een comfortabele werkomgeving bij verandering.



Reacties respondenten Groepering naar primaire labelsAspect

Verhouding 
cluster t.o.v. 

totaal Legenda

Toegepaste installatieconcepten Zeer belangrijke factor voor het comfort van de werkplek 11 / 12
Mediaan 5,0 Moet kunnen voorzien in algemeen, bruikbaar niveau 6 of meer

Range 1 Van belang voor in stand houden comfortabele werkplek bij verandering
Onbruikbaar 1 / 12 5
Belangrijke mate bepalend voor comfort
Primair van belang voor het (in stand houden) comfort van de werkplek
In de eerste plaats belangrijk voor het comfort 4
Primair van invloed op het comfort van de werkplek
Indirect van invloed op comfort door effect op capaciteit en regelbaarheid
Primair van belang voor het comfort van de werkomgeving 3
Primair van invloed op comfort werkplek
Van grote invloed op in stand houden comfort bij verandering
Van zeer groot belang voor het comfort van de werkomgeving 2

1
Capaciteit installaties Zeer relevant voor het comfort van de werkplek 12 / 12

Mediaan 5,0 Sterke relatie, zoals verwacht mag worden
Range 1 Van belang voor in stand houden comfortabele werkplek bij verandering

Onbruikbaar
Belangrijke mate bepalend voor comfort
Van belang, ook gelet op mogelijke verdichting
Zeer van belang voor comfort werkplek
(Toereikende) capaciteit installaties van belang voor comfort
Capaciteit moet goed zijn om comfort op peil te houden bij verandering
Primair van belang voor het comfort van de werkomgeving
Primair van invloed op comfort werkplek, zeker bij verandering capaciteit
Van belang voor in stand houden comfort bij verandering
Van belang door invloed capaciteit (in stand houden) comfort (bij verandering)

Regelbaarheid installaties Zeer bepalend voor het comfort van de werkplek 12 / 12
Mediaan 5,0 Sterke relatie, zoals verwacht mag worden

Range 2 Van belang voor in stand houden comfortabele werkplek bij verandering
Onbruikbaar
Belangrijke mate bepalend voor comfort
Groot belang voor comfort werkplek, zeker uitgaande capaciteit = max. bezetting
Zeer van belang voor comfort werkplek
Regelbaarheid primair van belang voor comfort werkplek (liefst individueel)
Regelbaarheid moet goed zijn om comfort op peil te houden bij verandering
Primair van belang voor het comfort van de werkomgeving
Belangrijk, moet comfort en concept ondersteunen
Van groot belang voor het comfort van de werkomgeving
Van belang voor comfort werkplek, al is de uitwerking sterk persoonsgebonden

FrequentieDe toegepaste installatieconcepten zijn van belang voor het in 
stand houden van het comfort van de werkomgeving bij 
verandering van gebruik, programma en configuratie.
De toegepaste installatieconcepten zijn van invloed op de 
capaciteit en regelbaarheid van de installaties en daardoor van 
inlvoed op het comfort van de werkomgeving.

De capaciteit van de installaties is van belang voor het in stand 
houden van het comfort van de werkomgeving bij verandering van 
gebruik, programma en configuratie. De capaciteit moet afgestemd 
zijn op de maximaal verwachtbare bezetting.

De regelbaarheid van de installaties is van belang voor het in stand 
houden van het comfort van de werkomgeving bij verandering van 
gebruik, programma en configuratie. De regelbaarheid moet 
preferabel op een zo klein mogelijk niveau te regelen zijn 
aangezien het ideale binnenklimaat persoonsgebonden is.



Reacties respondenten Groepering naar primaire labelsAspect

Verhouding 
cluster t.o.v. 

totaal Legenda

Positie & integratie installaties - 8 / 10
Mediaan 4,0 - 6 of meer

Range 3 Van belang voor in stand houden comfortabele werkplek bij verandering
Onbruikbaar 5
Belangrijke mate bepalend voor comfort 2 / 10
Door effect aanpasbaarheid van invloed op in stand houden comfort werkplek
Zeer van belang voor comfort werkplek 4
Van belang door belang aanpasbaarheid op in stand houden comfort
Belangrijk voor aanpasbaarheid, comfort moet in stand blijven bij verandering
Beperkt van belang voor de aanpasbaarheid, gelet op in stand houden comfort 3
Niet belangrijk, aanpassingen toch altijd rigoureus blijkt uit de praktijk
Van belang voor in stand houden comfort bij verandering
Door beperkt belang aanpasbaarheid installaties zelf ook van beperkt belang 2

1
Aanpasbaarheid installaties Goede aanpasbaarheid is bepalend voor de in stand houding van comfortabele werkplekken na veranderingen 9 / 12

Mediaan 4,5 Moet voorzien in bruikbaar niveau. Verder aanpasbaarheid niet van belang
Range 3 Van belang voor in stand houden comfortabele werkplek bij verandering

Onbruikbaar 2 / 12
Door belang voor verdeelbaarheid/indeelbaarheid belang voor diversificatie
Door effect aanpasbaarheid van invloed op in stand houden comfort werkplek 1 / 12
Zeer van belang voor comfort werkplek
Van belang bij in stand houden comfort bij veranderend configuratie/programma
Belangrijk voor aanpasbaarheid, comfort moet in stand blijven bij verandering
Van belang voor het in stand houden van het comfort bij verandering
Belangrijk om comfort/concept in stand te houden bij veranderingen
Van belang voor in stand houden comfort bij verandering
Van beperkt belang, eventuele veranderingen binnen concept op te vangen

Aanpasbaarheid invulling Belangrijk bij het maken van specifieke hoekjes voor (ontspanningen)faciliteiten 7 / 10
Mediaan 4,0 -

Range 4 Van belang vanwege in stand houding comfortabele werkplek bij verandering
Onbruikbaar
Door belang voor verdeelbaarheid/indeelbaarheid belang voor diversificatie
Indirect van belang door invloed aanpasbaarheid voor invulling op lay-out typen 2 / 10
-
Door belang aanpasbaarheid invulling op diversiteit ook belang voor comfort 1 / 10
Belangrijk voor handhaven comfort bij verandering
Belang neutraal, effect op het comfort persoonsgebonden
Belangrijk om comfort/concept in stand te houden bij veranderingen
Gelet op snelle verandering beter open invulling dan aanpasbare invulling
Enigszins van belang, comfort moet in stand gehouden worden bij verandering

Frequentie

Het belang van de aanpasbaarheid van de invulling voor het 
comfort van de werkomgeving is neutraal, aangezien de effecten 
van eventuele veranderingen persoonsgebonden zijn.

De positie en integratie van de installaties is van invloed op de 
aanpasbaarheid van installaties en daarmee op de mogelijkheid om 
het comfort van de werkomgeving  in stand houden bij 
verandering van gebruik, programma en configuratie.

De aanpasbaarheid van de invulling is van belang voor de 
ondersteuning van verschillende lay-out typen.

De aanpasbaarheid van de installaties moet van een gangbaar 
niveau zijn. Verdere aanpasbaarheid is niet van belang.

De aanpasbaarheid van de invulling is van belang voor het in stand 
houden van het comfort van de werkomgeving bij verandering van 
programma (diversiteit). De diversiteit van de werkomgeving is 
van invloed op het comfort van de werkomgeving.

De aanpasbaarheid van de installaties is van belang voor het in 
stand houden van het comfort van de werkomgeving bij 
verandering van gebruik, programma en configuratie.

De aanpasbaarheid van de installaties is van invloed op de vrije 
indeelbaarheid van de werkvloer en daardoor van invloed op de 
mogelijkheden bij verandering van programma (diversiteit). De 
diversiteit van de werkomgeving is van invloed op het comfort van 
de werkomgeving.

De positie en integratie van de installaties is niet van belang voor 
de aanpasbaarheid van de installaties aangezien de aanpasbaarheid 
van de installaties zelf niet van belang is. Eventuele aanpassingen 
blijken ongeacht de scheiding drager/inbouw zeer rigoreus te zijn.



Reacties respondenten Groepering naar primaire labelsAspect

Verhouding 
cluster t.o.v. 

totaal Legenda

Bouwfysische eigenschappen invulling Belangrijk voor het comfort van de werkplek 11 / 11
Mediaan 4,5 - 6 of meer

Range 1 Met name privacy en akoestiek van invloed op comfort werkplek
Onbruikbaar 5
Bepalend voor comfort
Belangrijk voor comfort van de werkplek
Belangrijk aspect voor het comfort van de werkplek 4
Akoestiek van groot belang voor het comfort
Algemeen niveau moet goed zijn om comfort in stand te houden
Primair van belang voor het comfort van de werkomgeving 3
Belangrijk voor het comfort van de werkplek
Primair van invloed op het comfort van de werkplek
Van groot belang voor het comfort van de werkplek 2

1
Locatietype - 7 / 10

Mediaan 4,0 -
Range 4 Erg belangrijk voor bruikbaarheid en behoud 'courante waarde' gebouw

Onbruikbaar 1 / 10
Binnenstedelijke locaties kunnen aantrekkelijk zijn voor comfort werkplek
Comfort werkplek zit meer binnenin, voorzieningen nabij locatie wel van belang 1 / 10
Niet van belang voor maatregelen van 'het nieuwe werken'
Belangrijk voor comfort werkplek door voorzieningen en bereikbaarheid
Positief zijn voor comfort, door invloed op voorzieningen en bereikbaarheid 1 / 10
Van belang door invloed op voorzieningen nabij locatie en bereikbaarheid
Mogelijk van belang voor courante waarde gebouw, niet voor bruikbaarheid
Van invloed op zachte aspecten van het comfort van de werkomgeving
Van belang voor het comfort van de werkomgeving

Voorzieningen nabij locatie - 7 / 10
Mediaan 4,0 -

Range 3 Erg belangrijk voor bruikbaarheid en behoud 'courante waarde' gebouw
Onbruikbaar 2 / 10
Veel voorzieningen kunnen bevorderlijk zijn voor comfort werkplek
Van belang voor comfort van de werkplek
Niet van belang voor 'het nieuwe werken', indien faciliteiten op locatie voorzien 1 / 10
Belangrijk voor comfort werkplek
Positief voor comfort (work/life-balance)
Primair van belang voor het comfort van de werkomgeving
Niet van belang, zolang het concept en de voorzieningen intern maar goed zijn
Van belang voor het comfort van de werkplek
Van belang door invloed voorzieningen op work/life-balance

De voorzieningen nabij de locatie zijn belangrijk voor de 
bruikbaarheid en daarmee de 'courante waarde' van het gebouw bij 
verkavelen/afstoten.

De voorzieningen nabij de locatie zijn niet van invloed op de 
interne organisatie van werkprocessen, zeker niet als in deze 
voorzieningen intern wordt voorzien.

Het locatietype is  van invloed op de voorzieningen nabij de 
locatie en de bereikbaarheid van de locatie en daardoor indirect 
van belang voor het comfort van de werkomgeving.
Het locatietype is belangrijk voor de bruikbaarheid en daarmee de 
'courante waarde' van het gebouw bij verkavelen/afstoten.

De voorzieningen nabij de locatie zijn van invloed op de work/life 
balance van medewerkers en draagt daardoor bij aan het comfort 
van de werkomgeving.

De bouwfysische eigenschappen van de invulling is van invloed 
op  het in stand houden van het comfort van de werkomgeving bij 
verandering van gebruik, programma en configuratie. Met name 
de akoestiek en de privacy van de werkplek spelen hierbij een 
belangrijke rol.

Het locatietype is niet van invloed op de interne organisatie van 
werkprocessen.

Het locatietype is niet belangrijk voor de bruikbaarheid van het 
gebouw, maar wel voor de 'courante waarde' bij mogelijk 
verkavelen/afstoten.

Frequentie



Reacties respondenten Groepering naar primaire labelsAspect

Verhouding 
cluster t.o.v. 

totaal Legenda

Bereikbaarheid - 3 / 9
Mediaan 4,0 - 6 of meer

Range 3 Erg belangrijk voor bruikbaarheid en behoud 'courante waarde' gebouw
Onbruikbaar 2 / 9 5
Moet goed zijn, mobiliteit belangrijk onder HNW
-
Zeer belangrijk, gelet op mobiele karakter 'het nieuwe werken' 2 / 9 4
Belangrijk voor comfort werkplek
Positief voor comfort (work/life-balance)
Als gevolg van invloed op de bruikbaarheid van invloed op het comfort 1 / 9 3
Niet van belang, bereikbaarheid is algemeen overal redelijk
Beperkt van invloed op het comfort van de werkplek
Van belang voor comfort, vooral gelet op parkeervoorzieningen 1 / 9 2

1

Vrije indeelbaarheid gebouw/ruimte Indirect van invloed op de in stand houding van comfortabele werkplekken 10 / 11
Mediaan 4,0 -

Range 3 Van groot belang vanuit mixed-use gebruik en verandering
Onbruikbaar 1 / 11
Belangrijkste uitgangspunt
Indirect van belang, als gevolg van mogelijkheid geschikte werkplek te creëren
Adequate ondersteuning verschillende lay-out typen van invloed op comfort
Van belang, mede door mogelijkheid diversiteit aan werkplekken te creëren
Van groot belang voor in stand houden comfort werkplek bij verandering
Beperkt van invloed op het comfort
Van belang voor in stand houden comfort werkplek bij verandering
Van belang voor in stand houden comfort bij verandering
Van belang, comfort moet in stand gehouden worden bij eventuele verandering

Algehele aanpasbaarheid Van invloed op de in stand houding van comfortabel werkplekken 7 / 11
Mediaan 5,0 -

Range 3 Van groot belang vanuit mixed-use gebruik en verandering
Onbruikbaar
Belangrijk als gevolg van vrije indeelbaarheid als uitgangspunt 3 / 11
Van belang om comfort van de werkplek in stand te houden bij verandering
Adequate ondersteuning verschillende lay-out typen van invloed op comfort
Belangrijk, comfort werkplek moet in stand blijven bij verandering
Van grootste belang voor in stand houden comfort werkplek bij verandering 1 / 11
Van belang voor in stand houding bij verandering programma en configuratie
Van belang voor in stand houden comfort werkplek bij verandering
Van belang door invloed op vrije indeelbaarheid
Beperkt belang, eventuele veranderingen voornamelijk opvangen in concept

De bereikbaarheid van de locatie is belangrijk voor de 
bruikbaarheid en daarmee de 'courante waarde' van het gebouw bij 
verkavelen/afstoten.
De bereikbaarheid van de locatie is als gevolg voor de invloed op 
de bruikbaarheid van de werkogmeving van invloed op het 
comfort van deze werkomgeving.

De bereikbaarheid van de locatie is niet/beperkt invloed op het 
comfort van de werkomgeving. De bereikbaarheid is immers 
overal relatief bruikbaar te noemen.

De bereikbaarheid van de locatie is van invloed op de work/life 
balance van de medewerkers en draagt daardoor bij aan het 
comfort van de werkomgeving.

De bereikbaarheid van de locatie is van belang voor het comfort 
van de werkplek, gelet op mobiliteit als het uitganspunt van 'het 
nieuwe werken'.

De algehele aanpasbaarheid van het gebouw is van groot belang 
voor de mogelijkheden om een comfortabele werkomgeving in 
stand te houden bij verandering van gebruik, programma en 
configuratie. 

De vrije indeelbaarheid van de werkvloer is beperkt van belang 
voor het comfort van de werkomgeving.

De algehele aanpasbaarheid van het gebouw is van invloed op de 
vrije indeelbaarheid van het gebouw en daarmee op de 
mogelijkheden om een comfortabele werkomgeving in stand te 
houden bij verandering van gebruik, programma en configuratie. 

De algehele aanpasbaarheid van het gebouw is van beperkt belang. 
Eventuele veranderingen van gebruik, programma en configuratie 
moeten binnen de bestaande kaders opgevangen worden.

Frequentie

De vrije indeelbaarheid van de werkvloer is van groot belang voor 
de mogelijkheden om een comfortabele werkomgeving in stand te 
houden bij verandering van gebruik, programma en configuratie.



!

!

Op!basis!van!de!nominale!en!ordinale!dataYanalyse!kunnen!de!volgende!constateringen!worden!geformuleerd:!
!
Het! eerste! aspect! dat! van! belang! is! geacht! is! de! gebouwvorm! (mediaan& 3,0;& range& 1I4).! 4! van! de! 11!
respondenten! geven! aan! dat! de! gebouwvorm! van! invloed! is! op! de! daglichttoetreding! en! daarmee! op! de!
mogelijke! opstelplaatsen.! De! gebouwvorm! is! hierdoor! van! invloed! op! de! vrije! indeelbaarheid.! 4! andere!
respondenten! geven!aan!dat! de! gebouwvorm!van! invloed! is! op!het! comfort! van!de!werkomgeving!door!de!
invloed! op! de! daglichttoetreding.! Het! centrale! thema! in! relatie! tot! de! gebouwvorm! is! dan! ook! de!
daglichttoetreding.!
!
Het!volgende!aspect!is!de!ondersteuning!van!verschillende! lay;out!typen!(mediaan&4,0;&range&2I5).!5!van!de!
12! respondenten! geeft! aan! dat! de! ondersteuning! van! verschillende! layYout! typen! van! invloed! is! op! de!
mogelijkheden!bij!verandering!van!programma!en!configuratie.!Hierbij!geven!respondenten!aan!dat!diversiteit!
aan!werkplektypen!bevorderlijk!is!het!comfort!van!de!werkomgeving.!De!ondersteuning!van!verschillende!layY
out!typen!is!volgens!4!van!de!12!respondenten!van!invloed!om!het!comfort!in!stand!te!houden!bij!verandering!
en! is! daardoor! van! invloed! op! de! bruikbaarheid! van! de! werkomgeving.! Hoewel! dit! verschillende!
uitgangspunten! zijn! sluiten! ze! elkaar! niet! uit! en! kunnen! deze! motivaties! samengevoegd! worden! tot! een!
bredere!consensus.!
!
Het!volgende!aspect!is!de!verkavel;!en!verdeelbaarheid!van!het!gebouw/de!ruimte!(mediaan&4,0;&range&2I5).!8!
van! de! 11! respondenten! geven! aan! dat! de! verkavelY! en! verdeelbaarheid! (beperkt)! van! invloed! is! op! de!
mogelijkheid!om!een!comfortabele!werkomgeving!in!stand!te!houden!bij!verandering!van!de!capaciteit!van!de!
werkvloer.! Hierbij! wordt! vooral! gerefereerd! naar! de! mogelijkheid! om! werkruimte! af! te! stoten! en! zo! de!
dichtheid!in!de!resterende!werkomgeving!op!een!comfortabel!niveau!te!houden.!
!
Het!volgende!aspect!is!het!bouwkundig!stramien!(mediaan&4,0;&range&1I5).!7!van!de!11!respondenten!geven!
aan!dat!het!bouwkundig!stramien!van!invloed!is!op!het!in!stand!houden!van!het!comfort!van!de!werkomgeving!
door! de! invloed! op! de! vloerafmetingen! en! daarmee! de! invloed! om!mogelijke! overcapaciteit! als! gevolg! van!
verandering! van! capaciteit! op! te! vangen.! De! dichtheid! op! de! werkvloer!mag! niet! te! groot! worden,! anders!
wordt!het!comfort!negatief!beïnvloed.!
!
Het!volgende!aspect! is!de!vloerafmetingen!(mediaan&4,0;&range&1I5).!10!van!de!11!respondenten!geven!aan!
dat!de!vloerafmetingen!van!invloed!zijn!op!de!dichtheid!van!de!werkvloer.!De!vloerafmetingen!zijn!daarbij!ook!
van!invloed!op!het!in!stand!houden!van!een!comfortabele!werkomgeving!bij!verandering!van!de!capaciteit!van!
de!werkvloer.!
!
Het! volgende! aspect! is! de! posities! van! bouwkundige! elementen! (mediaan& 4,0;& range& 3I5).! 8! van! de! 11!
respondenten!geven!aan!dat!de!bouwkundige!elementen!(trappenhuizen,!sanitaire!ruimten,!pantry’s,!etc.)!van!
belang!zijn!voor!het!comfort!van!de!werkomgeving!door!de!invloed!op!de!bereikbaarheid!van!de!faciliteiten.!
Deze! bereikbaarheid! moet,! ook! bij! verandering! van! configuratie,! in! stand! blijven! om! het! comfort! van! de!
werkomgeving!goed!te!houden.!Deze!voorzieningen!moeten!dan!ook!zo!centraal!mogelijk!liggen.!
!
Het!volgende!aspect!zijn!de!typen!en!posities!van!constructieve!elementen!(mediaan&3,0;&range&1I5).!4!van!de!
7!respondenten!geven!aan!dat!de!typen!en!posities!van!constructieve!elementen!van!invloed!zijn!op!de!vrije!
indeelbaarheid!en!verkavelY!en!verdeelbaarheid.!Hierdoor!zijn!ze!van!belang!voor!het!in!stand!houden!van!een!
comfortabele!werkomgeving!bij!verandering!van!gebruik,!programma,!configuratie!en!capaciteit.!
!



!

Het!volgende!aspect!is!de!bouwtechnische!eigenschappen!van!de!constructie!(mediaan&30;&range&1I5).!Gelet!
op!de!brede!range!is!het!niet!opmerkelijk!dat!respondenten!geen!eenduidige!motivatie!voor!deze!beoordeling!
hebben! gegeven.! De! grootste! gemeenschappelijke! motivatie! (3! van! de! 7! respondenten)! geven! aan! dat! de!
bouwtechnische!eigenschappen!van!de!constructie!van!invloed!zijn!op!de!vrije!indeelbaarheid!en!daarmee!op!
de! mogelijkheden! bij! verandering! van! programma! en! configuratie.! Andere! motivaties! worden! niet! breed!
erkent!en!zijn!sterk!verdeeld.!Op!basis!van!de!nominale!data!is!dan!ook!geen!eenduidige!conclusie!te!vormen.!
!
Het!volgende!aspect!is!de!bouwfysische!eigenschappen!van!de!gevel!(mediaan&5,0;&range&2I5).!Volgens!10!van!
de!11!respondenten!zijn!de!bouwtechnische!eigenschappen!van!de!gevel!van!invloed!op!het!binnenklimaat!en!
derhalve!direct!van!belang!op!het!(in!stand!houden!van!het)!comfort.!Indirect!zijn!deze!eigenschappen!ook!van!
invloed! op! de! vrije! indeelbaarheid! (zonering)! en! daarmee! de! mogelijkheden! bij! verandering! van! gebruik,!
programma!en!configuratie.!
!
Het!volgende!aspect! is!de!toegepaste! installatieconcepten! (mediaan&5,0;& range&4I5).!Gelet!op!de!zeer!hoge!
beoordeling!en!smalle! range! is!het!niet!opmerkelijk!dat!de!respondenten!vrijwel!unaniem!(11/12)!aangeven!
dat! de! toegepaste! installatieconcepten! van! invloed! zijn! op! het! in! stand! houden! van! het! comfort! bij!
verandering!van!gebruik,!programma!en!configuratie.!Installatietypen!die!een!diversiteit!aan!functies!kunnen!
ondersteunen!en!individueel!aangepast!en!geregeld!kunnen!worden!hebben!hier!de!voorkeur.!
!
Het! volgende! aspect! is! de! capaciteit! van! de! installaties! (mediaan& 5,0;& range& 4I5).! Ook! hier! zijn! de!
respondenten!unaniem!(12/12)!in!hun!motivatie.!De!capaciteit!van!de!installaties!is!van!belang!om!het!comfort!
in! stand! te! houden! bij! verandering! van! gebruik! en! capaciteit.! Hierbij! geldt! dat! de! capaciteit! moet! zijn!
afgestemd!op!de!maximaal!te!verwachten!bezetting,!gelet!op!het!mogelijk!gebruik.!
!
Het! volgende! aspect! is! de! regelbaarheid! van! de! installaties! (mediaan& 5,0;& range& 3I5).! Ook! hier! zijn! de!
respondenten!unaniem!(12/12)!in!hun!motivatie.!De!regelbaarheid!van!de!installaties!is!van!belang!voor!het!in!
stand! houden! van! een! comfortabel! binnenklimaat! bij! verandering! van! gebruik,! programma! en! configuratie.!
Zoals!eerder!benoemd!onder!het!installatieconcept,! is!hiervoor!een!installatie!nodig!die!op!individuele/zoneY
basis!aanpasbaar!en!regelbaar!is.!Regeling!moet!op!een!zo!klein!mogelijk!niveau!mogelijk!gemaakt!worden.!
!
Het! volgende! aspect! is! de! positie! en! integratie! van! installaties! (mediaan& 4,0;& range& 2I5).! 8! van! de! 10!
respondenten!geven!aan!dat!de!positie!en! integratie!van!de! installaties!van! invloed!is!op!de!aanpasbaarheid!
van! deze! installaties! en! daardoor! op! de!mogelijkheden! om! het! comfort! van! de! werkomgeving! in! stand! te!
houden! bij! verandering! van! gebruik,! programma! en! configuratie.! Een! goede! scheiding! van! de! verschillende!
gebouwelementen!(scheiding!drager!en!inbouw)!is!hiervoor!van!belang.!
!
Het! volgende! aspect! is! de! aanpasbaarheid! van! de! installaties! (mediaan& 4,5;& range& 2I5).! 9! van! de! 12!
respondenten! geven! aan!dat! de! aanpasbaarheid! van!de! installaties! van!belang! is! voor! het! in! stand!houden!
voor!het!comfort!van!de!werkomgeving!bij!verandering!van!gebruik,!programma!en!configuratie.!Ook!hiervoor!
geldt!dat!individueel!aanpasbare!installatieYunits!de!voorkeur!hebben.!
!
Het! volgende! aspect! is! de! aanpasbaarheid! van! de! invulling! (mediaan& 4,0;& range& 1I5).! 7! van! de! 10!
respondenten! geven! aan! dat! de! aanpasbaarheid! van! de! invulling! van! belang! is! voor! het! in! stand! houden/!
verbeteren! van! het! comfort! van! de! werkomgeving! door/bij! verandering! van! programma! en! configuratie.!
Flexibele!wandY,!vloerY!en!plafondsystemen!hebben!dan!ook!de!voorkeur.!
!



!

!

Het! volgende! aspect! is! de! bouwfysische! eigenschappen! van! de! invulling! (mediaan& 4,5;& range& 4I5).!
Respondenten!geven!unaniem!(11/11)!aan!dat!de!bouwfysische!eigenschappen!van!de!invulling!van!belang!zijn!
voor! het! in! stand! houden! van! het! comfort! bij! verandering! van! gebruik,! programma! en! configuratie.!
Bijvoorbeeld! gescheiden! bouwonderdelen,! met! goede! akoestische! isolatie! hebben! de! voorkeur! (zoals! een!
doorlopend!akoestisch!plafond).!
!
Het!volgende!aspect!is!het!locatietype!(mediaan&4,0;&range&1I5).!7!van!de!10!respondenten!geven!aan!dat!het!
locatietype!van!invloed!is!op!de!voorzieningen!nabij!de!locatie!en!de!bereikbaarheid!van!de!locatie.!Daarmee!is!
het! indirect! van! invloed! op! de! bruikbaarheid! van! de! comfortabele!werkomgeving.! Representatieve! locaties!
met!goede!bereikbaarheid!en!in!de!buurt!van!voorzieningen!hebben!de!voorkeur.!
!
Het!volgende!aspect!is!de!voorzieningen!nabij!de!locatie!(mediaan&4,0;&range&2I5).!7!van!de!10!respondenten!
geven! aan! dat! de! voorzieningen! nabij! de! locatie! van! invloed! kunnen! zijn! op! de! work/lifeYbalance! van! de!
medewerkers! en! daardoor! bijdragen! aan! (de! bruikbaarheid! van)! de! comfortabele! werkomgeving.! Het! gaat!
hierbij!zowel!om!horecavoorzieningen!als!om!bijvoorbeeld!postkantoor,!bank,!supermarkt!etc.!
!
Het!volgende!aspect!is!de!bereikbaarheid!van!de!locatie!(mediaan&4,0;&range&2I5).!Ondanks!de!relatief!smalle!
range! loopt! de! motivatie! van! de! respondenten! sterk! uiteen.! Hoewel! 7! van! de! 9! respondenten! de!
bereikbaarheid! van!de! locatie!belangrijk! vind!worden!hier!4! verschillende! redenen!bij! gegeven.!De!grootste!
gemene! deler! is! het! belang! van! de! bereikbaarheid! voor! de! bruikbaarheid! en! daarmee! het! comfort! van! de!
werkomgeving,!zeker!gelet!op!het!belang!wat!onder!‘Het!Nieuwe!Werken’!aan!mobiliteit!gehecht!wordt!(5/9).!
Andere!redenen,!zoals!het!belang!van!de!bereikbaarheid!op!de!courante!waarde!van!het!gebouw!worden!niet!
breed!gedragen.!
!
Het!volgende!aspect!is!de!vrije!indeelbaarheid!van!het!gebouw/de!ruimte!(mediaan&4,0;&range&2I5).!10!van!de!
11! respondenten!geven!aan!dat!de!vrije! indeelbaarheid!van!zeer!groot!belang! is!voor!de!mogelijkheden!om!
een!comfortabele!werkomgeving!in!stand!te!houden,!bij!verandering!van!gebruik,!programma!en!configuratie.!
Hoewel!de!vrije! indeelbaarheid!van!groot!belang! is!voor!de!mogelijkheden,!wordt!het!niet!genoemd!als!een!
van!de!hoofdaspecten,!zoals!voor!de!flexibele!en!activiteitYgerelateerde!werkplek.!
!
Het! laatste! aspect! is! de!algehele! aanpasbaarheid! (mediaan& 5,0;& range& 2I5).! Respondenten! geven! unaniem!
(10/10)!aan!dat!de!algehele!aanpasbaarheid!van!zeer!groot!belang!is!voor!de!mogelijkheden!tot!het!in!stand!
houden!van!het!comfort,!bij!verandering!van!gebruik,!programma!en!configuratie.!7!van!de!11!respondenten!
geeft!aan!dat!deze!invloed!direct!is,!terwijl!3!van!de!11!aangeven!dat!de!algehele!aanpasbaarheid!van!invloed!
is!op!de!vrije! indeelbaarheid!en!daarmee!op!de!mogelijkheden!om!in!te!spelen!op!verandering.!Opvallend!is!
dat!de!algehele!aanpasbaarheid!van!groter!belang!wordt!geacht!voor!het!in!stand!houden!van!het!comfort!als!
gevolg!van!verandering!dan!het!belang!van!de!aanpasbaarheid!op!de!mogelijkheden!tot!verandering!zelf!voor!
de!aanpasbaarheid!van!flexibele!en!activiteitYgerelateerde!werkplekken.!
! !



!

!

Bijlage!6!
DataYverwerking!voor!een!interactieYstimulerende!werkomgeving! !



!

Nominale!en!ordinale!data;analyse!voor!de!aanpasbaarheid!van!een!interactie;stimulerende!werkomgeving!
Respondenten! is! gevraagd! naar! het!
belang! dat! zij! hechten! aan! de!
verschillende!aspecten!die!van!invloed!
zijn! op! de! flexibiliteit! van! het!
bedrijfsvastgoed! voor! de!
aanpasbaarheid! van! een! interactieY
stimulerende! werkomgeving,! ten!
behoeve! van! verandering! van!
gebruik(er),! capaciteit,! programma!en!
configuratie.! Tabel! 20! geeft!de! scores!
weer!die!aan!dit!belang!zijn!gekoppeld.!
Daarnaast! is! respondenten! gevraagd!
naar! hun! visie! op! de! praktische!
uitwerking!van!deze!relatie!en!hun!kijk!
op! eventuele! verbanden.! De!
resulterende! nominale! data! (met! een!
score! van! 3! en! hoger)! zijn!
geanalyseerd!en!geclusterd:! !

Tabel 20 - Overzicht van de scores, gekoppeld aan de mate van belang van de 
aspecten van invloed op de flexibiliteit van het bedrijfsvastgoed voor de 
aanpasbaarheid van een interactie-stimulerende werkomgeving. 



Reacties respondenten Groepering naar primaire labels

Gebouwvorm Stimulatie interactie draait om centrale punten, kunnen gemaakt worden ongeacht gebouwvorm 10 / 12
Mediaan 4,0 Zichtbaarheid van werkplekken binnen de gebouwvorm is belangrijke factor 6 of meer

Range 3 Belangrijk vanuit oogpunt zichtbaarheid en positionering werkplekken
Onbruikbaar 5
Bepalend voor de afstand tussen werkplekken en de zichtbaarheid 1 / 12
Gebouwvorm bepalend voor afstand en zichtbaarheid medewerkers
Sterke relatie met flexibiliteit, beperkte relatie met werkprocessen 4
Van belang door invloed dop routing, zichtbaarheid en creëren plekken
Van belang voor routing en zichtbaarheid 1 / 12
Door invloed op zichtbaarheid van belang voor stimuleren interactie 3
Belangrijk, van invloed op de zichtbaarheid
Mede door invloed op zichtbaarheid en toegankelijkheid van groot belang
Van belang, gelet op zichtbaarheid en routing 2

1
Ondersteuning verschillende lay-out typen Van invloed op het stimuleren van interactie, bijvoorbeeld zichtbaarheid 4 / 12

Mediaan 4,0 Bepaalde lay-out typen kunnen bijdrage leveren
Range 4 Belangrijk aspect, door belang comfortabele werkplekken

Onbruikbaar 4 / 12
Interactie goed ondersteund in gedifferentieerde omgeving
Verschillende lay-outs van belang voor zichtbaarheid, afstand en centrale punten
Zie comfort, echter afhankelijk van interne inrichting/afwerking
Niet van belang, draait om inbouw 3 / 12
Belangrijk voor routing en zichtbaarheid
Door invloed op zichtbaarheid van belang voor stimuleren interactie
Belangrijk, direct als gevolg van bruikbaarheid, indirect als gevolg van comfort
Wel van belang, bepaalt mogelijke concepten 1 / 12
Zeer van belang, diversiteit in indeling is nodig voor optimale interactie

Verkavel- en verdeelbaarheid gebouw/ruimte Kennisdeling draait voornamelijk om centrale voorzieningen, deze worden maar beperkt indirect beïnvloedt 5 / 11
Mediaan 4,0 -

Range 3 Belangrijk aspect, door belang comfortabele werkplekken
Onbruikbaar
Van belang voor creëren diversiteit aan gebieden, daardoor voor interactie
Minder van belang, veranderingen zitten meer in verandering configuratie 2 / 11
Sterke relatie met flexibiliteit, beperkte relatie met werkprocessen
Bouwkundige faciliteiten van belang voor interactie
Groot belang, verdunning leidt anders tot negatief effect op interactie 2 / 11
Belang is case-specifiek
Van belang, kan zowel positief als negatief effect hebben, hangt af van opzet
Van belang, van invloed op de vrije indeelbaarheid en veranderingen capaciteit 1 / 11
Belang om cap. veranderingen op te vangen, i.v.m. negatief effect interactie

1 / 11

De ondersteuning van verschillende lay-out typen is niet van 
invloed op de aanpasbaarheid van een interactiestimulerende 
werkomgeving, deze wordt immers gevormd door de inbouw.

De ondersteuning van verschillende lay-out typen is indirect van 
belang voor de interactiestimulerende werkomgeving door de 
invloed op het comfort van de werkomgeving en daardoor op de 
bruikbaarheid van de werkomgeving.

De ondersteuning van verschillende lay-out typen is van belang 
voor de aanpasbaarheid van een interactiestimulerende omgeving 
door de invloed op modelijke diversiteit binnen de werkomgeving. 
Deze diversiteit is goed voor de interactie.

Verkavel- en verdeelbaarheid is van belang voor de 
aanpasbaarheid van de interactiestimulerende werkomgeving door 
de invloed op de mogelijkheden bij verandering van programma 
(capaciteit) op te vangen en is daarmee ook van belang voor het 
comfort van de werkomgeving.

Verhouding 
cluster t.o.v. 

totaalAspect

De gebouwvorm is van invloed op de aanpasbaarheid van een 
interactiestimulerende omgeving doordat deze mede bepalend is 
voor de zichtbaarheid van medewerkers, de afstand tussen 
werkplekken, de routing en de positioneringsmogelijkheden.
De gebouwvorm is maar beperkt van invloed op de 
aanpasbaarheid van een interactiestimulerende omgeving, daar de 
interactie draait om centrale punten en deze ongeacht de 
gebouwvorm gecreerd kunnen worden.
De gebouwvorm is van invloed op de flexibiliteit van het gebouw, 
maar niet op de interne organisatie van de werkprocessen.

Verkavel- en verdeelbaarheid is (beperkt) van invloed op de 
aanpasbaarheid van de interactiestimulerende werkomgeving door 
het effect op de bouwkundige faciliteiten.
Verkavel- en verdeelbaarheid is (beperkt) van invloed op de 
aanpasbaarheid van de interactiestimulerende werkomgeving door 
de mogelijkheid tot differentiatie van werkplekken.
Verkavel- en verdeelbaarheid is van belang voor de flexibiliteit 
van het bedrijfsvastgoed, maar niet voor de interne organisatie van 
werkprocessen.

Frequentie

Legenda

De ondersteuning van verschillende lay-out typen is van belang 
voor de aanpasbaarheid van een interactiestimulerende omgeving 
door de invloed op routing en zichtbaarheid van medewerkers.



Reacties respondenten Groepering naar primaire labels

Verhouding 
cluster t.o.v. 

totaalAspect Legenda

Bouwkundig stramien - 4 / 9
Mediaan 4,0 - 6 of meer

Range 4 -
Onbruikbaar 5
In relatie tot gevel bepalend voor vrije indeelbaarheid/verdeelbaarheid
Hangt samen met lay-out en vervolgens met vrije indeelbaarheid
Door invloed op lay-outs van invloed op diversiteit plekken en daarmee interactie 3 / 9 4
Door invloed op comfort ook van invloed op interactie
Indirect van belang voor lay-out en vervolgens voor routing en zichtbaarheid
Van invloed op de ondersteuning lay-out typen en daardoor indirect van belang 3
Belangrijk, stramienmaat raakt bruikbaarheid van de ruimte 2 / 9
Van belang, van invloed op de vrije indeelbaarheid
Door invloed op vrije indeelbaarheid van belang voor diversiteit en interactie 2

1
Vloerafmetingen Hoge dichtheid bevorderd de interactie 5 / 10
Mediaan 4,0 Hoge dichtheid gewenst voor stimuleren kennisdeling

Range 4 -
Onbruikbaar 3 / 10
Hangt voor comfort werkplek samen met mogelijkheid met expansie om te gaan
Krappe vloerafmetingen beter voor interactie
Maar beperkt van invloed op de vrije indeelbaarheid en configuratie/programma
Door invloed op comfort ook van invloed op interactie 2 / 10
Indirect van belang, vloerafmetingen effect op zichtbaarheid en dichtheid
Vloerafmetingen sterk van invloed op dichtheid werkvloer en daarmee interactie
Belangrijk, beter 1 groot vloerveld dan meerder kleine, vormt obstakel
Van belang voor mogelijkheden om verandering van capaciteit op te vangen
-

Posities bouwkundige elementen Centrale posities van voorzieningen zijn te prefereren 7 / 11
Mediaan 4,0 -

Range 2 Facilitaire bouwkundige elementen van invloed op interactie werkomgeving
Onbruikbaar
Eventueel belemmerend voor de zichtbaarheid 4 / 11
Positie (centrale) bouwkundige faciliteiten van belang voor interactie
Positie bouwkundige faciliteiten van invloed op interactie
Belangrijk voor interactie, aangezien dat ook veelal plaatsvind bij faciliteiten
Redelijk belangrijk, middel of juist obstakel voor stimuleren interactie
Van belang voor mogelijkheid creëren centrale punten
Belangrijk, moet aansluiten bij beoogd concept
Van belang door invloed op routing en zichtbaarheid
Van belang door invloed op vrije indeelbaarheid en daarmee de diversiteit

Het bouwkundig stamien is van belang voor de aanpasbaarheid 
van de interactiestimulerende werkomgeving door de invloed op 
de ondersteuning van lay-out typen en daarmee de vrije 
indeelbaarheid.

Het bouwkundig stamien is van belang voor de aanpasbaarheid 
van de interactiestimulerende werkomgeving door de invloed op 
de ondersteuning van lay-out typen en daarmee diversificatie van 
werkplekken. Deze diversificatie is van invloed op de het  het 
stimuleren van interactie (direct en indirect door de invloed op het 
comfort en daardoor op de bruikbaarheid).

De posities van bouwkundige elementen (trappenhuizen, etc.) zijn 
van invloed op de aanpasbaarheid van de interactiestimulerende 
werkomgeving, daar deze van invloed zijn op de vrije 
indeelbaarheid van de werkomgeving en daarmee de routing en de 
zichtbaarheid.

De posities van bouwkundige faciliteiten (toiletten, pantry, etc.) 
zijn van invloed op de aanpasbaarheid van de 
interactiestimulerende werkomgeving, daar interactie ten dele 
plaats vindt rondom deze faciliteiten.

De vloerafmetingen zijn indirect van belang voor de interactie-
stimulerende werkomgeving door de invloed op de mogelijkheden 
om met verandering van programma (capaciteit) om te gaan. Dit 
raakt daarmee ook het comfort.
De vloerafmetingen zijn maar beperkt van belang voor de 
aanpasbaarheid van de interactiestimulerende werkomgeving door 
de beperkte invloed op de vrije indeelbaarheid daarmee 
mogelijkheden bij verandering van programma en configuratie.

Het bouwkundig stamien is van belang voor de aanpasbaarheid 
van de interactiestimulerende werkomgeving door de invloed op 
de routing en de zichtbaarheid van de medewerkers.

Frequentie

De vloerafmetingen zijn van belang voor de aanpasbaarheid van 
de interactiestimulerende werkomgeving door de invloed op de 

dichtheid van de werkvloer en de zichtbaarheid van medewerkers.



Reacties respondenten Groepering naar primaire labels

Verhouding 
cluster t.o.v. 

totaalAspect Legenda

Typen & posities constructieve elementen Van invloed op routing en zichtbaarheid, daarmee indirect van belang voor stimuleren van kennisdeling 6 / 9
Mediaan 3,0 - 6 of meer

Range 4 Van belang voor de zichtbaarheid
Onbruikbaar 5
Eventueel belemmerend voor de zichtbaarheid 2 / 9
Van invloed op zichtbaarheid, obstakels en vrije indeelbaarheid
- 4
Beperkte van belang, door belang voor vrije indeelbaarheid voor diversiteit
Redelijk belangrijk, kan obstakel voor interactie vormen.
- 3
Belangrijk, moet aansluiten bij beoogd concept 1 / 9
Niet van relevant belang
Van belang door invloed op vrije indeelbaarheid en daarmee de diversiteit 2

1
Capaciteit installaties Zeker relevant wanneer grotere bijeenkomsten gebruikelijk zijn 6 / 10

Mediaan 3,0 -
Range 4 Belangrijk aspect door belang comfortabele werkplekken

Onbruikbaar
Belangrijk voor bruikbaarheid als gevolg van belang voor comfort 3 / 10
Door effect comfort werkplek op interactie indirect van belang
-
Door invloed comfort ook van invloed voor interactie
Beperkt effect, wellicht enkel nadelig indien niet toereikend
Door invloed op comfort werkomgeving van belang voor bruikbaarheid 1 / 10
Niet van belang zolang binnenklimaat comfortabel is
Beperkt belang voor aanpasbaarheid, afgesteld op max. verwachtte bezetting
Niet van belang, verhinderd de interne bewegingen niet

Regelbaarheid installaties Gerelateerd aan het comfort van de ruimte, indirect van belang voor het stimuleren interactie 8 / 9
Mediaan 3,5 -

Range 4 Belangrijk aspect door belang comfortabele werkplekken
Onbruikbaar
Belangrijk voor bruikbaarheid als gevolg van belang voor comfort 1 / 9
Door effect comfort werkplek op bruikbaarheid indirect van belang
-
Door comfort van invloed op interactie
Beperkt effect, wellicht enkel nadelig indien niet toereikend
Door invloed op comfort werkomgeving van belang voor bruikbaarheid
Niet van belang zolang binnenklimaat comfortabel is
Door belang voor het comfort van invloed op de bruikbaarheid
-

De typen en posities van constructieve elementen zijn van invloed 
op de aanpasbaarheid van de interactiestimulerende 
werkomgeving door de de invloed op de zichtbaarheid, routing, 
obstakels.
De typen en posities van constructieve elementen zijn van belang 
voor de aanpasbaarheid van de interactiestimulerende 
werkomgeving door de invloed op de vrije indeelbaarheid en 
daarmee de mogelijke diversificatie van de werkomgeving. Deze 
diversiteit aan werkplekken is van belang voor het stimuleren van 
de interactie.

De capaciteit van de installaties is indirect van belang voor de 
interactiestimulerende werkomgeving door de invloed op het 
comfort van de werkomgeving en daarmee op de bruikbaarheid 
van de interactiestimulerende werkomgeving.

De capaciteit van de installaties is indirect van belang voor de 
interactiestimulerende werkomgeving door de invloed op het 
comfort van de werkomgeving en daarmee op de bruikbaarheid 
van de interactiestimulerende werkomgeving.

De capaciteit van de installaties is van belang voor de 
aanpasbaarheid van de interactiestimulerende werkomgeving door 
de invloed op de mogelijkheden bij veranderend gebruik.

De regelbaarheid van de installaties is van belang voor de 
interactiestimulerende werkomgeving door de invloed op het 
comfort van de werkomgeving en daarmee op de bruikbaarheid 
van deze werkomgeving.

Frequentie

De typen en posities van constructieve elementen zijn niet van 
belang voor de aanpasbaarheid van de interactiestimulerende 
werkomgeving.

De capaciteit van de installaties is niet van belang voor de 
aanpasbaarheid  en bruikbaarheid van de interactiestimulerende 
werkomgeving zolang ze voorzien in een algeheel, comfortabel 
binnenklimaat. Deze moet worden afgestemd op de maximale 
verwachte bezetting.

De capaciteit van de installaties is niet van belang voor de 
aanpasbaarheid  en bruikbaarheid van de interactiestimulerende 
werkomgeving zolang ze voorzien in een algeheel, comfortabel 
binnenklimaat. Deze moet worden afgestemd op de maximale 
verwachte bezetting.

De toegepaste installatieconcepten zijn niet van belang voor de 
aanpasbaarheid  en bruikbaarheid van de interactiestimulerende 
werkomgeving zolang ze voorzien in een algeheel, comfortabel 
binnenklimaat.



Reacties respondenten Groepering naar primaire labels

Verhouding 
cluster t.o.v. 

totaalAspect Legenda

Aanpasbaarheid installaties Relevant bij veranderend programma en rol van het kantoor naar het faciliteiten van ontmoeting 4 / 8
Mediaan 3,5 Moet voorzien in bruikbaar niveau. Verder aanpasbaarheid niet van belang 6 of meer

Range 4 Belangrijk aspect door belang comfortabele werkplekken
Onbruikbaar 5
Door belang voor verdeelbaarheid/indeelbaarheid belang voor diversificatie
Door effect op comfort werkplek en vrije indeelbaarheid indirect van belang 3 / 8
- 4
Van belang voor aanpassingen configuratie/programma
-
- 1 / 8 3
Belangrijk om concept/bruikbaarheid in stand te houden bij veranderingen
Invloed op mogelijkheden bij verandering
- 2

1
Aanpasbaarheid invulling Belangrijk bij het maken en aanpassen van centrale ontmoetingspunten 4 / 8

Mediaan 4,0 -
Range 4 -

Onbruikbaar
Door belang voor verdeelbaarheid/indeelbaarheid belang voor diversificatie 2 / 8
Belangrijk, sterk gerelateerd aan lay-out typen
-
Als gevolg van diversiteit en comfort ook van belang voor interactie 2 / 8
Bepalend voor mogelijkheden creëren punten voor interactie
-
Belangrijk om concept/bruikbaarheid in stand te houden bij veranderingen
Gelet op snelle verandering beter open invulling dan aanpasbare invulling
Van belang voor aanpassen/verbeteren interactie binnen de werkomgeving

Bouwfysische eigenschappen invulling Indirect van belang als gevolg van het comfort van de faciliteiten die de interactie stimuleren 10 / 10
Mediaan 4,0 -

Range 3 -
Onbruikbaar
Als gevolg van comfort bepalend voor kennisdeling
Belangrijk voor comfort werkplek, al kan overlast vaak anders opgelost worden
-
Door belang comfort van belang voor bruikbaarheid ruimte
Door belang comfort werkplek op bruikbaarheid van belang
Door invloed op comfort werkomgeving van belang voor bruikbaarheid
Door belang bruikbaarheid en comfort van invloed op stimuleren interactie
Van belang voor de werkplek door invloed comfort op bruikbaarheid
Indirect van belang door invloed comfort op interactie

De aanpasbaarheid van de invulling is van belang voor de 
aanpasbaarheid van de interactiestimulerende werkomgeving door 
de invloed op de vrije indeelbaarheid en daarmee op de mogelijke 
diversiteit binnen de werkvloer. Deze diversiteit heeft een 
positieve invloed op de interactie.

De aanpasbaarheid van installaties is (indirect) van belang voor de  
interactiestimulerende werkomgeving door de invloed op de vrije 
indeelbaarheid en daarmee op de diversiteit van de werkplek en 
ook op het comfort van de werkplek en daarmee op de 
bruikbaarheid van de werkomgeving.
De aanpasbaarheid van de installaties is van belang voor de 
aanpasbaarheid van de interactiestimulerende werkomgeving door 
de mogelijkheden bij verandering van gebruik, programma en 
configuratie.
De aanpasbaarheid van de installaties is van beperkt belang voor 
de aanpasbaarheid van de interactiestimulerende werkomgeving. 
Deze installaties moet voorzien in een algeheel bruikbaar 
binnenklimaat, verdere aanpasbaarheid is dan niet van belang.

De bouwfysische eigenschappen van de invulling zijn van belang 
voor de interactiestimulerende werkomgeving door de invloed op 
het comfort vande werkomgeving en daarmee op de bruikbaarheid 
van de werkomgeving.

De aanpasbaarheid van de invulling is van belang voor het in stand 
houden van de iinteractiestimulerende werkomgeving bij 
verandering van gebruik, programma en configuratie.

Frequentie



Reacties respondenten Groepering naar primaire labels

Verhouding 
cluster t.o.v. 

totaalAspect Legenda

Locatietype - 3 / 10
Mediaan 4,0 - 6 of meer

Range 4 Erg belangrijk voor bruikbaarheid en behoud 'courante waarde' gebouw
Onbruikbaar 5
Locatie minder van belang, zolang gebouw maar goed is 3 / 10
Van groot belang voor kennisuitwisseling met andere bedrijven
Niet van belang voor maatregelen van 'het nieuwe werken' 4
Door belang comfort van belang voor interactie 2 / 10
Positief zijn voor interactie, door invloed op voorzieningen en bereikbaarheid
Van belang door invloed op voorzieningen nabij locatie en bereikbaarheid 3
Mogelijk van belang voor courante waarde gebouw, niet voor bruikbaarheid
Van invloed op voorzieningen nabij en daarmee op diversiteit voor interactie 2 / 10
Door invloed van omgeving van belang voor interactie 2

1

Voorzieningen nabij locatie - 4 / 9
Mediaan 3,5 -

Range 4 Aspect van belang als gevolg van invloed comfort werkplek
Onbruikbaar
Door comfort belangrijk voor bruikbaarheid, ook voor externe mogelijkheden 3 / 9
Van belang voor interactie in voorzieningen nabij locatie
Niet van belang voor 'het nieuwe werken', indien faciliteiten op locatie voorzien
Door belang comfort van belang voor interactie 2 / 9
Positief voor interactie (mogelijkheid tot (informeel) ontmoeten)
Door invloed op comfort werkomgeving zeer van belang voor bruikbaarheid
Niet van belang, zolang het concept en de voorzieningen intern maar goed zijn
Van belang door bieden diversiteit aan plekken voor interactie
-

Bereikbaarheid - 3 / 9
Mediaan 4,0 -

Range 3 Erg belangrijk voor bruikbaarheid en behoud 'courante waarde' gebouw
Onbruikbaar
Moet goed zijn, mobiliteit belangrijk onder HNW 3 / 9
Bereikbaarheid belangrijk, mag geen obstakel vormen
-
Door belang comfort van belang voor interactie 2 / 9
Positief voor interactie (mogelijkheid tot eenvoud ontmoeten)
Van belang voor bruikbaarheid, gelet op mobiliteit als uitgangspunt
Niet van belang, bereikbaarheid is algemeen overal redelijk 1 / 9
Van belang voor bruikbaarheid werkplek, zeker bij transformatie ontmoeting
Door invloed comfort van belang voor stimuleren interactie

De bereikbaarheid is van belang voor de bruikbaarheid van de 
interactiestimulerende werkomgeving, aangezien mobiliteit een 
speerpunt is van 'het nieuwe werken'.

Het locatietype van belang voor de flexibiliteit van het 
bedrijfsvastgoed, maar is van beperkt belang voor de interne 
organisatie van de werkprocessen. Zeker als het gebouw zelf 
geschikt is.

De bereikbaarheid van de locatie is niet/beperkt invloed op het 
comfort van de werkomgeving. De bereikbaarheid is immers 
overal relatief bruikbaar te noemen.

Het locatietype is (indirect) van belang voor de 
interactiestimulerende werkomgeving door de invloed op het 
comfort van de werkomgeving en daarmee op de bruikbaarheid 
van de werkomgeving.

Het locatietype is van belang voor de interactiestimulerende 
werkomgeving doordat het bepalend is voor de nabijheid van 
belangrijke, andere bedrijven.

Het locatietype is van belang voor de interactiestimulerende 
werkomgeving doordat het van invloed is op de voorzieningen in 
de omgeving en de bereikbaarheid.

De voorzieningen nabij de locatie zijn indirect van belang voor de 
interactiestimulerende werkomgeving door de invloed op het 
comfort van de werkomgeving en daarmee op de bruikbaarheid 
van de werkomgeving.
De voorzieningen nabij de locatie zijn van belang voor de 
bruikbaarheid van de interacitestimulerende werkomgeving door 
de mogelijkheden die de omgeving biedt tot interactie.
De voorzieningen nabij de locatie zijn niet van belang voor de 
interactiestimulerende werkomgeving, zeker wanneer de interne 
faciliteiten voldoen.

De bereikbaarheid is indirect van belang voor de de 
interactiestimulerende werkomgeving door de de invloed op het 
comfort van de werkomgeving en daarmee op de bruikbaarheid 
van de werkomgeving.

De bereikbaarheid is van belang voor de bruikbaarheid van de 
interactiestimulerende werkomgeving, doordat deze geen  obstakel 
mag vormen voor de interactie.

Frequentie



Reacties respondenten Groepering naar primaire labels

Verhouding 
cluster t.o.v. 

totaalAspect Legenda

Vrije indeelbaarheid gebouw/ruimte Belangrijk voor het veranderen van interne interactiegebieden 8 / 10
Mediaan 4,5 - 6 of meer

Range 3 Van groot belang vanuit mixed-use gebruik en verandering
Onbruikbaar 5
Belangrijkste uitgangspunt 2 / 10
Hangt samen met AGW, van belang voor programma en configuratiewijzigingen 
- 4
Van belang door invloed comfort en diversiteit werkplekken
Van grootste belang voor in stand houden interactie bij verandering
Van belang voor mogelijkheden bij verandering programma en configuratie 3
Door belang voor bruikbaarheid en comfort ook van belang voor interactie
Van belang voor in stand houden interactie bij verandering
Van belang, vrije indeelbaarheid bepalend voor bruikbaarheid en verandering 2

1
Algehele aanpasbaarheid Belangrijk voor het veranderen van interne interactiegebieden 5 / 10

Mediaan 4,0 -
Range 3 Van groot belang vanuit mixed-use gebruik en verandering

Onbruikbaar
Belangrijk als gevolg van vrije indeelbaarheid als uitgangspunt 3 / 10
Hangt samen met AG, van belang voor programma en configuratiewijzigingen 
-
Door belang voor comfort van de werkplek van belang voor interactie
Door invloed vrije indeelbaarheid van belang voor eventuele veranderingen
Van belang voor in stand houding bij verandering programma en configuratie 2 / 10
Door belang voor bruikbaarheid en comfort ook van belang voor interactie
Van belang door invloed op vrije indeelbaarheid
Beperkt belang, eventuele veranderingen voornamelijk opvangen in concept

De vrije indeelbaarheid is van belang voor de aanpasbaarheid van 
de interactiestimulerende werkomgeving door de invloed op de 
mogelijkheden bij verandering van gebruik, programma en 
configuratie.
De vrije indeelbaarheid is van belang voor de aanpasbaarheid van 
de interactiestimulerende werkomgeving door de invloed op het 
comfort van de werkomgeving en daarmee op de bruikbaarheid 
van de werkomgeving en ook door de invloed op de mogelijke 
diversiteit aan werkplekken en daarmee de bruikbaarheid van de 
interactiestimulerende werkomgeving.

De algehele aanpasbaarheid is van belang voor de aanpasbaarheid 
van de interactiestimulerende werkomgeving door de invloed op 
het comfort van de werkomgeving en daarmee op de bruikbaarheid 
van de werkomgeving.

De algehele aanpasbaarheid is van belang voor de aanpasbaarheid 
van de interactiestimulerende werkomgeving door de invloed de 
mogelijkheden bij verandering van gebruik, programma en 
configuratie.
De algehele aanpasbaarheid is indirect van belang voor de 
aanpasbaarheid van de interactiestimulerende werkomgeving door 
de invloed de vrije indeelbaarheid en daarmee op de 
mogelijkheden bij verandering van gebruik, programma en 
configuratie.

Frequentie



!

!

Op!basis!van!de!nominale!en!ordinale!dataYanalyse!kunnen!de!volgende!constateringen!worden!geformuleerd:!
!
Het!eerste!aspect!dat!van!belang!geacht!is!de!gebouwvorm!(mediaan&4,0;&range&2I5).!Het!merendeel!van!de!
respondenten! (10/12)! geeft! aan! dat! de! gebouwvorm! van! belang! is! voor! de! interactieYstimulerende!
werkomgeving! doordat! deze! van! invloed! is! op! de! zichtbaarheid,! dichtheid,! routing! en!
positioneringsmogelijkheden! van! werkplekken.! Een! zo! compact! mogelijke! gebouwvorm,! zonder! fysieke!
obstakels,!heeft!hier!de!voorkeur.!
!
Het! volgende! aspect! is! de! ondersteuning! van! verschillende! lay;out! typen! (mediaan& 4,0;& range& 1I5).! De!
motivatie!van!de!respondenten! is!drieledig;!4!van!de!12!respondenten!geven!aan!dat!de!ondersteuning!van!
verschillende! layYout! typen! van! invloed! is! op! de! routing! en! zichtbaarheid! van! medewerkers.! 4! van! de! 12!
respondenten! geven! aan! dat! de! ondersteuning! van! verschillende! layYout! typen! van! invloed! is! de!
mogelijkheden!bij!veranderingen!van!programma.!3!van!de!12!respondenten!geven!aan!dat!de!ondersteuning!
van! verschillende! layYout! typen! van! invloed! is! op! het! comfort! van! de! werkomgeving! en! daardoor! op! de!
bruikbaarheid!van!deze!werkomgeving.!Zowel!een!openY,!als!een!gesloten!layYout!en!een!combinatie!van!beide!
moet!ondersteund!worden!om!de!diversiteit!aan!interactie!adequaat!te!ondersteunen.!
!
Het!volgende!aspect!is!de!verkavel;!en!verdeelbaarheid!(mediaan&4,0;&range&2I5).!5!van!de!11!respondenten!
geeft!aan!dat!de!verkavelY!en!verdeelbaarheid!van!belang!is!om!veranderingen!van!capaciteit!op!te!vangen!en!
zo!de!gewenste!dichtheid!te!behouden.!De!overige!motivaties!van!de!respondenten!verschillen!sterk!en!hieruit!
kunnen! geen! conclusies! getrokken!worden.! Dit! is! enigszins! opvallend! aangezien! dit! aspect! wel! consequent!
beoordeeld!wordt,!gelet!op!de!relatief!smalle!range.!
!
Het!volgende!aspect!is!het!bouwkundig!stramien!(mediaan&4,0;&range&1I5).!7!van!de!9!respondenten!geeft!aan!
dat!het!bouwkundig!stramien!van!invloed!is!op!de!ondersteuning!van!verschillende!layYout!typen,!al!refereert!
4! van! de! 9! respondenten! vervolgens! naar! de! invloed! op! de! mogelijkheden! bij! veranderingen! van! het!
programma!en!3!van!de!9!respondenten!naar!de!daarop!volgende!invloed!naar!de!vrije!indeelbaarheid!en!zo!
op!de!mogelijkheden!bij!verandering!van!gebruik,!programma!en!configuratie.!
!
Het!volgende!aspect!is!de!vloerafmetingen!(mediaan&4,0;&range&1I5).!8!van!de!10!respondenten!geeft!aan!dat!
de! vloerafmetingen! van! belang! zijn! voor! de! aanpasbaarheid! van! de! interactieYstimulerende! werkomgeving!
door! de! invloed! op! de! dichtheid! van! de!werkvloer.! Een! hogere! dichtheid! is! beter! voor! het! stimuleren! van!
interactie! (binnen! een! bedrijfsspecifieke! bandbreedte).! 3! van! deze! 8! respondenten! geeft! daarbij! aan! dat!
vloerafmetingen!van!invloed!zijn!op!de!mogelijkheden!om!met!verandering!van!capaciteit!om!te!gaan.!Hierbij!
heeft!het!de!voorkeur!om!overcapaciteit!te!creëren!binnen!de!afmetingen!de!werkvloer!en!daarmee!eventuele!
verdichting!mogelijk! te!maken.! 5! van! deze! 8! respondenten! koppelt! de! vloerafmetingen! vervolgens! aan! de!
bruikbaarheid!van!de!interactieYstimulerende!werkomgeving.!!
!
Het! volgende! aspect! is! de! posities! van! bouwkundige! elementen! (mediaan& 4,0;& range& 3I5).! 7! van! de! 11!
respondenten!geven!aan!dat!de!posities!van!bouwkundige!elementen!van!invloed!is!op!de!bruikbaarheid!van!
de!interactieYstimulerende!werkomgeving!aangezien!de!beoogde!interactie!veelal!nabij!deze!elementen!plaats!
vind.!Centrale!bouwkundige!voorzieningen!bennen!dan!ook!de!voorkeur.! In! lijn!met!dit!perspectief! geven!4!
van! de! 11! respondenten! aan! dat! de! posities! van! bouwkundige! elementen! van! invloed! zijn! op! de! vrije!
indeelbaarheid!en!daardoor!op!de!mogelijkheden!om!een! interactieYstimulerende!werkomgeving! in!stand!te!
houden!bij!verandering.!!
!



!

Het!volgende!aspect!is!de!typen!en!posities!van!constructieve!elementen!(mediaan&3,0;&range&1I5).!6!van!de!9!
respondenten! geeft! aan! dat! de! typen! en! posities! van! constructieve! elementen! van! invloed! zijn! op! de!
bruikbaarheid!van!de! identiteitYversterkende!werkomgeving!door!de! invloed!op!de!zichtbaarheid,!routing!en!
eventuele! obstakels! die! ze! vormen.! Dragende! gevels,! eventueel! aangevuld! met! kolommen! hebben! de!
voorkeur.!Verdiepingen!moeten!zo!veel!mogelijk!gemeden!worden.!In!lijn!met!dit!perspectief!geven!2!van!de!9!
respondenten! aan! dat! de! typen! en! posities! van! constructieve! elementen! van! invloed! zijn! op! de! vrije!
indeelbaarheid!en!daardoor!op!de!mogelijkheden!om!een! interactieYstimulerende!werkomgeving! in!stand!te!
houden!bij!verandering.!
!
Het!volgende!aspect!is!de!capaciteit!van!de! installaties!(mediaan&3,0;&range&1I5).!6!van!de!10!respondenten!
geeft!aan!dat!de!capaciteit!van!de!installaties!van!invloed!is!op!het!comfort!van!de!werkomgeving!en!daarmee!
op!de!bruikbaarheid!van!de!interactieYstimulerende!omgeving.!3!van!de!10!respondenten!geven!echter!aan!dat!
de! capaciteit! van! de! installaties! niet! van! belang! is! wanneer! de! installatie! simpelweg! voorziet! in! een!
comfortabel! binnenklimaat.! Dit! verklaart! de! lage! beoordeling! en! de! brede! range.! Deze! capaciteit! moet!
afgestemd!zijn!op!de!maximale!verwachtte!bezetting,!ook!gelet!op!het!beoogd/mogelijk!gebruik.!
!
Het!volgende!aspect!is!de!regelbaarheid!van!de!installaties!(mediaan&3,5;&range&1I5).!8!van!de!9!respondenten!
geeft! aan! dat! de! regelbaarheid! van! de! installaties! van! invloed! is! op! het! comfort! van! de!werkomgeving! en!
daarmee! op! de! bruikbaarheid! van! de! interactieYstimulerende! werkomgeving.! Ondanks! deze! relatief! breed!
gedragen! motivatie! wordt! het! belang! wat! hieraan! gekoppeld! wordt! verschillend! beoordeeld,! gelet! op! de!
relatief!brede!range.!Regelbaarheid!van!installaties!op!een!zo!klein!mogelijk!niveau!heeft!hier!de!voorkeur.!
!
Het! volgende! aspect! is! de! aanpasbaarheid! van! de! installaties! (mediaan& 3,5;& range& 1I5).! 7! van! de! 8!
respondenten!geven!aan!dat!de!aanpasbaarheid!van!de!installaties!van!invloed!is!(op!de!vrije!indeelbaarheid!
(4/8)!en!daarmee)!op!de!mogelijkheden!bij!verandering!van!gebruik,!programma!en!configuratie.!
!
Het!volgende!aspect!is!de!aanpasbaarheid!van!de!invulling!(mediaan&4,0;&range&1I5).!4!van!de!8!respondenten!
geven!aan!dat!de!aanpasbaarheid!van!de!invulling!van!invloed!is!op!de!ondersteuning!van!verschillende!layYout!
typen!en!daarmee!op!de!bruikbaarheid!van!de! interactieYstimulerende!werkomgeving.!De!4!van!de!8!andere!
respondenten! geven! echter! aan! dat! de! aanpasbaarheid! van! de! invulling! van! invloed! is! (op! de! vrije!
indeelbaarheid! (4/8)! en! daarmee)! op! de! mogelijkheden! bij! verandering! van! gebruik,! programma! en!
configuratie.!
!
Het! volgende! aspect! is! de! bouwfysische! eigenschappen! van! de! invulling! (mediaan& 4,0;& range& 2I5).! De!
respondenten! zijn! unaniem! (10/10)! van! mening! dat! de! bouwfysische! eigenschappen! van! de! invulling! van!
invloed! zijn! op! het! comfort! van! de! werkomgeving! en! daarmee! op! de! bruikbaarheid! van! de! interactieY
stimulerende! werkomgeving.! Gescheiden! bouwonderdelen! met! goede! akoestische! isolatie! hebben! de!
voorkeur,!zoals!bijvoorbeeld!zoals!een!doorlopend!akoestisch!plafond.!
!
Het!volgende!aspect!is!het!locatietype!(mediaan&4,0;&range&1I5).!6!van!de!10!respondenten!geeft!aan!dat!het!
locatietype! van! invloed! is! op!de! voorzieningen!nabij! de! locatie! en!de!bereikbaarheid! ervan.!Hierdoor! is! het!
locatietype!vervolgens!van!invloed!op!het!comfort!van!de!werkomgeving!en!daarmee!op!de!bruikbaarheid!van!
de!interactieYstimulerende!werkomgeving.!Representatieve!locaties!met!goede!bereikbaarheid!en!in!de!buurt!
van!voorzieningen!hebben!de!voorkeur.!
!
Het!volgende!aspect!is!de!voorzieningen!nabij!de! locatie!(mediaan&3,5;&range&1I5).!7!van!de!9!respondenten!



!

!

geeft!aan!dat!de!voorzieningen!nabij!de!locatie!van!invloed!zijn!op!(het!comfort!van!de!werkomgeving!(4/9)!en!
daarmee! op)! de! bruikbaarheid! van! de! interactieYstimulerende! werkomgeving.! Het! gaat! hierbij! zowel! om!
horecavoorzieningen!als!om!bijvoorbeeld!postkantoor,!bank,!supermarkt!etc.!
!
Het!volgende!aspect! is!de!bereikbaarheid!van!de! locatie!(mediaan&4,0;&range&2I5).!6!van!de!9!respondenten!
geeft!aan!dat!de!bereikbaarheid!van!de!locatie!van!invloed!is!op!(het!comfort!van!de!werkomgeving!(3/9)!en!
daarmee! op)! de! bruikbaarheid! van! de! interactieYstimulerende!werkomgeving,! zeker! gelet! op! de! nadruk! op!
mobiliteit!onder!‘Het!Nieuwe!Werken’.!Het!gaat!hierbij!zowel!om!de!bereikbaarheid!met!de!auto!als!met!het!
openbaar!vervoer!en!in!het!bijzonder!ook!de!parkeercapaciteit/Ygelegenheid.!
!
Het!volgende!aspect!is!de!vrije!indeelbaarheid!van!het!gebouw/de!ruimte!(mediaan&4,5;&range&2I5).!8!van!de!
10! respondenten! is! van!mening! dat! de! vrije! indeelbaarheid! van! groot! belang! is! voor! de!mogelijkheden! om!
verandering! van! gebruik,! programma! en! configuratie! op! te! vangen.! Opvallend! is! dat! het! belang! van! vrije!
indeelbaarheid!hoger!wordt! ingeschat!voor!de! interactieYstimulerende!werkomgeving!dan!bijvoorbeeld!voor!
de!activiteitYgerelateerde!werkomgeving.!
!
Het!laatste!aspect!is!de!algehele!aanpasbaarheid!(mediaan&4,0;&range&2I5).!8!van!de!10!respondenten!is!van!
mening! dat! de! algehele! aanpasbaarheid! van! invloed! is! op! de! mogelijkheden! bij! verandering! van! gebruik,!
programma!en!configuratie.!5!van!de!10!respondenten!ziet!dit!als!een!direct!gevolg,!3!van!de!10!respondenten!
ziet!dit!echter!als!een!indirect!gevolg!door!de!invloed!op!de!vrije!indeelbaarheid.!
! !



!

!

Bijlage!7!
DataYverwerking!voor!een!identiteitYversterkende!werkomgeving! !



!

Nominale!en!ordinale!data;analyse!voor!de!aanpasbaarheid!van!een!identiteit;versterkende!werkomgeving!
Respondenten! is! gevraagd! naar! het!
belang! dat! zij! hechten! aan! de!
verschillende!aspecten!die!van!invloed!
zijn! op! de! flexibiliteit! van! het!
bedrijfsvastgoed! voor! de!
aanpasbaarheid! van! een! identiteitY
versterkende! werkomgeving,! ten!
behoeve! van! verandering! van!
gebruik(er),! capaciteit,! programma!en!
configuratie.! Tabel! 21! geeft!de! scores!
weer!die!aan!dit!belang!zijn!gekoppeld.!
Daarnaast! is! respondenten! gevraagd!
naar! hun! visie! op! de! praktische!
uitwerking!van!deze!relatie!en!hun!kijk!
op! eventuele! verbanden.! De!
resulterende! nominale! data! (met! een!
score! van! 3! en! hoger)! zijn!
geanalyseerd!en!geclusterd:! !

Tabel 21 - Overzicht van de scores, gekoppeld aan de mate van belang van de 
aspecten van invloed op de flexibiliteit van het bedrijfsvastgoed voor de 
aanpasbaarheid van een identiteit-versterkende werkomgeving. 



Reacties respondenten Groepering naar primaire labels

Gebouwvorm Enkel van belang voor de bedrijfscultuur 5 / 12
Mediaan 4,0 Voornamelijk afhankelijk van architectuur en van invloed op imago 6 of meer

Range 4 Van invloed op imago
Onbruikbaar 3 / 12 5
Invloed op imago en bedrijfscultuur, zachte aspecten en architectuur
Van belang voor het imago, bedrijfscultuur zit meer vanbinnen
Sterke relatie met flexibiliteit, beperkte relatie met werkprocessen 2 / 12 4
Niet van belang, draait om inbouw
Beperkt, (aanpasbare) uitstraling zit primair van binnen
Door bijvoorbeeld transparantie ook van invloed op identiteit (imago & cultuur) 1 / 12 3
Belangrijk, gebouwvorm straalt uit wie/wat de organisatie is
Van belang voor identiteit, moet coherent zijn met de uitstraling
Van belang, gebouwvorm moet interessante, dynamische uitstraling steunen 1 / 12 2

1

Ondersteuning verschillende lay-out typen Enkel voor van belang voor de bedrijfscultuur 4 / 11
Mediaan 4,0 Bepaalde lay-out typen kunnen bijdrage leveren

Range 4 Belangrijk aspect, door belang comfortabele werkplekken
Onbruikbaar
Diversiteit gebieden beïnvloedt identiteit en versterkt bedrijfscultuur 3 / 11
Identiteit (bedrijfscultuur) hangt af van lay-out, moet veranderd kunnen worden
Zie comfort, echter afhankelijk van interne inrichting/afwerking
Niet van belang, draait om inbouw
Belangrijk, bepalend voor identiteit (imago en bedrijfscultuur) 2 / 11
Door bijvoorbeeld transparantie ook van invloed op identiteit (imago & cultuur)
Belangrijk, direct als gevolg van bruikbaarheid, indirect als gevolg van comfort
Niet van belang voor de identiteit van de werkomgeving
Zeer van belang, de indeling zegt iets over de organisatie en bepaald de identiteit 2 / 11

Verkavel- en verdeelbaarheid gebouw/ruimte - 4 / 9
Mediaan 3,0 -

Range 4 Belangrijk aspect, door belang comfortabele werkplekken
Onbruikbaar
Van belang voor creëren diversiteit aan gebieden, daardoor voor identiteit 3 / 9
Minder van belang, te dicht of dun bezaaid kantoor is nadelig voor identiteit
Sterke relatie met flexibiliteit, beperkte relatie met werkprocessen
Niet van belang, draait om inbouw
Belang, verdunning heeft negatief effect op identiteit 2 / 9
Belang is case-specifiek
Alleen case-specifiek mogelijk van invloed op de identiteit
Van belang, door invloed op indeling, moet consistent zijn met het concept
-

Verhouding 
cluster t.o.v. 

totaal

De gebouwvorm is van belang voor de aanpasbaarheid van de 
identiteit van de werkomgeving en is van invloed op het imago. 
De bedrijfscultuur wordt beinvloed door interne zaken.
De gebouwvorm is niet van belang voor de aanpasbaarheid van de 
identiteitversterkende werkomgeving, dit gebeurt binnen het 
gebouw.

De verkavel- en verdeelbaarheid is van invloed op de dichtheid 
van de werkvloer en daarmee op het comfort van de 
werkomgeving. Hierdoor is dit aspect van belang voor de 
bruikbaarheid van de identiteit-versterkende werkomgeving.
De verkavel- en verdeelbaarheid is (case-specifiek) van invloed op 
de identiteitversterkende werkomgeving door de invloed op 
gebruik, programma en configuratie. Deze moet consistent zijn 
met de beoogde uitstraling. 
De verkavel- en verdeelbaarheid is niet van belang voor de 
aanpasbaarheid van de identiteitversterkende werkomgeving, dit 
zit in de invulling.

Aspect

De gebouwvorm is van belang voor de aanpasbaarheid van de 
identiteit van de werkomgeving, voor zowel  imago als bedrijfs-
cultuur. De gebouwvormt hangt samen met de architectuur.

De gebouwvorm is van invloed op de flexibiliteit van het 
bedrijfsvastgoed, maar niet van invloed op de interne organisatie 
van bedrijfsprocessen.

De gebouwvorm is van belang voor de aanpasbaarheid van de 
identiteit van de werkomgeving en is van invloed op 
bedrijfscultuur.

De ondersteuning van verschillende lay-out typen is van belang 
voor de aanpasbaarheid van de identiteitversterkende 
werkomgeving omdat het van invloed is op de diversiteit binnen 
de werkomgeving en dit van invloed is op de bedrijfscultuur.
De ondersteuning van verschillende lay-out typen is van belang 
voor de aanpasbaarheid van de identiteitversterkende 
werkomgeving omdat de identiteit voor zowel imago als 
bedrijfscultuur hier van afhankelijk is.
De ondersteuning van verschillende lay-out typen is indirect van 
belang voor de identiteitversterkende werkomgeving door de 
invloed op het comfort van de werkomgeving en daarmee 
vervolgens voor de identiteit van de werkomgeving.
De ondersteuning van verschillende lay-out typen is niet van 
belang voor de identiteitversterkende werkomgeving, dit gebeurt 
binnen het gebouw.

Frequentie

Legenda



Reacties respondenten Groepering naar primaire labels

Verhouding 
cluster t.o.v. 

totaalAspect Legenda

Bouwkundig stramien - 3 / 7
Mediaan 3,0 - 6 of meer

Range 3 -
Onbruikbaar 5
- 2 / 7
Identiteit wordt deels beïnvloed door comfort werkplek
Door invloed op lay-outs van invloed op diversiteit plekken en daarmee identiteit 4
Niet van belang, draait om inbouw 1 / 7
Indirect van belang voor lay-out en vervolgens identiteit
Van invloed op de ondersteuning lay-out typen en daardoor indirect van belang 3
-
Van belang, door invloed op indeling, moet consistent zijn met het concept 1 / 7
Door invloed op vrije indeelbaarheid van belang voor indeling en identiteit 2

1
Posities bouwkundige elementen Van invloed op de routing en daarmee indirect van belang voor het imago 3 / 10

Mediaan 3,5 -
Range 4 Facilitaire bouwkundige elementen van invloed op identiteit werkomgeving

Onbruikbaar
- 3 / 10
Indirect van belang voor identiteit als gevolg effect comfort op identiteit
Positie bouwkundige faciliteiten van invloed op identiteit
Niet van belang, draait om inbouw 2 / 10
Positionering kan gebruikt worden om identiteit te beïnvloeden.
Van invloed op transparantie van de werkvloer en daarmee op de identiteit
Belangrijk, moet aansluiten bij beoogd concept 1 / 10
Van belang, moet in lijn zijn met het beoogd concept
Van belang door invloed op vrije indeelbaarheid en daarmee de diversiteit

1 / 10

Toegepaste installatieconcepten Uitstraling van de installatieconcepten zijn van belang 4 / 9
Mediaan 3,5 Mogelijk duurzaamheid te gebruiken bij het versterken van identiteit

Range 3 Belangrijk aspect door belang comfortabele werkplekken
Onbruikbaar
- 4 / 9
Van belang door invloed op vrije indeelbaarheid en comfort
-
Niet van belang, draait om inbouw
Beperkt effect, wellicht enkel nadelig indien niet toereikend 1 / 9
Beperkt van invloed op de identiteit van de werkomgeving
Mogelijk van belang bij promoten duurzaamheid
-
Van groot belang, slecht klimaat negatief voor identiteit

Frequentie

De posities van bouwkundige elementen zijn niet van belang voor 
de identiteitversterkende werkomgeving, dit gebeurt binnen het 
gebouw.

De posities van bouwkunidge elementen zijn van belang voor de 
aanpasbaarheid van de identiteitversterkende werkomgeving door 
de invloed op de vrije indeelbaarheid en daarmee de diversiteit. 
Deze diversiteit is positief voor de identiteit. 
De positities van facilitaire bouwkundige elementen (toiletten, 
pantry's, etc.) zijn van invloed op de identiteit van de 
werkomgeving

Het bouwkundig stramien is niet van belang voor de 
aanpasbaarheid van de identiteitversterkende werkomgeving, dit 
zit in de invulling.

Het bouwkundig stramien is van invloed op de ondersteuning van 
verschillende lay-out typen en daarmee van belang voor de 
mogelijkheden bij verandering van gebruik, programma en 
configuratie.
Het bouwkundig stramien is van invloed op de vrije 
indeelbaarheid en daarmee van belang voor de mogelijkheden bij 
verandering van gebruik, programma en configuratie.
Het bouwkundig stramien is van invloed op de afmetingen van de 
werkomgeving en daarmee op het comfort van de werkomgeving. 
Het is daardoor van belang voor de bruikbaarheid van de 
identiteitversterkende werkomgeving.

De posities van bouwkundige elementen zijn van belang voor de  
identiteitversterkende werkomgeving omdat ze aan moeten sluiten 
op het beoogde concept.
De posities van bouwkundige elementen zijn indirect van belang 
voor de identiteitversterkende werkomgeving door de invloed op 
het comfort van de werkomgeving en daamee op de identiteit van 
deze werkomgeving.

De toegepaste installatieconcepten zijn niet van belang voor de 
identiteitversterkende werkomgeving, dit gebeurt binnen het 
gebouw.

De toegepaste installatieconcepten zijn indirect van belang voor de 
aanpasbaarheid van de identiteitversterkende werkomgeving door 
de invloed op het comfort van de werkomgeving en daardoor op 
de identiteit van de werkomgeving.
De toegepaste installatieconcepten zijn (beperkt) van belang voor 
de identiteitversterkende werkomgeving door de invloed van de 
uitstraling van de installatie op de identiteit (imago en 
bedrijfscultuur), bijvoorbeeld met duurzame installaties.



Reacties respondenten Groepering naar primaire labels

Verhouding 
cluster t.o.v. 

totaalAspect Legenda

Uitbreidingsmogelijkheden op locatie - 4 / 9
Mediaan 3,0 - 6 of meer

Range 4 Aspect van belang als gevolg van invloed comfort werkplek
Onbruikbaar 2 / 9 5
-
Beperkte relatie met organisatie werkproces
Mogelijk interessant om onderscheid aan te brengen (imago/bedrijfscultuur) 4
Mogelijkheid verschillende identiteiten creëren in verschillende bouwdelen 2 / 9
Liefst geringe fysieke aanpassingen, wel goed voor bruikbaarheid en comfort
Mogelijk belang voor flexibiliteit, niet te koppelen aan lossen maatregelen HNW 3
Mogelijk van belang, effect van uitbreiding echter veelal negatief voor concept 1 / 9
Door toepassing overcapaciteit en goede verkavelbaarheid niet van belang
Belang beperkt, mogelijk alleen bij specifieke gevallen en vastgoed in eigendom 2

1

Locatietype Belangrijk voor het creëren van een identiteit voor zowel imago als bedrijfscultuur 5 / 10
Mediaan 4,5 Zowel van belang voor imago als bedrijfscultuur, o.a. door kenmerken buren

Range 4 Erg belangrijk voor bruikbaarheid en behoud 'courante waarde' gebouw
Onbruikbaar
-
Van groot belang voor het imago 3 / 10
Niet van belang voor maatregelen van 'het nieuwe werken'
Van invloed op de identiteit 1 / 10
Locatietype van invloed op beeldvorming identiteit (imago)
- 1 / 10
Mogelijk van belang voor courante waarde gebouw, niet voor bruikbaarheid
Locatietype zeer van belang voor identiteit, met name imago
Door invloed van omgeving van belang voor identiteit

Voorzieningen nabij locatie - 4 / 8
Mediaan 4,0 -

Range 4 Aspect van belang als gevolg van invloed comfort werkplek
Onbruikbaar 2 / 8
-
-
Niet van belang voor 'het nieuwe werken', indien faciliteiten op locatie voorzien
Door belang comfort van belang voor identiteit
Locatie van invloed op beeldvorming identiteit (imago) 2 / 8
Van invloed op de identiteit van de werkomgeving, zowel imago en cultuur
Niet van belang, zolang het concept en de voorzieningen intern maar goed zijn
Van belang voor de identiteit (bedrijfscultuur)
Van belang door invloed zichtbaarheid en positie op identiteit

De uitbreidingsmogelijkheden op locatie zijn van belang voor de 
mogelijkheden bij verandering van capaciteit, indien de werkvloer 
niet verdicht kan worden door negatieve invloed op het comfort.
De uitbreidingsmogelijkheden op locatie zijn van invloed op de 
mogelijkheden om onderscheidt te maken tussen 
bedrijfsonderdelen en zijn dan van belang voor de mogelijkheden 
bij verandering van gebruik, programma en configuratie
De uitbreidingsmogelijkheden op locatie zijn niet van belang voor 
de identiteitversterkende werkomgeving, dit gebeurt binnen het 
gebouw.
De uitbreidingsmogelijkeden op locatie zijn niet van belang voor 
de mogelijkheden om met verandering van capaciteit om te gaan 
wanneer het gebouw voldoende overcapaciteit en een goede 
verkavel- en verdeelbaarheid heeft.

Het locatietype is van belang voor de bruikbaarheid van de 
identiteitversterkende werkomgeving, voor zowel identiteit voor 
het imago als de bedrijfscultuur en daarmee voor de bruikbaarheid 
en courante waarde. Dit bijvoorbeeld door de kenmerken van de 
bedrijven in de buurt.
Het locatietype is van belang voor de bruikbaarheid van de 
identiteitversterkende werkomgeving voor het imago.
Het locatietype is niet van belang voor de identiteitversterkende 
werkomgeving.

Frequentie

De voorzieningen nabij de locatie zijn van belang voor de 
bruikbaarheid van de identiteitversterkende werkomgeving voor 
het imago en de bedrijfscultuur. Bijvoorbeeld door zichtbaarheid.

De voorzieningen nabij de locatie zijn niet van belang voor de 
bruikbaarheid van de identiteitversterkende werkomgeving indien 
de interne faciliteiten voldoen.

Het locatietype is van belang voor de bruikbaarheid van de 
identiteitversterkende werkomgeving door de invloed op de 
courante waarde van het gebouw.

De voorzieningen nabij de locatie zijn indirect van belang voor de 
bruikbaarheid van de identiteitversterkende werkomgeving door 
de invloed op het comfort van de werkplek (mogelijke work/life-
balance) en daardoor op de bruikbaarheid van de 
identiteitversterkende werkomgeving.



Reacties respondenten Groepering naar primaire labels

Verhouding 
cluster t.o.v. 

totaalAspect Legenda

Bereikbaarheid Belangrijk voor de perceptie van bezoekers op de bereikbaarheid 4 / 9
Mediaan 4,0 - 6 of meer

Range 4 Erg belangrijk voor bruikbaarheid en behoud 'courante waarde' gebouw
Onbruikbaar 2 / 9 5
-
Bereikbaarheid van belang voor imago
- 2 / 9 4
Van invloed op de identiteit
Locatie van invloed op beeldvorming identiteit (imago)
Beperkt van invloed op de identiteit van de werkomgeving 1 / 9 3
Niet van belang, bereikbaarheid is algemeen overal redelijk
Van belang voor de identiteit (imago)
Door invloed comfort van belang voor identiteit werkomgeving 2

1
Vrije indeelbaarheid gebouw/ruimte - 2 / 7

Mediaan 3,0 -
Range 4 Van groot belang vanuit mixed-use gebruik en verandering

Onbruikbaar
Belangrijkste uitgangspunt 2 / 7
-
-
Niet van belang, draait om de invulling
- 2 / 7
Beperkt van invloed op de identiteit
Door belang voor bruikbaarheid en comfort ook van belang voor identiteit
Van belang voor in stand houden identiteit bij verandering 1 / 7
Van belang, moet in lijn zijn met uitstraling beoogd concept

Algehele aanpasbaarheid - 2 / 7
Mediaan 3,0 -

Range 4 Van groot belang vanuit mixed-use gebruik en verandering
Onbruikbaar 2 / 7
Belangrijk als gevolg van vrije indeelbaarheid als uitgangspunt
- 2 / 7
-
Niet van belang, draait om de invulling
- 1 / 7
Beperkt van invloed op de identiteit
Door belang voor bruikbaarheid en comfort ook van belang voor identiteit
Van belang door invloed op vrije indeelbaarheid
Beperkt belang, eventuele veranderingen voornamelijk opvangen in concept

De algehele aanpasbaarheid is invloed op de mogelijkheden bij 
verandering van gebruik, programma en configuratie .
De vrije indeelbaarheid is niet van belang voor de bruikbaarheid 
van de identiteitversterkende werkomgeving. Deze omgeving 
wordt beinvloed door de uitwerking van de invulling.
De algehele aanpasbaarheid is van invloed op het comfort van de 
werkomgeving en daarmee van belang voor de bruikbaarheid van 
de identiteit versterkende werkomgeving.

De algehele aanpasbaarheid is van belang voor de mogelijkheden 
bij verandering van gebruik, programma en configuratie door de 
invloed op de vrije indeelbaarheid.

De vrije indeelbaarheid is indirect van belang voor de 
bruikbaarheid van de identiteitversterkende indeling door de 
invloed op het comfort van de werkomgeving.

Frequentie

De bereikbaarheid van de locatie is indirect van belang voor de 
bruikbaarheid van de identiteitversterkende werkomgeving door 
de invloed op het comfort.
De bereikbaarheid van de locatie is niet/beperkt invloed op het 
comfort van de werkomgeving. De bereikbaarheid is immers 
overal relatief bruikbaar te noemen.

De vrije indeelbaarheid is van belang voor de bruikbaarheid van 
de identiteitversterkende werkomgeving doordat het 
mogelijkheden biedt om de invulling af te stemmen op het 
beoogde concept.
De vrije indeelbaarheid is van belang voor de bruikbaarheid van 
de identiteitversterkende werkomgeving doordat het 
mogelijkheden bij verandering van gebruik, programma en 
configuratie.
De vrije indeelbaarheid is niet van belang voor de bruikbaarheid 
van de identiteitversterkende werkomgeving. Deze omgeving 
wordt beinvloed door de uitwerking van de invulling.

De bereikbaarheid van de locatie is (beperkt) van belang voor de 
bruikbaarheid van de identiteitversterkende werkomgeving door 
de invloed op de identiteit (imago en bedrijfscultuur).
De bereikbaarheid van de locatie is van belang voor de 
bruikbaarheid van de identiteitversterkende werkomgeving door 
de invloed op het imago.



!

!

Op!basis!van!de!nominale!en!ordinale!dataYanalyse!kunnen!de!volgende!constateringen!worden!geformuleerd:!
!
Het! eerste! aspect! dat! van! belang! wordt! geacht! is! de! gebouwvorm! (mediaan& 4,0;& range& 1I5).! 9! van! de! 12!
respondenten! zijn! van! mening! dat! de! gebouwvorm! van! invloed! is! op! de! bruikbaarheid! voor! de! identiteitY
versterkende!werkomgeving.!De!gebouwvorm!vormt!veelal!een!beperkende! factor! voor!de!aanpasbaarheid,!
en!is!afhankelijk!van!de!architectuur.!5!van!deze!9!respondenten!geeft!aan!dat!de!gebouwvorm!van!invloed!is!
op! zowel! het! imago! als! de! bedrijfscultuur,! de! andere! respondenten! geven! aan! dat! de! gebouwvorm! slechts!
voor! een! van! deze! twee! relevant! is.! De! ideale! gebouwvorm! is! sterk! afhankelijk! van! de! identiteit! die! de!
organisatie!wil!uitstralen,!maar!moet!in!ieder!geval!in!lijn!zijn!met!deze!beoogde!identiteit.!
!
Het!volgende!aspect!is!de!ondersteuning!van!verschillende! lay;out!typen!(mediaan&4,0;&range&1I5).!4!van!de!
11! respondenten! geven! aan! dat! de! ondersteuning! van! verschillende! layYout! typen! van! invloed! is! op! de!
mogelijkheden!bij! verandering! van!programma.!3! van!de!11! respondenten!geven!aan!dat!de!ondersteuning!
van!verschillende!layYout!typen!van!invloed!is!op!de!interne!inrichting!en!dat!de!identiteit!hiervan!afhankelijk!is.!
Deze!motivaties!sluiten!elkaar!echter!niet!uit,!waardoor!er!een!breed!gedragen!visie!gevormd!kan!worden.!
!
Het! volgende!aspect! is!de!verkavel;!&! verdeelbaarheid! (mediaan&3,0;& range&1I5).! 4! van!de!9! respondenten!
geven!aan!dat!de!verkavelY!en!verdeelbaarheid!van!invloed!is!op!de!dichtheid!van!de!werkvloer!en!daarmee!op!
het!comfort!van!de!werkomgeving.!Het!comfort!van!de!werkomgeving!is!van!invloed!op!de!bruikbaarheid!van!
de!identiteit!versterkende!werkomgeving.!
!
Het!volgende!aspect! is!het!bouwkundig! stramien& (mediaan&3,0;& range&1I4).!3!van!de!7!respondenten!geven!
aan! dat! het! bouwkundig! stramien! van! invloed! is! op! de! ondersteuning! van! verschillende! layYout! typen.! 2!
andere! respondenten! geven! aan!dat! het! bouwkundig! stramien! van! invloed! is! op!de! vrije! indeelbaarheid! en!
daarmee!op!de!mogelijkheden!bij!verandering!van!gebruik,!programma!en!configuratie.!
!
Het! volgende! aspect! is! de! posities! van! bouwkundige! elementen! (mediaan& 3,5;& range& 1I5).! Hoewel! de!
uitgangspunten!van!de!motivaties!uiteen!lopen,!lijkt!de!grote!gemeenschappelijke!deler!te!zijn!dat!8!van!de!10!
respondenten!van!mening!zijn!dat!de!posities!van!bouwkundige!elementen!aan!moeten!sluiten!op!het!beoogd!
concept.!Deze!posities!van!bouwkundige!elementen!kunnen!dan!ook!beperkend!werken!op!de!mogelijkheden!
om!een!verandering!aan!te!brengen!aan!de!identiteit!van!de!werkomgeving.!3!van!deze!8!respondenten!gaan!
in! het! bijzonder! nog! in! op! de! rol! die! de! posities! van! bouwkundige! elementen! kan! spelen! op! de! vrije!
indeelbaarheid!en!daarmee!op!de!mogelijkheden!bij!verandering!van!programma.!
!
Het!volgende!aspect!is!de!toegepaste!installatieconcepten!(mediaan&3,5;&range&2I5).!4!van!de!9!respondenten!
geven!aan!dat!de!installatieconcepten!van!invloed!zijn!op!het!comfort!van!de!werkomgeving!en!daarmee!op!de!
bruikbaarheid! van!de! identiteitYversterkende!werkomgeving.! 4! van!de!9! andere! respondenten!geven!echter!
aan! dat! de! toegepaste! installatieconcepten! ook! direct! kunnen! bijdragen! aan! de! identiteit! van! de!
werkomgeving!door!bijvoorbeeld!de!duurzaamheid!te!promoten.!
!
Het! volgende! aspect! is! de! uitbreidingsmogelijkheden! op! locatie& (mediaan& 3,0;& range& 1I5).& 4! van! de! 9!
respondenten!geven!aan!dat!de!uitbreidingsmogelijkheden!op!locatie!van!invloed!zijn!op!de!mogelijkheden!bij!
verandering! van! capaciteit,! wanneer! verdere! verdichting! van! de!werkvloer! geen! optie! is! door! een! negatief!
effect!op!het!comfort!en!daarmee!de!bruikbaarheid!van!de!identiteitYversterkende!werkomgeving.!
!
Het!volgende!aspect!is!het!locatietype!(mediaan&4,5;&range&1I5).!8!van!de!10!respondenten!zijn!van!mening!dat!



!

het! locatietype! bijdraagt! aan! de! bruikbaarheid! van! de! identiteitYversterkende! werkomgeving.! Bijvoorbeeld!
door!goede!zichtbaarheid.!Het! locatietype! is!bepalend!voor!de!kenmerken!van!het!gebouw!en!de!omgeving.!
Respondenten! zijn! redelijk! eenduidig! in! hun! reacties,! desondanks! is! de! range! relatief! breed.! Hieruit! kan!
worden!opgemaakt!dat,!hoewel!respondenten!het!wel!eens!zijn!over!het!waarom,!ze!het!moeilijk!vinden!om!
het!belang!van!het!locatietype!voor!de!identiteit!van!de!werkomgeving!in!te!schatten.!
!
Het!volgende!aspect!is!de!voorzieningen!nabij!de! locatie!(mediaan&4,0;&range&1I5).!4!van!de!8!respondenten!
zijn! van! mening! dat! de! voorzieningen! nabij! de! locatie! bijdragen! aan! de! bruikbaarheid! van! de! identiteitY
versterkende! werkomgeving.! Hierbij! kan! bijvoorbeeld! gedacht! worden! aan! gelijksoortige! bedrijven! in! de!
omgeving.!!
!
Het!volgende!aspect! is!de!bereikbaarheid!van!de! locatie!(mediaan&4,0;&range&1I5).!4!van!de!9!respondenten!
geeft! aan! dat! de! bereikbaarheid! van! de! locatie! is! van! invloed! op! het! comfort! van! de! werkomgeving! en!
daarmee!op!de!bruikbaarheid!van!de!identiteitYversterkende!werkomgeving,!door!de!invloed!op!identiteit!die!
aan! deze! bereikbaarheid! gekoppeld! wordt.! De! motivaties! van! de! andere! respondenten! verschillen! sterk,!
waardoor!hier!geen!eenduidige!conclusies!uit!getrokken!kunnen!worden.!
!
Het! laatste!aspect! is!de!vrije! indeelbaarheid! van!gebouw/ruimte! (mediaan&3,0;& range&1I5).!Op!basis! van!de!
motivaties!van!de!respondenten!zijn!geen!conclusies!te!trekken,!hiervoor!liggen!deze!motivaties!te!ver!uiteen.!
De!algehele!consensus!is!echter!dat!de!vrije!indeelbaarheid!van!invloed!is!op!de!mogelijkheden!bij!verandering!
van!gebruik(er),!programma!en!configuratie.!De!range!is!ook!relatief!breed,!wat!aangeeft!dat!de!respondenten!
ook! niet! in! overeenstemming! zijn! over! de! mate! waarin! de! vrije! indeelbaarheid! van! belang! is! voor! de!
mogelijkheden!bij!verandering!van!de!identiteitYversterkende!werkomgeving.!
!
Het! laatste!aspect! is!de!algehele! aanpasbaarheid! van!gebouw/ruimte! (mediaan&3,0;& range&1I5).!4!van!de!7!
respondenten!geven!aan!dat!de!algehele!aanpasbaarheid!van!invloed!is!op!de!mogelijkheden!bij!verandering!
van!gebruik,!programma!en!configuratie,!al!dan!niet!door!de!invloed!op!de!vrije!indeelbaarheid.! !



!

!

Bijlage!8!
Beslissingsondersteunend!instrument! !
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Welk doel heeft uw organisatie met ‘Het Nieuwe Werken’? 
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1 

Kunnen significante veranderingen van het gebruik, programma en/of de configuratie van de werkomgeving verwacht worden? 
Bijvoorbeeld door verandering van de primaire bedrijfsprocessen. 2a. 

     n.v.b. Kunnen significante veranderingen in de vereiste werkplekcapaciteit van de werkomgeving verwacht worden? 
Bijvoorbeeld door groei of krimp van de organisatie. 

2b. 



1. Flexibiliteitsaspecten/ter/ondersteuning/van/flexibele/werkplekken//
Flexibiliteitsaspecten-staan-op-volgorde-van-belang.-
/

A. Flexibiliteitsaspecten/ten/behoeve/van/de/bruikbaarheid/
/

! Toegepaste/installatieconcepten/(****)/
Voorkeur' voor' installatieconcepten' met' een' gunstig' verticaal' temperatuursverloop,' zoals' een'
vloerverwarmingssysteem.' Eventueel' aangevuld' met' individueel' regelbare' nabehandelingsunits'
ten' behoeve' van' de' individuele' regelbaarheid' en' aanpasbaarheid' van' de' installaties' (Jellema,'
2010).'

! Bouwfysische/eigenschappen/van/de/invulling/(***)/
Karakteristiek' luchtgeluidsniveauverschil' (≥' 59' dB),' gewogen' contactgeluidsniveauverschil' (≥' 64'
dB)'(Bouwbesluit,'2012).'

! Bereikbaarheid/(***)/
Korte' afstand/reistijd' tot' treinstation' (≤' 12' min.),' OVNhalte' (≤' 2' min.)' en' snelweg' (≤' 10' min),'
voldoende'parkeercapaciteit'(≥'1'm2'per'25'm2'BVO)'(Real'Estate'Norm,'1991).'

! Regelbaarheid/van/de/installatie/(***)/
Voorkeur' voor' regelbaarheid' op' een' zo' klein' mogelijk' niveau' (zoneN/ruimteniveau).' Indien'
mogelijk'gebruik'maken'van'individueel'regelbare'nabehandelingsunits'(Jellema,'2010).'

'
'
'

B. Flexibiliteitsaspecten/ten/behoeve/van/de/aanpasbaarheid/bij/verandering/van/gebruik,/programma/
en/configuratie/
/
! Toegepaste/installatieconcepten/(****)/

Voorkeur' voor' aanpasbare' installatieconcepten,' zoals' individuele' nabehandelingsunits' op' basis'
van'lucht,'ten'behoeve'van'de'vrije'indeelbaarheid'(Jellema,'2010).'

! Posities/van/bouwkundige/elementen/(***)/
Posities' van' bouwkundige' elementen' (trappenhuizen,' toiletten,' etc.)' en' faciliteiten' (pantry,'
printerruimte,' etc.)' zo' veel'mogelijk' aan' de' rand' van/buiten' het' vloerveld' ten' behoeve' van' de'
vrije'indeelbaarheid.''

! Typen/en/posities/van/constructieve/elementen/(***)/
Dragende' gevels,' eventueel' aangevuld' met' een' kolomstructuur' ten' behoeve' van' de' vrije'
indeelbaarheid.'

! Positie/en/integratie/van/installaties/(***)/
Positie'en'integratie'van'installaties'op'basis'van'scheiding'drager'en'inbouw,'ten'behoeve'van'de'
aanpasbaarheid'van'de'installaties.'

! Aanpasbaarheid/van/installaties/(***)/
Voorkeur' voor' aanpasbare' en' separeerbare' installatieconcepten,' bijvoorbeeld' op' basis' van'
individuele'nabehandelingsunits'op'basis'van'lucht,'ten'behoeve'van'de'algehele'aanpasbaarheid'
en'de'vrije'indeelbaarheid'(Jellema,'2010).'

! Aanpasbaarheid/van/de/invulling/(***)/
Voorkeur'voor'doorlopende'akoestische'plafonds'en'verplaatsbare'systeemwanden'ten'behoeve'
van'de'ondersteuning'van'verschillende'layNout'typen'en'de'vrije'indeelbaarheid.'

! Bouwkundig/stramien/(***)/
Bouwkundig'grid:'300mm'en'bouwkundig'stramien:'1.800mm'ten'behoeve'van'efficiënt'gebruik'
van'de'werkvloer'door'kleinschalige'modulariteit'(Real'Estate'Norm,'1991).'

! Ondersteuning/van/verschillende/layFout/typen/(***)/
Zowel'een'open'als'(plaatselijk)'gesloten'layNout'moet'ondersteund'worden'ten'behoeve'van'de'
vrije'indeelbaarheid'en'de'diversiteit'van'het'programma.'

! Bouwtechnische/eigenschappen/van/de/constructie/(*)/
Verzwaarde'constructieve'zones'voor'speciale'voorzieningen' langs'de'randen'van'het'vloerveld,'
ten'behoeve'van'de'vrije'indeelbaarheid.''
'
'
'



C. Flexibiliteitsaspecten/ten/behoeve/van/de/aanpasbaarheid/bij/verandering/van/capaciteit/
/
! VerkavelF/en/verdeelbaarheid/(****)/

Mogelijkheid' tot' afstoten' van' bouwdelen' of' verdiepingen,' mede' gelet' op' toegangsN
mogelijkheden,' vluchtmogelijkheden' en' de' toegang' tot' ondersteunende' voorzieningen.'
Afstootbare'unitgroottes'kleiner'dan'250'm2'zijn'te'prefereren'(Real'Estate'Norm,'1991).'

! Capaciteit/van/de/installaties/(***)/
Capaciteit' van' installaties' moet' worden' afgestemd' op' de'maximale' bezetting' onder' de'meest'
belastende'vorm'van'beoogd'gebruik.'Ventilatiecapaciteit'≥'6,5'dm3/s/pp'(Bouwbesluit,'2012).'

! Ondersteuning/van/verschillende/layFout/typen/(***)/
Mogelijkheid'tot'het'scheiden'van'functies'en'gebruik.'

! Vloerafmetingen//(**)/
Overdimensionering' van' de' vloerafmetingen' ten' behoeve' van' het' opvangen' van'
capaciteitsveranderingen.'

! Bouwtechnische/eigenschappen/van/de/constructie/(*)'
Vluchtroutes' dimensioneren' op' basis' van' de' maximale' bezetting' onder' de' meest' belastende'
vorm' van' beoogd' gebruik.' Afstand' tot' vluchtroute' ≤' 30' m' ten' behoeve' van' verkavelN' en'
verdeelbaarheid'(Bouwbesluit,'2012).' '



2. Flexibiliteitsaspecten/ter/ondersteuning/van/activiteit:gerelateerde/werkplekken//
Flexibiliteitsaspecten-staan-op-volgorde-van-belang.-
/

A. Flexibiliteitsaspecten/ten/behoeve/van/de/bruikbaarheid/
/
! Toegepaste/installatieconcepten/(*****)/

Voorkeur' voor' installatieconcepten' met' een' gunstig' verticaal' temperatuursverloop,' zoals' een'
vloerverwarmingssysteem.' Eventueel' aangevuld' met' individueel' regelbare' nabehandelingsunits'
ten' behoeve' van' de' individuele' regelbaarheid' en' aanpasbaarheid' van' de' installaties' (Jellema,'
2010).'

! Regelbaarheid/van/installaties/(****)/
Voorkeur' voor' regelbaarheid' op' een' zo' klein' mogelijk' niveau' (zoneN/ruimteniveau).' Eventueel'
gebruik'maken'van'individueel'regelbare'nabehandelingsunits'(Jellema,'2010).'

! Bouwfysische/eigenschappen/van/de/invulling/(****)/
Karakteristiek' luchtgeluidsniveauverschil' (≥' 59' dB),' gewogen' contactgeluidsniveauverschil' (≥' 64'
dB)'(Bouwbesluit,'2012).'

! Bereikbaarheid/(*3**)/
Korte' afstand/reistijd' tot' treinstation' (≤' 18' min.),' OVNhalte' (≤' 4' min.)' en' snelweg' (≤' 20' min),'
voldoende'parkeercapaciteit'(≥'1'm2'per'25'm2'BVO)'(Real'Estate'Norm,'1991).'

! Bouwfysische/eigenschappen/van/de/gevel/(***)/
Thermische'isolatie'(≥'3,5'm2*K/W),'akoestische'isolatie'(≥'20'dB(A)),'brandwerendheid'(conform'
brandklassen)'en'daglichttoetreding'(≥'2,5%'van'VO)'conform'bouwbesluit'(Bouwbesluit,'2012).'

'
'
'

B. Flexibiliteitsaspecten/ten/behoeve/van/de/aanpasbaarheid/bij/verandering/van/gebruik,/programma/
en/configuratie/

/
! Toegepaste/installatieconcepten/(*****)/

Voorkeur' voor' aanpasbare' installatieconcepten,' zoals' individuele' nabehandelingsunits' op' basis'
van'lucht,'ten'behoeve'van'de'vrije'indeelbaarheid'(Jellema,'2010).'

! Posities/van/bouwkundige/elementen/(****)/
Posities' van' bouwkundige' faciliteiten' (pantry,' printerruimte,' etc.)' en' bouwkundige' elementen'
(trappenhuizen,'toiletruimten,'etc.)'zo'veel'mogelijk'aan'de'rand'van/buiten'het'vloerveld,'nabij'
de'werkplekken'die'ze'bedienen,'ten'behoeve'van'de'vrije'indeelbaarheid.''

! Typen/en/posities/van/constructieve/elementen/(****)/
Dragende' gevels,' eventueel' aangevuld' met' een' kolomstructuur' ten' behoeve' van' de' vrije'
indeelbaarheid.'

! Ondersteuning/van/verschillende/layFout/typen/(***)/
Zowel' een' open' als' gesloten' layNout'moet' ondersteund'worden,' bijvoorbeeld' voor' een' cellenN,'
groepsN' of' teamkantoor' (Veldhoen,' 2005)),' ten' behoeve' van' de' vrije' indeelbaarheid' en' de'
diversiteit'binnen'het'programma.'

! Bouwkundig/stramien/(***)/
Bouwkundig' grid:' 300mm' en' bouwkundig' stramien:' 1.800mm' ten' behoeve' van' de' vrije'
indeelbaarheid'(Real'Estate'Norm,'1991).'

! Aanpasbaarheid/van/de/invulling/(***)/
Voorkeur'voor'doorlopende'akoestische'plafonds'en'verplaatsbare'systeemwanden'ten'behoeve'
van'de'ondersteuning'van'verschillende'layNout'typen'en'de'vrije'indeelbaarheid.'

! Aanpasbaarheid/van/de/installaties/(***)/
Voorkeur' voor' aanpasbare' en' separeerbare' installatieconcepten,' bijvoorbeeld' op' basis' van'
individuele' nabehandelingsunits,' ten' behoeve' van' de' algehele' aanpasbaarheid' en' de' vrije'
indeelbaarheid'(Jellema,'2010).'

! Positie/en/integratie/van/installaties/(***)/
Positie'en'integratie'van'installaties'op'basis'van'scheiding'drager'en'inbouw,'ten'behoeve'van'de'
aanpasbaarheid'van'de'installaties.'
'
'



! Bouwfysische/eigenschappen/van/de/gevel/(***)/
Bouwfysische' eigenschappen,' met' name' daglichttoetreding' van' de' gevel' (≥' 2,5%' van' VO),'
conform'bouwbesluit,'ten'behoeve'van'de'vrije'indeelbaarheid'(Bouwbesluit'2012).'

! Gebouwvorm/(**)/
Voorkeur'voor'een'gebouwvormen'met'vleugels'en'een'dynamische'layNout'ten'behoeve'van'de'
indeelbaarheid.'

! Bouwtechnische/eigenschappen/van/de/constructie/(**)/
Verzwaarde'constructieve'zones'ten'behoeve'van'speciale'voorzieningen'langs'de'randen'van'het'
vloerveld'maar' zo'dicht'mogelijk'bij' de'werkplekken'die' ze'bedienen,' ten'behoeve'van'de' vrije'
indeelbaarheid.'

! Vloerafmetingen/(**)/
Beukmaat' ≥' 7.200' mm,' gebouwdiepte' ≥' 14.400' mm' ten' behoeve' van' de' vrije' indeelbaarheid'
(Jellema,'2010).'

'
'
'

C. Flexibiliteitsaspecten/ten/behoeve/van/de/aanpasbaarheid/bij/verandering/van/capaciteit/
/
! Capaciteit/van/de/installaties/(****)/

Capaciteit' van' installaties' moet' worden' afgestemd' op' de'maximale' bezetting' onder' de'meest'
belastende'vorm'van'beoogd'gebruik.'Ventilatiecapaciteit'≥'6,5'dm3/s/pp'(Bouwbesluit,'2012).'

! VerkavelF/en/verdeelbaarheid/(**)/
Mogelijkheid' tot' afstoten' van' bouwdelen' of' verdiepingen,' mede' gelet' op' toegangsN
mogelijkheden,' vluchtmogelijkheden' en' de' toegang' tot' ondersteunende' voorzieningen.'
Afstootbare' unitgroottes' kleiner' dan' 250' m2' zijn' te' prefereren' (Real' Estate' Norm,' 1991).'
Werkplekken' dusdanig' positioneren' dat' eventuele' verkaveling' een' beperkte' invloed' op' het'
concept'heeft.'

! Bouwtechnische/eigenschappen/van/de/constructie/(**)'
Vluchtroutes' dimensioneren' op' basis' van' de' maximale' bezetting' onder' de' meest' belastende'
vorm' van' beoogd' gebruik.' Afstand' tot' vluchtroute' ≤' 30' m' ten' behoeve' van' verkavelN' en'
verdeelbaarheid'(Bouwbesluit,'2012).'

! Vloerafmetingen/(**)/
Overdimensionering' van' de' vloerafmetingen' ten' behoeve' van' het' opvangen' van'
capaciteitsveranderingen.'

! Uitbreidingsmogelijkheden/op/locatie/(*)/
Mogelijkheid'om'op'de'bestaande'locatie'uit'te'breiden'indien'verdichting'van'de'werkvloer'geen'
optie'is.' '



3. Flexibiliteitsaspecten/ter/ondersteuning/van/een/comfortabele/werkomgeving/
Flexibiliteitsaspecten-staan-op-volgorde-van-belang.-
/

A. Flexibiliteitsaspecten/ten/behoeve/van/de/bruikbaarheid/
/
! Bereikbaarheid/(***)/

Korte' afstand/reistijd' tot' treinstation' (≤' 12' min.),' OVNhalte' (≤' 2' min.)' en' snelweg' (≤' 10' min),'
voldoende'parkeercapaciteit'(≥'1'm2'per'25'm2'BVO)'(Real'Estate'Norm,'1991).'

! Voorzieningen/nabij/de/locatie/(***)/
Veelgebruikte' voorzieningen' zoals' horeca,' supermarkt,' bank,' postkantoor,' garage,' etc.' In' de'
directe'omgeving'van'de'locatie.'

! Locatietype/(***)/
Goed'bereikbare,'binnenstedelijke,'mixedNuse'locatie'ten'behoeve'van'de'voorzieningen'nabij'de'
locatie'en'de'bereikbaarheid.'(Real'Estate'Norm,'1991).'

! Gebouwvorm/(*)/
Gebouwvorm' met' een' relatief' grote' geveloppervlakte' in' verhouding' met' de' bruto'
vloeroppervlakte.'
'

'
'
'

B. Flexibiliteitsaspecten/ten/behoeve/van/de/aanpasbaarheid/bij/verandering/van/gebruik,/programma/
en/configuratie/
/
! Toegepaste/installatieconcepten/(*****)/

Voorkeur' voor' aanpasbare' installatieconcepten,' zoals' individuele' nabehandelingsunits' op' basis'
van' water' en' afzonderlijke' ventilatiesystemen,' ten' behoeve' van' de' vrije' indeelbaarheid' en'
aanpasbaarheid'van'de'installaties'(Jellema,'2010).'

! Capaciteit/van/de/installaties/(*****)/
Capaciteit' van' installaties' moet' worden' afgestemd' op' de'maximale' bezetting' onder' de'meest'
belastende'vorm'van'beoogd'gebruik.'Ventilatiecapaciteit'≥'6,5'dm3/s/pp'(Bouwbesluit,'2012).'

! Regelbaarheid/van/de/installaties/(*****)/
Individuele' regelbaarheid' op' zoneN/ruimteniveau.' Eventueel' gebruik' maken' van' individueel'
regelbare'nabehandelingsunit'(Jellema,'2010).'

! Bouwfysische/eigenschappen/van/de/gevel/(*****)/
Thermische'isolatie'(≥'3,5'm2*K/W),'akoestische'isolatie'(≥'20'dB(A)),'brandwerendheid'(conform'
brandklassen)'en'daglichttoetreding'(≥'2,5%'van'VO)'conform'bouwbesluit'(Bouwbesluit,'2012).'

! Bouwfysische/eigenschappen/van/de/invulling/(****)/
Karakteristiek' luchtgeluidsniveauverschil' (≥' 59' dB),' gewogen' contactgeluidsniveauverschil' (≥' 64'
dB)'(Bouwbesluit,'2012).'

! Aanpasbaarheid/van/de/installaties/(****)/
Voorkeur' voor' aanpasbare' installatieconcepten,' bijvoorbeeld' op' basis' van' individuele'
nabehandelingsunits,'ten'behoeve'van'de'algehele'aanpasbaarheid'(Jellema,'2010).//

! Posities/van/bouwkundige/elementen/(***)/
Posities'van'bouwkundige'elementen'(trappenhuizen,'toiletten,'etc.)'zo'centraal'mogelijk'binnen'
het'vloerveld.'Bouwkundige'faciliteiten'(pantry,'printerruimte,'archief,'etc.)'nabij'de'werkplekken'
die'ze'bedienen.'

! Ondersteuning/van/verschillende/layFout/typen/(***)/
Zowel' een' open' als' gesloten' layNout'moet' ondersteund'worden,' bijvoorbeeld' voor' een' cellenN,'
groepsN'of'teamkantoor'(Veldhoen,'2005)),'ten'behoeve'van'de'diversiteit'binnen'het'programma.'

! Positie/en/integratie/van/installaties/(***)/
Positie'en'integratie'van'installaties'op'basis'van'scheiding'drager'en'inbouw,'ten'behoeve'van'de'
aanpasbaarheid'van'de'installaties.'

! Aanpasbaarheid/van/de/invulling/(***)/
Voorkeur'voor'doorlopende'akoestische'plafonds'en'verplaatsbare'systeemwanden'ten'behoeve'
van'de'vrije'indeelbaarheid.'

! Gebouwvorm/(*)/



Gebouwvorm' met' een' relatief' grote' geveloppervlakte' in' verhouding' met' de' bruto'
vloeroppervlakte.'

! Bouwtechnische/eigenschappen/van/de/constructie/(*)/
Verzwaarde'constructieve'zones'ten'behoeve'van'speciale'voorzieningen'langs'de'randen'van'het'
vloerveld'en'nabij'de'werkplekken'die'ze'bedienen,'ten'behoeve'van'de'vrije'indeelbaarheid.'

! Typen/en/posities/van/constructieve/elementen/(*)/
Dragende' gevels,' eventueel' aangevuld' met' een' kolomstructuur' ten' behoeve' van' de' vrije'
indeelbaarheid.'
'
'

'
C. Flexibiliteitsaspecten/ten/behoeve/van/de/aanpasbaarheid/bij/verandering/van/capaciteit/

/
! VerkavelF/en/verdeelbaarheid/(***)'

Mogelijkheid' tot' afstoten' van' bouwdelen' of' verdiepingen,' mede' gelet' op' toegangsN
mogelijkheden,' vluchtmogelijkheden' en' de' toegang' tot' ondersteunende' voorzieningen.'
Afstootbare'unitgroottes'kleiner'dan'250'm2'zijn'te'prefereren'(Real'Estate'Norm,'1991).'

! Bouwkundig/stramien/(***)/
Bouwkundig' grid:' 300mm' en' bouwkundig' stramien:' 2.400mm' ten' behoeve' van' een' ruimer'
opgezette'en'comfortabele'werkomgeving'(Real'Estate'Norm,'1991).'

! Vloerafmetingen/(***)/
(Ruime)' overdimensionering' van' de' vloerafmetingen' ten' behoeve' van' het' opvangen' van'
capaciteitsveranderingen'en'het'behoud'van'een'comfortabele'werkomgeving.'

! Typen/en/posities/van/constructieve/elementen/(*)/
Dragende'gevels,'eventueel'aangevuld'met'een'kolomstructuur'ten'behoeve'van'de'verkavelN'en'
verdeelbaarheid.'
' '



4. Flexibiliteitsaspecten/ter/ondersteuning/van/een/interactie:stimulerende/werkomgeving/
Flexibiliteitsaspecten-staan-op-volgorde-van-belang.-

/
A. Flexibiliteitsaspecten/ten/behoeve/van/de/bruikbaarheid/

/
! Posities/van/bouwkundige/elementen/(***)/

Posities' van' bouwkundige' elementen' (trappenhuizen,' toiletten,' etc.)' aan' de' randen' van' het'
vloerveld' om' de' zichtbaarheid' te' bevorderen,' bouwkundige' faciliteiten' (pantry,' printerruimte,'
etc.)'op'strategische'plekken'nabij'de'werkplekken.''

! Gebouwvorm/(***)/
Voorkeur' voor' compacte,' overzichtelijke' gebouwvorm' met' zo' min' mogelijk' obstakels' ten'
behoeve'van'de'zichtbaarheid,'routing'en'dichtheid'van'het'aantal'werkplekken.'

! Bouwfysische/eigenschappen/van/de/invulling/(***)/
Karakteristiek' luchtgeluidsniveauverschil' (≥' 59' dB),' gewogen' contactgeluidsniveauverschil' (≥' 64'
dB)'(Bouwbesluit,'2012).'

! Bereikbaarheid/(***)/
Korte' afstand/reistijd' tot' treinstation' (≤' 12' min.),' OVNhalte' (≤' 2' min.)' en' snelweg' (≤' 10' min),'
voldoende'parkeercapaciteit'(≥'1'm2'per'25'm2'BVO)'(Real'Estate'Norm,'1991).'

! Ondersteuning/van/verschillende/layFout/typen/(***)/
Zowel' een' open' als' gesloten' layNout'moet' ondersteund'worden,' bijvoorbeeld' voor' een' cellenN,'
groepsN'of'teamkantoor'(Veldhoen,'2005),'ten'behoeve'van'de'diversiteit'binnen'het'programma.'

! Aanpasbaarheid/van/de/invulling/(***)/
Voorkeur'voor'doorlopende'akoestische'plafonds'en'verplaatsbare'systeemwanden'ten'behoeve'
van'de'vrije'indeelbaarheid.'

! Bouwkundig/stramien/(***)/
Bouwkundig'grid:'300mm'en'bouwkundig'stramien:'1.800mm'ten'behoeve'van'de'dichtheid'van'
het'aantal'werkplekken'op'de'werkvloer'(Real'Estate'Norm,'1991).'

! Locatietype/(***)/
Goed'bereikbare,'binnenstedelijke,'mixedNuse'locatie'ten'behoeve'van'de'voorzieningen'nabij'de'
locatie'en'de'bereikbaarheid.'(Real'Estate'Norm,'1991).'

! Voorzieningen/nabij/de/locatie/(**)/
Naast'situering'nabij'horeca'en'andere'bijeenkomstvoorzieningen'ook' in'de'buurt'van'bedrijven'
met'strategische'betekenis.'

! Regelbaarheid/van/de/installaties/(**)/
Individuele' regelbaarheid' op' zoneN/ruimteniveau.' Eventueel' gebruik' maken' van' individueel'
regelbare'nabehandelingsunit'(Jellema,'2010).'

! Capaciteit/van/de/installaties/(*)/
Capaciteit' van' installaties' moet' worden' afgestemd' op' de'maximale' bezetting' onder' de'meest'
belastende'vorm'van'beoogd'gebruik.'Ventilatiecapaciteit'≥'6,5'dm3/s/pp'(Bouwbesluit,'2012).'

! Typen/en/posities/van/constructieve/elementen/(*)/
Dragende'gevels,'eventueel'aangevuld'met'een'kolomstructuur'ten'behoeve'van'de'zichtbaarheid'
van'de'werkvloer.'

/
/
'

B. Flexibiliteitsaspecten/ten/behoeve/van/de/aanpasbaarheid/bij/verandering/van/gebruik,/programma/
en/configuratie/

/
! Posities/van/bouwkundige/elementen/(***)/

Posities'van'bouwkundige'elementen'(trappenhuizen,'toiletten,'etc.)'en'bouwkundige'faciliteiten'
(pantry,'printerruimte,'etc.)' zo'veel'mogelijk'aan'de' randen'van'het'vloerveld'voor'behoud'van'
zichtbaarheid,'routing'en'vrije'indeelbaarheid.'

! Ondersteuning/van/verschillende/layFout/typen/(***)/
Zowel' een' open' als' gesloten' layNout'moet' ondersteund'worden,' bijvoorbeeld' voor' een' cellenN,'
groepsN'of'teamkantoor'(Veldhoen,'2005)),'ten'behoeve'van'aanpassingen'aan'het'programma.'

! Aanpasbaarheid/van/de/invulling/(***)/



Voorkeur'voor'doorlopende'akoestische'plafonds'en'verplaatsbare'systeemwanden'ten'behoeve'
van'de'vrije'indeelbaarheid.'

! Bouwkundig/stramien/(***)/
Bouwkundig' grid:' 300mm' en' bouwkundig' stramien:' 1.800mm' ten' behoeve' van' de' vrije'
indeelbaarheid'(Real'Estate'Norm,'1991).'

! Aanpasbaarheid/van/de/installaties/(**)/
Voorkeur' voor' aanpasbare' installatieconcepten,' bijvoorbeeld' op' basis' van' individuele'
nabehandelingsunits,' ten' behoeve' van' de' algehele' aanpasbaarheid' en' de' vrije' indeelbaarheid'
(Jellema,'2010).'

! Typen/en/posities/van/constructieve/elementen/(*)/
Dragende' gevels,' eventueel' aangevuld' met' een' kolomstructuur' ten' behoeve' van' de' vrije'
indeelbaarheid.'

'
'
'

C. Flexibiliteitsaspecten/ten/behoeve/van/de/aanpasbaarheid/bij/verandering/van/capaciteit/
/
! VerkavelF/en/verdeelbaarheid/(***)/

Mogelijkheid' tot' afstoten' van' bouwdelen' of' verdiepingen,' mede' gelet' op' toegangsN
mogelijkheden,' vluchtmogelijkheden' en' de' toegang' tot' ondersteunende' voorzieningen.'
Afstootbare'unitgroottes'kleiner'dan'250'm2'zijn'te'prefereren'(Real'Estate'Norm,'1991).'

! Vloerafmetingen/(***)/
(Beperkte)' overdimensionering' van' de' vloerafmetingen' ten' behoeve' van' het' opvangen' van'
capaciteitsveranderingen' en' het' stimuleren' van' de' interactie' door' een' hogere' dichtheid' van'
werkplekken'op'de'werkvloer.'
' '



5. Flexibiliteitsaspecten/ter/ondersteuning/van/een/identiteit:versterkende/werkomgeving/
Flexibiliteitsaspecten-staan-op-volgorde-van-belang.-
/

A. Flexibiliteitsaspecten/ten/behoeve/van/de/bruikbaarheid/
/
! Locatietype/(****)/

Goed'bereikbare,'binnenstedelijke,'mixedNuse'locatie'ten'behoeve'van'de'voorzieningen'nabij'de'
locatie'en'de'bereikbaarheid.'(Real'Estate'Norm,'1991).'

! Bereikbaarheid/(***)/
Korte' afstand/reistijd' tot' treinstation' (≤' 12' min.),' OVNhalte' (≤' 2' min.)' en' snelweg' (≤' 10' min),'
voldoende'parkeercapaciteit'(≥'1'm2'per'25'm2'BVO)'(Real'Estate'Norm,'1991).'

! Voorzieningen/nabij/de/locatie/(***)/
Situering'nabij'andere'representatieve'bedrijven'en'bedrijven'met'strategische'betekenis.'

! Toegepaste/installatieconcepten/(**)/
Keuze'voor'duurzame'installatieconcepten,'zoals'warmte'en'koude'opslag'(WKO),'indien'dit'in'lijn'
ligt' met' de' beoogde' identiteit.' Installatieconcepten' met' een' gunstig' temperatuurverloop' zijn'
bovendien'van'belang'voor'het'comfort'van'de'werkomgeving'(Jellema',2010).'

! VerkavelF/en/verdeelbaarheid/(*)/
Mogelijkheid'tot'afstoten'van'bouwdelen'of'verdiepingen'om'het'comfort'van'de'werkomgeving'
in'stand'te'houden'bij'capaciteitsschommelingen.'

! Uitbreidingsmogelijkheden/op/locatie/(*)/
Mogelijkheid' tot' het' vergroten' van' de' werkvloer' om' zo' het' comfort' van' de' werkomgeving' in'
stand'te'houden'bij'capaciteitsschommelingen.'

/
/
'

B. Flexibiliteitsaspecten/ten/behoeve/van/de/aanpasbaarheid/bij/verandering/van/gebruik,/programma/
en/configuratie/

/
! Ondersteuning/van/verschillende/layFout/typen/(***)/

Zowel' een' open' als' gesloten' layNout'moet' ondersteund'worden,' bijvoorbeeld' voor' een' cellenN,'
groepsN'of'teamkantoor'(Veldhoen,'2005)),'ten'behoeve'aanpassingen'aan'het'programma.'

! Gebouwvorm/(***)/
Voorkeur'voor' representatieve'architectuur'en'een'compacte'gebouwvorm'ten'behoeve'van'zo'
min'mogelijk'beperkingen'bij'eventuele'aanpassingen'van'gebruik,'programma'en'configuratie.'

! Posities/van/bouwkundige/elementen/(**)/
Posities' van' bouwkundige' elementen' (trappenhuizen,' toiletten,' etc.)' en' faciliteiten'
(ontvangstruimten,' restaurant,' etc.)' in' lijn' met' beoogde' uitstraling' en' het' beoogd' concept'
(bijvoorbeeld' gescheiden' van' de' werkvloer).' Posities' aan' de' randen' van' het' vloerveld' ten'
behoeve'van'de'vrije'indeelbaarheid.'

! Bouwkundig/stramien/(*)/
Bouwkundig'grid:'300mm'en'bouwkundig'stramien:'1.800mm'ten'behoeve'van'de'ondersteuning'
van'verschillende'gebouwvormen'en'daarmee'de'diversiteit'(Real'Estate'Norm,'1991).'
'
'

'
'

'



!
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Bijlage!9!
Voorbeeld!ingevulde!vragenlijst:!Prioritering!kernkwaliteiten!kantoor!
! !
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Stelling(A Stelling(B

Toelichting$op$de$vragenlijst:$Prioritering$kernkwaliteiten$
kantoorhuisvesting

Uw#antwoorden#worden#onder#het#tabblad#'resultaten'#verwerkt#tot#een#overzicht#waarin#uw#persoonlijke#prioritering#van#de#
kernkwaliteiten#voor#de#ideale#kantoorhuisvesting#voor#Coresta#wordt#weergegeven.#

In#deze#lijst#worden#u#een#aantal#vragen#gesteld#over#uw#visie#op#de#kernkwaliteiten#van#de#kantoorhuisvesting#van#Coresta.#In#iedere#
afzonderlijke#vraag#worden#twee#stellingen#geponeerd.#Deze#stellingen#geven#telkens#verschillende#visies#weer#die#de#organisatie#op#
de#kantoorhuisvesting#zou#kunnen#hebben.#

Het#is#aan#u#om#aan#te#geven#welke#van#de#twee#stellingen#het#beste#past#bij#uw#visie#op#de#kantoorhuisvesting#van#Coresta.#U#hoeft#
bij#het#beantwoorden#van#de#vragen#géén#rekening#te#houden#met#de#huidige#kantoorhuisvesting,#het#is#belangrijk#om#vanuit#uw#
'ideaalbeeld'#een#keuze#te#maken.#

Voor#iedere#vraag#heeft#u#4#keuzemogelijkheden#zoals#hieronder#weergegeven.#U#kunt#uw#keuze#kenbaar#maken#door#het#
betreffende#bolletje#te#selecteren.#Er#kan#slechts#één#van#de#vier#opties#ingevuld#worden.

Voorbeeldvraag 
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STELLING:)IK)VIND)HET)BELANGRIJK)…

Vraag)1 ...$dat$medewerkers$en$bezoekers$comfortabel$en$prettig$kunnen$werken$binnen$het$kantoor ...$dat$het$kantoor$bijdraagt$aan$het$stimuleren$van$de$interactie$en$de$kennisdeling$en$daarmee$
de$innovatiekracht

Vraag)2 ...$dat$het$kantoor$bijdraagt$aan$het$stimuleren$van$de$interactie$en$de$kennisdeling$en$daarmee$
de$innovatiekracht

...$dat$het$kantoor$eenvoudig$aangepast$kan$worden$om$in$te$spelen$op$veranderingen$binnen$het$
vakgebied$en$de$organisatie

Vraag)3 ...$dat$het$kantoor$eenvoudig$aangepast$kan$worden$om$in$te$spelen$op$veranderingen$binnen$het$
vakgebied$en$de$organisatie

...$dat$het$kantoor$de$primaire$bedrijfsprocessen$van$Coresta$zo$goed$en$efficiënt$mogelijk$
ondersteunt

Vraag)4 ...$dat$het$kantoor$de$primaire$bedrijfsprocessen$van$Coresta$zo$goed$en$efficiënt$mogelijk$
ondersteunt

...$dat$het$bedrijfsvastgoed$kan$bijdragen$aan$de$vermogensontwikkeling$van$Coresta

Vraag)5 ...$dat$het$bedrijfsvastgoed$kan$bijdragen$aan$de$vermogensontwikkeling$van$Coresta ...$dat$het$kantoor$bijdraagt$aan$de$manier$waarop$Coresta$door$medewerkers$en$bezoekers$
gezien$en$ervaren$wordt

Vraag)6 ...$dat$het$kantoor$bijdraagt$aan$de$manier$waarop$Coresta$door$medewerkers$en$bezoekers$
gezien$en$ervaren$wordt

...$dat$de$kosten$voor$de$huisvesting$geminimaliseerd$worden

Vraag)7 ...$dat$medewerkers$en$bezoekers$comfortabel$en$prettig$kunnen$werken$binnen$het$kantoor ...$dat$het$kantoor$eenvoudig$aangepast$kan$worden$om$in$te$spelen$op$veranderingen$binnen$het$
vakgebied$en$de$organisatie

Vraag)8 ...$dat$het$kantoor$bijdraagt$aan$het$stimuleren$van$de$interactie$en$de$kennisdeling$en$daarmee$
de$innovatiekracht

...$dat$het$kantoor$de$primaire$bedrijfsprocessen$van$Coresta$zo$goed$en$efficiënt$mogelijk$
ondersteunt

Vraag)9 ...$dat$het$kantoor$eenvoudig$aangepast$kan$worden$om$in$te$spelen$op$veranderingen$binnen$het$
vakgebied$en$de$organisatie

...$dat$het$bedrijfsvastgoed$kan$bijdragen$aan$de$vermogensontwikkeling$van$Coresta

Vraag)10 ...$dat$het$kantoor$de$primaire$bedrijfsprocessen$van$Coresta$zo$goed$en$efficiënt$mogelijk$
ondersteunt

...$dat$het$kantoor$bijdraagt$aan$de$manier$waarop$Coresta$door$medewerkers$en$bezoekers$
gezien$en$ervaren$wordt

Vraag)11 ...$dat$het$bedrijfsvastgoed$kan$bijdragen$aan$de$vermogensontwikkeling$van$Coresta ...$dat$de$kosten$voor$de$huisvesting$geminimaliseerd$worden

Vraag)12 ...$dat$medewerkers$en$bezoekers$comfortabel$en$prettig$kunnen$werken$binnen$het$kantoor ...$dat$het$kantoor$de$primaire$bedrijfsprocessen$van$Coresta$zo$goed$en$efficiënt$mogelijk$
ondersteunt

Vraag)13 ...$dat$het$kantoor$bijdraagt$aan$het$stimuleren$van$de$interactie$en$de$kennisdeling$en$daarmee$
de$innovatiekracht

...$dat$het$bedrijfsvastgoed$kan$bijdragen$aan$de$vermogensontwikkeling$van$Coresta

Vraag)14 ...$dat$het$kantoor$eenvoudig$aangepast$kan$worden$om$in$te$spelen$op$veranderingen$binnen$het$
vakgebied$en$de$organisatie

...$dat$het$kantoor$bijdraagt$aan$de$manier$waarop$Coresta$door$medewerkers$en$bezoekers$
gezien$en$ervaren$wordt

Vraag)15 ...$dat$het$kantoor$de$primaire$bedrijfsprocessen$van$Coresta$zo$goed$en$efficiënt$mogelijk$
ondersteunt

...$dat$de$kosten$voor$de$huisvesting$geminimaliseerd$worden

Vraag)16 ...$dat$medewerkers$en$bezoekers$comfortabel$en$prettig$kunnen$werken$binnen$het$kantoor ...$dat$het$bedrijfsvastgoed$kan$bijdragen$aan$de$vermogensontwikkeling$van$Coresta

Vraag)17 ...$dat$het$kantoor$bijdraagt$aan$het$stimuleren$van$de$interactie$en$de$kennisdeling$en$daarmee$
de$innovatiekracht

...$dat$het$kantoor$bijdraagt$aan$de$manier$waarop$Coresta$door$medewerkers$en$bezoekers$
gezien$en$ervaren$wordt

Vraag)18 ...$dat$het$kantoor$eenvoudig$aangepast$kan$worden$om$in$te$spelen$op$veranderingen$binnen$het$
vakgebied$en$de$organisatie

...$dat$de$kosten$voor$de$huisvesting$geminimaliseerd$worden

Vraag)19 ...$dat$medewerkers$en$bezoekers$comfortabel$en$prettig$kunnen$werken$binnen$het$kantoor ...$dat$het$kantoor$bijdraagt$aan$de$manier$waarop$Coresta$door$medewerkers$en$bezoekers$
gezien$en$ervaren$wordt

Vraag)20 ...$dat$het$kantoor$bijdraagt$aan$het$stimuleren$van$de$interactie$en$de$kennisdeling$en$daarmee$
de$innovatiekracht

...$dat$de$kosten$voor$de$huisvesting$geminimaliseerd$worden

Vraag)21 ...$dat$medewerkers$en$bezoekers$comfortabel$en$prettig$kunnen$werken$binnen$het$kantoor ...$dat$de$kosten$voor$de$huisvesting$geminimaliseerd$worden

Prioritering)kernkwaliteiten)kantoorhuisvesting

Vraag 4 

Vraag 5 

Vraag 6 

Vraag 7 

Vraag 1 

Vraag 2 

Vraag 8 

Vraag 9 

Vraag 10 

Vraag 11 

Vraag 12 

Vraag 14 

Vraag 13 

Vraag 15 

Vraag 17 

Vraag 16 

Vraag 18 

Vraag 19 

Vraag 20 

Vraag 21 



Resultaten)prioritering)kernkwaliteiten
Naam:
Business+unit:
Primaire/vestiging:

Maximaal'mogelijke'score'per'kernkwaliteit: 12

Score&per&kernkwaliteit
> Gebruikerstevredenheid 8
> Kennisdeling'&'innovatie 5
> Flexibiliteit 2
> Productiviteit 8
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> Imago'&'bedrijfscultuur 4
> Kostenbesparing 4
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Bijlage!10!
Analyse!casus:!Hoofdkantoor!Coresta!Group,!te!Son!



Beoordeling*relevante*flexibiliteitsaspecten*4*kantoor*Coresta,*te*Son*
*

3. Flexibiliteitsaspecten*ter*ondersteuning*van*een*comfortabele*werkomgeving*
Flexibiliteitsaspecten-staan-op-volgorde-van-belang.-
*

A. Flexibiliteitsaspecten/ten/behoeve/van/de/bruikbaarheid/
/
! Bereikbaarheid/

De#reisafstand#tot#het#treinstation#is#relatief#lang#(20#min).#De#OV8halte#licht#echter#voor#de#deur#
en# de# snelweg# is# binnen# een# minuut# bereikt.# De# parkeergelegenheid# laat# op# piekomenten# te#
wensen#over,#maar#in#de#omgeving#is#voldoende#plek.#

! Voorzieningen/nabij/de/locatie/
Een#beperkt#aantal#voorzieningen#ligt#op#loopafstand#(horeca,#bouwmarkt).#Overige#voorzieningen#
liggen#op#5#minuten#rijden#van#de#locatie.#

! Locatietype/
De#locatie#is#goed#bereikbaar,#maar#betreft#een#monofunctionele#snelweglocatie.#Dit#resulteert#in#
een# gebrek# aan# voorzieningen# op# loopafstand.# De# goede# bereikbaarheid# garandeert# echter# dat#
een#relatief#breed#voorzieningenniveau#met#de#auto#snel#te#bereiken#is.#

#
#
#

B. Flexibiliteitsaspecten/ten/behoeve/van/de/aanpasbaarheid/bij/verandering/van/gebruik,/programma/
en/configuratie/
/
! Toegepaste/installatieconcepten/

Het#toegepaste# installatieconcept#werkt#op#basis#van# individuele#naverwarmingsunits,#met# lucht#
als#transportmedium.#Hoewel#dit#installatieconcept#niet#het#beste#verticale#temperatuursverloop#
heeft,#moet#het#in#principe#wel#kunnen#voorzien#in#een#comfortabele#werkomgeving.#Het#systeem#
garandeert#een#hoge#mate#van#vrije#indeelbaarheid#en#aanpasbaarheid#

! Capaciteit/van/de/installaties/
Op# basis# van# de# technische# gegevens,# daterend# uit# 1993,# heeft# de# installatie# een# adequate#
ventilatie8# en# verwarmingscapaciteit.# Desondanks# is# het# verstandig# om# een# installatie8expert# te#
raadplegen,#aangezien#de#techniek#en#normering#vrij#complex#is.#

! Regelbaarheid/van/de/installaties/
De# algehele# regeling# is# gebaseerd# op# de# buitentemperatuur.# Dit# systeem# is# echter# redelijk#
ontregeld,# zeker#wanneer# zich# buiten# grote# temperatuurverschillen# voordoen.#Op# ruimteniveau#
wordt#de##temperatuur#geregeld#met#behulp#van#een#thermostaat.#Deze#thermostaat#wordt#door#
een#van#de#medewerkers#al#als#een#“dummy”#omschreven.#Het#aantal#dagen#dat#de#grenzen#van#
een# comfortabel# klimaat# overschreden# worden# (zowel# te# warm# als# te# koud,# berekend# volgens#
NEN# 7730)# zal# na# verwachting# te# hoog# zijn.# Deze# is# echter# binnen# de# beperkingen# van# dit#
onderzoek#niet#bepaalt.#

! Bouwfysische/eigenschappen/van/de/gevel/
Ondanks#dat#de#thermische#isolatie#(gerealiseerd#in#1993)#geen#waarde#van#3,5#m2*K/W#zal#halen,#
heeft#dit# slechts#een#gering#effect#op#het# comfort# van#de#werkomgeving.#Overige#bouwfysische#
eigenschappen#van#de#gevel#zijn#ook#in#orde.#

! Bouwfysische/eigenschappen/van/de/invulling/
De#bouwfysische#eigenschappen#van#de# invulling#zijn#ondermaats.#Hoewel#door#een#gebrek#aan#
details#en#specificaties#van#binnenwanden#en#plafonds#geen#geluidsniveauverschil#berekend#kan#
worden,#zal#deze#door#materiaalgebruik#waarschijnlijk#niet#voldoen.#In#het#bijzonder#lijken#ook#de#
aansluitingen#tussen#de#binnenwanden,#de#vloer#en#het#systeemplafond#niet#te#voldoen.#

! Posities/van/bouwkundige/elementen/
De#posities#van#bouwkundige#elementen#zijn#in#orde.#Mogelijk#kan#de#opstelplaats#van#de#printer#
verplaats#worden,#zodat#deze#centraler#en#beter#bereikbaar#wordt.#

! Aanpasbaarheid/van/de/installaties/
Zoals#reeds#geconstateerd#is#de#aanpasbaarheid#van#de#installaties#in#orde,#door#het#gebruik#van#
individuele#nabehandelingsunits.#



! Ondersteuning/van/verschillende/layGout/typen/
Het# consequente# stramien,# de# geringe# bouwkundige# en# constructieve# elementen# en# de#
aansluitmogelijkheden#op#de#gevel#bieden#goede#mogelijkheden#voor#de#ondersteuning#van#zowel#
open#als#gesloten#lay8out#typen.#

! Aanpasbaarheid/van/de/invulling/
De# binnenwanden# zijn# goed# aanpasbaar# door# goede# detaillering.# In# principe# zijn# ze# zelfs#
verplaatsbaar,#al#vormen#de#bouwfysische#eigenschappen#nog#altijd#een#belemmering#zoals#reeds#
geconstateerd.#

! Positie/en/integratie/van/installaties/
Uit#de#tekeningen#blijkt#een#goede#scheiding#van#drager#en#inbouw.#De#installaties#kruisen#slecht#
op#een#punt#de#constructie#(nabij#de#schacht,#naast#de#lift).#

! Bouwtechnische/eigenschappen/van/de/constructie/
Er#zijn#geen#verzwaarde#zones#opgenomen#in#het#ontwerp,#al# is#dit#ook#niet#nodig#voor#Coresta.#
De# relatief# kleine# archieven# zijn# op# bouwtechnisch# verantwoorde# plekken# gesitueerd# (langs# de#
randen#van#het#vloerveld).#
#
#
#

C. Flexibiliteitsaspecten/ten/behoeve/van/de/aanpasbaarheid/bij/verandering/van/capaciteit/
/
! Bouwkundig/stramien/

Het# bouwkundig# stramien# is# 1.800mm# en# daarmee# aan# de# kleine# kant# om# een# comfortabele#
werkomgeving#te#creëren.#De#diepte#van#het#kantoor#is#echter#ruim.#

! Vloerafmetingen/
Coresta# werkt# in# principe#momenteel# al# met# flexibele# werkplekken.# Het# aantal# werkplekken# is#
echter#dusdanig#hoog#dat# iedereen#praktisch#een#eigen#werkplek#heeft,#met#daarnaast#nog#een#
extra#vrije# flexibele#werkplekken.#De#vloerafmetingen#zijn#dus#ruim#gedimensioneerd#en#kunnen#
een# groei# van# het# aantal# medewerkers# makkelijk# en# zonder# negatieve# invloed# op# het# comfort#
opvangen.#

! VerkavelG/en/verdeelbaarheid#
Coresta#heeft# reeds#al#een#verdieping#van#het#pand#verhuurd#aan#een#derde#partij.#Een# tweede#
verdieping# kan# eventueel# ook# verkaveld# worden.# Verschillende# vleugels# kunnen# zonder#
bouwkundige#aanpassingen#niet#afgestoten#worden,#door#een#gebrek#aan#vluchtmogelijkheden.# #



4. Flexibiliteitsaspecten*ter*ondersteuning*van*een*interactie4stimulerende*werkomgeving*
Flexibiliteitsaspecten-staan-op-volgorde-van-belang.-

*
A. Flexibiliteitsaspecten/ten/behoeve/van/de/bruikbaarheid/

/
! Posities/van/bouwkundige/elementen/

De#posities#van#bouwkundige#elementen#zijn#in#orde.#Mogelijk#kan#de#opstelplaats#van#de#printer#
verplaats#worden,# zodat#deze#nabij#het# centrale#ontmoetingspunt#en#dit#punt# zo#meer#gebruikt#
wordt.#

! Ondersteuning/van/verschillende/layGout/typen/
Het# consequente# stramien,# de# geringe# bouwkundige# en# constructieve# elementen# en# de#
aansluitmogelijkheden#op#de#gevel#bieden#goede#mogelijkheden#voor#de#ondersteuning#van#zowel#
open#als#gesloten#lay8out#typen.#Dit#biedt#mogelijkheden#voor#diversiteit#binnen#het#programma.#

! Bouwfysische/eigenschappen/van/de/invulling/
De#bouwfysische#eigenschappen#van#de# invulling#zijn#ondermaats.#Hoewel#door#een#gebrek#aan#
details#en#specificaties#van#binnenwanden#en#plafonds#geen#geluidsniveauverschil#berekend#kan#
worden,#zal#deze#door#materiaalgebruik#waarschijnlijk#niet#voldoen.#In#het#bijzonder#lijken#ook#de#
aansluitingen#tussen#de#binnenwanden,#de#vloer#en#het#systeemplafond#niet#te#voldoen.#
Naast# de# akoestische# eigenschappen# wordt# ook# de# daglichttoetreding# en# zichtbaarheid# sterk#
beperkt#door#de#invulling,#doordat#deze#vrijwel#helemaal#gesloten#is.#

! Bereikbaarheid##
De#reisafstand#tot#het#treinstation#is#relatief#lang#(20#min).#De#OV8halte#licht#echter#voor#de#deur#
en# de# snelweg# is# binnen# een# minuut# bereikt.# De# parkeergelegenheid# laat# op# piekomenten# te#
wensen#over,#maar#in#de#omgeving#is#voldoende#plek.#

! Gebouwvorm/
De# gebouwvorm# is# langwerpig# en# heeft# een# hoek# van# 90# graden# wat# nadelig# is# voor# de#
zichtbaarheid#en#routing#van#de#werkomgeving.#De#enige#logische#oplossing#is#verhuizen,#echter#is#
dit# te#drastisch#om#de#nadelen#van#een#ongunstige#gebouwvorm# te# verhelpen.#Andere# stappen#
kunnen#ondernomen#worden#om#de#zichtbaarheid#(transparantie)#en#de#routing#(centrale#punten#
creëren)#te#verbeteren.#

! Aanpasbaarheid/van/de/invulling/
De# binnenwanden# zijn# goed# aanpasbaar# door# goede# detaillering.# In# principe# zijn# ze# zelfs#
verplaatsbaar,#al#vormen#de#bouwfysische#eigenschappen#nog#altijd#een#belemmering#zoals#reeds#
geconstateerd.#

! Bouwkundig/stramien/
Het# bouwkundig# stramien# ligt# om# de# 1.800mm# en# garandeert# daardoor# een# relatief# hoge#
dichtheid#van#werkplekken.#De#kantoorcellen#zijn#relatief#diep.#

! Locatietype/
De#locatie#is#goed#bereikbaar,#maar#betreft#een#monofunctionele#snelweglocatie.#Dit#resulteert#in#
een# gebrek# aan# voorzieningen# op# loopafstand.# De# goede# bereikbaarheid# garandeert# echter# dat#
een#relatief#breed#voorzieningenniveau#met#de#auto#snel#te#bereiken#is.#

! Capaciteit/van/de/installaties/
Op# basis# van# de# technische# gegevens,# daterend# uit# 1993,# heeft# de# installatie# een# adequate#
ventilatie8# en# verwarmingscapaciteit.# Desondanks# is# het# verstandig# om# een# installatie8expert# te#
raadplegen,#aangezien#de#techniek#en#normering#vrij#complex#is.#

! Regelbaarheid/van/de/installaties/
De# algehele# regeling# is# gebaseerd# op# de# buitentemperatuur.# Dit# systeem# is# echter# redelijk#
ontregeld,# zeker#wanneer# zich# buiten# grote# temperatuurverschillen# voordoen.#Op# ruimteniveau#
wordt#de##temperatuur#geregeld#met#behulp#van#een#thermostaat.#Deze#thermostaat#wordt#door#
een#van#de#medewerkers#al#als#een#“dummy”#omschreven.#Het#aantal#dagen#dat#de#grenzen#van#
een# comfortabel# klimaat# overschreden# worden# (zowel# te# warm# als# te# koud,# berekend# volgens#
NEN# 7730)# zal# na# verwachting# te# hoog# zijn.# Deze# is# echter# binnen# de# beperkingen# van# dit#
onderzoek#niet#bepaalt.#

! Voorzieningen/nabij/de/locatie/
Op# het# Sciencepark# liggen# ook# andere,# vastgoed8gerelateerde# bedrijven.# Dit# zijn# echter# primair#
concurrenten,#dus#van#samenwerking# is#geen#sprake.#Het#werkveld#van#Coresta# is# landelijk.#Een#



goede# bereikbaarheid# is# daarom# belangrijker# als# strategische# voorzieningen# nabij# de# locatie.#
Horeca#en#andere#bijeenkomstvoorzieningen#zijn#goed#bereikbaar#met#de#auto.#

! Typen/en/posities/van/constructieve/elementen/
Het#kantoor#heeft#dragende#gevels#en#een#enkele#rij#kolommen#in#iedere#gang.#Hierdoor#wordt#de#
zichtbaarheid#en#routing#slecht#minimaal#beperkt.#

! Toegepaste/installatieconcepten/
De#installaties#maken#gebruik#van#lucht#als#transportmedium.#Dit#leidt#slechts#tot#een#benadering#
van#een#comfortabel#verticaal# temperatuursverloop.#De# individuele#nabehandelingsunits#zouden#
in# principe# moeten# zorgen# voor# een# goede# regelbaarheid,# waardoor# het# comfort# van# het#
binnenklimaat#positief#beïnvloed#kan#worden.#Dit#is#in#de#huidige#situatie#echter#niet#het#geval.#De#
keuze# voor# de# verlichting# leidt# in# bijzondere# gevallen# (symposia)# tot# een# oncomfortabele#
werkomgeving#door#de#grote#warmte#die#ze#uitstralen.#

/
/
#

B. Flexibiliteitsaspecten/ten/behoeve/van/de/aanpasbaarheid/bij/verandering/van/gebruik,/programma/
en/configuratie/

/
! Posities/van/bouwkundige/elementen/

Bouwkundige#elementen# liggen#hoofzakelijk# centraal# in#het#gebouw,# in#de#knik.#Hierdoor# is#een#
eventuele# nadelige# invloed# op# de# vrije# indeelbaarheid# van# de#werkvloer# beperkt# en# bevorderd#
deze#positie#de#interactie.#

! Ondersteuning/van/verschillende/layGout/typen/
Het# consequente# stramien,# de# geringe# bouwkundige# en# constructieve# elementen# en# de#
aansluitmogelijkheden#op#de#gevel#bieden#goede#mogelijkheden#voor#de#ondersteuning#van#zowel#
open#als#gesloten#lay8out#typen.#

! Aanpasbaarheid/van/de/invulling/
De# binnenwanden# zijn# goed# aanpasbaar# door# goede# detaillering.# In# principe# zijn# ze# zelfs#
verplaatsbaar,#al#vormen#de#bouwfysische#eigenschappen#nog#altijd#een#belemmering#zoals#reeds#
geconstateerd.#

! Bouwkundig/stramien/
Het# bouwkundig# stramien# ligt# om# de# 1.800mm# en# biedt# daardoor# veel#mogelijkheden# voor# de#
vrije#indeelbaarheid#bij#verandering#van#programma#en#configuratie.#

! Typen/en/posities/van/constructieve/elementen/
Het#kantoor#heeft#dragende#gevels#en#een#enkele#rij#kolommen#in#iedere#gang.#Hierdoor#wordt#de#
vrije#indeelbaarheid#slecht#minimaal#beperkt.#

! Aanpasbaarheid/van/de/installaties/
Uit#de#tekeningen#blijkt#een#goede#scheiding#van#drager#en#inbouw.#De#installaties#kruisen#slecht#
op#een#punt#de#constructie#(nabij#de#schacht,#naast#de#lift).#

#
#
#

C. Flexibiliteitsaspecten/ten/behoeve/van/de/aanpasbaarheid/bij/verandering/van/capaciteit/
/
! VerkavelG/en/verdeelbaarheid/

Coresta#heeft# reeds#al#een#verdieping#van#het#pand#verhuurd#aan#een#derde#partij.#Een# tweede#
verdieping# kan# eventueel# ook# verkaveld# worden.# Verschillende# vleugels# kunnen# zonder#
bouwkundige#aanpassingen#niet#afgestoten#worden,#door#een#gebrek#aan#vluchtmogelijkheden.#

! Vloerafmetingen/
Coresta# werkt# in# principe#momenteel# al# met# flexibele# werkplekken.# Het# aantal# werkplekken# is#
echter#dusdanig#hoog#dat# iedereen#praktisch#een#eigen#werkplek#heeft,#met#daarnaast#nog#een#
extra#vrije# flexibele#werkplekken.#De#vloerafmetingen#zijn#dus#ruim#gedimensioneerd#en#kunnen#
een#groei#van#het#aantal#medewerkers#makkelijk#opvangen.#Tot#die#groei# is#de#dichtheid#echter#
relatief# laag.# Door# mensen# op# strategische# wijze# bij# elkaar# te# zetten# kan# dit# echter# opgelost#
worden.#

!


