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VOORWOORD 

Dit verslag is het resultaat van zeven maanden onderzoek en dient als afronding van de Mastertrack 

Real Estate Management and Development (REMD) van de Masteropleiding Architecture Building 

and Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het programma van de capaciteitsgroep 

REMD richt zich op een multidisciplinaire benadering van het spanningsveld tussen drie actoren 

binnen de vastgoedsector: de eigenaar of manager van het onroerend goed, de eindgebruiker en het 

onroerend goed zelf. 

Tijdens een stage bij de Dienst Huisvesting van de Technische Universiteit Eindhoven (mei 2010-

december 2010) is mijn interesse gewekt voor de managementfilosofie van 'het nieuwe werken'. Dit 

.is een thema dat binnen de samenleving steeds meer aandacht krijgt en, in het kader van het 

Corporate Real Estate Management, mogelijk invloed heeft op kostenbesparingen en productiviteit 

binnen de organisatie. De weerstand die de invoer van een nieuw huisvestingconcept echter kan 

oproepen bij gebruikers facineerde me. 

Dit rapport beschrijft dan ook de relaties tussen en gebruiker, organisatie, faciliteit, omgeving en 

gebruik en geeft antwoord op de vraag aan welke kenmerken kantoorhuisvesting moet voldoen om 

alle activiteiten die plaats vinden optimaal te ondersteunen, met de beginselen van 'het nieuwe 

werken' in het achterhoofd. 

Informatie over het gebruik van de 'moderne werkplek' is echter vaak subjectief en moeilijk te 

verkrijgen. Mijn dank gaat dan ook uit naar het adviesbureau Wicely, in het bijzonder Els Hendriks en 

Kathleen Adriaensen. Zij hebben de afgelopen zeven maanden enkele cases uit hun zeer zorgvuldig 

verzamelde en uitgebreide database beschikbaar gesteld voor dit onderzoek. 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar mijn afstudeerbegeleidster Astrid Kernperman voor een 

zeer prettige samenwerking. Zonder haar inspanningen en opbouwende feedback had dit verslag 

hier niet gelegen. Tevens wil ik via deze weg Rianne Appel bedanken. Zonder haar was dit 

afstudeeronderzoek niet van de grond gekomen. Ook wil ik mijn dank uitspreken aan Jos Smeets 

voor de aanvullende feedback vanuit de vakgroep REMD. 

Tot slot wil ik mijn ouders, zus, studiegenoten, vrienden, dispuut, collega's en in het bijzonder mijn 

vriend Maarten bedanken voor hun steun, geduld, vertouwen, gezelligheid en kansen die zij mij 

tijdens mijn studententijd en in het bijzonder de afgelopen zeven maanden hebben geboden. 

Marleen Kleijn 

Augustus, 2011 
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SAMENVATTING 

De manier waarop mensen werken in de kennisindustrie (diensverlenende organisaties) is aan 

verandering onderhevig. In dit onderzoek worden de diverse ontwikkelingen in de samenleving en 

bedrijfsomgeving toegelicht, die leiden tot een verandering in het denken over werken. De huidige 

werkomgeving van veel dienstverlenende organisaties sluit hier niet langer op aan, waardoor 

gezocht moet worden naar mogelijke nieuwe huisvestingconcepten. De uitdaging voor 

huisvestingmanagers is de werkprocessen en activiteiten binnen hun organisatie goed te begrijpen, 

zodat de juiste werkplekken op de meest optimale locatie ontwikkeld worden. Er blijkt echter weinig 

objectieve en betrouwbare data voorhanden, waarmee huisvestingmanagers oplossingsrichtingen 

en investeringsmaatregelen kunnen toetsen en verantwoorden. Beter inzicht in de manier waarop 

werknemers de 'moderne werkplek' gebruiken en welke factoren hierop van invloed zijn, is 

noodzakelijk voor succesvolle ontwikkeling van nieuwe huisvestingconcepten. De centrale 

probleemstelling in dit onderzoek luidt dan ook: 

"Wat zijn de factaren die van invloed zijn op het gebruik van de moderne werkplek binnen 

een dienstverlenende organisatie?" 

Op basis van een literatuurstudie zijn de relaties besproken tussen de faciliteit (gebruiksvorm, 

capaciteit, type faciliteit, aanwezige voorzieningen, functionaliteit), de fysieke omgeving (zone, 

openheid, aantal faciliteiten, oppervlakte, kleurstelling, materiaalgebruik), organisatiekenmerken 

(sector, sharingratio, organisatiecultuur, organisatiestructuur) en kenmerken van de gebruiker 

(functie, dienstverband, geslacht, leeftijd) met het gebruik van de faciliteit (type activiteit, aantal 

gebruikers, externen, werkdag, dagdeel, vereiste voorzieningen). 

Door verschillende auteurs wordt benadrukt, dat persoonskenmerken een grotere invloed hebben 

op gebruik van faciliteiten dan ruimtelijke of organisatorische factoren en er wordt geconstateerd 

dat factoren niet alleen het gebruik van de faciliteit maar ook elkaar beïnvloeden. In de literatuur 

worden deze kenmerken echter vooralsnog alleen afzonderlijk van elkaar in verband gebracht met 

het gebruik van de faciliteit. In dit onderzoek is daarom een conceptueel model ontwikkeld, waarin 

relaties tussen de verschillende variabelen integraal in één netwerk getoond en onderzocht worden. 

Op basis van dit model zijn hypothesen opgesteld over de verwachte verbanden tussen de 

variabelen. 

Middels observaties is onder andere het gebruik van een groot aantal faciliteiten in 

activiteitgerelateerde huisvestingconcepten vastgelegd. Vanwege de complexiteit van het 

conceptueel model en de grote hoeveelheid aan beschikbaar gestelde data wordt gekozen voor een 

Bayesian Belief Netwerk (BBN) als onderzoeksmethode. Een BBN leidt de causale verbanden tussen 

karakteristieken van alle variabelen af op basis van de data en toont deze in een netwerk waarbij de 

variabelen in relatie tot elkaar geplaatst worden. Voor elke variabele wordt een Conditional 

Probability Table (CPT) geproduceerd, die beschrijft hoe die variabele wordt beïnvloed door andere 

variabelen (indien aanwezig). Daarnaast kunnen door het invoeren van bepaalde waarden voor 

variabelen als vast gegeven (bewijs), voorspellingen gedaan worden over het gebruik van de 

werkruimte en omgeving onder bepaalde (toekomstige) omstandigheden. 
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De analyse leidt tot twee netwerkmodellen. In het Bayesian netwerk - 'De (on)bezette faciliteit' 

staan onbezette faciliteiten en de activiteit op de faci liteit centraal. Omdat persoonskenmerken niet 

bekend zijn voor een onbezette faciliteit is een appart tweede Bayesian netwerk - 'De gebruiker' 

geschat, waarbij alleen tijdens de observatie gebruikte faciliteiten zijn meegenomen samen met 

persoons- en andere kenmerken. In dit netwerk staat wederom de activiteit die plaatsvindt centraal. 

Hoewel het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept gebaseerd is op de fi losofie dat een 

werknemer de meest geschikte faciliteit kiest voor zijn activiteit, kan op basis van beide netwerken 

geconcludeerd worden dat de activiteit niet alleen beïnvloed wordt door de functionaliteit van de 

faciliteit. Beiden netwerken tonen echter een complex geheel aan verbanden tussen de diverse 

factoren. De belangrijkste kenmerken die het gebruik bepalen binnen een bepaalde faci liteit en 

omgeving zijn op basis van het Bayesian netwerk - 'De (on)bezette faciliteit' de openheid van de 

omgeving, het aantal gebruikers, de oppervlakte van de omgeving, het aantal faciliteiten in de 

omgeving en de functionaliteit van de faciliteit. Wanneer in het netwerk - 'De gebruiker' 

persoonskenmerken worden meegenomen, blijken deze, overeenkomstig met bevindingen uit de 

literatuur, een duidelijke invloed te hebben op het gebruik van de faciliteit. 

Op basis van de uitkomsten van het Bayesian netwerk- 'De (on)bezette faciliteit' kan geconcludeerd 

worden dat voor bepaalde categorieën activiteiten duidelijke overeenkomsten bestaan in gebruikte 

omgevingen en faciliteiten. De activiteitencategorieën zijn In twee groepen in te delen, namelijk 

groepsactiviteiten en reguliere werkaciviteiten. De concentratiefactor van het gebruik is in dit 

onderzoek niet meegenomen, waardoor geen uitspraken gedaan kunnen worden over de mogelijke 

onderscheidende ruimtelijke kenmerken die concentratie-activiteiten behoeven. 

Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat een huisvestingmanager minimaal twee type 

ruimten moet realiseren om alle activiteiten binnen de dienstverlenende organisatie te kunnen 

ondersteunen. Ten eerste moeten er ruimten zijn waar reguliere werkactiviteiten kunnen 

plaatsvinden door individuele gebruikers en kleine groepen (2-5) personen. Deze ruimten bevatten > 

10 faciliteiten, zijn 50-350 m2 groot en zijn open. Daarnaast moeten er ruimten zijn waar 

vergaderingen en informele groepsactiviteiten kunnen plaatsvinden. De groepsgrootte ligt boven de 

2 gebruikers, maar worden overwegend door groepen boven de zes gebruikers gebruikt. Deze 

ruimten zijn gesloten of semi-open, er bevinden zich 1-10 faciliteiten en zijn 1-50m2 groot. 

Uit het Bayesian netwerk - 'De gebruiker' kan geconcludeerd worden dat de persoonskenmerken 

een grote invloed hebben op de activiteit die uitgevoerd wordt. Bij de inrichting van de ruimte is het 

daarom van groot belang dat de huisvestingsmanager de wensen van de individuele werknemer 

meeneemt. De persoonskenmerken van de werknemers van een organisatie zijn echter altijd aan 

verandering onderhevig. Een zo afwisselend mogelijke omgeving creëren, die aansluit op wat 

groepen werknemers wensen, is een meer realistische oplossing. Dit onderzoek geeft daarvoor een 

aanzet, maar verder onderzoek naar de relatie tussen persoonskenmerken en het gebruik van 

faciliteiten evenals onderzoek naar segmentering van gebruikers is noodzakelijk. 
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1 .INLEIDING 

In de inleiding wordt de achtergrond van het onderzoek beschreven. Er volgt een beschrijving 

van diverse ontwikkelingen die het denken over werken beïnvloeden. Er wordt beschreven 

hoe een veranderende omgeving veranderingen in de kantooromgeving en kantoorgebruik 

met zich meebrengt en er worden uitgangspunten geschetst die reden geven na te denken 

over de invoer van nieuwe werkplekconcepten. Daarna wordt de praktische en theoretische 

relevantie van het onderzoek beschreven, wat leidt tot het formuleren van de 

probleemstelling, deelvragen en doelstellingen van het afstudeeronderzoek. Tot slot worden 

een plan van aanpak en een leeswijzer gepresenteerd, die een leidraad vormen voor het 

onderzoeksproces en het lezen van dit verslag. 

1.1 AANLEIDING 

1.1.1 ONTWIKKELINGEN 

De manier waarop mensen werken is aan verandering onderhevig. Aan het eind van de 18e eeuw 

zorgde de opkomst van de stoommachine voor een verschuiving van kleinschalige en ambachtelijke 

arbeid naar industriële productie en het industriële kantoor. De werkactiviteiten zelf verschoven van 

thuis naar fabriekshallen en later kantoren. Na de tweede wereldoorlog leiden een groeiende 

complexiteit aan wet- en regelgeving op het gebied van accountancy, financiering en sociale 

wetgeving tot een specialisering van kantoorwerkzaamheden (Groenen 2010). Kennis- en 

informatie-uitwisseling worden steeds belangrijker en de zogenaamde kenniswerker is een feit. De 

kenniswerker voert zijn werkzaamheden uit binnen dienstverlenende organisaties in de financiële, 

juridische, medische, publieke, ICT, advies en publieke sector. Door de jaren heen wordt de 

kenniswerker gehuisvest in zeer diverse kantooromgevingen; van cellenkantoor in de jaren vijftig, 

kantoortuin in de jaren zestig en zeventig tot coconkantoor in de jaren tachtig. Sinds enkele 

decennia zijn bewegingen te onderscheiden in maatschappelijke, technologische en economische 

ontwikkelingen, die van invloed zijn op het denken over werken (Haterd 2010; Van Meel 2000; Van 

der Meer & Van 't Spijker 2010; Mooij 2002). 

DUURZAAMHEID 

Organisaties worden zich meer bewust van hun ecologische 'footprint' en voeren duurzame 

maatregelen door in hun bedrijfsstrategie. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop organisaties 

naar hun huisvesting kijken (Mooij 2002). Tevens is de fileproblematiek, veroorzaakt door woon

werkverplaatsingen tijdens de spitsuren, in Nederland een veelbesproken thema dat mogelijke 

oplossingen kent in de spreiding van de filedruk. 

fLEXIBILITEIT 

Een andere maatschappelijke ontwikkeling is die van de individualiserende en flexibelere 

samenleving. De balans tussen werk en privé wordt opgezocht en werknemers bepalen vaker zelf 

hun werktijden. Bovendien is de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw veranderd, waardoor 

meer parttime gewekt wordt (Mooij 2002). 

8 



7UU37 Afstudeerverslag - 25 augustus 2011 M.M.L. Kleijn 0578808 

GLOBALISERING 

Doordat organisaties zich meer bewust zijn van de vergrootte concurrentie door globalisering, 

worden organisaties en werkprocessen dynamischer. Er wordt projectmatig gewerkt, in wisselende 

teams van werknemers en resultaat wordt belangrijker geacht dan aanwezigheid. Dit alles wordt 

gefaciliteerd door de belangrijkste technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren: de 

opkomst van het internet en mobiele netwerken. Hierdoor is communiceren op afstand mogelijk 

geworden en is documentbeheer niet langer plaatsafhankelijk (Mooij 2002). 

HUISVESTING ALS BEDRIJFSMIDDEL 

Bovendien zijn de huisvestingkosten van organisaties de afgelopen jaren enorm gestegen. Veel 

huisvestingsmanagers staan voor de uitdaging huisvestingskosten te reduceren. Ze zoeken de 

oplossing in het reduceren van de gebruikte ruimte per werknemer. De huisvestingsmanager wordt 

steeds vaker geconfronteerd met de vraag een werkomgeving te creëren die de productiviteit en 

creativiteit van de werknemers positief beïnvloedt (Brown 2008). Tevens bestaat er de laatste jaren 

toenemende aandacht voor het kantoor en de bedrijfscultuur als belangrijke concurrentiemiddelen 

ten aan zien van de werving en het behoud van hoogopgeleide en getalenteerde kenniswerkers 

(Frankema 2003; Luchetti & Stone 1985; Puybaraud 2007). 

1.1.2 GEVOLGEN 

Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat werk niet langer aan tijd noch plaats geboden is (Van 

Meel 2000; Van der Meer & Van 't Spijker 2010). Er bestaat hierdoor een groeiende aandacht van 

organisaties voor de fysieke werkomgeving. Investeringen in de fysieke omgeving worden minder 

gezien als een verspilling van resources, maar meer en meer als een essentiële katalysator voor een 

succesvolle organisatie; vooral bij organisaties die afhankelijk zijn van de creativiteit van 

medewerkers (Duffy & Tanis 1993). 

'HET NIEUWE WERKEN' 

Organisaties willen inspelen op de groeiende dynamiek op de arbeidsmarkt en werkprocessen en 

zoeken manieren om vastgoed flexibel, efficiënter en effectiever in te zetten in het bedrijfsproces 

(Gibson 2003; lnalhan 2009). Om deze redenen scheppen veel organisaties mogelijkheden voor 'het 

nieuwe werken'. In deze managementfilosofie, wordt gestreefd naar productiviteitsverbetering, het 

vergroten van commerciële slagkracht en kostenbesparing (Van der Meer & Van 't Spijker 2010). De 

mens wordt gezien als kritische productiefactor, de medewerkers bepalen zelf hoe, met wie, waar 

en wanneer ze werken, er wordt gestuurd op concrete resultaten en er wordt gewerkt in tijdelijke 

netwerkverbanden en projecten (Twynstra Gudde 2011). Het Nieuwe Werken kan een trendbreuk 

betekenen met de klassieke wijze van huisvesten en de faci litaire omgeving van organisaties. 

Huisvesting en faciliteiten zijn niet langer bedrijfsgebonden, maar activiteitsgebonden, situationeel 

bepaald, flexibel en multifunctioneel (Van der Meer & Van 't Spijker 2010). 

1.2 PROBLEEMSCHETS 

Nieuwe manieren van werken, nieuwe generaties werknemers en nieuwe leefstijlen zullen nieuwe 

eisen stellen aan kantooromgeving (Duffy & Tanis 1993; Van Meel & Vos 2001). Veel 

dienstverlenende organisaties zijn momenteel nog gehuisvest in een traditionele cellenkantoor 

omgeving. De huidige manier van huisvesten sluit niet langer aan bij nieuwe gedachten over werken. 

Organisaties zoeken voorts naar een passende match tussen organisatie en gebouw (Van der Voordt 
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2003). Uit onderzoek van Van der Voordt & Vos (2001) blijkt dat (nog) geen eenduidig concept 

bestaat voor het kantoor van de toekomst. De uiteindelijke keuze voor een locatie, ruimte en 

gebruik van werkplekken moet volgens hen afgestemd worden op het type organisatie, cultuur, 

managementstijl, aard van de activiteiten en fysieke, sociale en psychologische behoeften van 

werknemers. Een studie naar de organisatiekarakteristieken en activiteitenpatronen is volgens Van 

der Voordt & Vos een voorwaarde voor succesvolle kantoorinnovatie. Kantoorinnovatie in een 

bestaand gebouw vraagt een zorgvuldige studie naar het gebouw, gebouweigenschappen en de 

mogelijkheden voor veranderingen. 

Er wordt echter vaak een subjectieve aanpak gehanteerd in het opstellen van een nieuw 

huisvestingconcept voor een organisatie. Hierdoor bestaat het risico dat de nieuwe kantoorinrichting 

niet aansluit bij de toekomstige werkprocessen of gebruikseisen van de medewerkers. In het 

samenstellingsproces van het ruimtelijk en functioneel programma van eisen voor nieuwbouw en 

herhuisvesting van (delen van) organisaties wordt geprobeerd te voorspellen welke ruimte/ 

faciliteiten nodig zijn voor het optimaal functioneren van een organisatie. Deze voorspelling gebeurt 

in de praktijk vaak op basis van het bestaande huisvestingconcept. Onjuiste voorspellingen van 

bijvoorbeeld de bezettingsgraad van de werkplekken of het benodigde type werkplek, kunnen 

resulteren in belemmering van de werkprocessen. De gebruiker wordt vaak onderbelicht bij het 

programmeren van de nieuwe kantoorinrichting. Vaak creëren ontwerpers en facilitair managers 

standaard programma's die de nieuwe werkprocessen niet optimaal ondersteunen (Duffy & Tanis 

1993). 

Een verkeerde inschatting van het aantal werkplekken, onjuiste uitvoering van geluidsisolatie en 

problemen met ICT maken de werkomgeving minder aantrekkelijk en kan resulteren in afwijkend 

gebruik/klachten. Uit onderzoek van Groenen (2010) blijkt dat een derde deel van de medewerkers 

van organisaties, tegen collectieve afspraken in, in een moderne werkomgeving, nog altijd een 

werkelement claimt met persoonlijke of werkgerelateerde zaken bij langdurige afwezigheid. 

Bovendien blijken werknemers zich vaak op dezelfde plek te nestelen (Van der Voordt 2003). 

Om een succesvolle werkomgeving te creëren, is inzicht in de eisen en het gedrag van de mensen en 

organisaties die de werkplekken gebruiken belangrijk (Oseland 2009). Wanneer voldoende 

informatie over de voorkeur, gedrag en behoeften van kantoorgebruikers voor handen is, kan de 

huisvestingssector efficiënt reageren op veranderingen (Lindholm & Niemi 2010). De uitdaging voor 

huisvestingmanagers en ontwerpers ligt in het creëren van een werkomgeving die de manier van 

werken ondersteunt (Haynes 2007). Er blijkt echter weinig objectieve en betrouwbare data 

voorhanden, waarmee huisvestingmanagers oplossingsrichtingen en investeringsmaatregelen 

kunnen toetsen en verantwoorden (Krumm & De Vries 2003; leväinen & lindholm 2006). Er is nog 

weinig kennis over de potentiële effecten van nieuwe kantoorconcepten, gedifferentieerd naar de 

betrokken actoren (Van der Voordt 2003). Ook bestaat er een gebrek aan kennis over de relatie 

tussen de huisvesting en prestatievermogen van de organisatie en de interactie daarvan met 

variabelen zoals organisatiekarakteristieken of de aard van het werk (Van der Voordt 2004). Meer 

inzicht in de manier waarop werknemers de 'moderne' werkplek gebruiken en welke factoren hierop 

van invloed zijn draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe huisvestingconcepten. Tevens bestaat bij 

huisvestingsmanagers en -adviseurs de behoefte om meetgegevens betrouwbaarder te maken. De 

vraag bestaat of de omgeving waarin de metingen verricht worden (type gebouw, grootte afdeling, 

10 



7UU37 Afstudeerverslag - 25 augustus 2011 M.M.L. Kleijn 0578808 

huidige inrichting afdeling, organisatietype) relevant is voor de interpretatie van de meetgegevens. 

De reden is hier vooral van toegepaste aard. Inzicht in de meest relevante factoren die resultaten 

van de metingen beïnvloeden is nodig, zodat bij de voorbereiding van de metingen en de meting zelf 

daar meer aandacht aan besteed kan worden. 

Het is daarom zinvol te onderzoeken welke activiteiten plaatsvinden op welk type faciliteiten, 

wanneer het gebruik plaatsvindt, welke factoren hierop van invloed zijn en welke ruimtelijke 

gevolgen deze factoren hebben (Van der Voordt & Vos 2001). 

1.3 PROBLEEM - EN DOELSTELLING 

1.3.1 PROBLEEMSTELLING 

Om tot verbeterd inzicht te komen in het gebruik van de 'moderne' werkplek en welke ruimtelijke, 

functionele, en organisatorische en gebruikerskenmerken daarop van invloed zijn is de volgende 

onderzoeksvraag geformuleerd: 

Centrale probleemstelling 

Wat zijn de factoren die van invloed zijn op het gebruik van de moderne werkplek binnen een 

dienstverlenende organisatie? 

De centrale probleemstelling omvat verschillende elementen. Daarom zijn de volgende deelvragen 

geformuleerd: 

DEELVRAGEN 

1) Moderne werkplek: Wat zijn karakteristieken van de moderne werkplek en op welke manier 

zijn werkplekken te categoriseren? 

2) Gebruik van de werkplek: Welke activiteiten vinden plaats binnen de kantooromgeving van 

een dienstverlenende organisatie? Hoe is het gebruik te kenmerken? 

3) Factoren: Welke factoren zijn mogelijk van invloed op het gebruik van de werkplek en hoe 

zijn deze relaties te beschrijven? 

4) Invloed: Wat zijn de directe en indirecte verbanden tussen de diverse factoren en het 

gebruik van de moderne werkplek? 

1.3.2 DOELSTELLING 

Om de probleemstelling en deelvragen te beantwoorden is een hoofddoelstelling opgesteld voor dit 

afstudeeronderzoek: 

Hoofddoelstelling 

Inzicht verschaffen in factoren die van invloed zijn op het gebruik van de moderne werkplek 

binnen dienstverlenende organisaties en de relaties die deze factoren met elkaar aangaan, zodat 

informatie kan worden gegeven aan huisvestingmanagers, waarmee ze oplossingsrichtingen en 

investeringsmaatregelen kunnen toetsen en verantwoorden. 
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De volgende subdoelstellingen kunnen worden geformuleerd, die helpen de hoofddoelstellingen te 

bereiken. 

SUBDOELSTELLINGEN 

1) Een conceptueel model opstellen, dat de mogelijke verbanden tussen activiteiten op de 

werkplekken en de verschillende factoren inzichtelijk maakt. 

2) De invloed van de diverse factoren op het gebruik van de moderne werkplek beschrijven en 

voorspellen. 

1.4 PLAN VAN AANPAK 

Het plan van aanpak (Figuur 1.1) geeft overzichtelijk de opzet van het onderzoek weer. Het 

afstudeeronderzoek is verdeeld in drie fases: (I) Literatuuronderzoek, (11) Praktijkonderzoek, (111) 

Reflectie met de resultaten, conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek. 

Hoofdstut 2 - Uteratuurstudle 
Acrlvltelten In de cllenstverknende organlsotle 

De modern. werkplek 

~ 
Factoren 110n in!ilaed op hn gebruik 

I ! 
Hoofdstuk 3 - Co.-ptu .. l Model 

Verbonden tussen kenmerbon in één model <I -·, 
Opstellen hypothes~n 

I 

I 
J. 

Hoofdstuk 4- Data S. Oncerzoeksmethode 

~ 
Databalt Wicely 

E Datverwerking 
I Otlderzaeksmethodlek: Boysion Belle/ 1Vetwor1cs 

~ 

I 
J. ! 

I 
Hoofdst'* S - R•ult•t•n I 

/Jotlesilln Netwerk- 'De (all)bezertt tacllltelt' - ·; 
Baye51on Netwelt - 'De geiJrulker 

i: Scent1rio's- 'Onttnoeten' en 'Parttllnl!rs' 

!!! 
I 

~ 
Hoofdstuk i - Condusle lo Aanb.v•lln11111 

__ ... 

·-

Figuur 1.1 Plan van aanpak 

1.4.1 LEESWIJZER 

In de literatuurstudie (Deel I) wordt in hoofdstuk 1 een achtergrondschets gegeven van de 

ontwikkelingen in kantoorgebruik. In hoofdstuk 2 worden activiteiten die plaatsvinden in de 

kantooromgeving uitgelicht. De moderne werkplek wordt bestudeerd, waarbij onderzocht wordt 

welke ideeën en principes ten grondslag liggen aan het activiteitgerelateerde huisvestingconcept. 

Tevens worden relaties gezocht tussen het gebruik van de werkplek en diverse invloedsfactoren op 

het gebied van organisatie, omgeving, faciliteit en gebruiker. 
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Hieruit volgt een conceptueel model (hoofdstuk 3), waarin de mogelijke relaties tussen variabelen 

worden weergegeven en hypothesen worden opgesteld. Deze hypothesen zullen in hoofdstuk 5 

getoetst worden. 

Daarna wordt in het praktijkonderzoek (Deelll) een passende onderzoeksmethode gezocht en vindt 

de data-analyse plaats. Het onderzoek is opgebouwd rond drie praktijkstudies van 

kantooromgevingen die werken met het activiteitgerelateerde huisvestingconcept. Deze 

praktijkgegevens zijn beschikbaar gesteld door het adviesbureau Wicely. Dit in België en Nederland 

opererende adviesbureau heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van nieuwe werkconcepten 

en hun weerslag op de bijbehorende werkomgevingen. Meer informatie over Wicely is te vinden in 

bijlage 1. Hoofdstuk 4 behandelt de onderzoeksmethode. Het beschrijft de keuze voor en werking 

van Bayesian Belief Netwerken. Ook wordt de datavoorbereiding voor het vormen van de 

netwerkmodellen beschreven. 

De reflectiefase (Deel 111) is het afrondende deel van het onderzoek. In hoofdstuk 5 worden de 

resultaten die volgen uit de netwerkmodellen beschreven. De in hoofdstuk 3 opgestelde hypothesen 

worden aan de hand van de twee Bayesian netwerken- 'De (on)bezette faciliteit' en 'De gebruiker' -

getoetst. Tot slot zal in hoofdstuk 6 een algemene conclusie worden gevormd, wordt een reflectie 

gegeven op dit onderzoek en zullen aanbevelingen voor huisvestingmanagers en voor verder 

onderzoek gegeven worden. 

1.5 CONCLUSIE 

In dit hoofdstuk zijn de diverse ontwikkelingen in de samenleving en bedrijfsomgeving toegelicht, die 

leiden tot een verandering in het denken over werken. De huidige werkomgeving van veel 

dienstverlenende organisaties sluit hier niet langer op aan, waardoor gezocht wordt naar mogelijke 

nieuwe huisvestingconcepten. De uitdaging voor huisvestingmanagers is de werkprocessen en 

activiteiten goed genoeg te begrijpen, zodat ze de juiste werkplekken in de juiste locatie kunnen 

toepassen. 

Er blijkt echter weinig objectieve en betrouwbare data voorhanden, waarmee huisvestingmanagers 

oplossingsrichtingen en investeringsmaatregelen kunnen toetsen en verantwoorden. Hierdoor 

bestaat het risico dat de nieuwe werkplekinrichting niet aansluit op de toekomstige werkprocessen 

of gebruikseisen. Meer inzicht in de manier waarop werknemers de 'moderne werkplek' gebruiken 

en welke factoren hierop van invloed zijn, is noodzakelijk voor de succesvolle ontwikkeling van 

nieuwe huisvestingconcepten. Het is daarom zinvol te onderzoeken wat de factoren zijn, die invloed 

hebben op het gebruik van de moderne werkplek binnen een dienstverlenende organisatie. 

In dit onderzoek wordt daarom getracht inzicht te verschaffen in factoren die van invloed zijn op het 

gebruik van de moderne werkplek binnen dienstverlenende organisaties en de relaties die deze 

factoren met elkaar aangaan, zodat informatie kan worden gegeven aan huisvestingmanagers, 

waarmee ze oplossingsrichtingen en investeringsmaatregelen kunnen toetsen en verantwoorden. 

Daartoe is de probleemstelling geformuleerd, die middels een literatuuronderzoek en een 

praktijkonderzoek beantwoord zal worden: 

Wat zijn de factoren die van invloed zijn op het gebruik van de moderne werkplek binnen een 

dienstverlenende organisatie? 
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2 LITERATUURSTUDIE 

In dit hoofdstuk staan de eerste drie deelvragen van het onderzoek centraal. Beantwoording 

van de deelvragen verschaft inzicht in de moderne werkomgeving, de activiteiten die daar 

plaatsvinden en laat factoren zien die volgens bestaand onderzoek van invloed zijn op het 

gebruik van de werkplek. De conclusies uit dit hoofdstuk zullen als input dienen voor het 

creëren van een conceptueel model. 

Allereerst wordt deelvraag 1 bekeken: "Wat zijn karakteristieken van de moderne werkplek 

en op welke manier zijn werkplekken te categoriseren?". Voordat een definitie en 

omschrijving van de moderne werkplek wordt gegeven, wordt de aanleiding tot 

kantoorinnovatie uitgebreider toegelicht. Daartoe wordt kort een omschrijving gegeven van 

de geschiedenis van de werkplek en wordt de toegevoegde waarde van de kantooromgeving 

voor de dienstverlenende organisatie beschreven. Hierna zullen de veranderingen in 

werkwijzen besproken worden en wordt de theorie van 'het nieuwe werken' beschreven. 

Teneinde meer inzicht te krijgen in de functies die de moderne werkplek moet vervullen wordt 

het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept toegelicht. Alvorens de faciliteiten binnen de 

moderne werkplek te definiëren komt deelvraag 2 aan de orde: "Welke activiteiten vinden 

plaats binnen de kantooromgeving van een dienstverlenende organisatie? Hoe is het gebruik 

te kenmerken?" Er wordt besproken welk type activiteiten doorgaans plaatsvinden binnen de 

kantooromgeving van dienstverlenende organisaties en wat deze activiteiten kenmerkt. Dit 

leidt tevens tot een profiel en categorisering voor de 'moderne werkplekken' die het nieuwe 

werken ondersteunen en wellicht katalyseren. 

Tot slot wordt deelvraag 3 behandeld: " Welke factoren zijn mogelijk van invloed op het 

gebruik van de werkplek en hoe zijn deze mogelijke relaties te beschrijven?'' De mogelijke 

invloedsfactoren worden bepaald aan de hand van een literatuurstudie en eigen inzicht. Deze 

factoren dienen als input voor de analysefase. 

2.1 AANLEIDING TOT KANTOORINNOVATIE 

2.1.1 GESCHIEDENIS VAN DE WERKPLEK 

De afgelopen eeuw heeft een verschuiving plaatsgevonden in het denken over werken, 

werkplekgebruik en werkomgeving. In het begin van de negentiende eeuw staat de fysieke 

omgeving centraal, later wordt de sociale omgeving als centraal aandachtspunt beschouwd. De 

werkplek en werkplekinrichting worden steeds vaker bekeken in het licht van behoeften en 

productiviteit van de werknemer (Kleiner & Stallworth 1996). In Figuur 2.1 is een tijdsoverzicht te 

zien van de ontwikkelingen in de kantooromgeving. Daarna zullen deze ontwikkelingen worden 

toegelicht. 
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De eerste kantoren werden eind negentiende eeuw in gebruik genomen. In de tweede helft van de 

negentiende eeuw zorgden de industriële revolutie voor schaalvergroting en toenemende 

specialisatie in de fabrieksomgeving. Hierdoor ontstond een vraag naar aparte kantoren voor 

administratieve werkzaamheden (Frankema 2003). Naar het voorbeeld van de industrie, waar 

werklieden werden samengebracht om te werken in één centrale ruimte, werden ook 

kantoormedewerkers samengebracht in één ruimte (Mooij 2002). Omdat werkzaamheden van 

kantoorlieden werden gestandaardiseerd, ontstonden grote ruimten met uniforme werkplekken 

naast en achter elkaar (Figuur 2.2). De scientific managementtheorie - ook wel Taylorisme genoemd 

- van Amerikaan Frederick Winslow Taylor en de Economy Psychology liggen hieraan ten grondslag. 

In deze theorieën werd de werknemer beschouwd als mogelijke faalfactor in het werksysteem en 

werk wordt daardoor veel gestandaardiseerd. Procesmanagement, hiërarchie en toezicht staan 

hierin centraal (Frankema 2003; Kleiner & Stallworth 1996). 

Figuur 2.2 (L): Afdeling orderverwerking bij Sears, Roebuck & Company, c. 1913 Chicago, lllinois (USA) 

(Aibrecht & Broikos 2000), (R): Fabriekshal Taylorlsme (Radboud Universiteit Nijmegen 2011). 

De Hawthorne studies brachten daar in de jaren dertig verandering in. Deze studies vormden de 

basis voor de human relations beweging. De aandacht voor de werknemer staat centraal en wordt 

beschouwd als belangrijk managementmiddel (Haynes 2008; Kleiner & Stallworth 1996). Diverse 
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theorieën (Maslow hierarchy of needs, Herzberg two - factor theory en McGregor Theory X/V) die 

daarna volgen, leggen de nadruk op de menselijke kwaliteiten in de werkomgeving. 

Na de tweede wereldoorlog komt de nadruk steeds meer te liggen op productiviteitsverhogende 

omgevingen voor kantoormedewerkers. In de jaren vijftig leiden groeiende complexiteit en wet- en 

regelgeving op onder andere het gebied van accountancy, financiering en sociale wetgeving tot een 

specialisering van de kantoorwerkzaamheden. Kantoorwerk krijgt een hoger aanzien. De 

hiërarchische structuur die ontstaat tussen werknemers resulteert in een kantooromgeving met, op 

basis van functie of positie, toegewezen kantoren. Het cellen- of kamerkantoor (Figuur 2.3) doet zijn 

intrede. Dit betekent het einde voor het industriële kantoor. Het beeld van een lange desolate gang 

met aansluitend veelal gesloten kamerdeuren blijft nog tot eind jaren zestig de norm (Groenen 

2010). 

I 

' 

Het 'traditionele' kantoorconcept, waarbij 
iedere werknemer een eigen kantoor 
heeft. De grootte van het kantoor is 
afhankelijk van zijn hiërarchische positie 
binnen het bedrijf. Hieraan liggen 
Taytorlsme en economy psychology ten 
grondslag. 

Figuur 2.3 (L): Cellenkantoor; het traditionele kantoorconcept (Mooij 2002}. (R): cellenkantoorconcept zoals 

toegepast in het Hoofdgebouw van de Technische Universiteit Eindhoven (Groenen 2010} 

Sinds de jaren zeventig is echter aandacht voor nieuwe werkvormen. De bestaande vorm van de 

aangeboden werkplekken wordt ter discussie gesteld. Organisaties streven naar een meer 

horizontale structuur en in navolging van het Duitse Mittbestimmungsrecht (1976) worden 

Nederlandse organisaties verplicht werknemers toe te laten tot een ondernemingsraad. De 

werknemer krijgt meer zeggenschap en kan binnen de organisatie werken in verschillende 

netwerken. Het traditionele kantoor past niet langer meer bij deze manier van werken. De 

kantoortuin doet zijn intrede (Figuur 2.4). Later in de jaren 70 ontstaat toch behoefte aan privacy in 

de kantoortuin. De Cubicle en het teamkantoor (Figuur 2.5) bieden de werknemer meer privacy, 

maar ontneemt niet de mogelijkheid tot interactie en communicatie met collega's. 

D 0 ' 
Men werkt met vier tot twaalf 
werknemers In één ruimte, waardoor 
werken In teamverband wordt 
gestimuleerd. De nadruk ligt op 
communieat le en minder op 
concentratie. 

Figuur 2.4 (L): Groepenkantoor/ kantoortuinconcept (Mooij 2002}, (R}: Kantoortuinconcept (Quickborner 

Team 2011} 
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Werknemers werken met drie tot zes 
personen In een groepsruimte, welke 
In verbinding staan met een gang of 
binnenruimte. Voorzieningen worden 
gedeeld met andere werknemers. 
Informeel contact Is belangrijk. 

Figuur 2.5 (L): Teamkantoorconcept (Mooij 2002), (R): Interieur kantoor verzekeringsmaatschappij Centraal 
Beheer Achmea, c. 1972 van architect Herman Herzberger (Aibrecht & Broikos 2000) 

Eind jaren tachtig wordt echter pas het debat verschoven van enkel de fysieke werkomgeving naar 

de integratie tussen ruimte, werkpatronen en organisatiecultuur (Haynes 2008). Individualisering 

van het werk zorgt voor een toenemende behoefte aan (informeel) contact met collega's. Het 

Coconkantoor (COmmunicatie en CONcentratie kantoor) (Figuur 2.6) voldoet aan deze wens. De 

collectieve en ondersteunende faciliteiten worden meegenomen in de werkplekbeschouwing 

(Groenen 2010). 

D 
I 

-

0 

Gescheiden communicatie- en concentratieplekken. In de kantoorcelen wordt in principe niet 
meer dan één werkplek ondergebracht. 

Figuur 2.6 (L): CoConkantoorconcept (Mooij 2002), (R): CoCon lay-out (Veldhoen 2005) 

Parallel hieraan maakt communicatietechnologie in de jaren tachtig en negentig een enorme 

ontwikkeling door. Werknemers zijn niet meer gebonden aan een vaste werkplek. Tevens bestaat er 

hernieuwde aandacht voor thema's als milieu en bereikbaarheid, arbeidsparticipatie en ook 

gezondheid, veiligheid en corporate branding (Groenen 2010). Dit zorgt voor een cultuuromslag in 

veel organisaties. Medewerkers worden niet langer aangesproken op aanwezigheid, maar op 

resultaten van het werk (Mooij 2002). Concepten als desksharing (het delen van werkplekken) en 

deskrotating (het gebruik van verschillende werkplekken) doen hun intrede (Van der Voordt 2003). 

Deze specifieke werkplekken (Figuur 2. 7) ondersteunen specifieke activiteiten en worden gedeeld 

door meerdere danwel alle werknemers. 
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Concept volledig gebasseerd 
op wisselwerkplekken. 
Werkplekken zijn 
activiteitgerelateerd en 
niemand heeft een vaste 
werkplek. In begin wordt 
flexibiliteit gevonden in 
wisselend gebruik van relatief 
vaste indeling. 

Figuur 2.7 (L}: Specifieke plekken kantoor (Mooij 2002}, (R): Interieur Eiffel kantoor Arnhem (Eckhart Group 
2011} 

De afgelopen jaren vindt een groeiend aantal organisaties aansluiting bij dit concept en innoveert 

het concept voortdurend. 

2.1.2 TOEGEVOEGDE WAARDE PASSENDE KANTOOROMGEVING 

In het verleden hebben diverse redenen ten grondslag gelegen aan veranderingen in de 

werkomgeving. De afgelopen decennia kan zelfs gesproken worden van kantoorinnovatie. 

Kantoorinnovatie kan beschreven worden als een som van veranderingen in werklocatie 

(onafhankelijk van tijd en plaats), kantoor lay-out (van gesloten naar een open structuur met diverse 

combinaties werkplekken) en gebruik van de werkplek (van toegewezen, persoonsgebonden 

werkplekken naar non-territoriale werkplekken) (Van der Voordt & Vos 2001). Huisvesting, ICT en 

andere faciliteiten worden kosten effectief afgestemd op nieuwe wijzen van werken en worden zo 

ontworpen dat directe en lange termijn problemen betreft huisvesting voor gebruikers, cliënten en 

de maatschappij geminimaliseerd worden (Duffy & Tanis 1993; Van der Voordt 2003). 

In de literatuur worden diverse redenen genoemd voor kantoorinnovatie. Organisaties willen 

inspelen op de groeiende dynamiek op de arbeidsmarkt en werkprocessen en zoeken manieren om 

vastgoed flexibel, efficiënter en effectiever in te zetten in het bedrijfsproces (Gibson 2003; lnalhan 

2009). Van der Voordt (2004a) geeft efficiënter ruimtegebruik, het verbeteren van de prestatie van 

de organisatie, verhogen van de gebruikstevredenheid, imagoverbetering, flexibiliteit en beter 

gebruik van resources als belangrijkste redenen voor organisaties om na te denken over andere 

werkplekconcepten. Mooij (2002) noemt ruimtegebrek, nadelen van woon-werkverkeer, 

veranderende werkprocessen, veranderende behoefte bij werknemers en duurzaamheid als meest 

belangrijke aanleidingen voor organisaties om over te stappen van een traditioneel naar een 

innovatief, dynamisch kantoorconcept. Duffy en Tanis (1993) noemen productiviteit, effectiviteit en 

de groeiende beschikbaarheid van ICT de grootste generator voor verandering en volgens Van der 

Voordt & Vos (2001) dient kantoorinnovatie zes doelstellingen: het optimaal blijven ondersteunen 

van veranderende werkprocessen, het realiseren van een kostenreductie, het verhogen van 

arbeidstevredenheid, het versterken en ondersteunen van het bedrijfsimago vanuit een 

voorbeeldfunctie, inzicht krijgen in ontwikkelingen en een omgeving creëren waardoor 

veranderingen gestimuleerd worden. Bovendien zijn organisaties zich meer bewust van de 

toegevoegde waarde van een bedrijfsomgeving welke op een goede manier aansluit bij de 

bedrijfsvoering van de primaire processen. Ze zien het belang van het beter aansluiten van de 

huisvesting, ICT en andere faci liteiten op nieuwe wijzen van werken voor het optimaal functioneren 

van een organisatie (Van der Voordt & Vos 2001). 
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Diverse studies laten zien dat huisvesting op diverse manieren, zowel direct (financieel) als indirect 

(ondersteunen van de primaire activiteiten) een bijdrage kan leveren aan het prestatievermogen van 

een organisatie en daardoor een invulling kan geven aan de ondernemingsdoelstellingen en 

bedrijfsstrategie (Driel 2006; Edwards & Ellison 2004; Krumm en De Vries 2003; Leväinen & Lindholm 

2006; Van der Voordt 2003a). 

Er is altijd veel aandacht geweest voor bedrijfshuisvesting vanuit beleggingsoogpunt. Vastgoed dat in 

eigendom is van de gebruikende organisatie kan gezien worden als investeringsasset; de eigenaar 

verwacht een bepaalde Return On lnvestment (ROl) en een stijging in waarde (Edwards & Ellison 

2004). Bedrijfsvastgoed werd voornamelijk ingezet om kosten te besparen en vastgoedbeslissingen 

werden overwegend op die basis genomen. Volgens Lindholm & Leväinen (2006) werd dit 

veroorzaakt door enerzijds een gebrek aan kennis van vastgoedkunde in het bestuur van een 

organisatie en anderzijds door het ontbreken van een helder raamwerk, op basis waarvan de 

toegevoegde waarde van huisvesting aan het prestatievermogen van een organisatie kan worden 

aangetoond. 

Sinds de opkomst van het Corporate Real Estate Management (CREM) in de jaren negentig, zijn 

organisaties zich echter meer bewust van de bedrijfsprocesondersteunende en stimulerende rol van 

vastgoed. Het belangrijkste kenmerk van het CREM is, naar definitie van Keeris (2001) dat het is 

belast met het beheer van de aan een onderneming ten dienste staande, bedrijfsmatige 

vastgoedobjecten, waarbij dit in eigendom verworven, gehuurde of geleased vastgoed primair als 

een kapitaal intensief bedrijfsmiddel wordt beschouwd. Vastgoedafdelingen verleggen hun 

oriëntatie naar strategisch management (Krumm & De Vries 2003). Niet langer de directe kosten, 

maar productiviteit en shareholder value worden drijfveren voor investeringsbeslissingen. Hieronder 

wordt beschreven op welke manier huisvesting primaire activiteiten ondersteunt. 

De focus van dit onderzoek beslaat de dienstverlenende sector. Deze sector bestaat voor een groot 

deel uit kenniswerkers. Medewerkers benutten hun verworven kennis, relaties, talenten en 

ervaringen om diensten (of producten) te leveren aan een (virtuele) cliënt. De handelingen, 

activiteiten en werkzaamheden, kortom, de werkprocessen die daartoe noodzakelijk zijn, hebben 

volgens Keeris (2001) en Frankema (2003) te maken met de verwerving, bewerking, verwerking en 

overdracht van informatie, ideeën en kennis. De primaire activiteiten van een dienstverlenende 

organisatie beslaan dus voornamelijk de productie van informatie en kennis. 

Zowel voor profit als non-profit organisaties geldt dat het primaire bedrijfsproces - de activiteiten 

die een onderneming uitvoert om op middellange termijn een strategisch concurrentievoordeel te 

behouden -bestaat uit de transformatie van input in output. De relatie tussen input en output is 

weergegeven in Figuur 2.8. De feitelijke transformatie komt voort uit een aaneenschakeling van 

werkprocessen waarin informatie, ideeën en kennis wordt be- en verwerkt door de koppeling of 

interactie tussen de productiefactoren arbeid en kapitaal. Beide productiefactoren dragen om die 

reden in belangrijke mate bij aan de rentabiliteit van een onderneming. 
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Figuur 2.8 Transformatie van input en output in een organisatie (Van Ree 2002) 

Indien een onderneming wordt gedreven door rentabiliteit of winstgevendheid, wat voor profit 

maar in zekere mate ook voor non-profit organisaties geldt, dient het primaire bedrijfsproces zowel 

effectief als efficiënt te verlopen. Indien de verhouding hiertussen min of meer in evenwicht is, luidt 

de conclusie dat het primaire bedrijfsproces als productief mag worden beschouwd. Echter, een 

onderneming opereert niet in een vacuüm. Met het criterium flexibiliteit wordt de mate bedoeld 

waarin een onderneming in staat is om te anticiperen op de dynamiek van de markt (of macro

omgeving). Tenslotte vergt het een bepaalde mate van creativiteit om de genoemde criteria in 

balans te brengen en te houden. De rentabiliteit of het prestatievermogen van een onderneming 

wordt volgens Kohnstamm & Regterschot (1994) bepaald op basis van de mate waarin zij in staat is 

om gelijkmatig en afdoende in prestatiecriteria te voorzien. 

EFFECTIVITEIT & EFFICIËNTIE 

Effectiviteit en efficiëntie van een organisatie geeft de verhoudingen weer tussen het beoogde en 

gerealiseerde gebruik van de productiefactoren arbeid en kapitaal in het transformatieproces. Het 

gebruik van beide begrippen leidt vaak tot verwarring. Effectiviteit heeft te maken met de goede 

dingen doen en efficiëntie heeft te maken met de dingen goed doen. 

Huisvesting draagt bij aan de effectiviteit wanneer wordt voorzien in een gevarieerde werkomgeving 

die ondersteuning biedt aan de primaire bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld wanneer een 

kantooromgeving aangeboden wordt met informele ontmoetingsplekken om de onderlinge 

interactie en communicatie te stimuleren of wanneer collectieve ondersteunende diensten, zoals 

reprovoorziening, secretariaat, vergaderruimten e.d. worden gefaciliteerd en kan een bijdrage 

leveren aan het bedrijfsimago. 

Tevens kan huisvesting een bijdrage leveren aan de efficiëntie binnen een organisatie wanneer de 

indeling en schakeling van ru imten afgestemd is op de werkprocessen en zo een gunstige 

bruto/netto verhouding gecreëerd wordt. Bijvoorbeeld wanneer het aantal interne 

verhuisbewegingen door de toepassing van een generiek werkplekconcept gereduceerd wordt of 

wanneer het aantal werkplekken en de gemiddelde omvang per werkplek door een alternatieve 

manier van werken gereduceerd wordt. 
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PRODUCTIVITEIT 

Productiviteitsverbetering wordt door veel organisaties aangehaald als aanleiding voor verandering. 

Wanneer een gebouw op een optimale manier is ingericht kan het bijdragen aan de productiviteit 

van medewerkers (Lawrence 1989, in Krumm & De Vries 2003). De kantooromgeving draagt in 

belangrijke mate bij aan de arbeidsproductiviteit en arbeidstevredenheid (Luchetti & Stone 1985; 

Van der Voordt & Vos 2001; Van der Voordt 2003a; Leväinen & Lindholm 2006; Puybaraud 2007). 

FLEXIBILITEIT 

Toenemende dynamiek in de markt stelt eisen aan de flexibiliteit van de organisatie. Flexibiliteit 

heeft te maken met het (aanpassing)vermogen van een organisatie of medewerkers om snel en 

adequaat te kunnen anticiperen op (onverwachte) veranderingen, zowel kansen als bedreigingen, 

binnen de eigen organisatie of daarbuiten. Ruimtelijke flexibiliteit is hiervoor een must (Mooij 2002). 

Huisvesting ondersteunt de flexibiliteit van een organisatie wanneer de financieringsvorm van het 

bedrijfsmatig vastgoed, huur- of leaseovereenkomst bij inkrimping of uitbreiding van de organisatie 

aangepast kan worden. Dit is aantrekkelijk in de huidige economische omstandigheden. Wanneer de 

gekozen stramienmaat, kantoordiepte, gebouwgebonden installaties en bekabeling- en !CT

systemen mogelijkheden biedt om ruimten opnieuw in te delen ondersteunt dit de flexibiliteit. 

Tevens kan de uniformiteit van het kantoormeubilair en de data- en communicatievoorzieningen 

hier een bijdrage aan leveren. 

(REA TIVITEIT 

Creativiteit heeft te maken met het vermogen van een organisatie om het spanningsveld tussen 

effectiviteit en efficiëntie en tussen efficiëntie en flexibiliteit met creatieve oplossingen te 

overbruggen zodanig dat er een voordeel ontstaat uit de natuurlijke samenhang of balans tussen 

deze prestatiecriteria. Door de keuze van het kantoormeubilair, de aankleding en de kleurstelling 

van de inrichting kunnen interactie en creativiteit gestimuleerd worden. 

2.1.3 VERANDERINGEN IN WERKWIJZE VAN DE ORGANISATIE EN DENKEN OVER WERKEN 

'HET NIEUWE WERKEN' TOEGELICHT 

De eerder besproken veranderingen hebben in de samenleving geleid tot beweging in het denken 

over werken in brede zin. Onder noemers zoals werken 2.0, flexibel werken, slimmer werken en de 

meer algemeen geaccepteerde term 'Het Nieuwe Werken' worden ideeën over het werken van de 

toekomst gedeeld. Het nieuwe werken omvat niet alleen ideeën betreft huisvesting van een 

organisatie. Toch wordt in dit onderzoek gefocust op de bijdrage die huisvesting kan leveren aan 

veranderende werkomstandigheden. 

Binnen veel organisaties worden programma's voor 'het nieuwe werken' gestart. Er worden 

mogelijkheden gecreëerd voor de werknemer om flexibel te werken, waarbij de werknemer plaats -

en tijdsonafhankelijk werkt. Hier staat tegenover dat de medewerker zelf steeds meer 

verantwoordelijkheid draagt voor het werkresultaat en zelf sturend is in de wijze waarop dit wordt 

bereikt (Van der Meer & Van 't Spijker 2010). Om te begrijpen wat de gevolgen zijn voor de 

werkplek(omgeving) en welke werkplekconcepten nieuwe manieren van werken ondersteunen, is 

inzicht vereist in die nieuwe manier van werken. 
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De kern van 'het nieuwe werken' bestaat eruit dat een werknemer door de werkomgeving 

ondersteund wordt in zijn bezigheden. Om optimaal te kunnen presteren, behoeft de werknemer 

een werkomgeving die aansluit bij de uit te voeren activiteiten. Hoewel er diverse visies bestaan op 

het nieuwe werken' en niet alle visies gebaseerd zijn op een kantoor als centrale werkomgeving, zijn 

diverse kantoorconcepten te bedenken die aansluiten op de voorwaarden van 'het nieuwe werken'. 

Volgens Van der Meer & Van 't Spijker (2010) is de kern van het nieuwe werken "slimmer en anders 

werken". Figuur 2.9 geeft een overzicht weer van de belangrijkste kernwaarden van 'het nieuwe 

werken' volgens Twynstra Gudde weer (Van der Meer & Van 't Spijker 2010). 
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Figuur 2.9 Het nieuwe werken volgens Twynstra Gudde (Van der Meer & Van 't Spijker 2010) 

Binnen 'het nieuwe werken' komt de nadruk meer te liggen op kennisdeling, interactie, 

communicatie en creativiteit van de medewerkers, welke vervolgens worden beoordeeld op 

productiviteit (Mooij 2002; Van der Meer & Van 't Spijker 2010). Volgens Groenen (2010) is de 

managementfilosofie van 'het nieuwe werken' gebaseerd op drie samenhangende kernwaarden: 

• Verantwoordelijkheid: de werknemer is zelf verantwoordelijk voor het verloop van het werk 

en het afronden van zijn taken. Een belangrijk onderdeel van de door de werkgever 

toegekende verantwoordelijkheid is dat de werknemer zelf mag bepalen waar en wanneer 

hij het werk uitvoert. De werknemer kiest op kantoor zelf een werkplek die het best aansluit 

bij de uit te voeren werkzaamheden en zoekt daarbij een balans tussen arbeidsproductiviteit 

en arbeidstevredenheid. 
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• Vertrouwen/ empowerment: de werknemer wordt plaats- en tijd onafhankelijk. De 

werknemer krijgt van de werkgever het vertrouwen dat hij zijn taken zorgvuldig zal 

uitvoeren zonder dat hij onder direct toezicht staat. 

• Prestatie: werknemers worden niet langer beoordeeld op aanwezigheid, maar op resultaat. 

Volgens de moderne managementopvattingen wordt een hoge arbeidsproductiviteit niet 

noodzakelijk behaald wanneer werknemers dagelijks van 9:00 tot 17:00 uur op kantoor 

aanwezig zijn. Het verlenen van vrijheid en verantwoordelijkheid aan de werknemer en 

hemdaarbij zo goed mogelijk te ondersteunen leidt tot verbeterde prestaties. 

VERANDERENDE ORGANISATIE 

Door de steeds algemener wordende acceptatie van de managementfilosofie van 'het nieuwe 

werken' zijn duidelijke veranderingen waar te nemen binnen organisaties. Voorspellingen over het 

werken van de toekomst lopen uiteen, maar in de literatuur worden de volgende gelijkstemmige 

uitspraken gedaan. 

De organisatie zal in de toekomst een voornamelijk faciliterende en voorwaardenscheppende rol 

innemen en de kantoorwerkplek zal toenemend de functie van ontmoetingsplek voor personen en 

organisaties vervullen (Mooij 2002; Van der Meer & Van 't Spijker 2010). Bovendien resulteren 

veranderingen in het denken over werken en de opkomst van het telewerken, thuiswerken, 

flexwerken en deeltijdwerk in een lagere (ruim 50%) bezettingsgraad van volledig uitgeruste 

persoonsgebonden werkplekken in de jaren negentig (Veldhoen 2005). De lagere bezettingsgraad 

heeft te maken met werknemers die steeds vaker één of twee dagen thuiswerken, maar ook met de 

verandering in het werkpatroon van de werknemers. Werknemers vergaderen meer en langer 

doordat zij vaker in multidisciplinair c.q. interdepartementaal teamverband werken. Het proces van 

afstemming en samenwerking vergt nu eenmaal veel tijd en energie. Daarnaast hebben 

werknemers, uiteraard afhankelijk van het werkproces, regelmatig afspraken bij een externe of 

interne klant waardoor zij niet op hun 'eigen', vaste werkplek aanwezig zijn. Verder komt het 

regelmatig voor dat werknemers vakantiedagen of een verlofdag hebben opgenomen of simpelweg 

ziek zijn (Harrison et al. 2004). 

Tevens gaan organisaties van een verticale naar een meer horizontale, plattere structuur, en 

veranderen van gesegmenteerd denkende naar een projectorganisatie. Het werken wordt minder 

autoritair en meer collegiaal, met toegewijde werknemers die aan steeds complexer wordende 

problemen werken (Duffy en Tanis 1993). Kennisuitwisseling wordt belangrijker en niet-kerntaken 

worden uitbesteed. 

Jonge kenniswerkers zijn steeds vaker op zoek naar afwisselend en creatief werk( plek), waar werk en 

privé met elkaar overeenstemmen. Een flexibele en creatieve kantooromgeving moet jonge, 

talentvolle kenniswerkers aantrekken (Frankema 2003; Luchetti Stone 1985; Puybaraud, 2007; Van 

der Voordt & Vos 2001). Tabel 2.1 geeft een samenvatting van de veranderingen in de organisatie 

van het werk. 
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Tabel 2.1 Overzicht van de veranderingen in de organisatie van het werk. In Van der Voordt (2003a) naar 

bewerking van o.a. Laing & Duffy (1998) 

Organisatorische veranderingen (van ... naar) 

Structuur 

Personeel 

Managementstijl 

Bedrijfscultuur 

Systemen 

plannen van groei 

hiêrarchisch 
vaste teams 
carrièregericht 
een leven lang werken 
top down 
controle op aanwezigheid 
controle op bestede tijd 
inhoudelijk 
afwachtend 
star 
bureaucratisch en formeel 
weinig verantwoordelijkheid 

uniform 
ondersteunend 
management van arbeid en 
kapitaal 

flexibiliteit 
scenarioplanning 

plat (netwerk) 
wisselende teams 
zoeken naar balans 
flexibel werken 
Participerend 
op basis van vertrouwen 

op basis van resultaat 
procesmatig I coaching 
ondernemend 
veranderingsbereid 
open en informeel 
eigen verantwoordelijkheid 
pluriform 
actief (instrumenten) 
kennismanagement 

2.2 ACTIVITEITGERELATEERD HUISVESTINGCONCEPT 

De definitie en positie van de werkplek is door de veranderende manier van werken veranderd. 

Momenteel hebben ongeveer 10-15 procent van de organisaties in Nederland de 

managementfilosofie van 'het nieuwe werken' geadopteerd (Van der Voordt 2004). Naar 

verwachting zal dit aantal alleen maar blijven groeien. Organisaties staan voor de uitdaging de 

nieuwe werkmethodes te ondersteunen. De filosofie dat de beste locatie voor het uitvoeren van 

activiteiten afhankelijk is van de activiteit zelf, voert in de literatuur de voorkeurstoon (Vischer 1996; 

Becker & Steele 1995, in Gibson 2003). Een diversiteit aan werkplekken waar de werknemer zijn 

activiteiten naar gelang kan uitvoeren is wenselijk. Voor elke activiteit het is noodzaak de juiste 

dimensienering te vinden (Gibson 2003). De uitdaging voor huisvestingmanagers is de 

werkprocessen en activiteiten goed genoeg te begrijpen, zodat ze de juiste werkplekken in de juiste 

locatie kunnen toepassen (Gibson 2003). 

Een lagere bezettingsgraad van de persoonsgebonden werkplekken is voor veel organisaties een 

reden te kijken naar een werkomgeving die beter aansluit bij het gebruik van de werkplek. Het beeld 

van halflege kantoorvloeren creëert draagvlak en acceptatie onder gebruikers voor het loslaten van 

de persoonsgebonden werkplek en de openstelling tot het delen van faciliteiten. Dit 

gebruiksconcept kent diverse benamingen zoals: activiteitgerelateerd werken, werkplek-sharing, 

wisselwerken, non-territoriale werkomgeving (Groenen 2010). In dit verslag zal de benaming 

'activiteitgerelateerd huisvestingconcept' gebruikt worden. 

De term 'activiteitgerelateerd huisvestingconcept' is een algemene aanduiding voor verschillende 

kantoorconcepten dan wel organisatiewijzen met als gemeenschappelijk kenmerk dat zowel alle 

werkplekken alsook de collectieve voorzieningen binnen het inrichtingsconcept ter beschikking staan 

aan alle werknemers, van administratief medewerker tot leidinggevende, waarbij niemand 

aanspraak kan maken op een eigen werkplek (Keeris 2001; Mooij 2002; Veldhoen 2005). 
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Binnen dit concept hebben medewerkers niet een toegewezen, persoonsgebonden werkplek, maar 

maken de werknemers en hun gasten gebruik van werkplekken die aansluiten op de activiteiten die 

ze uitvoeren. Een dergelijk nieuw kantoorconcept vraagt om een aangepaste kantoorinrichting en 

managementstijl (Gibson 2003). Het inrichtingsconcept bestaat in dit geval uit diverse 

werkplektypen, die elk afzonderlijk - in fysiek en mentaal opzicht- zijn afgestemd op een beperkt 

aantal gelijkwaardige kantooractiviteiten (o.a. luchetti & Stone 1985, Keeris 2001, Mooij 2002, Van 

der Voordt 2004, Veldhoen 2005). 

Er wordt binnen het activiteitgerelateerd huisvestingconcept dan ook niet meer gesproken over 'de 

werkplek', maar veelal wordt de term 'faciliteit' meer geschikt bevonden. De werknemer maakt 

gebruik van de faciliteit die het meest geschikt wordt bevonden om de activiteit uit te voeren. Dit 

hoeft niet altijd aan een standaard bureau ofwel 'werkplek' te zijn. De activiteit kan ook plaatsvinden 

in een koffiecorner, wachtruimte of bijvoorbeeld bij een kopieerapparaat. In dit verslag wordt 

daarom voorts gesproken over faciliteiten; plekken waar een activiteit kan plaatsvinden. 

De gebruikers staat vrij om binnen het huisvestingsconcept uit meerdere faciliteiten te kiezen, welke 

naar eigen mening het best aansluit bij de te verrichten werkzaamheden en persoonlijke voorkeur 

van dat moment. Dit gebruiksconcept berust volgens Dinissen (1999) op twee principes: 

• Wie het eerst komt, wie het eerst maalt 

• Collectieve vergader/ontmoetingsruimten moeten op voorhand gereserveerd worden. 

Bij het kiezen van een faciliteit om zijn werkzaamheden uit te voeren, zal een medewerker, volgens 

de filosofie van het nieuwe werken, een plek kiezen waarbij een natuurlijke balans bestaat tussen 

arbeidsproductiviteit en arbeidstevredenheid (Groenen 2010). 

Het activiteitgerelateerd huisvestingconcept is een vorm van het non-territoriale huisvestingconcept 

en gaat een stap verder dan het CoConconcept van de eind jaren tachtig, waarin enkel de 

activiteiten Communicatie en Concentratie aandachtsgebieden zijn. In het activiteitgerelateerd 

huisvestingconcept is een grotere variëteit aan faci liteiten beschikbaar, die zoveel mogelijk zijn 

afgestemd op de diverse kantooractiviteiten waaruit de werkprocessen van een dienstverlenende 

organisatie zijn opgebouwd (activiteiten worden beschreven in §2.3). Daarnaast geeft de 

kantooromgeving meer dan voorheen uiting aan de bedrijfscultuur van een organisatie. De faciliteit 

moet niet alleen de juiste eigenschappen hebben om de werkzaamheden te ondersteunen, maar 

moet tegelijkertijd de werknemers inspireren en stimuleren. In Figuur 2.10 is een voorbeeld te zien 

van een activiteitgerelateerd huisvestingconcept in praktijk. 

Figuur 2.10 Activiteitgerelateerd huisvestingconcept in praktijk (Gispen 2011) 
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WEERSTAND 

In de praktijk is op de invoer van activiteitgerelateerde huisvestingconcepten vaak (initiële) 

weerstand bij gebruikers te merken. Het blijkt dat de mens een cruciale factor is in het succes of 

falen van flexibele kantoorconcepten (Van Meel & Van der Voordt 2002). Gebruikers verwachten 

nadelen van het werken in grote open ruimten, het moeten opgeven van de eigen werkplek en zien 

op tegen de rompslomp van een ingrijpende verbouwing of verhuizing. Deze weerstand blijkt vooral 

in de startfase van de herhuisvesting voor te komen. 

Na de invoer van een activiteitgerelateerd concept, komt het geregeld voor dat werknemers een 

favoriete plek claimen en daar zelf persoonlijke eigendommen neerzetten. Participatie in de 

besluitvorming over de inrichting, aankleding en het kleur- en materiaalgebruik van het 

inrichtingsconcept draagt bij aan daling van de initiële weerstand na de implementatie en 

ingebruikname van een nieuw kantoorconcept (Groenen, 2010). 

2.3 GEBRUIK VAN DE ACTIVITEITGERELATEERDE WERKOMGEVING 

2.3.1 DE DIENSTVERLENENDE ORGANISATIE & DE KENNISWERKER 

In dit onderzoek ligt de focus op de dienstverlenende organisatie. Veranderingen in de samenleving 

en in het werken hebben de meeste invloed op organisaties die afhankelijk zijn van 

kennisverwerking en kennisoverdracht. Bovendien nemen dergelijke organisaties een steeds 

belangrijkere plaats in de samenleving. Naast de zakelijke dienstverlening zijn ook grote delen van de 

overheid, onderwijs en de gezondheidszorg te beschouwen als professionele dienstverlenende 

organisaties. Professionele dienstverlenende organisaties hebben vandaag de dag te maken met 

hogere verwachtingen van klanten van de resultaten van dienstverlening, en met de behoefte van 

klanten aan op meer op hen toegesneden dienstverlening. 

2.3.2 ACTIVITEITEN 

In dit onderzoek staat het gebruik van de werkplek centraal, maar de vraag bestaat op welke manier 

gebruik in relatie gebracht kan worden tot de activiteitgerelateerde omgeving. Allereerst wordt 

gebruik gekenmerkt door de activiteit die plaatsvindt. 

In paragraaf 2.1.2 wordt beschreven dat het primaire proces van een dienstverlenende organisatie 

bestaat uit handelingen, activiteiten, werkzaamheden en werkprocessen die te maken hebben met 

de verwerving, bewerking, verwerking en overdracht van informatie, ideeën en kennis. De primaire 

activiteiten van dienstverlenende organisaties beslaan dus voornamelijk de productie van informatie 

en kennis. Binnen de filosofie van het activiteitgerelateerd huisvestingconcept, wordt getracht 

communicatie en interactie te bevorderen en worden diverse faciliteiten geplaatst, zodat voor elke 

activiteit een geschikte plek beschikbaar is. In deze paragraaf wordt behandeld hoe de activiteiten 

binnen een dienstverlenende organisatie van elkaar te onderscheiden zijn. 

Van der Voordt & Vos (2001) onderscheiden activiteiten op basis van de aard van de activiteit. Een 

werknemer besteedt gemiddeld gezien de helft van zijn werktijd aan computer- en leeswerk. De 

andere helft besteedt hij aan vergaderen, conversaties en archiveren. Figuur 2.11 geeft de tijd weer 

die de werknemer gemiddeld aan zijn activiteiten besteed in dienstverlenende organisatie. 

26 



7UU37 Afstudeerverslag - 25 augustus 2011 

Andere actiYttetten 

~4'!1. 

Archiveren 
7.9'!1o 

Formeel 

overlet 
11.711 

Computer- en 

ieflwerl< 

53.1" 

M.M.L. Kleijn 0578808 

Figuur 2.11 Verdeling van kantoorwerkzaamheden naar tijdsbesteding (Vos 1999, In Van der Voordt & Vos 

2001) 

Tabak (2009) geeft een methode om de kantoorwerkzaamheden te classificeren op basis van drie 

aspecten: 

• Sociale, fysiologische en/ of werkgerelateerde activiteiten; 

• Individuele of groepsactiviteiten; 

• Geplande of spontane activiteiten. 

Op basis van deze ordening kan meer inzicht verkregen worden in menselijk gedrag binnen de 

organisatie. Dit onderzoek bekijkt de activiteiten echter vanuit functioneel perspectief: het gebruik 

van de faciliteit staat centraal. Het is daarom beter een taxonomie aan te houden op basis van 

functionele verschillen. Tabak (2009) en Mooij (2002) noemen onder andere interactieniveau, 

frequentie, tijdsduur, prioriteit en vereiste voorzieningen als aspecten waarop activiteiten van elkaar 

kunnen verschillen. Aanvullend hierop kunnen concentratieniveau, tijdstip en mate van formaliteit 

genoemd worden als onderscheidende eigenschappen van activiteiten. 

INTERACTIENIVEAU/AANTAL DEELNEMENDE GEBRUIKERS 

Een typische werkdag bestaat, zoals beschreven door Van der Voordt & Vos (2001), uit hoofdzakelijk 

individuele activiteiten, veelal achter computer of laptop. Deze individuele activiteiten kunnen 

onafhankelijk van anderen worden uitgevoerd, aangezien hiervoor geen ondersteuning of interactie 

met anderen vereist is. 

In momenten van gedeelde activiteit kan er echter wel sprake zijn van interactie. Dit kan het geval 

zijn bij onbedoelde gedeelde activiteiten, zoals verstoring van de individuele activiteit door het 

opnemen van een telefoon, het voeren van een gesprek met een collega of een toevallig ontmoeting 

van werknemers bij het verplaatsen van faciliteit. Kenmerkend voor activiteiten waarbij 

communicatie noodzakelijk is, zijn echter groepsactiviteiten, waarbij de werknemers een gedeeld en 

gemeenschappelijk doel hebben. Typische voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn vergaderingen 

en presentaties waarbij de aanwezigheid en deelname van het aantal medewerkers per keer 

verschillend kan zijn. Variërend van individuele begeleiding (2-5 mensen) tot projectvergaderingen 

of presentaties (6-10 mensen) en afdelingsbijeenkomsten (10+ mensen). Er kan gesteld worden dat 

het aantal gebruikers bepalend is voor het interactieniveau. 
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CONCENTRATIENIVEAU 

De meeste individuele activiteiten vereisen een bepaalde mate van concentratie. Het 

concentratieniveau verschilt per activiteit en ook per werknemer. Het concentratieniveau kan 

verstoord worden door externe factoren. Extern geluid, voornamelijk conversaties van collega's, 

wordt in de literatuur als grootste stoorfactor aangemerkt (Juneja & Roper 2008; Olson 2002, in 

Haynes 2007). • 

Complexe veelomvattende taken, zoals het lezen van rapporten, activiteiten waarbij geheugen 

gebruikt wordt zoals redeneren en rekenwerk, worden het snelst verstoord door extern geluid 

(Juneja & Roper 2008). Het concentratieniveau van deze activiteiten is erg hoog. Het gaat hierbij 

meestal om individuele activiteiten. Voor veelvoorkomend computerwerk, archiefwerk of 

onderzoeksbezigheden is in de meeste gevallen geen uiterste concentratie vereist. 

fREQUENTIE 

De frequentie waarmee een bepaalde activiteit zich herhaalt, verschilt per activiteit. Het merendeel 

van de activiteiten worden gekenmerkt door een zekere regelmaat, bijvoorbeeld de dagelijkse lunch 

tussen 12:00-12:30 uur of het wekelijkse werkoverleg op maandagochtend. De frequentie kan 

verschillen van enkele keren per dag tot dagelijks of zelfs maandelijks. Dat is geheel afhankelijk van 

het type activiteit (Tabak 2009). 

TIJDSDUUR/ TUDSTIP 

De tijdsduur van een bepaalde activiteit kan variëren van enige minuten voor een koffiepauze tot 

enkele uren in het geval van een vergadering. Bovendien is de duur van de activiteit geen constante. 

De duur van geplande activiteiten wordt meestal vooraf vastgesteld. Werknemers reserveren een 

deel van hun tijd voor activiteiten als vergaderingen, overleg of belangrijke individuele activiteiten. 

Ook sociale en fysiologische activiteiten, zoals het vieren van een verjaardag of jubileum van een 

collega, dan wel een (net-)werk lunchafspraak kunnen op voorhand gepland zijn. Daarentegen zijn 

spontane activiteiten veelal het gevolg van enerzijds onvoorziene omstandigheden, zoals 

onverwachte gasten, toevallige ontmoetingen of een binnengekomen e-mail (Harrison et al. 2004), 

of anderzijds het resultaat van een persoonlijke wens of behoefte (koffiepauze, toiletbezoek e.d.). 

Spontane activiteiten maken integraal deel uit van een typische werkdag op basis van de tijdsduur 

en keuze voor een route binnen de kantooromgeving. Het tijdstip waarop een activiteit plaatsvindt, 

kan ook bepalend zijn voor de activiteit. In de ochtend vinden bijvoorbeeld geen lunchafspraken 

plaats. 

PRIORITEIT 

Werknemers ervaren niet iedere activiteit als even belangrijk. Gedurende een werkdag worden 

bepaalde activiteiten als meer of minder belangrijk ervaren. Afhankelijk van de prioriteit die 

werknemers geven aan een bepaalde activiteit, zal deze snel of minder snel worden onderbroken 

door andere activiteiten. Prioriteit wordt grotendeels bepaald door de functie en status van een 

werknemer binnen een organisatie en is in mindere mate afhankelijk van de persoonlijke perceptie. 

VEREISTE VOORZIENINGEN 

Voor de uitvoering van bepaalde activiteiten zijn ondersteunende (technische) materialen benodigd. 

Afhankelijk van de activiteit kunnen dat er één of meerdere, veel of weinig, relatief dure of juist 

goedkope voorzieningen zijn. Voor het beleggen van een vergadering op afstand is 
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videoconferencing materiaal (camera, projectie- of tv-scherm) nodig en voor het typen van een 

adviesrapportage is een computer of laptop vereist. 

MATE VAN FORMALITEIT 

In de dienstverlenende organisatie kunnen activiteiten onderscheiden worden die een hoge mate 

van formaliteit hebben. Vooral geplande ontmoetingen met externe aanwezigen of hoger 

management worden vaak als formeel aangemerkt. Typerend voor dergelijke activiteiten is het 

geplande tijdstip, de gereserveerde, vaak gesloten ruimte en aanwezige presentatievoorzieningen. 

Individuele activiteiten, toevallige ontmoetingen en overleg aan de werkplek met collega's kan 

bestempeld worden als informeel. Met het activiteitgerelateerd huisvestingconcept wordt 

geprobeerd het informeel overleg te stimuleren, om zo creativiteit te bevorderen (Brown 2008). lay

out en architectuur zeggen iets over de sociale structuur en relaties van de gehuisveste organisatie 

(Van Meel en Vos 2001 ). 

De belangrijkste kenmerken die gebruik van de faciliteit typeren zijn type activiteit -waarbinnen 

onderscheidt wordt gemaakt op formaliteit en concentratieniveau - aantal gebruikers, aanwezigheid 

externen, werkdag, dagdeel en vereiste voorzieningen. 

2.4 FACTOREN DIE GEBRUIK BEÏNVLOEDEN 

2.4.1 KENMERKEN FACILITEIT 

De faciliteiten in een activiteitgerelateerd huisvestingconcept zijn ondersteunend aan de activiteit 

die er plaatsvindt. Er wordt een diversiteit aan faciliteiten geboden, waarbinnen de werknemer(s) de 

meeste geschikte plek zal gebruiken voor de uit te voeren activiteit. Er geldt dat een werkelement 

voor een werknemer aan een bepaalde verzameling van eigenschappen moet voldoen om een 

activiteit zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren. De functionaliteit van de faciliteit staat in deze 

paragraaf centraal. 

Werkzaamheden verschillen van organisatie tot organisatie. In paragraaf 2.3 worden 

overeenkomstige kenmerken genoemd van activiteiten die voorkomen in de dienstverlenende 

organisatie. De diverse faciliteiten kunnen met elkaar vergeleken worden door de plekken in 

categorieën op te delen. In deze paragraaf worden veelvoorkomende type faciliteiten beschreven en 

wordt gezocht naar een categorisering. 

GEBRUIKSVORM 

Er zijn diverse manieren om de diversiteit aan faciliteiten die voorkomen in het activiteitgerelateerde 

huisvestingconcept te onderscheiden. De meest voorkomende manier is ze te onderscheiden op 

basis van persoonsgebondenheid. Er zijn dan twee categorieën: persoonsgebonden faciliteiten en 

niet-persoonsgebonden faciliteiten. In dit onderzoek staat het activiteitgerelateerde 

huisvestingconcept centraal. Hoewel dit concept gebaseerd is op activiteitgerelateerde faciliteiten, 

die niet persoonsgeboden zijn, komen in de meeste organisaties die dit concept hebben toegepast 

toch enkele persoonsgebonden faciliteiten voor. Dit zijn voornamelijk plekken waar een specifieke 

functie uitgevoerd wordt, of plekken voor personen die centraal in de organisatie staan en vindbaar 

moeten zijn (bijvoorbeeld het secretariaat). 
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CAPACITEIT 

Ook kunnen faci liteiten onderscheiden worden die voor individueel- of groepsgebruik bedoeld zijn 

(bijvoorbeeld vergaderruimten). Het is beter te spreken over capaciteit, waardoor direct duidelijk is 

of de facil iteit voor groepsgebruik geschikt is en hoe groot deze groep dan kan zijn. De activiteit hang 

samen met de groepsgrootte. Informeel overleg vindt vaak plaats in kleine groepen en formeel 

overleg (vergaderingen) komen vaak voor in grote groepen. 

FUNCTIONALITEIT 

Mooij (2002) maakt niet alleen onderscheid tussen faciliteiten op basis van de mate waarin ze 

persoonsgebonden of niet persoonsgebonden zijn en voor individueel of groepsgebruik bedoeld zijn, 

maar kijkt ook naar de mate waarin de plekken algemeen of functiespecifiek zijn. Mooij stelt dat 

hierdoor een methodiek ontstaat waarin ook vergaderzalen, bedrijfsrestaurants kopieerplekken e.d. 

op dezelfde manier benaderd kunnen worden als reguliere werkplekken. De categorisering kan dan 

volgens Mooij (2002) binnen de drie genoemde dimensies plaatsvinden (Figuur 2.12). 

Tradl ele 
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Auditorium 
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r-----------~------------~~------------+------------6~~ 
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mulitfunctionerl 

Figuur 2.12 Werkplekkubus (Mooij 2002) 
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In dit onderzoek staat echter de activiteit op de moderne werkplek centraal. Het lijkt daarom beter 

de faciliteiten te onderscheiden op functie/ activiteit. Van der Voordt (2003a) en Centre tor people 

and buildings (2011) geven daarvoor een aanzet. Ze noemen de meest voorkomende typen 

faciliteiten die passen binnen het activiteitgerelateerde huisvestingconcept. Figuur 2.13 geeft 

hiervan een overzicht. 

De faci liteiten worden onderscheiden op basis van omgevingskenmerken (open- halfopen- gesloten), 

capaciteit (individueel - team gebruik), communicatieniveau (overleg- ontmoeting - brainstorm) en 

er is een categorie met overige ondersteunende ruimten. De relatie met de uit te voeren activiteit 

wordt hier echter nog niet concreet gemaakt. Faci liteiten worden gekenmerkt door de activiteiten 

waarvoor ze geschikt zouden zijn. Daarom kan een eerste onderscheidt gemaakt worden op 

functionele basis. Dit leidt tot de volgende typen faciliteiten: werkplekken, communicatieplekken en 

ondersteunende faciliteiten. 
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Figuur 2.13 Type werkplekken naar functionaliteit (Centre for people and Buildings Delft 2011) 

Voorts kan een specifiekere categorisering plaatsvinden op basis van activiteit. Hoewel veel 

faciliteiten universeel gedimensioneerd zijn, zijn de faciliteiten toch vaak toegespitst op bepaalde 

typen activiteiten. In paragraaf 2.3 worden de activiteiten binnen de omgeving besproken. 

Activiteiten die regelmatig plaatsvinden en terugkeren in elke omgeving zijn: Computer - en 

leeswerk, formeel overleg, informeel overleg, telefoneren, archiveren en overige activiteiten. 

Activiteiten kunnen tevens worden onderscheiden op basis van interactieniveau, 

concentratieniveau, frequentie, tijdsduur/tijdstip, prioriteit, vereiste voorzieningen en mate van 

formaliteit. Daarnaast kan de clustering van faciliteiten meegenomen worden in de categorisering. 

Binnen het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept wordt getracht interactie en spontane 

communicatie tussen werknemers te bevorderen, zodat creativiteit gestimuleerd wordt. Vaak 

worden reguliere werkplekken in clusters in open ruimten geplaatst. De invloed van 

omgevingskenmerken wordt uitgebreid besproken in paragraaf 2.4.2. 

Bovenstaande vormt de basis voor de functionele categorisering van alle faciliteiten in 

overlegfaciliteiten, concentratiefaciliteiten, werkondersteunende faciliteiten, informele faciliteiten, 

individuele faci liteiten en clusters. Met deze categorisering kunnen alle type faciliteiten 

meegenomen worden. Daarnaast zijn de volgende kenmerken toepasselijk in het onderzoek naar de 

invloed van de functionaliteit van de faciliteit op het gebruik: 

• gebruiksvorm, 

• capaciteit, 

• type faciliteit 
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2.4.2 KENMERKEN OMGEVING 

0MGEVINGSPSYCHOLOGIE 

Er zijn veel studies gedaan naar de invloed van de omgeving op het gedrag van werknemers. Tabak 

(2009) definieert het gedrag van werknemers in een werkomgeving als een complex geheel van 

activiteiten die variëren in tijdsduur, locatie en inhoud. De invloed van de omgeving op het gebruik 

van de werkplek kan bekeken worden met behulp van theorieën uit de omgevingspsychologie. Deze 

psychologische discipline houdt zich, sinds de jaren zestig en zeventig, bezig met de wisselwerking 

tussen het menselijk gedrag en de gebouwde omgeving. Omgevingspsychologen beschouwen de 

relatie tussen gebruikers en de gebouwde omgeving als een complex, onderling afhankelijk systeem. 

Enerzijds wordt de gebouwde omgeving ontworpen en ingericht op basis van kennis en 

veronderstellingen ten aanzien van het gedrag en de beleving van mensen. Maar daar tegenover 

staat dat de gebouwde omgeving gunstige of juist ongunstige condities creëert voor mensen om 

bepaalde activiteiten uit te voeren. 

De mens is de cruciale factor in het succes of falen van flexibele kantoorconcepten (Vos 1999; Vos & 

Van der Voordt 2001, in Van Meel & Van der Voordt 2002). Mensen voelen zich in een 

werkomgeving het meest prettig wanneer de omgeving voorziet in behoeften van de eerste orde 

zoals een gezond binnenklimaat, veiligheid, geborgenheid en behoeften van een hogere orde zoals 

sociaal contact, waardering en mogelijkheid tot zelfontplooiing. Omgekeerd voelen mensen zich niet 

prettig bij een overbelasting aan prikkels en een gebrek aan privacy. De lay-out en inrichting van een 

omgeving bepaalt voor een groot deel of aan de menselijke behoefte wordt voldaan (Van Meel & 

Van der Voordt 2002). De fysieke omgeving heeft invloed op de manier waarop werknemers hun 

activiteiten uitvoeren (Tabak 2009). Het ontbreken van voldoening aan deze behoeften heeft effect 

op de tevredenheid en productiviteit van de werknemer. Er heerst in de literatuur consensus over 

het feit dat de kantooromgeving een grote invloed heeft op de productiviteit van de werknemer 

(Oseland 1999; Leaman & Bordass 2000; Clemets-Croome 2000, in Haynes 2007a). 

T EVREDENHEID 

Maarveld, Volker en Van der Voordt (2009) bespreken in hun studie naar tevredenheid van 

gebruikers in een modern kantoorconcept, gebaseerd op 23 casestudies, de algemene 

ontevredenheid van werknemers over klimaat, verlichting en akoestiek , privacy en 

concentratiemogelijkheden, aantal en diversiteit van de werkplekken en ruimtelijke configuratie. 

Werknemers zijn echter het meest tevreden over de toegankelijkheid van de gebouwen, de 

architectuur en ICT en ondersteunende faciliteiten. 

Studie van Van Meel en Van der Voordt (2002) naar de tevredenheid van gebruikers over de invoer 

van een activiteitgerelateerd huisvestingsconcept laat zien dat gebruikers vooral tevreden spreken 

over een ruime, open kantooromgeving, die modern en licht is ingericht en een professionele 

uitstraling heeft. 

Hoewel tevredenheid geen directe indicator is voor het gebruik van de moderne werkplek, geeft het 

wel inzicht in de omgevingskenmerken die de gebruiker als meest optimaal ervaart en die dus 

wellicht invloed kunnen hebben op de keuze voor een faciliteit. 

Naast een aantrekkelijke uitstraling, dragen uitzicht, daglicht en het zelf kunnen regelen van het 

binnenklimaat bij aan de tevredenheid. Wanneer aankleding, interieur en faciliteiten niet of 

nauwelijks vernieuwd worden, ervaren de gebruikers een activiteitgerelateerd concept niet als een 
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succes. Vernieuwing van interieur is niet altijd een garantie voor succes van het huisvestingconcept 

In de studie worden de succesfactoren per organisatie verschillend ervaren. 

De diverse studies naar omgeving en gedrag/gebruik wordt bekeken aan de hand van de 

terugkerende thema's, namelijk privacy, afleiding, interactie en uitstraling. 

PRIVACY 

Het succes van flexibele kantoren lijkt sterk te worden veroorzaakt door het fraaie uiterlijk. Het 

ru imtelijk effect dat het meest wordt gewaardeerd door gebruikers is een open en ruimtelijke 

omgeving, dat ondanks krappe concentratiecellen toch een ruim gevoel geeft. De keerzijde is een 

gebrek aan privacy en het gevoel voortdurend bekeken te worden (Van Meel & Van der Voordt 

2002). 

Werknemers kunnen op vier niveaus privacy behoeven: 

• Visuele privacy; zelf bepalen tot zien en gezien worden 

• Auditieve privacy; ongestoord kunnen spreken zonder dat anderen meeluisteren 

• Sociale I territoriale privacy; vrijheid tot sociale interactie of afzondering 

• Informatieve privacy; informatie over zichzelf naar anderen kunnen reguleren. 

Een werknemer kan om diverse redenen één of meerdere van deze vormen van privacy behoeven. 

De belangrijkste in het ontwerpen van het activiteitgerelateerde huisvestingconcept zijn de 

functionele behoefte aan privacy en concentratie en evenals de persoonlijke controle hierop 

(Groenen 2010). Zowel de huisvestingmanager/ontwerper als de gebruiker kan invloed uitoefenen 

op de mate van privacy. 

Zo geeft het sluiten van de deur van een overlegruimte auditieve privacy en levert het sluiten van de 

jaloezieën visuele privacy op. Andere meer drastische maatregelen zijn het aanbrengen van extra 

isolatiemateriaal in de scheidingswanden of het aanbrengen van semitransparante folie op 

ooghoogte van de glazen scheidingswanden. Verder is het mogelijk om inrichtingselementen, zoals 

kantoormeubilair, een plantenbak, halfhoge scheidingswanden of een archiefkast, te gebruiken om 

privacy te creëren (Leaman & Bordass, 1999). 

De dichtheid (onderlinge segregatie en aantal) van de faciliteiten in een ruimte heeft invloed op de 

privacy beleving van de gebruiker. Wanneer de dichtheid te klein is, kan dit leiden tot sociaal 

isolement van de gebruiker (Sundstr0m 1986; Newell 1995). Een gebrek aan privacy of 

concentratiemogelijkheid kan juist leiden tot een overbelasting of gevoel van drukte. 

Naast de dichtheid van faciliteiten in een ruimte kan ook de fysieke omsluiting (openheid) van een 

ruimte een gevoel van privacy beïnvloeden. In een open ruimte met een groot aantal faciliteiten 

worden minder vertrouwelijke gesprekken gehouden dan in (visueel en auditief) gesloten ruimten 

(Tabak 2009). 

AFLEIDING 

Er wordt aangenomen dat een werknemer een eindige concentratieboog heeft, die hij verdeelt over 

verschillende activiteiten gedurende de dag. Wanneer een werknemer wordt afgeleid van zijn taak, 

vormt dit een dal in zijn prestatie (Tabak 2009). De mate waarin een werknemer wordt afgeleid van 

zijn activiteiten is afhankelijk van zijn persoonlijke kenmerken maar ook van het type activiteit dat hij 

uitvoert. Complexe werkzaamheden vereisen meer concentratie en privacy dan eenvoudige taken 

om een bepaalde arbeidsproductiviteit te behalen. Het kan ook voorkomen dat een werknemer, na 
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uit zijn concentratie gehaald te zijn, betere prestaties levert omdat hij door de afleiding meer 

opgewonden is. Er zijn vele studies gedaan naar het verstoren van individuele activiteiten- met een 

hoog concentratieniveau- door aanwezigheid van extern geluid geproduceerd door collega's in de 

ruimte (Juneja & Roper 2008). Achtergrondgeluiden of langslopende collega's worden als storende 

elementen in de kantooromgeving beschouwd en maken een inbreuk op het vermogen van een 

werknemer om een bepaald concentratieniveau vast te houden. Niet alleen geluid, maar ook uitzicht 

kan voor afleiding zorgen (Juneja & Roper 2008) Werkplekken aan de raamzijde en aan 

circulatiezone bieden veel visuele afleiding en kunnen daardoor minder geschikt zijn voor bepaalde 

activiteiten. 

INTERACTIE 

Er bestaat een sterke relatie tussen de fysieke omgeving en communicatie tussen werknemers 

(Tabak 2009). Werknemers converseren het meest met hun nabije collega's (Sundstrom 1986; Davis 

1984, in Tabak 2009). Er bestaat echter geen aangetoond verband tussen de afstand tussen 

werknemers en de mate van formele werkgerelateerde conversaties. 

De relatie tussen fysieke omsluiting (openheid) van de faciliteit en communicatie is niet zo helder. 

De vooronderstelling binnen het activiteitgerelateerde huisvestingconcept is dat open werkruimten 

de communicatie en interactie tussen werknemers vergroot. Resultaten van verschillende 

onderzoeken zijn tegenstrijdig. Sommige studies tonen een duidelijk verband aan tussen verhoogde 

interactie in een open werkruimte, andere studies juist niet (Tabak 2009). Er wordt wel een duidelijk 

verband gevonden tussen de fysieke omsluiting en de vertrouwelijkheid van de conversaties. 

Vertrouwelijke informatie wordt bijna alleen gedeeld in gesloten ruimten. 

UITSTRALING 

De waardering van de kantooromgeving wordt in belangrijke mate bepaald door de perceptuele 

kwaliteiten van de omgeving. Perceptie (waarneming) roept gevoelens op en prikkelt tot actie. 

Gevoelens en gedrag beïnvloeden omgekeerd echter ook waarneming. Waarneming is daarom sterk 

subjectief. Er zijn echter wel perceptuele kwaliteiten aan te duiden, die door het gros van gebruikers 

en bezoeker van kantooromgevingen positief gewaardeerd worden (Van Meel & Van der Voordt 

2002). Mensen houden van mooie, aantrekkelijk vormgegeven en sfeervolle gebouwen die 

schoonheidsbeleving opwekken, prikkelen en boeien. Comfort en een aangenaam binnenklimaat 

worden eveneens algemeen gewaardeerd. Vrijwel niemand houdt van saaie, lelijke, onpersoonlijke, 

steriele of slecht onderhouden gebouwen. De relatie tussen kleur- en materiaalgebruik en gebruik 

van de werkomgeving is niet aangetoond. Een relatie met tevredenheid van de gebruiker is echter 

wel waar te nemen. Afhankelijk van kleur, vorm en materiaalgebruik worden verschillende sferen 

neergezet in kantooromgevingen. Van Meel en Van der Voordt (2002) delen deze sferen op aan de 

hand van (Figuur 2.14): 

• behoudendheid; behoudend - waar aardse, warme tinten en natuurlijk materiaalgebruik de 

overhand hebben - en progressief - waar doorgaans meer kleurrijke, moderne tinten en 

kunstmatige materialen toegepast worden; 

• formaliteit; informeel- waar doorgaans zachte materialen en felle, vrolijke kleuren gebruikt 

worden tegenover formeel- waar harde kleuren met koude materialen gebruikt worden. 
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Figuur 2.14 Indeling van mogelijke sferen in het kantoor (Van Meel & Van der Voordt 2002) 

De belangrijkste ruimtelijke omgevingsvariabelen die de mate van privacy, geborgenheid, afleiding 

en interactie bepalen zijn alsvolgt samen te vatten: 

• Zone waarin de faciliteit geplaatst is 

• Openheid van de ruimte 

• Aantal faciliteiten in de ruimte 

• Oppervlakte van de ruimte 

• Kleurstelling 

• Materiaalgebruik 

2.4.3 KENMERKEN ORGANISATIE 

De rol van de organisatie binnen de invoer van activiteitgerelateerde huisvestingconcepten is vrij 

helder. Organisaties veranderen vanuit strategisch perspectief hun organisatiestructuur en 

bedrijfsvoering (Gibson 2003). Downsizing, centraliseren en outsourcing zijn geen uitzondering 

meer. De effecten op de fysieke omgeving van de organisatie zijn zichtbaar. Eén van de 

doelstellingen kantoorinnovatie is veelal om een cultuur- en gedragsverandering te bewerkstelligen 

(Van der Voordt & Vos 2001). 

ORGANISATIE CULTUUR/STRUCTUUR 

Gedrag kan voortkomen uit gewoonte of vanuit gedeelde normen en waarden (Van der Voordt & 

Van Meel 2002). Een informele bedrijfscultuur roept een ander gedrag op bij werknemers dan een 

formele (hiërarchische) bedrijfscultuur, hoewel er discussie kan bestaan over wat (on)wenselijke 

gedrag is. Organisatiecultuur kan omschreven worden als de gedeelde mening, waarden, normen en 

aannames van de organisatie. Daaraan toegevoegd drie onderdelen van organisatiecultuur (Schein 

1992, in Jatfee 2001): Het is moeilijk de cultuur van een organisatie in één woord te omschrijven. 

Daarom wordt in diverse organisatieliteratuur de cultuur in indicatoren gedeeld: 

• Artefacten: waarneembare aspecten van de organisatie zoals geschreven documenten, 

fysieke lay-out van kantoor, kledingvoorschriften, gedragsvoorschriften. Deze kunnen 

gezien, gehoord en gevoeld worden. 

• Omarmde waarden: Overtuigingen over wat in een organisatie moet gebeuren, 

Organisatiefilosofie, visie en missie. Veelal de gewenste situatie, niet altijd gelijk aan de 

bestaande situatie. 
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• Basis assumpties: standaard geaccepteerde manieren van denken, doen en het nastreven 

van doelen. Deze indicatoren van bedrijfscultuur zijn ingebakken in de praktijk en worden 

nauwelijks ter discussie gesteld. 

De artefacten zijn waarneembare aspecten van de organisatie. De kantoorinrichting is daar een 

onderdeel van. Wanneer waarden als openheid, gelijkheid, creativiteit en flexibiliteit uitgedragen 

worden, zal dat ook geuit worden in het huisvestingconcept. Het vaak door management ingevoerde 

huisvestingconcept geeft aan de werknemer een signaal over hiërarchie en het gewenste gedrag 

(Robbins & Judge 2009). lay-out en architectuur zeggen iets over de sociale structuur en relaties van 

de gehuisveste organisatie (Van Meel en Vos 2001 ). Deze signalen kunnen vaak op verschillende 

wijzen geïnterpreteerd worden. Een flexibele office lay-out kan geïnterpreteerd worden als een 

organisatie die geen vaste, comfortabele werkplekken wil creëren voor zijn werknemers. Het kan 

echter ook geïnterpreteerd worden als een flexibele , energetische organisatie, die met haar tijd 

mee gaat en inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen. Desharingratio (het aantal werkplekken 

per medewerker) is een ruimtelijke afspiegeling van de organisatiecultuur. 

De structuur van een organisatie is kenmerkend voor de organisatiecultuur. Wanneer een 

organisatie een meer ontspannen bedrijfscultuur heeft, gaat dat vaak gepaard met een platte 

organisatiestructuur. Een meer hiërarchische structuur, heeft zijn weerslag op de cultuur en 

daardoor ook op de kantoorinrichting. Tevens heeft de organisatiestructuur invloed op de rollen 

binnen een organisatie. 

SECTOR 

De sector waarin de organisatie opereert, beïnvloedt de organisatiestructuur en -cultuur. ledere 

sector heeft bepaalde gebruiken, normen en waarden die kenmerkend zijn voor die sector. Binnen 

de juridische sector, voornamelijk op advocatenkantoren, is het heel gebruikelijk om tot diep in de 

nacht op kantoor te werken, terwijl men in de bouwsector begint om 6.00 uur, maar om 16.00 uur 

niemand meer te bekennen is. Het zijn wellicht stereotypen van organisaties, maar in de praktijk 

blijkt het vaak realiteit te zijn. Doordat de cultuur en organisatiestructuur binnen de diverse sectoren 

verschillend is en andere type activiteiten voorkomen, kan dat invloed hebben op de dimensionering 

van het huisvestingsconcept. 

Het is in de inleiding al duidelijk geworden dat het activiteitgerelateerde huisvestingconcept niet in 

alle sectoren van toepassing is. Voornamelijk de kennisindustrie ondervindt voordelen van het 

concept. Dienstverlenende organisaties zijn de afgelopen jaren steeds vaker overgestapt naar een 

activiteitgerelateerd concept. In de bankensector kwamen de eerste activiteitgerelateerde 

huisvestingconcepten voor. Nu wordt de overstap ook meer binnen de publieke sector 

waargenomen. Van der Voordt (2003) beargumenteert dat kantoorinnovatie wisselende effecten 

heeft voor verschillende organisaties. Hij schetst een verband tussen de bereikbare ruimtebesparing 

na invoering van een activiteitgerelateerd huisvestingconcept en het soort bedrijf en de aard van de 

werkzaamheden. Waar veel buiten kantoor wordt gewerkt, zijn grotere besparingen mogelijk dan in 

situaties waar veel achter het bureau wordt gewerkt. 

Elk bedrijf heeft een bepaald vastgoedobject nodig om haar activiteiten uit te voeren. Edwards en 

Ellison (2004) geven een spectrum waarin wordt weergegeven in welke sectoren het 

bedrijfsvastgoed een belangrijke rol speelt in het ondersteunen van de activiteiten (Tabel2.2) . Voor 
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bepaalde activiteiten zal het vastgoed bepalend zijn, aangezien de activiteiten die er plaats vinden 

afhankelijk zijn van de aard van het specifieke vastgoedobject. Voor andere activiteiten zal het 

vastgoed minder bepalend zijn. 

Tabel 2.2 Corporate Property spectrum van functionele belangrijkheid (Edwards & Elllson 2004) 

Farming 
Forestry 
Mining 

Retail 
leasure 
Sports 

Office space 
Educational 

lndustrial 
Warehousing 

Substantial and direct -7 Important and direct ~ Significant but indirect ~ Marginal and little 
I conneetion 

- -

~Degree of importance of the property to the actlvities of the business occupying it ~ 

Edwards en Ellison (2004) delen de mening van vele andere auteurs, dat het vastgoed voor bedrijven 

in de dienstverlenende sector ( office spacel educational in tabel 2.2) een toegevoegde waarde kan 

leveren door de optimale omgevingsvoorwaarden te scheppen die productiviteit stimuleren, maar 

het vastgoed zelf heeft een veel minder directe link met de activiteiten die er plaats vinden dan 

sectoren in het linkereind van het spectrum. 

2.4.4 KENMERKEN GEBRUIKER 

Hoewel de functionaliteit van de faciliteit, ruimtelijke factoren en organisatiekenmerken in de 

filosofie van het activiteitgerelateerd huisvestingconcept als belangrijkste kenmerken naar voren 

komen voor geschiktheid van een faciliteit voor het uitvoeren van een bepaalde activiteit, zijn het 

toch de gebruikers die een keuze maken voor een faciliteit. Belangrijk is te weten welke kenmerken 

van de gebruiker deze keuze zouden kunnen beïnvloeden. Wat maakt dat een gebruiker kiest voor 

een bepaalde faciliteit in een bepaalde omgeving? Vele auteurs merken op dat de kwaliteit van de 

werkomgeving minder van invloed is op de productiviteit en tevredenheid van werknemers dan 

bijvoorbeeld psychosociale en persoons- en functiekenmerken (Baten burg & Van der Voordt 2008, in 

Van der Meer & Van 't Spijker 2010; Haynes 2007). 

Robbios & Judge (2009) beargumenteren dat de fundamenten van gedrag liggen in het intellectuele 

vaardigheden, fysieke vaardigheden, leeftijd, geslacht, nationaliteit en andere biografische 

karakteristieken. Oseland (2009) beschrijft de impact van persoonskenmerken zoals geslacht, leeftijd 

en cultuur op de psychologische behoeften in kantooromgeving. Ze leggen een relatie met deze 

kenmerken en prestaties en voorkeuren op de werkplek. In dit onderzoek staat niet de voorkeur van 

de gebruiker, maar het daadwerkelijke gebruik van de faciliteit centraal. 

Toch worden voorkeur en gedrag van de gebruiker beschouwd, omdat deze een invloed kunnen 

hebben op het daadwerkelijk gebruik. Daarnaast is functie één van de belangrijkste invloedfactoren 

op de uit te voeren activiteiten in de kantooromgeving. 

FUNCTIE 

Werkgerelateerde activiteiten zijn afhankelijk van de werkprocessen binnen een organisatie en 

kunnen per branche of sector verschillend zijn. los van organisatorische kenmerken worden deze 

activiteiten grotendeels gestuurd vanuit de functie en status van een werknemer binnen de 

organisatie. Voor elke werknemer zijn de activiteiten afhankelijk van zijn rol en plaats in de 

organisatie; zijn functie. Tabak (2009) geeft een mogelijke relatie tussen organisatie, rol van de 

medewerker, zijn plaats binnen de organisatie en werkgerelateerde activiteiten. Groenen (2010) 
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geeft in zijn afstudeerverslag een fictief voorbeeld hoe de activiteiten kunnen verschillen per functie 

{Figuur 2.15). 

15" 

D.V.Uil 

• Nill•-ut. WIIio ....... . ,....... 

Figuur 2.15 Fictief voorbeeld van het verschil in activiteiten naar functie (naar bewerking van CoreNet Global 

2006, in Groenen 2010) 

DIENSTVERBAND 

Ook persoonskenmerken zoals dienstverband zijn mogelijk van invloed op het keuzegedrag van de 

gebruiker. Algemeen wordt aangenomen dat aanwezigheid invloed heeft op de beleving van de 

kantooromgeving als ook op het keuzegedrag van de gebruiker. Zo zal een parttimer storende 

invloeden vanuit de kantooromgeving doorgaans als minder hinderlijk ervaren dan een voltijd 

werknemer. Afhankelijk van de mate van aanwezigheid zal een gebruiker de kantooromgeving 

namelijk meer of minder als zijn thuis of leefomgeving ervaren. Afwezigheid leidt tot een 

afstandelijke, minder geïnteresseerde houding ten opzicht van de werkomgeving. Echter, het 

tegengestelde kan ook waarheid zijn voor een gebruiker door het (psychologische) 

aanpassingsproces van het gedrag aan diens directe omgeving. 

LEEFTIJD 

Veranderingen in demografie zorgen ervoor dat vier generaties naast elkaar werkzaam kunnen zijn. 

Binnen de werkomgeving worden over het algemeen vier generaties onderscheiden: Veteranen, 

Babyboomers, generatie X en generatie V ( Bichard & Erlich 2008; Haynes 2011). 

De generaties verschillen vooral in gebruik van communicatiemethoden, loyaliteit, vatbaarheid voor 

hiërarchie en aanpassingsvermogen. De jongere generaties (X en V) zijn over het algemeen 

flexibeler, communiceren veel via nieuwe, mobiele media zoals e-mail en online sociale netwerken, 

terwijl de oudere generatie werknemers liever direct communiceert en loyaler is naar werkomgeving 

en werkgever. 

De jongeren generatie (V) is een nieuwe generatie op de werkvloer, maar dimensienering van de 

werkplek zal steeds meer op hen afgestemd worden. Ze zijn immers de toekomstige werknemers. 

Generatie V stelt nieuwe eisen aan de werkplek. Uit onderzoek {Puybaraud & Russel et al. 2010, in 
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Haynes 2011) blijkt dat de wensen betreft werkplek van generatie V het meest overeenkomen met 

de beginselen van de activiteitgerelateerde werkplek. Hierdoor ontstaat de verwachting dat een 

werknemer van een andere generatie minder tevreden zal zijn in een activiteit gerelateerd 

huisvestingsconcept. 

G ESLACHT 

Er zijn niet veel studies gedaan naar de invloed van geslacht op het gebruik van de faciliteit. 

Voornamelijk omdat het onderwerp enigszins omstreden is. Vrouwen strijden al jaren naar gelijke 

behandeling op de werkvloer. Toch zijn enkele uitspraken herkenbaar. Mannen zijn over het 

algemeen gevoeliger voor statussymbolen dan vrouwen en hebben tot nu toe vaak een hogere 

opleiding genoten. Dit hangt samen met het functieprofiel van de gebruiker, dat gekoppeld is aan 

het kennis- en opleidingsniveau. Er zijn echter steeds minder fucntionele verschillen waar te nemen 

tussen mannen en vrouwen, vooral binnen generatie V. Verschillen in gedrag zouden nog steeds 

kunnen bestaan. 

2.5 CONCLUSIE 

In dit hoofdstuk is een basis gelegd voor de beantwoording van de centrale probleemstelling. Er is 

antwoord gegeven op de eerste drie deelvragen: 

1) Moderne werkplek: Wat zijn karakteristieken van de moderne werkplek en op welke manier 

zijn werkplekken te categoriseren? 

In dit hoofdstuk wordt de moderne werkplek omschreven als non-territoriaal en 

activiteitgerelateerd, waarbinnen een werknemer een faciliteit gebruikt die hem het best 

ondersteunt in zijn uit te voeren activiteit. Er wordt dus een verscheidenheid aan plekken 

beschouwd als werkplek en deze kunnen daarom beter aangeduid kunnen worden als faciliteiten. In 

een activiteitgerelateerde werkomgeving worden de faciliteiten en omgeving gedimensioneerd naar 

de activiteiten die daar plaats vinden. 

2) Gebruik van de werkplek: Welke activiteiten vinden plaats binnen de kantooromgeving van 

een dienstverlenende organisatie? Hoe is het gebruik te kenmerken? 

De activiteiten die voorkomen in een dienstverlenende organisatie zijn te onderscheiden op basis 

van het type activiteit -waarbinnen onderscheid gemaakt kan worden op formaliteit en 

concentratieniveau - aantal gebruikers, aantal externen, werkdag, dagdeel en vereiste 

voorzieningen. Het type activiteit dat plaatsvindt, staat centraal in dit onderzoek. De andere 

kenmerken van gebruik beïnvloeden het type activiteit. 

3) Factoren: Welke factoren zijn mogelijk van invloed op het gebruik van de werkplek en hoe is 

deze mogelijke relatie te beschrijven? 

In het activiteitgerelateerd huisvestingconcept wordt de bruikbaarheid van de faciliteit gezien als de 

meest belangrijke factor op basis waarvan een werknemer de faciliteit kiest voor een uit te voeren 

activiteit. De activiteit (het gebruik) van de faciliteit is volgens deze filosofie dus afhankelijk van de 

kenmerken van de faciliteit. De gebruiksvorm, capaciteit, type faciliteit , functionaliteit en aanwezige 

voorzieningen zijn daarom toepasselijk in het onderzoek naar de invloed van de functionaliteit van 

de faciliteit op het gebruik. 
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De omgeving van de faciliteit bepaalt echter ook voor een groot deel de geschiktheid voor het 

uitvoeren van een activiteit. Op basis van de omgevingspsychologie kan gesteld worden dat de keuze 

voor een faciliteit deels gebaseerd wordt op de omgevingskenmerken. De fysieke omgeving heeft 

invloed op de manier waarop werknemers hun activiteiten uitvoeren (Tabak 2009). De mate van 

geboden privacy, afleidingsfactoren, interactiemogelijkheden en uitstraling zijn daarbij de 

belangrijkste overwegingsfactoren. De kenmerken van de omgeving die deze factoren meetbaar 

maken zijn de zone waarin de faciliteit geplaatst is, de openheid van de ruimte, het aantal faciliteiten 

in de ruimte, de oppervlakte van de ruimte, de kleurstelling en het materiaalgebruik. 

Het kantoor en de inrichting zijn veelal een directe vertaling van de normen en waarden die binnen 

de bedrijfscultuur hoog in het vaandel staan. Organisaties kunnen van elkaar verschillen op diverse 

gebieden. De kenmerken die in dit onderzoek meegenomen worden zijn sector, organisatiecultuur, 

organisatiestructuur en werkplek sharingratio. 

De kenmerken en het gedrag van de werknemer lijken echter de meeste invloed te hebben op het 

gebruik van de werkplek. In dit onderzoek staat niet de voorkeur van de gebruiker, maar het 

daadwerkelijke gebruik van de faciliteit centraal. Toch kan de voorkeur en het gedrag van de 

gebruiker invloed hebben op het daadwerkelijk waargenomen gebruik. Daarom worden de 

kenmerken functie, dienstverband, geslacht, leeftijd en culturele achtergrond van de gebruiker in 

deze studie bekeken. Diverse auteurs benadrukken de relatie met deze kenmerken en prestaties en 

voorkeuren op de werkplek. In Tabel 2.3 zijn alle genoemde factoren en variabelen nog eens 

samengevat. 

Tabel 2.3 Samenvatting van factoren en variabelen uit literatuuronderzoek 

Kenmerken Omgeving 

Type activiteit Gebruiksvorm Zone Sector 
Aantal gebruikers Capaciteit Openheid (fysieke Structuur 

omsluiting) 

Externen aanwezig Type faciliteit Aantal faciliteiten Cultuur 
(dichtheid) 

Vereiste Aanwezige Oppervlakte Werkplek sharingratio 
voorzieningen voorzieningen 

Werkdag Functionaliteit Kleurstelling 

Dagdeel materiaalgebruik 

Kenmerken 
Gebruiker 

Functie 

Dienstverband 

Geslacht 

leeftijd 

De verbanden die in de literatuur besproken worden, beschrijven vaak de relatie tussen enkele van 

die factoren. Hoewel wordt erkend dat de verbanden naar verwachting veel complexer zijn, is in de 

literatuur geen model te vinden waar alle mogelijke invloedsfactoren gezamenlijk in kaart worden 

gebracht. De beantwoording van deelvraag 4 vereist verder onderzoek naar de verbanden tussen de 

factoren en het gebruik van de moderne werkplek. De verwachtingen rondom de relaties tussen de 

verschillende factoren worden daarom in hoofdstuk 3 nader gespecificeerd en verwerkt in een 

conceptueel model. 
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3 CONCEPTUEEL MODEL 

In voorgaand hoofdstuk zijn de verschillende kenmerken besproken van faciliteiten binnen 

een kantooromgeving, de gebruikers daarvan, de omgeving van de faciliteit en de organisatie 

die mogelijk verband houden met het gebruik van de faciliteit. Daarbij lag de nadruk op het 

activiteitgerelateerde huisvestingconcept In dit hoofdstuk worden deze factoren in relatie tot 

elkaar gepresenteerd in een conceptueel model. Op basis van dit model worden de verwachte 

relaties beschreven in de vorm van hypothesen. Tevens wordt gemotiveerd welke ideeën en 

principes hieraan ten grondslag liggen en worden de verwachtingen in de vorm van 

hypothesen beschreven. In het vervolg van het onderzoek worden de hypothesen getoetst 

aan bestaande data over gebruik van faciliteiten binnen een kantooromgeving. 

3.1 HET BASISMODEL 

Hoewel door verschillende auteurs wordt benadrukt, dat persoonskenmerken een grotere invloed 

hebben op gebruik van faciliteiten dan ruimtelijke of organisatorische factoren en duidelijk 

geconstateerd kan worden dat factoren niet alleen het gebruik van de faciliteit maar ook elkaar 

beïnvloeden, worden deze in de literatuur vooralsnog alleen afzonderlijk van elkaar in verband 

gebracht met gebruik van de faciliteit. Slechts enkele verbanden die in de literatuur besproken 

worden, beschrijven de relatie tussen factoren onderling. Zo wordt beschreven dat 

organisatiecultuur invloed heeft op de functionaliteit van de werkplek en daardoor op het gebruik en 

kan het dienstverband van de werknemer in relatie gebracht worden met zijn functie, die bepaald 

wordt door de organisatiestructuur, en zijn persoonskenmerken. 

Er is de literatuur geen model te vinden waar alle mogelijke invloedsfactoren in relatie tot elkaar en 

in relatie tot het gebruik van faciliteiten binnen de activiteitgerelateerde werkomgeving worden 

gebracht. De relaties die factoren met elkaar aangaan en hun gezamenlijke directe of indirecte 

impact op het gebruik van de faciliteit wordt zelden meegenomen in studies naar invloeden op het 

gebruik van faciliteiten in de werkomgeving. Dit schept een onvolledig beeld van het gebruik van 

faciliteiten en leidt tot niet onderbouwde conclusies. Ook worden de factoren vaak in relatie 

gebracht tot productiviteit, tevredenheid van werknemers en minder vaak met het directe gebruik 

van de faciliteit. Hoewel dit wel beschouwd kan worden als verklaringen voor de keuze van 

werknemers, is een studie naar de activiteiten die plaatsvinden op de faciliteiten belangrijk voor 

beslissingen te nemen door huisvestingsmanagers, de hoofddoelstelling van dit onderzoek. 

Daarom wordt in dit onderzoek een conceptueel model ontwikkeld, waarin de complexe relaties 

tussen de verschillende variabelen in één netwerk zijn opgenomen. Op basis van dit model worden 

hypothesen opgesteld over de verwachte verbanden tussen de variabelen. Alvorens tot een 

gedetailleerd model te komen waarin de relaties tussen de kenmerken van faciliteiten, gebruikers, 

organisatie en omgeving gepresenteerd worden, zullen de hoofdverbanden tussen de factoren 

getoond worden in een basis-conceptueel model (Figuur 3.1). Dit schept duidelijkheid in de 

complexiteit van het geheel aan verbanden en vormt de basis voor een uitgebreider conceptueel 

model, waarin ook de relaties tussen de kenmerken van de factoren worden beschreven. 
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Figuur 3.1 Het basis conceptueel model 

Kort samengevat worden, op basis van literatuurstudie en eigen inzicht, verbanden verwacht tussen 

het gebruik van een faciliteit en de kenmerken van de faciliteit, kenmerken van de omgeving, 

kenmerken van de organisatie en kenmerken van de gebruiker. 

Kenmerken van faciliteit worden echter mogelijk ook beïnvloed door de kenmerken van de 

omgeving (voorbeeld: in een gesloten ruimte zijn waarschijnlijk meer concentratiefaciliteiten te 

vinden), kenmerken van de organisatie (voorbeeld: de organisatiestructuur bepaald de gebruiksvorm 

van de werkplekken) en kenmerken van de gebruiker (voorbeeld: het dienstverband van de 

werknemer is wellicht bepalend voor de faciliteiten die hij gebruikt). Zo zijn de omgevingskenmerken 

wellicht ook afhankelijk van de kenmerken van de organisatie (voorbeeld: de organisatiecultuur 

bepaald de geslotenheid van de omgeving) en de kenmerken van de gebruiker (voorbeeld: een 

vrouw werkt misschien liever in een open omgeving dan een man). Tevens zijn mogelijke verbanden 

tussen organisatiekenmerken en kenmerken van de gebruiker (voorbeeld: functie, leeftijd en 

geslacht kunnen afhankelijk zijn van sector). Bovendien kunnen er ook indirecte relaties bestaan 

tussen de factoren. 

3.2 GEDETAILLEERD CONCEPTUEEL MODEL 

Nu een globaal beeld is geschetst van de relaties tussen de factoren, zal het basis-conceptueel model 

nader worden bekeken. Er wordt ingezoomd op kenmerken die de factoren typeren (de variabelen) 

en er wordt bekeken hoe deze kenmerken relaties aangaan met variabelen binnen andere factoren. 

De kenmerken die worden meegenomen in het model zijn uitgebreid besproken in hoofdstuk 2 en 

zijn samengevat in Tabel 2.3. In Figuur 3.2 wordt het gedetailleerde conceptueel model getoond. De 

verwachte verbanden zijn genummerd. Een uitvergroting van het conceptueel model is te vinden in 

bijlage 2. 
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Figuur 3.2 Gedetailleerd conceptueel model; naar literatuurstudie en eigen inzicht (nummering = hypothese) 

3.3 TOELICHTING UITGEBREID CONCEPTUEEL MODEL (HYPOTHESEN) 

In het uitgebreide conceptueel model worden de verwachte relaties weergegeven tussen de 

verschillende variabelen. De verwachting betreft de aard van deze relaties wordt in deze paragraaf 

besproken. Er worden hypothesen opgesteld die in een later stadium van het onderzoek getoetst 

worden. 

Zoals te zien is in het conceptueel model vormen de verwachte relaties tussen de variabelen een 

zeer complex geheel. De factoren hebben niet alleen invloed hebben op de kenmerken van gebruik, 

maar zullen ook relaties aangaan met variabelen van andere factoren. Vele verbanden zullen niet 

alleen direct verlopen, maar er zullen waarschijnlijk ook diverse indirecte verbanden te 

onderscheiden zijn. Om het geheel enigszins overzichtelijk te houden, zullen de verwachte 

verbanden besproken worden aan de hand van de vijf thema's die uit het literatuuronderzoek naar 

voren kwamen: 
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• Kenmerken gebruik 

• Kenmerken faciliteit 

• Kenmerken omgeving 

• Kenmerken organisatie 

• Kenmerken gebruiker 

In dit onderzoek staat het gebruik van faciliteiten binnen een kantooromgeving centraal. De focus 

van het onderzoek zal dan ook liggen op de relaties tussen alle variabelen en de factor gebruik, in 

het bijzonder de variabele 'Type Activiteit'. De kenmerken van de beïnvloedende factoren kunnen 

natuurlijk wel relaties aangaan met de andere kenmerken van het gebruik, waardoor een indirecte 

relatie ontstaat met type activiteit. 

De verbanden binnen de factor zijn echter minder interessant voor analyse, omdat deze elkaar in 

principe logischerwijs beïnvloeden. Ze worden wel kort inhoudelijk besproken en getoetst, maar 

worden alleen verklaard wanneer het bijdraagt aan de verklaring van andere verbanden. Er zal 

begonnen worden met een verklaring van de interne verbanden tussen de variabelen binnen gebruik 

van de faciliteit. De verwachte verbanden tussen factoren worden uitgebreider behandeld en er 

zullen, indien noodzakelijk, ook inhoudelijke verwachtingen worden uitgesproken in de vorm van 

subhypothesen. Verbanden binnen de factor zijn in omlijnde vakken weergegeven, verbanden 

tussen factoren zijn volledig gearceerd. 

In de beschrijving worden hypothesen wordt afgekort met Hn, waarbij n het hypothesenummer is. 

Het nummer van de hypothese verwijst naar het nummer van het verband in Figuur 3.2. Enkele 

variabelen zijn in figuur 3.2 voor de overzichtelijkheid van het model geclusterd weergegeven. De 

variabelen zijn dan genummerd en de verbanden met deze afzonderlijke variabelen worden 

omschreven als Hn-1 ... Hn-2 etc. Subhypothesen zijn omgeschreven als Hno, Hnb ... Hnz. 

3.3.1 RELATIES TUSSEN DE KENMERKEN VAN HET GEBRUIK 

Het gebruik van de faciliteit wordt in de literatuur gekenmerkt door: 

• Het type activiteit 

• Het tijdstip (werkdag/ dagdeel) 

• Het aantal gebruikers 

• Aanwezigheid van externen en 

• Vereiste voorzieningen 

Het type activiteit wordt mogelijk beïnvloed door de vier andere kenmerken van gebruik. Het aantal 

gebruikers dat aanwezig is bij de activiteit is kenmerkend voor het type activiteit. Een vergadering zal 

altijd meer dan één persoon als gebruiker hebben. Het aantal aanwezige externen hangt af van het 

aantal gebruikers. Minder aantal gebruikers vermindert de kans op externen. Deze relaties worden 

in de vorm van de volgende hypothesen beschreven. 

Er is een direct verband tussen de aanwezigheid van externen en het aantal gebruikers 
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Tevens wordt een relatie vermoed tussen de vereiste voorzieningen voor een activiteit en het type 

activiteit. Voor een vergadering zijn voornamelijk presentatiebenodigdheden nodig, maar voor 

individueel werk zullen veelal computers gebruikt worden. 

Daarnaast kan het tijdstip bepalend zijn voor het type activiteit. Bepaalde activiteiten vinden naar 

verwachting vaker in de ochtend plaats dan in de middag. Er wordt vooral verschil verwacht tussen 

werkdagen maandag t/m donderdag en vrijdagen, aangezien veel organisaties op vrijdagen andere 

beleidsregels hanteren (bijvoorbeeld casual friday/ vrijdagmiddagborrel). Dit zou mogelijk van 

invloed kunnen zijn op de activiteiten die plaats vinden. Daarom worden de volgende hypothese 

opgesteld: 

I H4 I Er is een direct verband tussen werkdag/dagdeel en het type activiteit 

3.3.2 fACILITEIT 

Het gebruik van een faciliteit wordt volgens de literatuur en de beginselen van het 'het nieuwe 

werken' voornamelijk bepaald door de fysieke kenmerken van de faciliteit. De werknemer zoekt 

immers een faciliteit die het meest geschikt is voor de uit te voeren activiteit. Deze kenmerken zijn 

als volgt gedefinieerd in hoofdstuk 2: 

• Functionaliteit van de faciliteit 

• Type faciliteit 

• Capaciteit van de faciliteit 

• Gebruiksvorm van de faciliteit 

• Aanwezige voorzieningen 

Dit wekt de verwachting dat het type activiteit een direct verband heeft met de functionaliteit van 

de faciliteit. Inhoudelijk betekent dit, dat faciliteiten met een bepaalde functionaliteit, zoals 

vergaderfaciliteit, voornamelijk gebruikt zullen worden voor de bijbehorende activiteit, in dit geval 

vergaderen. De volgende hypothese wordt aan deze verwachting gekoppeld: 

De functionaliteit van de faciliteit heeft een direct verband met het type activiteit 

Sa Individuele faciliteiten worden het meest gebruikt voor werkgerelateerde activiteiten 
Sb Informele activiteiten vinden voornamelijk plaats op clusters en informele faciliteiten 

Sc Vergaderingen en formele activiteiten vinden voornamelijk plaats op overlegplekken 
Sd Faciliteiten die onbezet zijn, zijn voornamelijk informele en werkondersteunende faciliteiten 

De geschiktheid van een faciliteit (de functionaliteit) wordt echter bepaald door verschillende 

kenmerken van de faciliteit. De relatie tussen functionaliteit en type activiteit verloopt naar 

verwachting direct, maar om de indirecte relaties die verlopen via de kenmerken van de faciliteit te 

verduidelijken worden ook de interne verbanden binnen de factor faciliteit toegelicht. 

Het type faciliteit is bepalend voor de functionaliteit. Een communicatiefaciliteit is vaak een 

overlegruimte of een cluster en een werkplek is meestal een individuele faciliteit. Bij het bestaan van 

dit verband, kan een indirect verband ontstaan tussen type faciliteit en het type gebruik. 
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Ook de gebruiksvorm is vaak typerend voor de functionaliteit. Een persoonsgebonden faciliteit is 

geen werkondersteunende faciliteit zoals een kopieercorner. 

Er is een direct verband tussen de gebruiksvorm en de functionaliteit van de faciliteit 

Daarnaast zijn de aanwezige voorzieningen op een faciliteit bepalend voor de functionaliteit van de 

faciliteit . Een vergaderfaciliteit is meestal voorzien van presentatiemogelijkheden en een 

werkgerelateerde faciliteit is wellicht voorzien van desktop of dockingstation. 

H8 Er is een direct verband tussen de aanwezige voonieningen en de functionaliteit van de 
faciliteit 

De capaciteit van de faciliteit heeft gevolgen voor de functionaliteit van de faciliteit en andersom. 

Een eenpersoons faciliteit is geen overlegfaciliteit en een overlegfaciliteit is niet bedoeld voor één 

persoon. 

Er is een direct verband tussen de capaciteit en de functionaliteit van de faciliteit 

De capaciteit van de faciliteit heeft niet alleen invloed op de functionaliteit van de faciliteit, maar 

natuurlijk ook op het aantal gebruikers dat deelneemt aan de activiteit. Het aantal gebruikers moet 

passen binnen de faciliteit. Er wordt geen onder - of overbezetting verwacht. 

Het aantal gebruikers komt overeen met de capaciteit van een faciliteit 

Gevolglijk hangt de aanwezigheid van externe gebruikers samen met de capaciteit van de faciliteit . 

Op faciliteiten geschikt voor grotere groepen gebruikers (10+) zijn vaker externen 
aanwezig dan bij faciliteiten met een lagere capaciteit 

Via deze verbanden ontstaat tevens een indirecte relatie tussen functionaliteit van de faciliteit en 

het type faciliteit. 

3.3.3 OMGEVING 

Op basis van literatuurstudie is de verwachting dat het gebruik van een werkplek niet alleen sterk 

afhankelijk is van de kenmerken van de faciliteit, maar ook van de kenmerken van de omgeving van 

de faciliteit. Omgevingsaspecten worden vooral in relatie gebracht tot efficiëntie en productiviteit 

van de medewerker en binnen de omgevingspsychologie zijn theorieën beschreven die de invloed 

van omgevingskenmerken op het gedrag van werknemers en daardoor het gebruik van faciliteiten in 

de kantooromgeving erkennen. Er wordt bijvoorbeeld beschreven dat werknemers gevoelig zijn voor 

sfeer, lichtinval en geborgenheid van een omgeving. Een mogelijke invloed van 

omgevingskenmerken op de activiteit die op een faciliteit plaats vindt, is zeer aannemelijk. In dit 

onderzoek worden de belangrijkste omgevingskenmerken als volgt beschreven: 

• Openheid van de ruimte 

• Aantal faciliteiten in de ruimte 

• Oppervlakte van de ruimte 

• Zone 

• Kleurgebruik van de ruimte 

• Materiaalgebruik 
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Er worden in het conceptueel model meerdere relaties weergegeven met omgevingskenmerken. De 

verwachting is dat omgevingskenmerken direct verband hebben met het type activiteit. Er wordt 

immers verondersteld dat bepaalde omgevingstypen zich beter lenen voor bepaalde activiteiten dan 

andere. Alle omgevingsvariabelen samen bepalen de sfeer in de ruimte en de tevredenheid van de 

gebruiker over deze ruimte. De omgevingsvariabelen beïnvloeden elkaar . Openheid van de ruimte is 

waarschijnlijk afhankelijk van de zone en oppervlakte. Oppervlakte van de ruimte bepaalt dan weer 

het aantal faciliteiten in de ruimte. Hypothesen 12-14 geven de afhankelijkheid van de variabelen 

binnen de factor omgeving weer: 

Er is een direct verband tussen openheid van de ruimte en zone 

Er is een direct verband tussen oppervlakte en aantal faciliteiten 

In Figuur 3.2 is een verband weergegeven tussen de omgevingsvariabelen en het type activiteit. Dit 

verband representeert alle zes verwachte verbanden tussen omgevingsvariabelen en type activiteit. 

Deze worden hierna beschreven. 

Vanwege de uitspraken die gedaan zijn in paragraaf 2.2 over de weerstand die gebruikers bieden aan 

de invoer van open werkomgevingen en het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept, groeit de 

verwachting dat de openheid van de ruimte van invloed is op het type activiteit. 
- - -

Er bestaat een direct verband tussen de openheid van de omgeving en het type 
activiteit 

15-1a Faciliteiten in open en semi-open ruimten worden vaker gebruikt voor informeel overleg dan gesloten 
ruimten. 

15-lb Faciliteiten in open ruimten zijn vaker onbezet dan faciliteiten in gesloten ruimten 

15-lc Gesloten ruimten worden gebruikt voor werkgerelateerde activiteiten en vergaderingen 

15-ld Bij faciliteiten in open ruimten zullen de gebruikers vaker kortdurend van hun plek zijn dan in gesloten 
ruimten 

Hypothese 15-2 bestaat niet. Het verband tussen oppervlakte van een ruimte en type activiteit zal 

naar verwachting beïnvloed worden door openheid (H12)/ aantal faciliteiten {H14) en verloopt 

uiteindelijk via het aantal gebruikers naar type activiteit. In figuur 3.2 is deze relatie met '16' 

genummerd: 

Er bestaat een direct verband tussen de oppervlakte van de omgeving het aantal 
_gebruikers _ _ __ _ __ _ 

De locatie van de faciliteit (zone) is naar verwachting wel van directe invloed op het type activiteit 

dat plaatsvindt op de faciliteit . .. Er bestaat een direct verband tussen de zone en het type activiteit 

15-3a Faciliteiten in het midden van de ruimte worden vaker gebruikt voor overlegactiviteiten (formeel danwel 
informeel) dan faciliteiten aan raam of circulatiezijde 

15-3b Faciliteiten aan de raamzijde worden vaker gebruikt voor concentratieactiviteiten dan faciliteiten in het 
midden of aan circulatiezijde 

15-3c Faciliteiten aan circulatiezijde zijn vaker (kortdurend) onbezet dan faciliteiten in het midden of aan 
raamzijde 
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Het aantal faciliteiten in de omgeving zorgt voor een bepaald afleidingsniveau. Bepaalde activiteiten 

vereisen een hoog concentratieniveau, waarbij af leiding niet gewenst is. Ook zijn sommige 

activiteiten vertrouwelijk en een groot aantal faciliteiten is daarbij niet wenselijk. Naar de filosofie 

van het activiteitgerelateerde concept, kunnen normale werkgerelateerde activiteiten makkelijk 

plaatsvinden in open ru imten met een hoog aantal faciliteiten. 

Er bestaat een direct verband tussen het aantal faciliteiten in de omgeving en het type 
I activiteit 

15-4a Activiteiten die een hoog concentratieniveau vereisen, vinden voornamelijk plaats in ruimten met een laag 
aantal faciliteiten 

15-4b Activiteiten die vertrouwelijk kunnen zijn, zoals vergaderingen en formele activiteiten vinden plaats in 
ruimten met een laag aantal facil iteiten 

15-4c Individueel werk vindt plaats in ruimten met veel faciliteiten 

De theorie beschrijft relaties tussen kleurstelling en materiaalgebruik die invloed hebben op de 

algemene sfeer in een ruimte, waardoor een ruimte meer of minder geschikt is voor bepaalde 

activiteiten. Zo blijken lichtere kleuren kalmerend te werken en worden deze vaak toegepast in 

vergaderruimten. In brainstormruimten of ruimten waar creativiteit wordt gestimuleerd worden 

vaak heldere, felle kleuren en zachte materialen toegepast die tot de verbeelding spreken. De 

volgende hypothesen verwoorden de verwachte relaties. 

Er bestaat een direct verband tussen de kleurstelling/ materiaalgebruik en het type 
activiteit 

15-5a In ruimten met natuurlijke, lichte kleuren en gladde, kunstmatige materialen vinden overwegend formele 
activiteiten plaats die veel concentratie eisen 

15-5b In ruimten met heldere, felle kleuren en voelbare, natuurlijke materialen vinden hoofdzakelijk informele 
activiteiten plaats en activiteiten waarbij creativiteit vereist wordt 

Er bestaan verwachtingen over het type activiteit en de geschiktheid van de omgeving, maar ook 

met de functional iteit van de faciliteit. Organisaties maken waarschijnlijk keuzes in 

omgevingskenmerken waaraan bepaalde faciliteiten moeten voldoen. Daardoor is het aannemelijk 

in onderzoek verbanden aan te treffen tussen de functionaliteit en omgevingskenmerken. Een 

stilteruimte zal nu eenmaal niet snel in een open ruimte geplaatst worden. Vandaar hypothese 17 

(uitgewerkt naar variabelen 1-5): 

' Er bestaat een direct verband tussen de openheid van de omgeving en de 
functionaliteit 

17-1a Faciliteiten in open en semi-open ruimten bevatten vaker faciliteiten voor informeel overleg dan gesloten 
ruimten. 

17-1b Gesloten ruimten bevatten overwegend concentratie en overlegfaciliteiten 

Er bestaat een direct verband tussen oppervlakte van de omgeving en de 
functionaliteit 

17-2a In een ruimte met een grotere oppervlakte zijn overwegend werkgerelateerde en cluster faciliteiten te 
vinden 

17-2b In ruimten met een kleinere oppervlakte zijn overwegend individuele- of concentratiefaciliteiten te vinden 

Er bestaat een direct verband tussen zone en de functionaliteit 

17-3a In de middenzone zijn voornamelijk cluster en informele faciliteiten te vinden 
17-3b In de raamzone zijn voornamelijk individuele en concentratiefaciliteiten vinden 
17-3c In de circulatiezone zijn voornamelijk informele en werkondersteunende faciliteiten te vinden 
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Er bestaat een direct verband tussen aantal faciliteiten en de functionaliteit 

17-4a Concentratiefaciliteiten en individuele faciliteiten bevinden zich voornamelijk in ruimten met één faciliteit 
17-4b In ruimten met een laag aantal faciliteiten zijn overwegend overlegfaciliteiten te vinden 
17-4c In ruimten met een groot aantal faciliteiten zijn overwegend informele, werkgerelateerde en 

werkondersteunende faciliteiten te vinden 

Er bestaat een direct verband tussen kleurstelling/ materiaalgebruik en de 
functionaliteit 

17-Sa Formele, vergaderfaciliteiten zijn voornamelijk ingericht met rustige kleuren en natuurlijke materialen 
17 -Sb Informele ruimten zijn ingericht met felle kleuren en zachte, nieuwe materialen 

3.3.4 ORGANISATIE 

Dan zijn er nog de organisatorische kenmerken die het type activiteit mogelijk beïnvloeden: 

• Organisatiecultuur 

• Organisatiestructuur 

• Sector 

• Sharingratio 

De voornaamste verschillen tussen organisaties zouden op te merken moeten zijn tussen 

verschi llende sectoren. Het onderzoek beschouwt enkel dienstverlenende organisaties. Grote 

verschillen in activiteiten zullen niet waar te nemen zijn, maar elke organisatie heeft zijn eigen 

gedragsregels, normen en waarden. Verschillende organisaties gaan daarom waarschijnlijk 

verschillend om met hun ruimte. Dit wordt voornamelijkbepaald door de organisatiecultuur. 

Er is een direct verband tussen organisatiecultuur en kenmerken van de omgeving 

Het management van de organisatie bepaalt welke faci liteiten worden toegewezen en gedeeld. Zij 

bepalen in hoeverre de nieuwe werkconcepten doorgevoerd worden. De gebruiksvorm van de 

faciliteit (gedeeld of toegewezen)zal daarom naar verwachting beïnvloed worden door 

organisatiecultuur. - Er is een direct verband tussen organisatiecultuur en gebruiksvorm van de faciliteit 

-- Er is een direct verband tussen organisatiecultuur en type faciliteit 

Tevens wordt de variabele sharingratio meegenomen. Deze ratio geeft een beeld van het aantal 

werknemers per werkplek. Alle informele faciliteiten worden hierbij niet meegerekend. Een hoger 

sharingratio geeft automatisch minder 'niet gebruikte werkplekken'. Er bestaat een relatie tussen 

sharingratio en het niet in gebruik zijn van faciliteiten. 

Er is een direct verband tussen organisatiecultuur en sharingratio 

Een hoge sharingratio resulteert in minder onbezette faciliteiten 

De activiteiten die plaatsvinden zijn afhankelijk van de sector waarin de organisatie opereert. De 

activiteiten van dienstverlenende organisaties koemn met elkaar overeen, maar er kunnen toch 

verschillen optreden per sector. Ook hangt de organisatiecultuur samen met het tijdstip waarop 

activiteiten plaatsvinden. 
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Er is een direct verband tussen sector en type activiteit 

~ -- - - - - - - - - - -

Er is een direct verband tussen organisatiecultuur en tijdstip 

Tevens bestaan de volgende verwachtingen betreft relaties binnen de factor organisatie: 

Er is een direct verband tussen organisatiestructuur en sector 

Er is een direct verband tussen organisatiecultuur en sector 

Er is een direct verband tussen organisatiecultuur en organisatiestructuur 

3.3.5 GEBRUIKER 

De grootste discussie in de literatuur gaat echter over de invloed van persoonskenmerken van de 

medewerker op het gebruik van de faciliteit. Hoewel persoonlijke voorkeur wordt uitgesloten in dit 

onderzoek, kan wel bestudeerd worden of de kenmerkende variabelen voor het gebruik van de 

faciliteit inderdaad verschillen vertonen in relatie met de persoonskenmerken. De 

gebruikerskenmerken zelf worden niet beïnvloed door andere variabelen. De kenmerken van de 

gebruiker zijn alsvolgt gedefinieerd: 

• Functie 

• Dienstverband 

• Leeftijd 

• Geslacht 

De verwachting bestaat dat de functie van een gebruiker verband houdt met het type activiteiten 

dat hij uitvoert. Andere type functies brengen meestal andere werkzaamheden met zich mee. 

Er bestaat een direct verband tussen functie en type activiteit 

28a Werknemers in een managementfunctie voeren vaker overleg dan andere werknemers 
28b Individuele activiteiten en informele activiteiten worden voornamelijk uigevoerd door werknemers in een 

niet-management functie 

Daarnaast zullen verschillende funct ies verschillende voorzieningen vereisen. Daarom bestaat de 

verwachting: 

Er bestaat een direct verband tussen functie en vereiste voorzieningen 

29a Werknemers in een managementfunctie hebben vaker video/telefoon en presentatieapparatuur nodig dan 
andere werknemers 

29b Werknemers in een niet-managementfunctie gebruiken voornamelijk computers en dockingstations om hun 
activiteiten uit te voeren 

Tevens is er ook een verband te verwachten tussen functie en functionaliteit. 

Er bestaat een direct verband tussen functie en functionaliteit 

30a Werknemers in een managementfunctie zullen vaker gebruik maken van overlegfaciliteiten en 
concentratiefaciliteiten dan andere werknemers 

30b Werknemers in een niet-managementfunctie zullen voornamelijk gebruik maken van clusterfaciliteiten en 
informele faciliteiten 
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Er bestaat de verwachting dat dienstverband net als functie een direct verband heeft met de 

functionaliteit van de faciliteit. 

Er is een direct verband tussen dienstverband en fucntionalitelt 
- - -

Geslacht en leeftijd zijn echter ook persoonskenmerken die een relatie hebben met 

omgevingskenmerken. Werknemers uit oudere generaties zijn tevreden met en presteren beter in 

andere type werkomgevingen dan jongere generaties. Ook kan geslacht mogelijk verschil in 

gewenste omgeving met zich meebrengen. 

Er bestaat een direct verband tussen openheid van de ruimte en leeftijd 

32-la Generatie X en V gebruiken vaker open of semi-open ruimten dan oudere generaties 
32-lb Oudere generaties werken gebruiken vaker gesloten ruimten 

Er bestaat een direct verband tussen oppervlakte van de ruimte en leeftijd 

32-2a Generatie X en V gebruiken vaker ruimten met grote oppervlakte 
32-2b Oudere generaties gebruiken vaker ruimten met kleinere oppervlakte 

Er bestaat een direct verband tussen zone en leeftijd 

32-3a Generatle X en V gebrulken vaker ruimten In circulatiezone en middenzone 
32-3b Oudere generaties gebruiken vaker faciliteiten aan raamzijde 

Er bestaat een direct verband tussen aantal faciliteiten in de ruimte en leeftijd 

32-4a Generatie X en V gebruiken vaker faciliteiten In een ruimte met een hoog aantal faciliteiten 
32-4b Oudere generatles gebruiken vaker faciliteiten in een ruimte met een laag aantal faciliteiten 

Er bestaat een direct verband tussen kleurstelling I materiaalgebruik van de ruimte en I 

leeftijd 
32-5a Generatie X en V gebruiken vaker ruimten met een heldere, felle kleurstelling met nieuwe, zachte 

materialen dan oudere generaties 
32-5b Oudere generaties hechten waarde aan neutrale omgeving en gebruiken vaker ruimten met een sobere 

kleurstelling 

Waarschijnlijk zullen de verschillen tussen mannen en vrouwen niet groot zijn. Vrouwen en mannen 

genieten gelijke behandeling en steeds meer vrouwen betrekken managementfuncties. Toch kan er 

een verschil zijn in belevingswereld tussen mannen en vrouwen. Mannen zijn bijvoorbeeld vaker 

meer hiërarchisch ingesteld en veel vrouwen zoeken geborgenheid in hun werkomgeving. Daarom 

worden de volgend hypothesen opgesteld: - Er bestaat een direct verband tussen openheid van de ruimte en geslacht 

33-la Vrouwen gebruiken vaker open ruimten dan mannen 
33-lb Mannen gebruiken vaker semi-open en gesloten ruimten dan vrouwen 

Er bestaat een direct verband tussen oppervlakte van de ruimte en geslacht 

33-2a Vrouwen gebruiken vaker ruimten met grote oppervlakte dan mannen 
33-2b Mannen gebrulken vaker ruimten met een kleine oppervlakte 
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Er bestaat een direct verband tussen zone en geslacht 

33-3a Vrouwen gebruiken vaker circulatiezone dan mannen 
33-3b Mannen gebruiken vaker midden of raamzijde 

Er bestaat een direct verband tussen aantal faciliteiten In de ruimte en geslacht 

33-4a Vrouwen gebruiken vaker ruimten met een groot aantal faciliteiten 
33-4b Mannen gebruiken vaker ruimten met een klein aantal faciliteiten 

Er bestaat een direct verband tussen kleurstelling I materiaalgebruik van de ruimte en 
geslacht 

33-5a Vrouwen gebruiken vaker ruimten met een heldere, felle kleurstelling met nieuwe, zachte materialen dan 
mannen 

33-5b Mannen gebruiken vaker een neutrale omgeving en ruimten met een sobere kleurstelling 

Tevens bestaat er een verwachting over de leeftijd en de vereiste voorzieningen. Oudere generaties 

zijn niet opgegroeid met de snelheid van hedendaagse communicatie, al zijn velen er wel aan 

gewend geraakt. Toch zullen zij bijvoorbeeld eerder vaste computers gebruiken dan laptops. 
- -

Er bestaat een direct verband tussen leeftijd en vereiste voorzieninaen 

34a Generatie X en Y gebruiken voornamelijk dockingstation, mobiele telefoons en laptops 
34b Oudere generatles gebrulken vaker vaste computers en presentatiematerlaai 

Voor een compleet overzicht zijn de hypothesen uit dit hoofdstuk weergegeven In een tabel in 

bijlage 3. 

3.4 CONCLUSIE 

In hoofdstuk 2 zijn de belangrijkste kenmerken in kaart gebracht die mogelijk invloed hebben op het 

gebruik van de faciliteit in de activiteitgerelateerde werkomgeving. In dit hoofdstuk zijn de 

verwachte verbanden tussen de factoren verwerkt in een basis conceptueel model. Vanuit dit model 

zijn de verwachte verbanden tussen de kenmerken van die factoren aan elkaar gekoppeld en 

verwerkt in een uitgebreid conceptueel model. Dit model geeft inzicht in de complexiteit en 

samenhang van de relaties tussen kenmerken van de faciliteit, de omgeving, de organisatie, de 

gebruiker en het gebruik van de faciliteit. 

Variabelen kunnen binnen de fatoren ook relaties met elkaar aangaan. In sommige gevallen zullen 

deze verbanden logisch te verklaren zijn en daardoor minder interessant voor het onderzoek, maar 

andere interne verbanden zullen bijdragen aan de beantwoording van de probleemstelling. De 

belangrijkste verwachtingen zijn als volgt te omschrijven: 

i. Het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept is gebaseerd op de filosofie dat een 

werknemer de meest geschikte faciliteit kiest voor zijn activiteit. De verwachting is dat een 

verband bestaat tussen type activiteit en functionaliteit van de faciliteit. 

ii. Volgens de omgevingspsychologle bepalen de omgevingskenmerken en kenmerken van de 

faciliteit de geschiktheid van een faciliteit voor bepaalde activiteiten. Ook wordt verwacht 

dat de organisatie een grote invloed heeft op deze kenmerken. Er worden daarom directe 
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verbanden verwacht tussen kenmerken van gebruik & omgevingskenmerken/kenmerken 

van de faciliteit /organisatiekenmerken. 

iii. De gebruiker bepaalt uiteindelijk welke faciliteit hij het meest geschikt vindt voor een 

activiteit. Van persoonsgebonden kenmerken zoals functie of geslacht, worden daarom de 

sterkste verbanden met gebruik verwacht. 

iv. Daarnaast is de verwachting uitgesproken dat het gebruik van een faciliteit in een 

activiteitgerelateerde omgeving niet een direct gevolg is van één kenmerk, maar van een 

ingewikkeld netwerk aan relaties tussen de kenmerken van de verschillende factoren. 

v. Ook bestaat de verwachting dat de kenmerken binnen een factor elkaar beïnvloeden, wat de 

complexiteit van het netwerk alleen maar verhoogt. 

De verwachte verbanden zijn als hypothesen weergegeven in dit hoofdstuk en dienen als leidraad 

voor het praktijkonderzoek. De toetsing van de hypothesen wordt in hoofdstuk 5 besproken. 

53 



7UU37 Afstudeerverslag- 25 augustus 2011 M.M.L. Kleijn 0578808 

4 DATA & ONDERZOEKSMETHODE 

In voorgaand hoofdstuk zijn de verwachte verbanden besproken tussen de kenmerken van de 

faciliteit, de kenmerken van de omgeving, de kenmerken van de organisatie, de kenmerken 
van de gebruiker en het gebruik van de faciliteit in een activiteitgerelateerd 

huisvestingconcept Zoals beschreven is, zullen de relaties tussen de factoren naar 

verwachting niet op zichzelf staan, maar vormen ze een complex netwerk aan verbanden. 
Om het conceptueel model en de hypothesen te toetsen zijn datagegevens nodig van alle 

variabelen, waarop de verbanden getoetst kunnen worden. Middels observatie komt 
informatie beschikbaar over de locatie en omgeving van de faciliteit, de faciliteit zelf, de 

gebruiker en het gebruik van de faciliteit. 

Omdat kennis over het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept veelal geconcentreerd is bij 
onderzoeks- en ontwikkelingsbureaus en observatie een zeer arbeid- en kostenintensieve 

methode is, wordt gekozen een bestaande dataset van adviesbureau Wicely te gebruiken 

voor het onderzoek. 
Allereerst wordt de dataverzamelingsmethode van Wicely beschreven, waarna de keuze voor 

bepaalde cases uit het complete gegevensbestand kort wordt toegelicht. Hierna wordt de 
data geprepareerd voor analyse en worden de uiteindelijke variabelen gepresenteerd die 

worden meegenomen in de analyse. 
De hoeveelheid beschikbare data en de complexiteit van de verwachte verbanden leiden tot 

de keuze voor een Bayesian Belief Network als onderzoeksmethode. De werking en het 

gebruik van deze methode wordt toegelicht en tot slot wordt de (externe) validiteit van de 
gegevens en methodiek besproken. 

4.1 DATA-VERZAMELING 

Zoals beschreve.n in hoofdstuk 3 is de verwachting dat diverse variabelen van invloed zijn op het 

gebruik van de moderne werkplek. Tevens zullen de verschillende variabelen ook een relatie 

aangaan met elkaar, waardoor het een complex geheel van verbanden op zal leveren. Om meer 

inzicht te krijgen in de relaties tussen gebruik van de werkplek en kenmerken van de 

organisatie/medewerker/werkplek en omgeving, zullen deze verbanden in relatie tot elkaar worden 

bekeken. 

Om het conceptueel model te toetsen en mogelijke verbanden tussen factoren bloot te leggen is het 

noodzakelijk om onderzoeksdata te verzamelen. Een praktijkonderzoek onder gebruikers van 

activiteitgerelateerde kantooromgeving leent zich voor de situatie het best. Teneinde een zo 

realistisch mogelijk beeld te schetsen van het gebruik van de moderne werkplek is een 

observatiemethode als dataverzameling het meest geschikt. Middels observatie kan het gebruik van 

afzonderlijke werkplekken in kaart gebracht worden. Hierdoor komt informatie beschikbaar over de 

locatie en omgeving van de werkplek, het werkplektype, het gebruik en de gebruiker van de 

werkplek. Interviews en informatie-uitwisseling met huisvestingmanagers verschaft inzicht in 

onderwerpen die niet direct geobserveerd kunnen worden, zoals organisatiekenmerken en 

kenmerken van de medewerkers. Voor de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek is het 
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van belang, dat er een gevarieerd aanbod aan werkplekken onderzocht wordt, waarbij voldoende 

metingen zijn verricht op verschillende tijdstippen en binnen verschillende organisaties in een 

activiteitgerelateerd concept. 

Het observeren van het gebruik van werkplekken in een activiteitgerelateerd concept binnen een 

aantal organisaties is een zeer kostbare onderneming en niet haalbaar binnen de tijd en financiële 

mogelijkheden van dit afstudeeronderzoek. In plaats van het persoonlijk benaderen van 

organisaties, waarvan bekend is dat zij een activiteitgerelateerd huisvestingconcept hanteren, is 

besloten gebruik te maken van bestaande contacten tussen de leerstoel Real Estate Management 

and Development van de Technische Universiteit Eindhoven en adviesbureau Wicely, België (zie 

bijlage 1). 

4.1.1 WERKWIJZE WICELY 

VOORBEREIDING 

Wicely onderzoekt faciliteiten waar werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden, en delen deze op in 

de categorieën werkplekken, communicatieplekken en overig (kantine, koffiecorner, kopieerplek). 

Elke faciliteit wordt in de regel als een meetpunt beschouwd. In overleg met de huisvestingmanager 

van de te meten locaties wordt besloten welke faciliteiten en gebruikersgroepen meegenomen 

worden in de observatie. Wicely zal op basis van fieldstudie en bestudering van de plattegronden, de 

te observeren faciliteiten nummeren en een observatieroute uitzetten. Elke faciliteit is een 

meetpunt. Alle faciliteiten die geobserveerd dienen te worden, zullen aan een route liggen. Er 

kunnen per project, afhankelijk van het aantal meetpunten, diverse routes uitgezet worden. De 

meetpunten worden aan een route toebedeeld op basis van de locatie. 

Wanneer in een toegewezen werkplek omgeving wordt gemeten, wordt van elke werkplek bepaald 

of de werkplek toegewezen is aan een medewerker en zijn enkele kenmerken van die gebruiker 

bekend. Er wordt vanuit gegaan dat wanneer deze werkplek gebruikt wordt, dat door die persoon 

gebeurd. Sinds enkele jaren observeert Wicely steeds vaker in activiteitgerelateerde 

huisvestingconcepten. In activiteitgerelateerde omgevingen, waarbij werkplekken niet zijn 

toegewezen aan een persoon, wordt sinds eind 2008 gemeten met badges. Elke mogelijke gebruiker 

van de werkplekomgeving wordt voorzien van een badge met nummer, waardoor deze gebruiker te 

identificeren is. De nummers worden in de database gekoppeld aan de human resourcegegevens 

van de werknemer. Zo is bekend bij welke afdeling hij hoort en welke functie hij bekleedt. 

OBSERVATIE 

De observaties zelf worden uitgevoerd door medewerkers van Wicely of ingehuurde studenten. 

Deze maken zo vaak mogelijk per dag dezelfde ronde langs de uitgezette route. De observaties 

vinden plaats in een typisch drukke werkweek. In enkele projecten werd 2 tot zelfs 3 weken 

gemeten. Een langere meetperiode blijkt niet noodzakelijk, aangezien tussen de verschillende 

meetweken geen aantoonbare verschillen waar te nemen zijn. Om zicht te krijgen op de verschillen 

tussen de dagen onderling beslaat een meetperiode altijd alle dagen van de werkweek. Voor een 

uitgezette route wordt gedurende de observatieperiode zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

dezelfde waarnemer. Afhankelijk van de lengte van de observatieronde wordt een meetpunt 

(=faciliteit/werkplek) gemiddeld twaalf keer per dag geobserveerd. De metingen starten elke dag op 

hetzelfde tijdstip. Er worden geen metingen verricht tijdens de voor het bedrijf gebruikelijke 
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lunchpauze, in de meeste gevallen tussen 12:15-13:15 uur. Wicely houdt voor elke route altijd een 

aantal testrondes om fouten te voorkomen. 

ABOOT © (ACTIVITY BASED OFFICE TOOLKIT) 

De waarnemer zal per meetpunt een aantal gegevens noteren met een minimum aan overlast voor 

de gebruikers. Dit gebeurt met behulp van de door Wicely ontwikkelde ABOOT ©. In een 

computersysteem worden vooraf door Wicely per meetpunt bepaalde vragen en 

antwoordmogelijkheden toegevoegd, die bij de waarnemer op zijn padscherm zullen verschijnen bij 

het passeren van het meetpunt. De antwoordmogelijkheden zijn afgestemd per type faciliteit, zodat 

fouten geminimaliseerd worden. Zo kan bijvoorbeeld bij de waarneming van een 

éénpersoonscubicle, niet gekozen worden voor het antwoord: formeel overleg door 4 personen. De 

waarnemer zal de vragen in de tooi beantwoorden met het meest geschikte antwoord. Hierdoor 

wordt kans op foutieve gegevens beperkt en wordt van alle werkplekken op dezelfde manier 

dezelfde gegevens verzameld. Er wordt ook een timestamp gegeven aan de meting, zodat exact te 

achterhalen is op welk moment de observatie van de werkplek plaatsvond. De exacte vraagstellingen 

en antwoordmogelijkheden zijn per case vergelijkbaar. 

4.1.2 CASES 

Wicely heeft in de afgelopen 7 jaar ruim 50 organisaties gemeten, wat neerkomt op ongeveer 25000 

werkplekken. Sinds eind 2008 werkt Wicely met een badgesysteem. Wanneer in 

activiteitgerelateerde kantooromgeving metingen worden verricht, zullen de gebruikers voorzien 

worden van badges, waarmee ze geïdentificeerd kunnen worden. De metingen waarbij dit systeem 

is gehanteerd zijn het meest interessant voor het praktijkonderzoek, omdat in deze metingen het 

gebruik van de activiteitgerelateerde faciliteit centraal staat en tevens nagegaan kan worden welke 

(groepen) medewerkers gebruik maken van de verschillende faciliteiten. 

Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de volgende cases: 

• Financiële sector Nederland 

• Financiële sector België 

• Publieke sector Nederland 

De gegevens die Wicely beschikbaar stelt, worden vertrouwelijk behandeld. Door de recente 

introductie van het badgesysteem system is het niet mogelijk meer cases te gebruiken waarbij 

gemeten is met badges. Binnen de gekozen cases zijn echter voldoende werkplekken geobserveerd 

om te gebruiken als onderzoeksdata. 

(ASE 1: FINANCIËLE SECTOR NEDERLAND 

In case 1 wordt gebruik gemaakt van gegevens die zijn verzameld bij een Nederlands bedrijf in de 

Financiële sector. De Financiële sector is één van de sectoren waar al enige jaren geëxperimenteerd 

wordt met nieuwe werkplekconcepten, waardoor veel gegevens beschikbaar zijn. De observaties zijn 

verricht in 2008 gedurende een periode van vijf hele werkdagen (ma-vr 9:15 - 17:00 uur) met 

uitzondering van de periode tussen 12:15-13:15 uur. Er is gemeten op drie verschillende locaties, 

met drie verschillende gebruiksgroepen. Van ieder meetpunt is de locatie in het gebouw bekend. In 

Tabel4.1 zijn de aanvullende meetgegevens over de drie locaties te zien. 
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Tabel 4.1 Meetgegevens Case 1 

i@tfjlffl1Mffiii4lWI.,I§§i.Iil,liJ.W 
A 

B 

c 

222 

267 
291 

Totaal 780 

220 

250 
265 

735 

CASE 2: FINANCIËLE SECTOR BELGIË 

Waarvan werkplek 

192 

207 
219 
618 

le1.(1§1'fh1JW 
10.560 

13.750 
10.865 

35.175 

M.M.L. Kleijn 0578808 

Sharingratlo gebruikers/werkplek) 

1,14 

1,28 
1,32 

In case 2 wordt gebruik gemaakt van gegevens die zijn verzameld bij een Belgisch bedrijf in de 

Financiële sector. De metingen zijn verricht in 2009 gedurende een periode van zes hele werkdagen 

(do-do 8:45 - 17:00 uur) met uitzondering van de periode tussen 12:15-13:15 uur. Er is gemeten op 

drie verschillende locaties binnen hetzelfde gebouw, waar één gebruikersgroep gebruik van maakt. 

Tabel 4.2 geeft inzicht in de meetgegevens. 

Tabel 4.2 Meetgegevens Case 2 

I!.QiifiAM!f1tJ§tWM .. I§4C.Iil,li§.M Waarvan werkplek lel.{14ifhiJW Sharingratlo gebruikers/werkplek) 

Totaal 434 459 281 29.497 1,5 

CASE 3: PUBLIEKE SECTOR NEDERLAND 

De gegevens van case 3 zijn verzameld bij een Nederlandse organisatie in de publieke sector. De 

observaties zijn verricht in 2009 gedurende een periode van vijf hele werkdagen (ma-vr 8:45 - 17:00 

uur) met uitzondering van de periode tussen 12:15-13:15 uur. De meetgegevens zijn te zien in Tabel 

4.3. 

Tabel4.3 Meetgegevens Case 3 

l@ifi@Mffi:J§lWM .. I§§i.li!,ii§.M Waarvan werkplek l·l·t'4·fii14M Sharlngratio gebruikers/werkplek) 

Totaal 80 87 68 7.308 1,17 

4.2 DATA-PREPARATIE 

De beschikbare gegevens in de database zijn niet direct geschikt voor data-analyse. Zo verschillen de 

antwoordcategorieën voor bepaalde kenmerken in de drie cases van elkaar en komen de variabelen 

niet overeen met de kenmerken beschreven in het conceptueel model (§3.2). De gegevens moeten 

eerst bruikbaar gemaakt worden voor de analyse. De volgende stappen zijn daarvoor doorlopen: 

1. Samenvoegen van de beschikbare gegevens in één datamatrix 

2. Variabelen controleren op relevantie en missing va lues 

3. Ontbrekende variabelen toevoegen 

4. Variabelen categoriseren en coderen 

EtN DATAMATRIX 

Data van de drie verschillende cases is opgebouwd uit een beschrijving van de gebruikers, waar een 

identificatiecode aan de gebruiker is toegevoegd, een beschrijving van de meetrondes, waarin het 

meetpunt (de faciliteit) centraal staat, een beschrijving van de meetpunten en een document 

waarbinnen de observatie gelinkt wordt aan de geïdentificeerde gebruiker. In het 

softwareprogramma SPSS© worden de gegevens samengevoegd in één data matrix. Het blijkt dat 
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van ongeveer 50% van de observaties de gegevens van de gebruiker bekend zijn (van een faciliteit 

die niet gebruikt wordt zijn ook geen persoonsgegevens bekend) . 

CONTROLEREN VARIABELEN 

De dataset bevat ook een aantal variabelen die niet relevant zijn voor dit onderzoek en een aantal 

variabelen die meer dan 20% missing values bevatten. Bij het invullen van deze missing values daalt 

de betrouwbaarheid van de gegevens. Er wordt daarom gekozen enkele variabelen te verwijderen 

uit de dataset. De drie beschikbare variabelen die binnen de factor gebruiker vallen, bevatten echter 

ook enkele missing values en verwijderen van deze gegevens zal ten nadelen komen van de 

onderzoeksresultaten. In 19,2 % van de cases is een of meerdere van deze drie variabelen als missing 

gecodeerd. In de meeste gevallen gaat het om de missing variabele geslacht. Daarom wordt gekozen 

deze variabelen op basis van de voornaam van de gebruiker in te vullen. Wanneer de voornaam 

geen uitsluitsel geeft, blijft de waarde missing (de later gekozen onderzoeksmethode kan omgaan 

met de missing values). 

VARIABELEN TOEVOEGEN 

In de database zijn alleen het omgevingskenmerken 'zone' en 'openheid van de omgeving' 

opgenomen. De beschikking over de plattegronden met daarop de specifieke locatie van de 

meetpunten, maakt het echter mogelijk de omgevingskenmerken 'oppervlakte' en 'aantal faciliteiten 

in de omgeving' te bepalen. Kennis over het aantal faciliteiten en het totaal aan mogelijke 

gebruikers, maakt de bepaling van de sharingratio van de faciliteit mogelijk. 

De door Wicely beschikbaar gestelde data maakt het helaas niet mogelijk de variabelen 

organisatiecultuur, organisatiestructuur, kleurstelling/materiaalgebruik en leeftijd uit het 

conceptueel model mee te nemen in het onderzoek. Aangezien de metingen twee tot drie jaar 

geleden verricht zijn, komen de huidige gegevens van de gebruikers en omgevingen niet meer 

overeenkomen met de situatie in het verleden. Tevens bevatten de variabelen 'aanwezige 

voorzieningen' en 'vereiste voorzieningen' te veel missing values om in verder onderzoek 

meegenomen te worden. 

VARIABELEN CATEGORISEREN EN CODEREN 

Alle variabelen die wel meegenomen worden in het onderzoek zijn categorisch, maar dienen nog wel 

omgezet te worden in numerieke waarden, zodat het bestand ingelezen kan worden in software 

SPSS©. Tevens komen niet alle antwoordcategorieën van de cases overeen. Daartoe worden de 

variabelen gehercodeerd. Tabel 4.4 geeft de meegenomen variabelen en categorisering van die 

variabelen weer. Deze komen overeen met de variabelen in het conceptueel model. 
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Tabel 4.4 variabelen en categorisering 

Variabele 
Kenmerken Gebruik 
Type activiteit 

Werkdag 

Dagdeel 

Aantal gebruikers 

Externen aanwezig 

Kenmerken Faciliteit 
Type faciliteit 

Functionaliteit faciliteit 

Capaciteit faciliteit 

Gebruiksvorm 

Kenmerken Omgevlns 
Oppervlakte 

Aantal faciliteiten 

Zone 

Openheid 

1. Niet in gebruik 
2. In gebruik, gebruiker elders 
3. Informeel overleg 
4. Werkgerelateerde activiteiten 
5. Vergadering 
6. Telefoon/video 
7. Informele activiteiten (koffie halen/ kopiêren) 
1. Maandag 
2. Dinsdag 
3. Woensdag 
4. Donderdag 
5. Vrijdag 
1. 8:30-10:30 h 
2. 10:30-12:15 h 
3. 13:15-15:00 h 
4. 15:00-17:00 h 
1. 0 personen 
2. 1 persoon 
3. 2-5 personen 
4. 6-10 personen 
5. >10 personen 
0. Nee 

~-~-- 1. Ja 

1. Werkplek 
2. Communicatie 
3. Anders 
1. Overlegfaciliteit 
2. Cluster <4 personen 
3. Cluster >4 personen 
4. Concentratieplek 
5. Werkondersteunend 
6. Informele faciliteit 
7. lndMduele werkplek 
1. 0 personen 
2. 1 persoon 
3. 2-5 personen 
4. 6-10 personen 
5. >10 personen 
1. Gedeeld 
2. Toegewezen 

1. 1-10m2 
2. 10-50m2 
3. S0-150m2 
4. 150-250 m2 
5. 250-350 m2 
6. >350m2 
1. 1 faciliteit 
2. 2-10 faciliteiten 
3. 10-20 faciliteiten 
4. 20-30 faciliteiten 
5. >30 faciliteiten 
1. Midden 
2. Circulatie 
3. Ra mzijde 
1. Open 
2. Gesloten 
3. Semi-open 

M.M.L. Kleijn 0578808 
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Kenmerken Orsanlsatle 
Sector 

Sharingratio 

Kenmerken sebrulker 
Functie medewerker 

Dienstverband medewerker 

Geslacht medewerker 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 

1. 
2. 

1. 
2. 

M.M.l. Kleijn 0578808 

Financieel Nl 
Financieel BE 
Publiek Nl 

1.17 gebr/wpl 
1.28 gebr/wpl 
1,32 gebr/wpl 
1,44 gebr /wpl 
1,5 gebr/wpl 

(directie)management 
Medewerker 

Fulltime 
Parttime 

Man 
Vrouw 

4.3 ONDERZOEKSMETHODE: BAYESIAN BELIEF NETWORK (BBN) 

De onderzoeksvraag en de beschikbare data zijn bepalend voor de onderzoeksmethode die gebruikt 

zal worden om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Een geschikte methode om deze grote 

hoeveelheid data te analyseren op verbanden is datamining: nuttige verbanden worden uit een 

groot databestand gehaald met behulp van hiervoor ontwikkelde softwareprogramma's. De 

softwareprogramma's zoeken schatten causale verbanden tussen de variabelen op basis van alle 

gegevens in de dataset. De verwachte complexiteit van de relaties tussen de kenmerken in dit 

onderzoek leidt tot de keuze voor een dergelijke methode. Gevaar bij deze methode is dat wanneer 

het databestand groot genoeg is, er vroeg of laat ongetwijfeld een statisch verband gevonden wordt 

tussen de variabelen, maar dat hoeft niet te betekenen dat er daadwerkelijk een oorzakelijk verband 

bestaat tussen te betreffende variabelen. De kans dat onjuiste verbanden gevonden worden, wordt 

verkleind door het vooraf opstellen van hypothesen (zie hoofdstuk 3). 

Er zijn meerdere methoden te gebruiken bij datamining. De techniek op dit onderzoek van 

toepassing behoort tot de inductive learning techniques: technieken die tot doel hebben om van 

vooraf geselecteerde groep cases kenmerken en verbanden vast te stellen die algemeen geldend 

zijn. Er wordt een groep geselecteerd uit een databestand, die gebruikt wordt om bepaalde 

algemeen geldende karakteristieken te ontdekken. 

Het conceptueel model (hoofdstuk 3) toont een complex netwerk van indirecte en directe verwachte 

verbanden tussen de variabelen. Een dataminingmethode die zeer geschikt is om verbanden te 

exploreren, is de Bayesian Belief Network (BBN) methode. Alle variabelen in het conceptueel model 

zijn categorische variabelen. Categorische variabelen zijn variabelen die als waarden geen getallen 

aan nemen, maar in plaats daarvan bijvoorbeeld categorieën of klassewaarden. Een BNN model is 

uitermate geschikt om categorische variabelen te behandelen (Arentze & Timmermans 2009). Een 

groot voordeel van een BBN is dat het netwerk alle directe en indirecte relaties tussen de variabelen 

meeneemt (Arentze & Timmermans 2009). 

WERKING 

In een BBN worden de causale verbanden tussen karakteristieken van alle variabelen afgeleid door 

middel van een TPDA (three-phase dependancy analysis) netwerk learning algoritme (Arentze & 

Timmermans 2009). De verbanden worden in een netwerk getoond waarbij de variabelen op parent-
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en childknopen geplaatst worden. Voor elke variabele wordt een Conditional Probability Table (CPT), 

ofwel conditionele kanstabel, geproduceerd, die beschrijft hoe de child-knoop wordt beïnvloed door 

zijn parent-knopen (indien aanwezig). Daarnaast zijn sommige variabelen root- of leafknopen. Een 

rootknoop wordt niet beïnvloed door andere variabelen en een leafknoop heeft geen invloed op 

andere variabelen. Een voorbeeld is te zien in Figuur 4.1. 

1. Root-variabele 
Tevens parent voor 

2en 3 

I 
I I 

2. leaf- variabele 3. Childknoop voor 
en tevens child 1 en tevens parent 

voor 1 voor4 

......__ 4. leaf-variabele en 
tevens child voor 3 

Figuur 4.1 Voorbeeld van Bayesian Network 

VOORWAARDEN 

Het netwerk wordt afgeleid met behulp van de user-interface Bayesian Network Powerconstructor 

(BN Powerconstructor) (Cheng, Bell & Liu 2002). later wordt het netwerk geïmporteerd in het 

software programma Netica, waarin de conditionele kansen getoond worden en deze 

gemanipuleerd kunnen worden. Op basis van de ingevoerde gegevens wordt op zoek gegaan naar 

causale verbanden. Dit betekent dat er alleen een verband is tussen de variabelen als ze in het 

model direct of indirect (via een andere variabele) aan elkaar verbonden zijn. De richting van het 

verband geeft de causaliteit van het verband aan. Het programma kan omgaan met missing va lues in 

het databestand. Deze worden, indien het om een niet te groot percentage missing values gaat, 

gewoon opgenomen als categorie in de conditionele kansta bel. 

Zonder het toevoegen van bepaalde voorwaarden zou BNPowerconstructor op zoek gaan naar alle 

mogelijke indirecte en directe verbanden tussen de variabelen. Het programma herkent de aard van 

een variabele niet, daarom bestaat de mogelijkheid tot het invoeren van root- en leafknopen 

voorafgaand aan de constructie van het netwerk. Tevens kan in BNPowerconstructor een tresheld 

ingevoerd worden. Oe hoogte van de tresheld staat voor de sterkte van de gevonden verbanden. De 

standaard tresheld is ingesteld op 1 en kan verlaagd worden tot 0,1 en verhoogd worden tot 

maximaal 10. Een lagere tresheld toont zwakkere verbanden, een hogere tresheld toont alleen 

sterkere verbanden. 

De hypothesen worden met de gecreëerde netwerken getoetst. Voor elke hypothese wordt getoetst 

of het verwachte verband tussen de variabelen in het netwerk aanwezig is. Indien het verband 

inderdaad direct aanwezig is wordt de hypothese aangenomen en wordt het verband inhoudelijk 

bekeken met behulp van 'hard evidence'. In Netica kunnen de conditionele kanstabellen dusdanig 

gemanipuleerd worden dat één categorie binnen een variabele als bewijs (hard evidence) kan 

worden ingegeven. Deze categorie wordt dan een kans van 100% (dus bewijs) toebedeeld. Hierdoor 

wordt binnen alle andere variabelen die een (in)direct verband hebben met de gemanipuleerde 

variabele, de conditionele kans opnieuw bepaald. Op deze manier is af te lezen welke invloed een 

individuele variabele heeft op de variabelen in het gehele netwerk. De CPT's zijn de parameters van 

het netwerk. Wanneer weinig veranderingen in de CPT zijn waar te nemen, is het verband minder 
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sterk. Door deze toepassing kunnen de netwerken ook erg goed gebruikt worden voor 

voorspellingen. 

4.4 VERANTWOORDING GEKOZEN METHODIEK 

(INTERNE) VALIDITEIT 

Tabel4.5 Kruistabel functionaliteit facil iteit en kenmerken faciliteit en omgeving 

~ ...;n.::t o '"!ëtl , tel~ ~d :J ! t~ Pit 

Overleg cluster< 3 cluster> 4 concentratie Werk informele Individuele 

faciliteit p.Pr t~:1r t=on Ç)fl,.'.0nen •IIP'kp Pk ondersteunend faciliteit 'h<?r~plf'~ 

Count Cou ... 1t C:J.Jnl Coilrt :.:.:--JL.nt C::.un: ·::ourt 

Type faciliteit werkplek 1874 6478 19296 71S 0 31 382 

communicatieplek 4478 0 0 2S02 0 

anders 0 0 0 0 S27 767 30 

capaciteit 0 personen 0 0 0 482 48S 30 

1 persoon 1S99 6478 19296 7SS 1S 0 382 

2 t/m S personen 2SSS 0 0 2462 0 74 0 

6 t/m 10 personen 1929 0 0 0 30 239 0 

> 10 personen 269 0 0 0 0 0 0 

gebruiksvorm gedeeld 4842 SS02 18930 314S S27 798 3S8 

toegewezen 1S10 976 366 72 0 0 S4 

Oppervlakte 1-10m2 781 0 0 139 123 42 274 

omgeving 1Q-SO m2 S162 228 1076 646 341 SOS 112 

S0-1SOm2 1S4 2168 7S30 1006 34 1S1 9 

1SQ-2SOm2 142 1838 S464 909 20 43 8 

2SQ-3SOm2 113 670 S226 20S 9 6 9 

>3SO M2 0 1S74 0 312 0 S1 0 

Aantal 1 faciliteit 4242 40 17 139 38S 3S9 278 

faciliteiten 2-10 faciliteiten 1822 37S 2S89 1066 94 319 108 

10-20 faciliteiten s 1982 S210 711 23 23 0 

20-30 faciliteiten 170 3670 6926 120S s 94 17 

>30 faciliteiten 113 411 4SS4 96 20 3 9 

Zone midden 641 311 61 2S8 39 142 287 

clrculatlon 1063 1S43 9644 9S4 289 282 71 

w indow 4648 4624 9S91 200S 199 374 S4 

Openheld open ruimte 202 63S7 19132 696 68 404 30 

gesloten ruimte S816 93 164 138 147 119 382 

semi-open ruimte 334 28 0 2383 312 27S 0 

In sommige gevallen zijn variabelen afhankelijk van andere variabelen. Dit is in het bijzonder het 

geval bij variabelen die tot dezelfde factor behoren. Daarnaast zijn drie cases beschikbaar, waardoor 
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niet veel variatie bestaat in de organisatievariabelen sector en sharingratio, toch zijn in totaal 90.890 

observaties binnen deze drie cases beschikbaar, waarvan gesteld kan worden ze een grote diversiteit 

aan faciliteiten en omgeving waarbinnen deze voorkomen bevatten. 

Sommige gevonden verbanden kunnen echter toegekend worden aan de beschikbare en gebruikte 

datagegevens. Dit is voornamelijk het geval bij de kenmerkende variabelen voor faciliteit en 

omgeving. Bij het bestuderen van het gebruik van faciliteiten moet in het achterhoofd gehouden 

worden welke faciliteiten in het onderzoek bestudeerd zijn en welke functionele of 

omgevingskenmerken deze faciliteiten bezaten. Daarom wordt een overzicht gegeven van de 

faciliteiten en de omgevingen waarin deze voorkomen middels kruistabellen om te bekijken of deze 

representatief zijn (Tabel4.5). Deze tabel geeft inzicht in de beschikbaarheid van faciliteiten en in de 

omgevingen waarin deze dan voorkomen. Zo komen clusterfaciliteiten voornamelijk voor in open 

ruimten (logisch, het gaat immers om activiteitgerelateerde werkomgevingen die faciliteiten in open 

ruimten plaatsen), maar totaal niet in semi-open ruimten. Deze tabel moet in het achterhoofd 

gehouden worden bij het toetsen van de hypothesen in hoofdstuk 5. 

Daarnaast kunnen bij gebruik van een dataminingmethode, in een dataset die groot genoeg is, 

uiteindelijk vrijwel altijd causale verbanden getoond worden tussen de variabelen. In dit onderzoek 

zijn hypothesen opgesteld om de kans op het vinden van causale verbanden die binnen de dataset 

voorkomen, maar in werkelijkheid nooit zouden bestaan te vermijden. Daartoe worden de gevonden 

verbanden ook besproken en verklaard aan de hand van de bevindingen uit het literatuuronderzoek. 

BETROUWBAARHEID 

Alle gebruikte gegevens zijn verzameld door hetzelfde bedrijf (Wicely), maar de observaties zijn 

gedaan door verschillende waarnemers, die de geobserveerde situaties anders zouden kunnen 

interpreteren. De observaties worden echter ondersteund door een door Wicely ontwikkelde 

software-applicatie, waarin een beperkt aantal antwoordmogelijkheden is ingevoerd voor de 

betreffende observatie. De kans op verschillen tussen data van verschillende waarnemers is hierdoor 

te verwaarlozen. Ook worden door Wlcely proefrondes gelopen om de daadwerkelijke observaties 

zo betrouwbaar mogelijk te laten verlopen. 

Dit resulteert in een hoge kwaliteit van de gegevens in de dataset. Daarnaast beschikken de 

variabelen die meegenomen worden in het onderzoek vrijwel niet over missing values. Niet van alle 

observaties waren echter de gebruikersgegevens bekend, waardoor een groot aantal observaties 

een zeer hoog percentage missing values zou bevatten binnen de gebruikerskenmerken. Om dit te 

voorkomen is de dataset in twee gesplitst in een set met alle observaties, waarbij de kenmerken van 

de gebruiker niet meegenomen worden en een set met (een kleiner aantal) observaties waarvan de 

gebruikersgegevens wel bekend zijn. Het percentage missing values in de gebruikersvariabelen is 

voor de observaties in de laatste dataset aanzienlijk kleiner (in alle gevallen beneden de 20%). 

Deze worden niet ingevuld, aangezien de missing values alleen voorkomen binnen de 

gebruikersvariabelen en deze niet afhankelijk zijn van andere variabelen. De waarden zijn dan niet 

met zekerheid vast te stellen zijn. Alleen geslacht wordt in gevallen waar mogelijk op basis van 

voornamen van gebruikers ingevuld. 
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4.5 CONCLUSIE 

Om een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen van het gebruik van de moderne werkplek is een 

observatiemethode voor dataverzameling het meest geschikt. Er wordt gebruik gemaakt van een 

beschikbare database met observaties van gebruik van faciliteiten binnen drie organisaties die het 

activiteitgerelateerd huisvestingconcept hanteren. Het totaal aantal beschikbare observaties van het 

gebruik van faciliteiten is 90.890. Wanneer de faciliteit 'niet in gebruik' was zijn er natuurlijk geen 

gegevens van de gebruiker bekend. De dataset wordt daarom in twee delen behandeld. Een dataset 

met alle observaties, waarbij de kenmerken van de gebruiker niet meegenomen worden en een set 

met (een kleiner aantal) observaties waarvan de gebruikersgegevens wel bekend zijn. De eerste 

dataset is dan geschikt om te onderzoeken welke factoren het wel of niet gebruiken van een 

bepaalde werkplek beïnvloeden; de tweede dataset bevat alleen observaties van gebruikte 

werkplekken en neemt daarbij de kenmerken van de gebruiker mee. Een Bayesian Belief 

Netwerkmethode is een geschikte datamining techniek om de verbanden tussen de beschikbare 

gegevens te exploreren. In hoofdstuk 5 worden hiermee twee netwerken van verbanden gecreëerd 

op basis waarvan de hypothesen uit hoofdstuk 3 getoetst worden. 
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5 RESULTATEN 

In dit hoofdstuk worden de verwachte verbanden uit het conceptueel model getoetst. 

Benadrukt moet worden dat het gaat om een explorerend onderzoek, waarbij de relaties 

tussen een grote set varaibelen onderzocht worden. Daartoe worden de hypothesen uit 

hoofdstuk 3 als richtlijn gebruikt. Zoals ook verklaard wordt in hoofdstuk 3, staan de relaties 

tussen het gebruik van de faciliteit en de vier andere factoren (faciliteit, omgeving, 

organisatie, gebruiker) centraal in dit onderzoek. De belangrijkste hypothese in het kader van 

de activiteitgerelateerde omgeving is het verwachte verband tussen functionaliteit van de 

faciliteit en het type activiteit. Wanneer onverwachte verbanden bijdragen aan de verklaring 

van verwachte verbanden tussen variabelen, zullen deze ook besproken worden. De 

beschikbare data beperkt echter het aantal hypothesen dat getoetst kan worden. 

De onderzoeksmethode die wordt gebruikt om de relaties te verkennen is een Bayesian Belief 

Network (BBN). Dit leidt tot de vervaardiging van twee netwerkmodellen. In het eerste model 

staan onbezette faciliteiten en de activiteit op de faciliteit centraal. In het tweede model 

staat de invloed van de gebruikerskenmerken op het gebruik van de faciliteiten centraal. De 

aard en de inhoud van de gevonden verbanden worden besproken, waarna de resultaten 

verklaard worden. Tot slot wordt op basis van de gevonden netwerken twee scenario's 

uitgewerkt om toe te lichten hoe het BBN gebruikt kan worden om beleidsbeslissingen te 

ondersteunen. 

5.1 TWEE NETWERKEN 

Volgens de beginselen van het activiteitgerelateerde huisvestingconcept, kiest een gebruiker de 

faciliteit waarvan hij denkt dat die het best bij de uit te voeren activiteit past. Hoewel in 

activiteitgerelateerde omgevingen vaak een situatie is gecreëerd waarbij in totaal meer gebruikers 

zijn dan werkfaciliteiten, komt het ook in deze omgevingen regelmatig voor dat bepaalde faciliteiten 

minder of zelfs helemaal niet gebruikt worden tijdens meetsessies (Wicely 2011). Welke faciliteiten 

dat zijn en welke factoren daarop van invloed zijn, is een interessante vraag voor 

huisvestingmanagers. Van onbezette faciliteiten is echter logischerwijs geen informatie over de 

gebruiker beschikbaar. In hoofdstuk 4 is al besproken dat bij veel van de beschikbare observaties wel 

een activiteit waargenomen is, maar geen gebruikerskenmerken genoteerd zijn. Kenmerken van de 

gebruiker worden echter genoemd als belangrijkste invloedfactor op het gebruik van de faciliteit 

( Batenburg & Van der Voordt 2008, in Van der Meer & Van ' t Spijker 2010 ; Haynes 2007). 

Dit resulteert in twee aparte vragen waaronder de hypothesen uit hoofdstuk 3 vallen: 

1 Wat zijn de kenmerken van de faciliteit, omgeving en organisatie die het gebruik van de 
faciliteit beïnvloeden? Welke van deze factoren houden verband met onbezette faciliteiten? 

2 Wat is het verband van persoonskenmerken met het gebruik van de faciliteit? 
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Op basis van deze twee vragen wordt de bestaande dataset in twee aparte modellen verwerkt. Op 

deze manier kan het aantal beschikbare observaties optimaal benut worden en wordt inzicht 

verschaft in zo wel de (on)bezetting van faciliteiten als in de invloed van persoonskenmerken op het 

gebruik van de faciliteit. 

In Bayesian Netwerk- 'De (on)bezette faciliteit' - staan onbezette faciliteiten én de activiteit op de 

faciliteit centraal, ongeacht de persoonskenmerken. Hiertoe wordt de relatie tussen de factoren 

faciliteit, omgeving, organisatie en gebruik van de faciliteit bekeken. Alle beschikbare observaties 

worden in dit model beschouwd. De gebruikerskenmerken worden achterwege gelaten. De centrale 

vraag in dit model is welke factoren verband houden met het 'niet in gebruik zijn' van een faciliteit? 

Ook worden observaties meegenomen waarbij de faciliteit wel in gebruik is, zodat verschillen tussen 

wel en niet in gebruik zijn van de faciliteit beschouwd kunnen worden. Tevens is deze dataset groter 

dan de dataset met observaties waarbij de gebruiker bekend is. 

In Bayesian Netwerk - 'De gebruiker' - staan juist de kenmerken van de gebruiker en het verband 

met het gebruik van de faciliteit centraal. Alle cases die in gebruik waren en waarvan de gebruiker 

bekend is, worden meegenomen. De observaties waarbij de faciliteit niet in gebruik is worden buiten 

beschouwing gelaten. De observaties waarbij de gebruiker van de faciliteit weg is, maar de faciliteit 

wel zichtbaar in gebruik is, worden wel meegenomen wanneer de gebruiker bekend is. De drie 

variabelen die gebruikskenmerken vertegenwoordigen (dienstverband, functie en geslacht), 

bevatten enkele missing values. Zoals beschreven in hoofdstuk 4 kunnen de softwareprogramma's 

deze echter gewoon herkennen. 

Op basis van de bruikbare datagegevens, kunnen de variabelen organisatiestructuur, 

organisatiecultuur, aanwezige voorzieningen, vereiste voorzieningen, leeftijd van de gebruiker en 

kleurstelling/materiaalgebruik niet meegenomen worden in de analyse (zie hoofdstuk 4). Dit leidt 

ertoe dat hypothesen die deze variabelen omvatten niet meegenomen kunnen worden in het 

onderzoek. De gevolgen voor het conceptueel model zijn afgebeeld in Figuur 5.1. Hypothesen 3, 8, 

15-5, 17-5, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 32, 33-5 en 34 worden niet getoetst. 
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Figuur 5.1 Gevolgen conceptueel model beschikbaarheid gegevens 

M.M.L. Kleijn 0578808 

De resulterende hypothesen worden getoetst met behulp van de twee Bayesian Belief Netwerken 

'De (on)bezette faciliteit' en 'De gebruiker'. Daartoe worden de volgende stappen doorlopen: 

1. De twee netwerken worden gecreëerd met behulp van de softwareprogramma's 

BNPowerconstructor en Netica. De hypothesen met betrekking tot kenmerken van de 

gebruiker worden besproken aan de hand van het Bayesian Netwerk- 'De gebruiker'. De 

andere hypothesen worden besproken op basis van het Bayesian Netwerk - 'De (on)bezette 

faciliteit'. In Tabel 5.1 is weergegeven welke hypothesen binnen welk model besproken 

worden. Van elke hypothese is nogmaals aangegeven of het gaat om een intern verband 

binnen de factor of een extern verband tussen de factoren. Tevens worden observaties en 

variabelen die in het modellen beschouwd worden weergegeven. 

2. De hypothesen worden vervolgens op volgorde waarin ze opgesteld zijn besproken. Daartoe 

wordt bekeken of het verwachte verband beschreven in de hypothese in het netwerk terug 

te vinden is. Het kan voorkomen dat geen direct verband gevonden wordt, maar wel een 

indirect verband dat loopt via een andere, soms onverwachte variabele. Dit verband wordt 

dan toegelicht. Ook kan het voorkomen dat een direct verband bestaat, maar de causaliteit 

omgedraaid is. Redenatie over de aard van het verband kan soms ook tot conclusies leiden. 
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3. Wanneer een verband gevonden is, wordt dit verband inhoudelijk bekeken door de 

conditionele kansen te bestuderen. In paragraaf 5.4 van dit hoofdstuk worden (mogelijke) 

verklaringen gegeven voor de resultaten. In hoofdstuk 6 worden conclusies aan de 

resultaten verbonden. Dit leidt tot de beantwoording van de centrale probleemstelling. 

Tabel 5.1 Varianten Netwerken 

'De Alle observaties Gebruik 
(on)bezette 
faciliteit' 

Faciliteit 

type activiteit, aantal 
gebruikers, aanwezigheid 
van externen, werkdag, 
dagdeel 

type faciliteit, 
functionaliteit, 
gebruiksvorm, capaciteit 

Hypoyhesen 
extern 

H5, HlO, Hll 

Hl,H2,H4 

H6,H7,H9 

Omgeving openheid van de ruimte, 
zone, oppervlakte, aantal 
faciliteiten 

H15-1, H15-3, 
H15-4, Hl6, H17-
l, H17-2, H17-3, 
H17-4 

Hl2, H13, H14 

'De 
gebruiker' 

Organisatie 

Observaties 'in Gebruiker 
gebruik'+ 
gebruiker bekend 

sector, sharingratio 

functie, dienstverband, 
geslacht 

H22, H23 

H28, H30, H31, 
H33-1, 
H33-2, H33-3, 
H33-4 

5.2 BAVESIAN NETWERK -'DE (ON)BEZffiE FACILITEIT' 

5.2.1 TOT STAND KOMEN NETWERK 

Met behulp van het softwareprogramma's BN Powerconstructoren Netica wordt een netwerkmodel 

afgeleid van het databestand. Voor het netwerk - 'de (on)bezette faciliteit' wordt gebruik gemaakt 

van de totale database. Het aantal observaties dat bekeken wordt is 80.907. De 

gebruikerskenmerken functie, dienstverband en geslacht worden in dit model buiten beschouwing 

gelaten. De kwaliteit van de beschikbare data, het controleren en verwerken van de data en het 

samenvoegen van de variabelen (hoofdstuk 4), heeft geresulteerd in een zeer volledige dataset. 

Binnen geen enkele variabele komen missing values voor. 

De volgende instellingen worden in BN Powerconstructor meegegeven: 

• De organisatievariabele sector wordt als rootknoop ingevoerd; De sector waarbinnen de 

organisatie valt, wordt niet beïnvloed door andere variabelen. 

• De treshold wordt gezet op 2. Bij een standaard drempelwaarde van 1 komen zeer veel 

verbanden voren en wordt het netwerk onoverzichtelijk. Bij een drempelwaarde van 2 

worden alleen zeer sterke verbanden getoond. 

De hoogte van de drempelwaarde is een indirecte indicatie van de sterkte van de gevonden 

verbanden tussen de variabelen. Uitvoeren van de procedure resulteert in het Bayesian netwerk -

'De (on)bezette faciliteit' afgebeeld in Figuur 5.2 
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Figuur S.Z Bayesian netwerk 'De (on)bezette faciliteit 

5.2.2 TOETSING HYPOTHESEN 

Bij de bespreking van het gevonden netwerk, wordt het conceptueel model in het achterhoofd 

gehouden (hoofdstuk 3). Het gevonden netwerk wordt besproken aan de hand van de gestelde 

hypothesen. Van elke hypothese wordt in het netwerk het bijbehorende directe of indirecte verband 

bekeken. Indien er een verband gevonden wordt in het netwerk, wordt de inhoud van het verband 

bestudeerd middels de conditionele kansen uit het netwerk. Bij de toetsing van Hl wordt tevens de 

manier waarop de conditionele kanstabellen zijn te interpreteren toegelicht. Ook wordt voor elke 

hypothese aangegeven of deze wordt aangenomen of verworpen. 

GEBRUIK 

Er is een direct verband tussen het aantal gebruikers en het type Aangenomen 
actlvitelt 

In het netwerk is een direct verband waar te nemen tussen deze variabelen. De hypothese wordt 

aangenomen. Dit betekent dat het type activiteit afhankelijk is van het aantal gebruikers dat bij de 

activiteit betrokken is. In Tabel 5.2 zijn de conditionele kansen binnen het verband te zien. De 

gemiddelde waarden geven de verdeling van de conditionele kansen aan op basis van het 

engemanipuleerde netwerk. Wanneer een categorie echter als 'hard evidence' (bewijs) wordt 

ingevoerd ontstaat een andere verdeling. De gearceerde kansen wijken naar boven af van het 

gemiddelde. Dit betekent dat deze combinatie vaker voorkomt dan gemiddeld. Bij een 'hard 

evidence' op personenaantal van 0, is de conditionele kans op een onbezette faciliteit (niet in 

gebruik) 74,1 %. Vergeleken met de gemiddelde conditionele kans op het aantreffen van een 

onbezette faciliteit (43,0%) is deze kans veel groter. De variabele die beïnvloed wordt is aan de 

linkerzijde van de tabel weergegeven. De variabele die de andere beïnvloed staat in de bovenste rij. 
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1-C, per~om>n 6-10 personen 

0,6 0,8 0,7 
0,2 0,1 0,1 0,7 

1,2 5,0 39,3 0,1 0,7 
0 87,4 7,2 7,3 25,7 
0 0 49,9 87,3 71,0 

2,1 0 6,8 0,9 0,1 0,7 
0,5 0 0,7 2,1 14,3 0,7 

Bij een gebruikersaantal van nul is de faciliteit onbezet of is de gebruiker kortdurend niet aanwezig. 

Dit is logisch aangezien een onbezette faciliteit per definitie geen gebruiker heeft. Wanneer een 

faciliteit gebruikt wordt door één persoon voert deze hoofdzakelijk werkgerelateerde activiteiten uit, 

zoals type- en schrijfwerk, maar komen ook vaker video/telefoonactiviteiten voor. Groepen (>2 

personen) zijn over het algemeen aan het vergaderen. Kleinere groepen van 2-5 personen voeren 

echter ook vaak informeel overleg, terwijl grotere groepen dat over het algemeen niet doen. 

Groepen van 2-6 personen houden ook vaker dan gemiddeld informele activiteiten. 

Er is een direct verband tussen de aanwezigheid van externen en het Aangenomen 
aantal gebruikers 

Er is een direct verband waar te nemen tussen het aantal gebruikers en de aanwezigheid van 

externen (Tabel 5.3). 

N1et ililnll.'_eES 

Wel aanwez1s 

96,0 
4,0 

100 
0 

95,2 
4,8 

81,3 
18,7 

45,0 
55,0 

17,1 
82,9 

Bij een gebruikersaantal van 1 is de kans dat een externe gebruiker aanwezig is, ongeveer 5 %. De 

kans op de aanwezigheid van externen neemt toe naarmate het gebruikersaantal stijgt. De kans op 

externen is bij activiteiten met > 6 personen zelfs groter dan 50%. Wanneer meer gebruikers 

aanwezig zijn verandert dus de activiteit, maar ook de kans op aanwezigheid van externen. 

In het netwerk is de relatie tussen aantal gebruikers, aanwezigheid van externen en het type 

activiteit te zien. Hoewel er geen causaal verband bestaat tussen de aanwezigheid van externen en 

het type activiteit, bestaat toch de verwachting dat het type activiteit verandert bij de aanwezigheid 

van externen. In hoofdstuk 3 wordt deze verwachte relatie al als indirect verband beschreven, dat 

loopt via gebruikers. Daarom wordt hier ook de relatie tussen de aanwezigheid van externen en het 

type activiteit bekeken (Tabel 5.4). 

0,1 
21,5 

27,5 27,0 37,2 
6,1 4,9 36,0 
2,1 2,1 2,9 
0,5 0,4 1,8 
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Wanneer er wel externen aanwezig zijn bij de activiteit veranderd de aard van de activiteit. Er wordt 

vaker dan gemiddeld informeel overleg gevoerd, vergaderingen gehouden of werkgerelateerde 

activiteiten uitgevoerd. Tevens worden iets vaker dan gemiddeld telefoon/video en informele 

activiteiten uitgevoerd. 

Er is een direct verband tussen werkdag/dagdeel en het type activiteit Verworpen 

In het netwerk is te zien dat de variabelen werkdag en dagdeel compleet buiten het netwerk vallen. 

Dit betekent dat er geen verband bestaat tussen het tijdstip waarop een activiteit plaatsvindt en alle 

andere variabelen. Alle activiteiten die plaatsvinden, kunnen op elke dag en elk dagdeel voorkomen. 

FACILITEIT 

De belangrijkste hypothese van dit onderzoek gaat over welke faciliteit voor welke activiteit gebruikt 

wordt. Komt het gebruik overeen met de functionaliteit van de faciliteit? In dit onderzoek is 

herhaaldelijk naar voren gekomen dat in de filosofie van het activiteitgerelateerd 

huisvestingconcept, het type activiteit afhankelijk is van de functionaliteit van de faciliteit. Daarom is 

in hoofdstuk 3 hypothese 5 (H5) opgesteld. 

De functionaliteit van de faciliteit heeft een direct verband met het type 
activiteit 

Sa Individuele faciliteiten worden het meest gebruikt voor werkgerelateerde activiteiten 
Sb Informele activiteiten vinden voornamelijk plaats op clusters en informele faciliteiten 
Sc Vergaderingen en formele activiteiten vinden voornamelijk plaats op overlegplekken 
5d Faciliteiten die onbezet zijn voornamelijk informele en werkondersteunende faciliteiten 

Verworpen 
(wel indirect) 

Er is in het model geen direct verband waar te nemen tussen het type activiteit en de functionaliteit 

van de faciliteit. Er is echter wel een indirect verband te zien dat loopt van type activiteit, via de 

openheid van de omgeving naar functionaliteit van de faciliteit. Daarom wordt eerst het verband 

tussen openheid van de omgeving en functionaliteit toegelicht aan de hand van hypothese 17-1: 

Er bestaat een direct verband tussen de openheid van de omgeving en 
de functionaliteit 

Aangenomen 

17-1a Open en semi-open ruimten bevatten vaker faciliteiten voor informeel overleg dan gesloten ruimten. 
17-1b Gesloten ruimten bevatten overwegend concentratie en overlegfaciliteiten 

In Tabel 5.5 is zijn de conditionele kansen te zien voor functionaliteit, afhankelijk van de openheid 

van de omgeving. 

Tabel 5.5 Direct verband tussen openheid van de omgeving en functionaliteit 

4,6 
S,7 8,8 

6,4 4,2 18,3 
8,6 S,9 6,8 27,7 
7,8 7,8 4,6 13,6 
8,9 3,9 2S,4 8,8 
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H17 wordt in zijn totaliteit aangenomen. Er bestaat een direct verband tussen de openheid van de 

omgeving en de functionaliteit van de faciliteit. In open ruimten bevinden zich voornamelijk 

clusterfaciliteiten. In gesloten omgevingen bevinden zich veelal overlegfaciliteiten, maar ook worden 

er vaker dan gemiddeld individuele faci liteiten aangetroffen. In semi-open omgevingen zijn 

voornamelijk werkondersteunende faciliteiten te vinden. Ook komen daar meer dan gemiddeld 

concentratiefaciliteiten en informele faciliteiten voor. 

De functionaliteit van de faci liteit is dus afhankelijk van de openheid van de omgeving. Ook is in het 

netwerk te zien dat de openheid van de omgeving wordt beïnvloed door de activiteit die er plaats 

vindt (later in deze paragraaf besproken bij H15-1). De vraag in het kader van hypothese 5 is of de 

gebruiker de faciliteit ook daadwerkelijk gebruikt voor de functie waarvoor de faciliteit bedoeld is. 

Om deze vraag te beantwoorden wordt gekeken naar het indirecte verband tussen functionaliteit en 

type activiteit (Tabel 5.6). 

Tabel 5.6 Indirect verband tussen type activiteit en functionaliteit 
Functionaliteit Type 
facllih!lt activtteit 

Overleg facthtett 
1 Clu~tm :s 3 per~onen 

'_Q~~e~ ~~.P~~:.m~~~ -~~
Concentratteplek 

Wet konder~tcunend 
1 tnformL~Ie filcthtett 

lndtvtduele plek 

15,0 
17,3 
36,1 
6,4 
8,6 
7,8 
8,9 

16,3 12,5 7,8 
16,8 18,1 21,0 
33,8 40,2 47,1 

6,5 6,5 5,0 
8,3 7,8 6,7 
8,1 7,8 7,5 

10,1 7,1 4,8 

11,3 34,7 15,9 22,3 
18,8 7,6 17,2 11,9 
41,3 9,4 37,1 14,4 

6,2 7,4 6,3 10,3 
7,6 18,2 7,8 17,1 
7,8 5,7 7,8 8,9 
7,0 17,0 8,0 15,2 

Overlegfaciliteiten, informele faciliteiten en individuele plekken zijn vaker niet in gebruik dan 

gemiddeld. De gebruiker van clusterfaciliteiten en concentratieplekken is vaker dan gemiddeld weg 

van zijn werkplek. Clusterfaciliteiten worden voornamelijk gebruikt voor informeel overleg, 

werkgerelateerde activiteiten en telefoon/videoactiviteiten. Daarnaast worden overlegfaciliteiten 

meer dan gemiddeld gebruikt voor vergaderingen, werkondersteunende faciliteite en informele 

activiteiten. Informele activiteiten vinden echter ook meer dan gemiddeld plaats op concentratie-, 

werkondersteunende-, informele en idividuele faciliteiten. 

In dit kader is het ook interessant het indirecte verband tussen het aantal gebruikers en het type 

activiteit te bespreken dat in het netwerk bestaat (Tabel5.7). In hoofdstuk 3 werd verwacht dat deze 

relatie indirect via de capaciteit van de faciliteit zou verlopen (H9 en HlO). Dat is in het netwerk niet 

het geval. Wel wordt echter een indirect verband getoond dat loopt via type activiteit en 

functionaliteit van de faciliteit. 

Overle facthtett 

Concent ratteplek 

Werkondersteunend 

Informele facilitett 

lndivtduele plek 

15,0 
17,3 
36,1 

6,4 
8,6 
7,8 
8,9 

15,3 11,5 
17,2 18,8 
35,5 41,1 

6,5 6,2 
8,2 7,7 
8,1 7,8 
9,3 7,0 

21,9 32,3 28,1 
13,9 8,7 10,8 
27,0 12,3 18,4 

6,4 7,4 7,1 
12,7 17,3 15,2 

6,7 6,0 6,3 
11,3 16,1 14,2 
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Er is een verschil op te merken tussen individuen en groepen. Groepen werknemers gebruiken 

voornamelijk overleg-, werkondersteunende- en individuele faciliteiten. Ook worden 

concentratieplekken meer dan gemiddeld grbuikt door grotere groepen (>6 personen). Individuele 

gebruikers bezetten voornamelijk clusters. Opvallend is dat bijna alle faciliteiten die voornamelijk 

door groepen worden gebruikt meer dan gemiddeld leegstaan. 

Er is een direct verband tussen het type faciliteit en de functionaliteit Verworpen 
van de faciliteit (wel indirect) 

Er is geen direct verband tussen type faciliteit en de functionaliteit van de faciliteit. Deze hypothese 

wordt dan ook verworpen. Er is echter wel een indirect verband tussen deze twee variabelen in het 

netwerk te constateren. Het type faciliteit heeft een causaal verband met de capaciteit van de 

faciliteit en de capaciteit van de faciliteit beïnvloed de functionaliteit. Dit laatste verband is 

beschreven in hypothese 9 en wordt bekeken in Tabel 5.8. 

Er is een direct verband tussen de capaciteit en de functionaliteit van de Aangenomen 
faciliteit 

Tabel 5.8 Direct verband tussen capaciteit en functionaliteit faciliteit 

Functlonallt~lt 

facilite it 

Overleg __ _ 

Clu>ter < 4 perso~en 
Cluster >4 per~onen 

Concentratie 

werkondersteunend 
---- -----

Info rmeel 
- -------·--

md1v1dueel 

15,0 
17,3 
36,1 

6,4 
8,6 
7,8 
8,9 

1 persoon 2-5 
personen 

4,6 11,9 32,0 
4,6 21,3 8,0 
4,6 48,4 8,0 
4,6 3,9 17,8 

39,1 4,5 8,0 
30,6 1,7 18,4 
11,8 8,3 8,0 

26,4 
10,8 
10,8 
10,8 
11,1 
19,0 
10,8 

18,8 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 

Overlegfaciliteiten zijn voornamelijk groepsfaciliteiten. Dit is logisch aangezien overleg niet door één 

persoon uitgevoerd kan worden. Clusters zijn over het algemeen eenpersoonsfaciliteiten, die 

geclusterd staan in een ruimte. Werkondersteunende faciliteiten worden beschreven met een 

capaciteit 0, maar er komen ook meer dan gemiddeld werkondersteunende faciliteiten voor >6 

personen voor. Onder werkondersteunende faciliteiten vallen faciliteiten die kortdurend bezocht 

kunnen worden door een verscheidenheid aan werknemers, zoals een kopieerapparaat of een 

koffiehoek. 

Het gevonden verband tussen type faciliteit en capaciteit is niet opgenomen in het conceptueel 

model omdat verwacht werd dat dit verband via functionaliteit zou verlopen. Toch wordt voor de 

beschrijving van het indirecte verband tussen type faciliteit en functionaliteit het gevonden verband 

tussen type faciliteit en capaciteit besproken (Tabel 5.9) 

Tabel 5.9 Direct verband tussen type faciliteit en capaciteit 
Commun1cilt1e Anders 

1,8 72,7 
_!__ee_!~_oon ___ _ 95,7 2,7 4,4 
2-5 personen _ 1,9 55,4 11,6 
6-10 personen _______ _ 7,8 0,9 34,8 9,5 
> 10 personen 1,7 0,7 5,3 1,8 
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Te zien is dat werkplekken voornamelijk 1-persoonsfaciliteiten zijn. Communicatiefaciliteiten zijn 

voornamelijk gedimensioneerd voor groepen en andere faciliteiten zoals koffiehoek zijn voor 

algemeen gebruik en hebben geen duidelijke capaciteit en zijn daarom getypeerd met capaciteit 0. 

Het indirecte verband tussen type faciliteit en functionaliteit kan dus verklaard worden door de 

capaciteit van de faciliteit. Het indirecte verband is te zien in Tabel 5.10. 

Tabel 5.10 Indirect verband tussen type faciliteit en functionaliteit 

10,4 5,9 
47,1 9,9 6,0 

6,4 4,2 16,1 4,9 
8,6 4,8 9,6 32,5 
7,8 2,7 13,6 32,6 
8,9 8,6 9,3 10,3 

De resultaten spreken voor zich. Werkplekken zijn voornamelijk clusters, communicatiefaciliteiten 

zijn voornamelijk overlegfaciliteiten, maar ook concentratie-, werkondersteunende-, informele- en 

individuele faciliteiten zijn vaker dan gemiddeld aangeduid als communicatiefaciliteit. Wat opvalt, is 

dat faciliteiten die voorafgaand aan de observaties getypeerd zijn als concentratiefaciliteit ook als 

communicatiefaciliteit getypeerd kunnen worden. 

Er is een direct verband tussen de gebruiksvorm en de functionaliteit Verworpen 
van de faciliteit 

Er is geen verband gevonden tussen de gebruiksvorm en functionaliteit van de faciliteit. Deze 

hypothese wordt verworpen. Wel wordt de gebruiksvorm beïnvloed door de organisatiesector. In 

het conceptueel model, wordt het verwachte verband tussen sector en gebruiksvorm indirect 

omschreven (via organisatiecultuur). Gegevens over de organisatiecultuur waren echter niet 

voorhanden en het gevonden verband tussen sector en gebruiksvorm (tabel 5.11) blijkt direct te 

verlopen. De sector is dus van invloed op de gebruiksvorm. Zoals besproken in hoofdstuk 3, is de 

organisatie verantwoordelijk voor de invoer van activiteitgerelateerd werkplekconcepten en voor de 

toewijzing van faciliteiten. Sector in dit onderzoek weerspiegelt eigenlijk de organisatie als geheel. 

90,8 
9,2 

89,4 
10,6 

96,5 
3,5 

71,7 
28,3 

Opvallend is dat het aantal toegewezen faciliteiten in de publieke sector Nederland, sterk afwijkt van 

het gemiddelde. Toch heeft de financiele sector Nederland ook meer dan gemiddeld aantal 

toegewezen faciliteiten. De financiele sector België heeft overwegend gedeelde faciliteiten. 
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• Er is een verband tussen het aantal gebruikers en de capaciteit van een 
faciliteit 

M.M.L. Kleijn 0578808 

Verworpen 

Er is geen direct verband gevonden tussen het aantal gebruikers en de capaciteit van de faciliteit in 

het netwerk. Bij de bespreking van hypothese 5 en 17-1 is echter wel het verband tussen 

functionaliteit en aantal gebruikers toegelicht. De capaciteit heeft een direct verband met de 

functionaliteit van de faciliteit . Indirect is er wel een relatie tussen de capaciteit en het aantal 

gebruikers. Dit wordt ook al toegelicht bij de bespreking van H5 en H17-1. 

Op faciliteiten geschikt voor groteren groepen gebrulkers (10+) zijn 
vaker externen aanwezig dan bij faciliteiten met een lagere capaciteit_ _ 

Verworpen 

- - -

Er is geen verband te herkennen tussen de aanwezigheid van externen en de capaciteit faciliteit. 

OMGEVING 

De omgevingskenmerken worden logischerwijs door elkaar beïnvloed, aangezien de verschillende 

faciliteiten zich in een bepaald aantal omgevingen kunnen bevinden. Toch worden de hypothesen 

die daarop betrekking hebben kort toegelicht. Het is al eerder besproken dat de verbanden die de 

variabelen binnen een factor onderling met elkaar aangaan, minder interessant zijn voor de 

beantwoording van de centrale probleemstelling, maar wel bijdragen aan begrip van andere 

verbanden. 

Er is een direct verband tussen openheid van de ruimte en oppervlakte Aangenomen 

Dit verband is inderdaad terug te vinden in het netwerk. Deze hypothese wordt dus aangenomen. 

Het verband wordt in Tabel 5.12 weergegeven. 

Tabel 5.12 Direct verband tussen openheid en oppervlakte van de omgeving 

I Sem i· open 

1 7,7 4,6 14,6 14,0 
I 22.4 8,2 67,2 26,4 
1 25,7 32,8 7,5 16,4 
I 20,2 25,5 4,1 11,2 

15,9 20,1 3,5 13,4 
8,1 8,8 3,2 12,5 

De meeste open ruimten zijn 50-150 m2 groot, maar grotere ruimten zijn ook bovengemiddeld vaak 

open ruimten. Semi-open en gesloten ruimten zijn gewoonlijk kleiner. Meer dan gemiddeld komen 

gesloten en semi-open ruimten van 1-10m2 en 10-50 m2 voor. 

Er is een direct verband tussen openheid van de ruimte en zone Aangenomen 

De openheid van de omgeving waarin de faciliteit zich bevindt wordt direct beïnvloed door de zone. 

Ook deze hypothese wordt aangenomen (Tabel 5.13) 
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Tabel 5.13 Direct verband tussen zone en openheid van de omgeving 

Sem1-open 

Gern1ddeld M1dden 1911411!l11. 
- ----

67,8 
20,6 
11,6 

50,5 73,3 
33,1 13,4 
16,3 12,8 

RaamZIJde 

66,6 
23,4 
10,0 

M.M.L. Kleijn 0578808 

In het midden en aan de raamzijde bevinden zich meer dan gemiddeld gesloten ruimten. 

Circulatiezones zijn voornamelijk in open ruimten terug te vinden. Over het algemeen worden open 

ru imten het meest waargenomen. Semi-open ruimten bevinden zich meer dan gemiddeld in midden 

en circulatiezones. 

I H14 I Er is een direct verband tussen oppervlakte en aantal faciliteiten I Aangenomen 

Dit verband is ook terug te vinden in het netwerk. Deze hypothese wordt ook aangenomen (Tabel 

5.14). Ook dit verband spreekt voor zich. Wanneer de oppervlakte van de omgeving toeneemt, stijgt 

het aantal faci liteiten in de ruimte. 

Tabel 5.14 Direct verband tussen oppervlakte en aantal faciliteiten in de omgeving 

A:lnta l 
faciliteiten 
1 faciliteit 
2-10 faciliteiten 

lQ-20 faciliteiten 
2Q-30 faciliteiten 

I -

Oppfi!r 

vlakte 
Gemiddeld 1-10m2 

11,2 31,7 

24,1 30,5 
20,9 12,6 
28,5 12,6 

15,2 12,6 

-

10-50 m2 50-150 m2 150-250 m2 

21,3 4,5 5,0 
63,7 17,9 5,0 

5,0 56,5 12,2 
5,0 16,5 72,6 

5,0 4,6 5,0 

250-350 
m2 

6,0 
6,0 
6,0 

18,7 
63,4 

>350 
m2 

10,8 
10,8 
10,8 
56,9 
10,8 

Bij de totstandkoming van het conceptueel model (hoofdstuk 3) is de verwachting is uitgesproken 

dat omgeving een belangrijke invloed zou hebben op het gebruik van de faciliteit (hypothese 15) . 

Volgens de omgevingspsychologie lenen bepaalde omgevingstypen zich beter voor bepaalde 

activiteiten dan andere. De verwachting is dan ook dat alle omgevingsvariabelen bijdragen aan de 

sfeer in de ruimte en de tevredenheid van de gebruiker over deze ruimte. In dit kader worden de 

volgende hypothesen getoetst: 

Er bestaat een direct verband tussen de openheld van de omgeving 
en het type actlvitelt 

Aangenomen 

15-1a Faciliteiten in open en semi-open ruimten worden vaker gebruikt voor informeel overleg dan gesloten 
ruimten 

15-1b Faciliteiten in open ruimten zijn vaker onbezet dan faciliteiten in gesloten ruimten 

15-1c Gesloten ruimten worden gebruikt voor werkgerelateerde activiteiten en vergaderingen 

15-1d Faciliteiten in open ruimten zullen de gebruikers vaker kortdurend van hun plek zijn dan in gesloten 
ruimten 

In het netwerk is een direct verband te zien tussen het type activiteit en de openheid van de 

omgeving. Bij bepaalde type activiteiten wordt een bepaalde omgeving gezocht die aansluit op de 

concentratie- en communicat ievoorwaarden van de activiteit. Hypothese H15-1 kan aangenomen 

worden. De vraag blijft of de gebruiker ook het type activiteit uitvoert in de omgeving die daarvoor 

gedimensioneerd is. Met andere woorden: zijn de verbanden die verwacht worden volgens het 

activiteitgerelateerd huisvestingconcept (subhypothesen H15-1 a ... d) waar te nemen in het 

netwerk? Tabel5.15 geeft een overzicht van de conditionele kansen. 
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Tabel 5.15 Direct verband tussen type activiteit en openheld omgeving 

Openheid 
omgeving 

OpPn 

Ge~loten 

Scm1 open 

Typ i:' 

activiteit 
Genliddel a 

11,6 

Nn:>t 111 

j.iPoruik 

.. I 

23,4 
12,6 

(,el;ru•~t·r 

Plrh:'r ':. 

10,6 

lnforrnePI 

overlep, 

6,1 
2,1 

Wt• rk-
p,erel,l 

tf'r>rd 

9,4 

Vr'r":J 
dl'rmg 

61,2 
24,3 

M.M.L. Kleijn 0578808 

Telefoo 

n/v•deo 

Informele 
iK( IVtfl' ll 

34,7 
34,2 

De subhypothesen kunnen deels aangenomen en deels verworpen worden. Onbezette faciliteiten 

worden bovengemiddeld vaak aangetroffen in gesloten en semi-open ruimten. Faciliteiten in open 

ruimten zijn juist minder vaak dan gemiddeld niet in gebruik (15-lb verworpen). Wel zijn gebruikers 

in open ruimten vaker dan gemiddeld van hun plek (15-ld aangenomen). Gesloten ruimten worden 

vaker dan gemiddeld gebruikt voor vergaderingen, informele activiteiten en 

telefoon/videoactiviteiten. Werkgerelateerde activiteiten vinden echter voornamelijk plaats in open 

ruimten {15-1 c deels aangenomen deels verworpen). Informeel overleg vindt voornamelijk plaats in 

open ruimten en minder dan gemiddeld in semi-open ruimten. Opvallend is dat informele 

activiteiten veel vaker dan gemiddeld voorkomen in semi-open ruimten . 

• Er bestaat een direct verband tussen de oppervlakte van de omgeving 
het aantal gebrulkers 

Verworpen 
(wel indirect) 

Dit verband komt niet voor in het netwerk. Wel wordt de oppervlakte van de omgeving op een 

indirecte manier beïnvloed door het aantal gebrulkers via type activiteit en openheid van de 

omgeving. In Tabel 5.16 wordt dit indirecte verband weergegeven. 

Tabel 5.16 Indirect verband tussen oppervlakte en aantal gebrulkers 

7,7 
22,4 23,2 
25,7 25,3 21,5 17,0 
20,2 19,9 22,2 16,6 13,3 
15,9 15,7 17,5 13,0 8,4 10,2 

8,1 8,1 7,9 8,1 8,6 8,4 

In ruimten van 1-10m2 en 10-50m2 worden de faciliteiten meer dan gemiddeld gebruikt door 

groepen werknemers. Faciliteiten in ruimten van 10-50m2 staan echter ook bovengemiddeld vaak 

leeg. Faciliteiten in ruimten tussen de 50 - 350 m2 worden voornamelij k door individuele 

werknemers gebruikt. Groepen gebruiken bovengemiddeld vaak ruimen beneden de 50m2
• 

Hoewel het aantal gebruikers een kenmerk is van de activiteit die plaatsvindt, is het voor het 

onderzoek ook interessant het indirecte verband tussen het type activiteit en de oppervlakte van de 

omgeving te bekijken (Tabel 5.17). 
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Tabel 5.17 Indirect verband tussen type activiteit en oppervlakte 

Oppervlak Type 

te activiteit 
Gemid
dpld 

Nret in 
gebruik 

Gellrurker 

Plder~ 

Informeel 
owrleg 

Werk
gerelii
IPPrri 

M.M.l. Kleijn 0578808 

Telefoo 
n/video 

Informele 

activiteit 

l-10 m2 1 • 

10-50 m2 

50-150 m2 

1<;0-250 m2 
---------------~ 

250-350 rn2 

>350m2 
15,9 
8,1 

32,0 
24,2 

15,2 17,1 19,4 
8,2 8,1 7,4 

49,6 21,9 39,5 
28,3 12,5 26,0 15,4 
22,3 9,8 20,2 14,0 
17,5 7,3 15,6 12,1 
7,9 8,6 8,1 8,2 

In ruimten van 10-50 m2 zijn de ruimten het meest niet in gebruik, maar worden daarnaast 

bovengemiddeld vaak gebruikt voor vergaderingen, telefoon/videoactiviteiten en informele 

activiteiten. De ruimten van 50-150m2
, lS0-250m2 en 250-350m2 worden gebruikt voor de gangbare 

werkactiviteiten en hier is gebruiker meest van zijn plek. Opvallend is dat het gebruik in ruimten 

groter dan 350 m2 het meest overeen komt met het gebruik van de kleinere ruimten. 

verworpen 

15-3a Faciliteiten in het midden van de ruimte worden vaker gebruikt voor overlegactiviteiten (formeel danwel 
informeel) dan faciliteiten aan raam of circulatiezijde 

15-3b Faciliteiten aan de raamzijde worden vaker gebruikt voor concentratieactiviteiten dan faciliteiten in het 
midden of aan circulatiezijde 

15-3c Faciliteiten aan circulatiezijde zijn vaker (kortdurend) onbezet dan faciliteiten in het midden of aan raamzijde 

Dit verband bestaat niet direct of indirect. HlS-3 wordt daarom verworpen. Hierbij is het wel 

interessant te overwegen dat de zone wel de functionaliteit van de faciliteit beïnvloed (zie H17-3). 

- - - --
Er bestaat een direct verband tussen het aantal faciliteiten in de Verworpen 

(wel indirect) omgeving en het type activiteit 
15-4a Activiteiten die een hoog concentratieniveau vereisen, vinden voornamelijk plaats in ruimten met een laag 

aantal faciliteiten 
15-4b Activiteiten die vertrouwelijk kunnen zijn, zoals vergaderingen en formele activiteiten vinden plaats in 

ruimten met een laag aantal faciliteiten 
15-4c Individueel werk vindt plaats in ruimten met veel faciliteiten 

Er is geen direct verband waar te nemen tussen deze twee variabelen. Er wordt echter wel een 

indirect verband gevonden tussen het type activiteit en het aantal faciliteiten dat loopt via openheid 

van de omgeving en oppervlakte. In Tabel 5.18 wordt dit verband beschreven. 

Tabel 5.18 Indirect verband tussen type activiteit en aantal faciliteiten 

Aantal 
faci liteiten 

1 facihteit 

Type 
acti1o1iteit 

2-10 fac rhtE:>rt'-'n 
- -------- ---------

10-20 fac iliteiten 

20-30 fac iliteiten 
i ,.30 facrhterten 

Gemid

deld 

15,2 

Niet m 
Mlo!bruik 

26,1 
20,0 
27,4 
14,8 

GE>bruiker 
elder~ 

22,2 
30,8 
16,1 

Informeel 
011erleg 

25,4 
33,4 
17,6 

Werk- Verga-

1;erela dermg 

-teerd 

I I 

22,8 
31,2 
16,4 

I' 

43,9 
11,4 
15,2 
9,1 

Telefoon/ 
vrdeo 

21,4 
28,6 
14,7 

Informele 
acti11rteit 

I' 

I ; I 

13,6 

In de subhypothesen wordt de verwachting uitgesproken dat individueel werk voornamelijk in 

ruimten met veel faciliteiten plaatsvindt. Individueel werk kan binnen de werkgerelateerde 

activiteiten gecategoriseerd worden. In ruimten met meer dan 10 faciliteiten zijn gebruikers 
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bovengemiddeld vaak van hun plaats en worden vaak informeel overleg en werkgerelateerde 

activiteiten uitgevoerd (H15-4c aangenomen). Onderscheidt tussen de concentratiebehoevende 

activiteiten is op basis van deze gegevens niet te maken (H15-4a). Wel is te zeggen dat in omgeving 

met een laag aantal faciliteiten meer dan gemiddeld vergaderingen en informele activiteiten 

plaatsvinden (H15-4b). Telefoon- en videoactiviteiten vinden bovengemiddeld vaak plaats in ruimten 

met 10-30 faciliteiten. 

De relaties tussen de omgevingskenmerken en het type activiteit dat plaatsvindt zijn besproken. 

Hierna worden de hypothesen getoetst die betrekking hebben op de functionaliteit van de facil iteit 

en de omgevingskenmerken. Het is aannemelijk dat in het netwerk verbanden aan te treffen zijn 

tussen de functionaliteit en omgevingskenmerken (H17). De verwachting is dat organisaties keuzes 

zullen maken in de omgevingskenmerken die toegepast worden bij faciliteiten die een bepaalde 

functionaliteit moeten hebben. H 17-1 is eerder in deze paragraaf al besproken in relatie tot het 

indirecte verband tussen type activiteit en functionaliteit. 

Er bestaat een direct verband tussen oppervlakte van de omgeving en 
de functionaliteit 

17-2a In een ruimte met een grotere oppervlakte zijn overwegend werkgerelateerde en cluster faciliteiten te vinden 

17-2b In ruimten met een kleinere oppervlakte zijn overwegend individuele- of concentratiefaciliteiten te vinden 

Er is geen verband tussen oppervlakte en functionaliteit waargenomen in het netwerk. 

Er bestaat een direct verband tussen zone en de functionaliteit Aangenomen 

17 -3a In de middenzone zijn voornamelijk cluster en Informele faciliteiten te vinden 

17-3b In de raamzone zijn voornamelijk individuele en concentratiefaciliteiten vinden 

17-3c In de circulatiezone zijn voornamelijk informele en werkondersteunende faciliteiten te vinden 

Er is een direct verband in het netwerk tussen zone en functionaliteit. De zone van de omgeving 

heeft dus invloed op de functionaliteit van de faciliteit die daar geplaatst is. Tabel 5.19 toont dit 

verband. 

Tabel 5.19 Direct verband tussen zone en functionaliteit faciliteit 
Functionaliteit 
faciliteit 

Zone 

Ov:_er leg facilitei!_~------
Ciustcr s3 personen 

Cluster ~4_per\one_:l_ 

Concentrat replek 

Werkondersteunend 
Informele facilitert 
lndivrduc:le plek 

Gemiddeld 

6,4 
8,6 
7,8 
8,9 

Midden Circulatie 

11,6 
12,1 45,4 
10,2 5,8 
8,4 11,0 

14,2 7,7 
12,6 5,0 

raam 

I I 

7,0 
6,9 

11,0 

Terugkoppelend aan de gestelde hypothese kan geconcludeerd worden dat H17-3 aangenomen kan 

worden. De subhypothesen kunnen gedeeltelijk aangenomen worden. De meeste faciliteiten zijn in 

de middenzone terug te vinden. Het gaat dan voornamelijk om kleine clusterfaciliteiten. Er zijn ook 

meer dan gemiddeld informele faciliteiten in deze zone, maar er worden ook veel overlegfaciliteiten 

aangetroffen in de middenzone (H17-3a). In de raamzone zijn bovengemiddeld kleine clusters en 

overlegfaciliteiten te vinden. De individuele- en concentratiefaciliteiten zijn echter niet 
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bovengemiddeld veel aanwezig in de raamzone (H17-3b). In de circulatiezone zijn vooral grote 

clusters en werkondersteunende faciliteiten te vinden. 

' Er bestaat een direct verband tusse-n aantal faciliteiten en de 
functionaliteit 

Aangenomen 

17-4a Concentratiefaciliteiten en individuele faciliteiten bevinden zich voornamelijk in ruimten met één faciliteit 
17-4b In ruimten met een laag aantal faciliteiten zijn overwegend overlegfaciliteiten en te vinden 

17-4c In ruimten met een groot aantal faciliteiten zijn overwegend informele, werkgerelateerde en 
werkondersteunende faciliteiten te vinden 

Er is een direct verband tussen de functionaliteit en het aantal faciliteiten in de omgeving waar te 

nemen in het netwerk (Tabel 5.20). 

Tabel 5.20 Direct verband tussen functionaliteit en aantal faciliteiten 
Aantal Functie Gemid· 
faciliteit naliteit : deld 
en 
1 faciliteit 

2-10 faciliteiten 

10-:?0 filcilrteitl:'n 

20-30 faciliteiten 
>30 faciliteiten 

28,5 
15,2 

- - ---

Overleg 
f.:~cil1teit 

I • 

I I 

6,8 
13,3 
8,9 

-----

Cluster :'53 
per~onen 

26,8 
43,3 
12,8 

~--·-·-·-

Clu~ter ~4 

per~onen 

27,3 
36,7 
20,3 

Coneen 
triltleplek 

22,0 
19,4 
30,8 
15,2 

Werk 
onder-
steunend 

24,1 
14,1 
13,4 

Informele 
fanliteit 

27,7 
15,8 
20,5 
13,9 

lndivi 
duele 
plek 

55,4 
9,3 

11,7 
10,8 

Ruimten waarin overlegfaciliteiten zich bevinden bevatten vaak 2-10 faciliteiten, maar ook 

bovengemiddeld vaak éénpersoonsfaciliteiten. Clusters bevinden zich voornamelijk in ruimten met 

meer dan 10 faciliteiten. Concentratiefaciliteiten bevinden zich voornamelijk in ruimten met 20-30 

faciliteiten. Werkondersteunende faciliteiten zijn vaak geïsoleerd van alle andere faciliteiten, maar 

komen ook vaak voor in ruimten met 10-20 faciliteiten. Informele facil iteiten en individuele plekken 

bevinden zich vooral in ruimten met één of 2-10 faciliteiten. 

ORGANISATIE 
- -- -- - -- -

Een hoge sharingratio resulteert in minder onbezette faciliteiten Verworpen 

Er is geen verband waar te nemen tussen sharingratio en type activiteit. 

Er Is een direct verband tussen sector en type actlvitelt Verworpen 

Verwacht werd dat de relaties met sector veelal via organisatiecultuur zouden lopen. In dit 

onderzoek was het echter niet mogelijk organisatiecultuur mee te nemen. Daarom worden de 

verbanden met sector in dit netwerk kort toegelicht (Tabel 5.21, Tabel 5.22 en Tabel 5.23). Sector 

gaat ook een verband aan met sharingratio. Dit verband is echter minder van belang, aangezien de 

sharingratio's bepaald zijn aan de hand van de plattegronden van de drie cases (drie sectoren). 

Tabel 5.21 Direct verband tussen sector en capaciteit van de faciliteit 
Capciteit Sector 

0 personen 

1 pNSOOil 

2-5 personen 

6:l!l_pers~-~ _ 
>10 persone 

8,7 
69,5 
12,4 
7,8 

6,7 
70,3 

9,9 
12,3 

10,2 
72,1 
14,9 
2,3 

11,4 
53,2 
12,8 
12,1 

1, 7 0,8 0, 7 10,5 

Binnen alle sectoren komen zijn de meeste facil iteiten geschikt voor 1 persoon. 
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Tabel 5.22 Direct verband tussen sector en gebruiksvorm van de faciliteit 

Gedeeld 
Toe ewezen 

90,8 
9,2 

89,4 
10,6 

96,5 
3,6 

71,7 
28,3 

Gern1ddeld ~m,mtwel Fm.Jm lf'PI BE PubhPk NL 

Nl - - -- - -

67,8 
20,6 
11,6 

70,6 
25,1 
4,3 

64,9 
16,1 
18,9 

67,8 
19,4 
12,8 

Uiteraard zijn de meeste faciliteiten gedeeld en zijn binnen de drie sectoren de meeste open 

ruimten te vinden. Het gaat immers om het activiteitgerelateerd huisvestingconcept De gevonden 

verbanden tonen niet erg grote verschillen tussen de sectoren. Opvallend is dat binnen de 

financieële sector België en de publieke sector Nederland meer dan gemideld semi-open ruimten 

voorkomen. 

5.3 BAYESIAN NETWERK- 'DE GEBRUIKER' 

5.3.1 TOT STAND KOMEN NETWERK 

In het netwerk - 'De gebruiker' wordt de relatie tussen gebruiker en gebruik van faciliteit 

beschouwd. Alle observaties waarbij de faciliteit in gebruik was en waarvan de gebruikersgegevens 

bekend zijn, worden bekeken. Het gaat om een totaal van 37.080 bruikbare observaties. De 

variabele 'type activiteit' kent in dit netwerk dus niet de antwoordcategorie 'niet in gebruik'. 

Voor de vervaardiging van het netwerk worden de volgende instellingen ingevoerd in 

BNPowerconstructor: 

• Als Rootnodes worden aangemerkt: 

o Sector; Het type organisatie wordt niet beïnvloed door andere variabelen 

o Dienstverband: het dienstverband van de gebruiker is niet afhankelijk van andere 

variabelen 

o Geslacht: het geslacht kan niet bepaald worden door andere variabelen 

o Functie: Ook de functie van de medewerker kan niet bepaald worden door andere 

variabelen. 

• Drempelwaarde staat op 2. Hierbij werd een overzichtelijk, bruikbaar model met sterke 

relaties verkregen. 

Er worden geen aanpassingen gedaan aan het model, voordat het geïmporteerd wordt in Netica. Dit 

resulteert in het netwerk afgebeeld in Figuur 5.3 Bayesian Netwerk - 'De gebruiker' 
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Figuur 5.3 Bayesian Netwerk - 'De gebruiker' 

5.3.2 TOETSING HYPOTHESEN 

M.M.l. Kleijn 0578808 

I ._ I 

Het toevoegen van de variabeten binnen de factor gebruiker levert een ander netwerk op. Zoals in 

hoofdstuk 3 wordt beschreven, bestaat de verwachting dat kenmerken van de gebruiker bepalend 

zijn voor de activiteit en de faciliteit die hij gebruikt voor deze activiteit. In het netwerk zijn de 

variabeten dienstverband, geslacht en functie van de gebruikers meegenomen. Het was niet mogelijk 

om over leeftijd gegevens te beschikken. In het literatuuronderzoek worden kenmerken van de 

gebruiker een zeer belangrijke rol toegekend in het gebruik van de faciliteit. De gebruiker bepaalt 

waar hij de activiteit uitvoert en deze keuze kan bepaald worden door zijn persoonlijke 

eigenschappen. In dit netwerk zijn de verbanden die kenmerken van de gebruiker aangaan met het 

gebruik van de faciliteit dan ook het meest interessant. De opgestelde hypothesen worden 

hieronder op volgorde getoetst. 

---

Verworpen 

28a Werknemers in een managementfunctie voeren vaker overleg dat andere werknemers 
28b Individuele activiteiten en informele activiteiten worden voornamelijk uigevoerd door werknemers in een niet

management functie 

Er is geen verband tussen functie en type activiteit waar te nemen in het netwerk. Functie gaat 

echter wet het verwachte verband aan met functionaliteit van de faciliteit. Dit is een direct verband 

en kan informatie geven over welke faciliteiten gebruikt worden door medewerkers met een 

bepaalde functie . Daarom wordt dit verband hieronder besproken (H30 en Tabel 5.24). 
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Er bestaat een direct verband tussen functie en functionaliteit 

30a Werknemers in een managementfunctie zullen vaker gebruik maken van overlegfaciliteiten en 
concentratiefaciliteiten dan andere werknemers 

30b Werknemers in een niet-managementfunctie zullen voornamelijk gebruik maken van clusterfaciliteiten en 
informele faciliteiten 

Tabel 5.24 Direct verband tussen functie en functionaliteit faciliteit 

Clustcr_~_4 personen _ 
Clu~t~r > 11 per~onen 

Concentriltte 
- ---- ---

Werkonder~teunend 

lnforme~l 

lndtvtdueel 

8,9 
1,5 
2,2 
1,2 

(dtrectte)management 

44,1 
11,6 
25,7 
12,8 

1,3 
2,4 
2,1 

13,0 58,9 
18,4 10,5 
55,6 15,7 
8,3 3,2 
1,5 3,2 
2,2 5,3 
1,1 3,2 

Het (directie)management gebruikt bovengemiddeld vaak overlegfaciliteiten en 

concentratieplekken. Tevens worden informele faciliteiten en individuele faciliteiten vaker dan 

gemiddeld door (directie)management gebruikt. Clusters worden daarentegen veel minder dan 

gemiddeld gebruikt door (directie)management, maar meer dan gemiddeld door medewerkers. De 

missing values voor functie van de medewerker worden vooral gevonden in overlegfaciliteiten. 

Daarvoor is de logische verklaring dat het tijdens de observaties onduidelijk is geweest voor de 

waarnemer welke werknemers precies in de overlegruimte aanwezig waren. 

Er bestaat een direct verband tussen dienstverband en functionaliteit verworpen 

In dit netwerk beïnvloeden dienstverband en geslacht beiden het aantal gebruikers, welke 

vervolgens ook in dit netwerk een direct verband heeft met het type activiteit. Hierdoor bestaat de 

indirecte relatie tussen dienstverband en het type activiteit én geslacht en het type activiteit. 

Hoewel de hypothesen opgesteld in hoofdstuk 3 leidend zijn bij de bespreking van de verbanden in 

netwerk - 'De Gebruiker', moet opgemerkt worden dat deze indirecte verbanden wel degelijk 

interessant zijn en kunnen bijdragen aan de beantwoording van de centrale probleemstelling 

(hoofdstuk 1). Ze zullen hier daarom toch besproken worden. 

Er is een (Indirect) verband tussen dienstverband en type activiteit 

Beide indirecte verbanden verlopen via het directe verband tussen aantal gebruikers en type 

activiteit (Tabel 5.25). 

Tabel 5.25 Direct verband tussen aantal gebruikers en type activiteit 

40,7 0,1 1,0 
87,5 7,4 7,4 6,9 

0 0 49,0 87,6 89,2 
Tclefoon/Vtdeo I 4,5 0 6,5 0,7 0,1 1,0 
Informele JCttvttctt , 1,2 0 0,7 2,2 4,5 1,0 
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Tabel 5.29 Indirect verband tussen geslacht en type actlvitelt 

19,1 
61,5 
17,1 

4,5 4,4 4,6 4,5 
1,2 1,3 1,2 0,9 

De verschillen tussen mannen en vrouwen en het type activiteit of het aantal gebruikers is erg klein. 

De volgende verbanden die betrekking hebben op de omgevingskenmerken en geslacht zijn niet in 

het netwerk te vinden. 

33-la 
33-lb 

33-2a 

33-2b 

33-3a 
33-3b 

33-4a 
33-4b 

Er bestaat een direct verband tussen openheid van de ruimte en 
geslacht 
Vrouwen gebruiken vaker open ruimten dan mannen 

Mannen gebruiken vaker semi-open en gesloten ruimten dan vrouwen 

-

Er bestaat een direct verband tussen oppervlakte van de ruimte en 
gesla<:ht 
Vrouwen gebruiken vaker ruimten met grote oppervlakte dan mannen 

Mannen gebruiken vaker ruimten met een kleine oppervlakte 

Vrouwen gebruiken vaker circulatiezone dan mannen 

Mannen gebruiken vaker midden of raamzijde 

Er bestaat een direct verband tussen aantal faciliteiten in de ruimte en 
geslacht 
Vrouwen gebruiken vaker ruimten met een groot aantal faciliteiten 

Mannen gebruiken vaker ruimten met een klein aantal faciliteiten 

5.4 BESPREKING RESULTATEN 

5.4.1 GEBRUIK 

VERBANDEN TUSSEN KENMERKEN GEBRUIK 

Verworpen 

Verworpen 

In het netwerk gaan de variabelen binnen de factor gebruik directe verbanden met elkaar aan 

(Figuur 5.4). Alleen via type activiteit beïnvloeden deze variabelen de rest van het netwerk. De 

variabelen die het tijdstip van de activiteit kenmerken vallen echter geheel buiten het netwerk. De 

kans op een bepaalde activiteit is dus niet afhankelijk van de werkdag of het dagdeel. 
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Figuur 5.4 Verbanden binnen de factor gebruik 

Wanneer gekeken wordt naar het gebruik en de relaties die kenmerken van het gebruik onderling 

aangaan, valt op dat veel activiteiten overduidelijk een gebonden aantal gebruikers kent. 

Werkgerelateerde en telefoon/videoactiviteiten worden voornamelijk uitgevoerd door individuele 

werknemers, informeel overleg wordt voornamelijk door groepen van 2-5 gebruikers gehouden en 

vergaderingen vinden voornamelijk plaats binnen groepen van >6 personen, hoewel de kans op 

groepen van 2-5 personen die vergaderen ook groot is. Kleinere groepen zijn meer geschikt voor het 

voeren van informeel overleg. Informeel overleg vindt vaak spontaan plaats en bevat geen duidelijk 

orde of tijdslimiet. Ook kan de orde in een kleine groep van nature beter bewaard worden, waardoor 

geen formele setting nodig is om doelen te bereiken. Grotere groepen hebben structuur en orde 

nodig om doelstellingen te behalen en resultaten te boeken. Informele activiteiten worden vaker 

dan gemiddeld gehouden met groepen van 2-5 en 6-10 personen. Een verklaring hiervoor is dat 

informele activiteiten bestaan uit groepsactiviteiten zoals lunchen en vieren van verjaardagen. 

Wanneer het aantal gebruikers toeneemt, verandert het type activiteit, maar ook de kans op 

aanwezigheid van externen. Grotere groepen personen zijn vaak aan het vergaderen. Hierbij worden 

externen uitgenodigd om informatie te delen met zoveel mogelijk werknemers. Wanneer externen 

aanwezig zijn, wordt vaker dan gemiddeld informeel overleg gevoerd, vergaderingen gehouden of 

werkgerelateerde activiteiten uitgevoerd. Dit is te verklaren doordat externen vaak op afspraak 

langskomen en de tijd met de bezoeker gering is. Om die tijd optimaal te benutten en zoveel 

mogelijk kennis of informatie over te dragen aan de bezoeker en andersom worden formele 

vergaderingen of overleg gehouden. 

VERBANDEN MET DE FACTOR GEBRUIK 

Nu een verklaring is gegeven voor de gevonden verbanden tussen de kenmerken van gebruik, reist 

de vraag op welke faciliteiten en in welke omgeving deze activiteiten plaatsvinden. 

In het Bayesian netwerk- 'De (on)bezette faciliteit' is duidelijk de complexiteit van de relaties waar 

te nemen. Het netwerk lijkt een wirwar van verbanden die omgevingskenmerken, kenmerken van de 

faciliteit en organisatiekenmerken met elkaar aangaan. Van belang voor de beantwoording van de 

probleem- en doelstelling is waar de activiteiten uitgevoerd worden; welke functionele- en 

omgevingskenmerken de faciliteit heeft waarop een activiteit wordt uitgevoerd. De enige directe 

relatie die bestaat tussen kenmerken van gebruik en kenmerken van de omgeving of de faciliteit is 

dat tussen type activiteit en openheid van de omgeving. In Figuur 5.5 (L) worden deze wit gearceerd 

weergegeven. 
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Figuur 5.5 (L): Relatie tussen gebruik en de andere factoren, (R): Indirecte verbanden tussen omgeving en 

gebruik via openheid omgeving 

Door de diverse indirecte verbanden tussen de andere variabelen, worden ook de verbanden tussen 

gebruik en omgeving-, faciliteit- en organisatiekenmerken zichtbaar. De variabelen die een indirecte 

relatie aangaan met gebruik van de faciliteit zijn oppervlakte van de omgeving, aantal faciliteiten in 

de omgeving en de functionaliteit van de faciliteit (Figuur 5.5 (R)). 

Allereerst moet opgemerkt worden dat faciliteiten uit alle categorieën voorkomen in alle 

omgeving(openheid)typen. Alleen clusters > 4 en individuele faciliteiten zijn niet beschikbaar in de 

semi-open omgeving (zie hoofdstuk 4, Tabel 4.5). De gebruiker heeft dus in principe de 

beschikbaarheid over alle type faciliteiten in alle type omgevingen. 

In de verschillende omgevings-openheidtypen vinden andere activiteiten plaats. In open ruimten is 

een gebruiker vaker dan gemiddeld elders. Informeel overleg, werkgerelateerde activiteiten en 

telefoon of video activiteiten vinden voornamelijk plaats in open ruimten. In de open omgeving 

vinden dus eigenlijk de gangbare werkactiviteiten plaats. Een kort gesprek met een collega, overleg 

in een cluster en een telefoontje naar een collega zijn activiteiten die in een regulier 

huisvestingconcept op de persoonsgebonden werkplek plaatsvinden. In de open ruimte zijn veelal 

clusterfaciliteiten te vinden. Geconcludeerd kan worden dat de clusterfaciliteiten dus voornamelijk 

voor reguliere activiteiten gebruikt worden. 

Gesloten ruimten bevatten echter overwegend individuele- en overlegfaciliteiten. Vanuit de 

omgevingspsychologie zijn vergaderingen en concentratiebehoevende activiteiten beter uit te 

voeren in gesloten ruimten, zodat collega's niet kunnen storen of gestoord worden. Bij bepaalde 

type activiteiten wordt een bepaalde omgeving gezocht die aansluit op de concentratie en 

communicatie voorwaarden van de activiteit. Het concentratieniveau van de activiteiten is echter 

niet meegenomen in dit onderzoek. 

Het blijkt dat gesloten ruimten inderdaad overwegend gebruikt worden voor vergaderingen, 

telefoon/videaoactiviteiten en informele activiteiten. Of dit nu het resultaat is van de geslotenheid 

van de omgeving of de functionaliteit van de faciliteit is niet te bevestigen. In het netwerk wordt 

duidelijk dat het gaat om de gezamenlijke invloed van beide variabelen. Semi-open ruimten worden 

meer gebruikt voor vergaderingen dan voor informeel overleg, waarvoor ze aanvankelijk bedoeld 

zijn. 
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De meeste activiteiten vinden plaats op clusterfaciliteiten met meer dan vier plekken. Dit komt 

waarschijnlijk doordat de clusterfaciliteiten in de activiteitgerelateerde omgeving universeel 

gedimensioneerd zijn, zodat ze gebruikt kunnen worden voor diverse activiteiten. 

Informeel overleg vindt plaats op clusters, maar niet meer dan gemiddeld op informele faciliteiten of 

werkondersteunende faciliteiten, zoals in het activiteitgerelateerd concept wel wordt getracht te 

bewerkstelligen. In het activiteitgerelateerde huisvestingconcept zijn juist informele faciliteiten 

gedimensioneerd, zoals zithoek en lunchrooms, die informeel overleg zouden moeten faciliteren. 

Dat gebeurt echter niet altijd. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat informeel overleg vaak 

spontaan gebeurt binnen het cluster. Een verhuizing naar een semi-open, informele faciliteit kan die 

spontaniteit onderdrukken. 

Het blijkt ook dat groepen {>2 personen) meer dan gemiddeld gebruik maken van 

werkondersteunende faciliteiten, en minder dan gemiddeld van informele faciliteiten. Gebruikers 

houden dus eerder informeel overleg op clusters of werkondersteunende faciliteiten (printer, 

bibliotheek) dan op de daarvoor bedoelde informele faciliteiten (wachtruimten, koffiehoek). Vaak 

zijn werkondersteunende faciliteiten wel in de buurt van koffieautomaten. Dit is een plek waar 

werknemers elkaar toevallig ontmoeten. 

Onbezette faciliteiten zijn vaker dan gemiddeld overlegfaciliteiten, informele faciliteiten en 

individuele plekken. Al deze faciliteiten komen voornamelijk voor in gesloten ruimten. Opvallend is 

dus dat faciliteiten in gesloten ruimten vaken onbezet zijn. Dit kan te maken hebben met een 

mogelijke overdimensienering van deze ruimten binnen de drie cases. De oorzaak kan echter ook 

liggen in de geslotenhidi van de ruimte of de reserveerbaarheid van de ruimte. De gebruiker moet 

een drempel over om de gesloten ruimte te gebruiken en kiest daarom voor een toegankelijke 

faciliteit in een open ruimte. Op basis van dit onderzoek is hier echter geen conclusie over mogelijk. 

Gebruikers van clusters zijn meer dan gemiddeld van hun werkplek weg. Dit is te verklaren doordat 

clusters verband houden met reguliere werkactiviteiten en voornamelijk voorkomen in de open 

omgeving, waarbij gebruiker meer vrij is in zijn doen en laten dan bij formele activiteiten zoals 

vergaderingen of groepsactiviteiten zoals overleg. 

Er is een tweedeling te maken in het gebruik en de oppervlakte van de omgeving. Er is een verband 

te zien tussen kleinere ruimten (met een oppervlakte tussen de 1 en 50 m2
), het type activiteit, de 

aanwezige faciliteiten en het aantal gebruikers. Ruimten van 1-50 m2 worden het meest gebruikt 

door groepen werknemers die vergaderen en zijn ook het meest onbezet. In deze ruimten zijn de 

faciliteiten het meest niet in gebruik. Dit zijn echter ook de ruimten waarin zich de meeste 

overlegfaciliteiten bevinden. Deze staan over het algemeen dus meest leeg. Daarentegen worden 

grotere ruimte, in het bijzonder ruimten van 50-150m2, het meest gebruikt door individuele 

werknemers die bezig zijn met reguliere werkactiviteiten. 

De meeste open ruimten zijn 50-150 m2 groot en worden gebruikt voor de andere gangbare 

werkactiviteiten. Tevens is hier de gebruiker het meest van zijn plek. 

Wanneer de oppervlakte van de omgeving toeneemt, is het een logisch gevolg dat het aantal 

faciliteiten in de ruimte toeneemt, maar ook hier is een tweedeling te maken. Ruimten met 2-10 

faciliteiten worden gebruikt voor vergaderingen en informele activiteiten en ruimten met 20-30 
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faciliteiten worden veelal gebruikt voor informeel overleg, werkgerelateerde activiteiten en 

telefoon/videoactiviteiten. 

5.4.2 FUNCTIONALITEIT, OMGEVING & ORGANISTAlE 

Dan zijn er kenmerken die niet de activiteit beïnvloeden, maar wel de functionaliteit van de faciliteit 

of de omgevingskenmerken die (indirect) in verband staan met het gebruik van de faciliteit (Figuur 

5.6). Van deze variabelen kan gezegd worden dat ze een rol spelen in de geschiktheid van de 

faciliteit en omgeving voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten. 

Figuur 5.6 Variabelen in relatie tot omgevingskenmerken en functionaliteit 

FUNCTIONALITEIT EN FACILITEIT 

In het netwerk is te zien dat type faciliteit, capaciteit en functionaliteit in (indirect) verband staan 

met elkaar. Deze kenmerken behoren tot dezelfde factor, en blijken elkaar dus ook daadwerkelijk te 

beïnvloeden. 

Doordat het aantal gebruikers van invloed is op het type activiteit en daardoor op de openheid van 

de omgeving en de functionaliteit van de faciliteit, bestaat er een indirect verband tussen aantal 

gebruikers en functionaliteit. Het aantal gebruikers bepaalt (indirect) welke faciliteit gebruikt wordt, 

maar de geschiktheid van de faciliteit voor het aantal gebruikers is afhankelijk van de capaciteit. Een 

voorbeeld hiervan zijn overlegfaciliteiten. Deze worden voornamelijk gedimensioneerd voor grotere 

groepen (>6 personen) gebruikers en het blijkt dat de overlegfaciliteiten ook voornamelijk gebruikt 

worden door grotere groepen. Het is logisch dat een faciliteit met een capaciteit van 6 personen niet 

gebruikt wordt door een groep van 20 personen, maar of een faciliteit met een grotere capaciteit 

wordt gebruikt door kleinere groepen kan met dit netwerk niet worden geconstateerd. 

Opvallend is dat de gebruiksvorm van de faciliteit geen direct verband aangaat met de rest van de 

variabelen binnen de factor faciliteit, maar alleen beïnvloed wordt door de sector waarin de 

organisatie opereert. In het onderzoek zijn casestudies bekeken binnen drie sectoren, allen met een 

toegepast activiteitgerelateerd huisvestingconcept. De publieke sector NL wijkt sterk af van het 

gemiddelde wanneer gekeken wordt naar faci liteiten die gedeeld worden. Er zijn in de gedeelde 

werkomgeving in de publieke sector toch nog ruim 28% toegewezen plaatsen, terwijl dit percentage 

in de financiële sector veel minder is. Het verschil kan zitten in het gebrek aan vertrouwen in nieuwe 

werkconcepten binnen de publieke sector. De financiële sector is al veel langer vertrouwd met 

nieuwe concepten dan de publieke sector. De eerste activiteitgerelateerde huisvestingsconcepten 
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werden binnen financiële instanties ingevoerd. De publieke sector focust zich pas sinds enkele jaren 

op de strategische inzet van vastgoed. Het kan echter ook te maken hebben met bureaucratie of een 

grote hoeveelheid ongeschikte functies voor activiteitgerelateerd werken. Het is echter ook mogelijk 

dat de cases die gebruikt zijn in het onderzoek niet representatief zijn voor de gehele populatie. 

Vergelijkbare organisaties moeten bestudeerd worden om te kijken of die vergelijkbare resultaten 

opleveren. 

FUNCTIONALITEIT EN OMGEVING 

Kijkende naar de omgevingskenmerken in het netwerk valt op, dat de zone alle andere 

omgevingskenmerken beïnvloed en ook verband heeft met de functionaliteit en capaciteit van de 

faciliteit. In de middenzone zijn de meeste faciliteiten te vinden. Dit is logisch aangezien het midden 

van een verdieping de grootste oppervlakte heeft. In het midden zijn voornamelijk kleine clusters te 

vinden, maar ook bovengemiddeld veel overlegfaciliteiten, concentratieplekken informele 

faciliteiten en individuele plekken. In de circulatiezone zijn bovengemiddeld veel clustrfaciliteiten en 

werkondersteunende faciliteiten te vinden. In de raamzone zijn veel overlegfaciliteiten en clusters. 

Het is logisch dat de kans op het aantreffen van clusters groot is. Van dit type faciliteit zijn er veel 

aanwezig in de activiteitgerelateerde omgeving. Dit vooral omdat ze geschikt zijn te maken voor 

diverse activiteiten. Er wordt al eerder opgemerkt dat sommige gevonden verbanden nu eenmaal 

bestaan vanwege de aanwezige gegevens in de dataset (in Tabel 4.5 worden de aanwezige variaties 

faciliteiten toegelicht). 

Ook het feit dat meer dan gemiddeld informele faciliteiten en werkondersteunende faciliteiten in 

het midden van de omgeving geplaatst worden, is eenvoudig te verklaren. Dergelijke faciliteiten, 

zoals copycorners en secretariaat, moeten voor elke gebruiker goed bereikbaar zijn en worden 

daarom centraal geplaatst. Daarnaast valt op dat circulatiezones vooral in open ruimten voorkomen. 

Vanzelfsprekend zijn in open ruimten de gangpaden verdwenen, maar bevinden de circulatieroutes 

zich nu in de open ruimten zelf. Over het algemeen zijn er vooral open ruimten. Dit is ook logisch, 

aangezien de metingen zijn verricht binnen organisaties die het activiteitgerelateerd 

huisvestingconcept geadopteerd hebben. 

Er is geen verband tussen oppervlakte en functionaliteit waargenomen in het netwerk. Dit wordt 

waarschijnlijk veroorzaakt, doordat verschillende type faciliteiten met verschillende functionaliteit 

over verschillende categorieën oppervlakten verdeeld zijn. 

De sector is van invloed op de capaciteit van de faciliteiten, gebruiksvorm, openheid van de 

omgeving en het sharingratio. Veel van de gevonden verbanden zijn te verklaren doordat het 

organisatiemanagement de vormgeving van de kenmerken van omgeving en faciliteit bepaalt. 

5.4.3 GEBRUIKER 

Opvallend is dat wanneer gebruikerskenmerken worden meegenomen in het model, verbanden 

ontstaan tussen geslacht, dienstverband, aantal aanwezige gebruikers en gebruik. Veranderingen in 

de CPT van variabelen uit de omgevingskenmerken- , organisatiekenmerken- en facilite itgroep, 

hebben geen of zeer weinig invloed op de conditionele kansen in de variabelen van de factor 

gebruik. Behalve het gebruikskenmerk 'functie van de gebruiker', heeft geen enkele 

gebruikersvariabele invloed op de functionaliteit of omgevingskenmerken. 
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Belangrijkste verbanden tussen gebruikerskenmerken en kenmerken van het gebruik zijn die tussen 

geslacht- aantal gebruikers - type activiteit en dienstverband- aantal gebruikers - type activiteit. 

Er kan geconcludeerd worden dat geslacht vrijwel geen verschil oplevert in gebruik van de faciliteit. 

De conditionele kansen wijken weinig af van elkaar en het gemiddelde. Een verklaring hiervoor is dat 

functies binnen de bestudeerde cases evenredig verdeeld zijn onder mannen en vrouwen en ze 

gelijke activiteiten uitvoeren. Er is wel een duidelijk verschil tussen parttimers en fulltimers. Ze 

voeren beiden voornamelijk werkgerelateerde activiteiten uit, maar parttimers voeren vaker dan 

gemiddeld informeel overleg en vergaderingen. Een verklaring hiervoor is dat parttimers meer 

bijgepraat moeten worden over de vorderingen in het werk terwijl zij afwezig waren. 

Daarnaast bestaat een verband tussen functie en functionaliteit van de faciliteit. In de praktijk komt 

het vaak voor dat directiemanagement erg veel weerstand biedt tegen geplande veranderingen in 

de werkomgeving. Ze claimen dat hun functie niet geschikt is voor het activiteitgerelateerd concept. 

Het gebruik van faciliteiten door directiemanagement verschilt inderdaad van dat van een reguliere 

medewerker. De managers gebruiken vooral gesloten overlegfaciliteiten en gebruiken 

bovengemiddeld vaak concentratiefaciliteiten, terwijl werknemers concentratiefaciliteiten juist iets 

minder dan gemiddeld gebruiken. 

De missing values voor functie van de medewerker worden vooral gevonden in overlegfaciliteiten. 

Daarvoor is de logische verklaring dat het tijdens de observaties onduidelijk is geweest voor de 

waarnemer welke werknemers precies in de overlegruimte aanwezig waren. 

5.5 SCENARIO'S 

Een doelstelling van dit onderzoek is om de invloed van de diverse factoren op het gebruik van de 

moderne werkplek inzichtelijk te maken en te voorspellen wat aanpassingen aan de werkplek voor 

gevolgen hebben op het gebruik daarvan. Dat kan huisvestingsmanagers ondersteunen bij het 

nemen van beslissingen. In voorgaande paragrafen zijn de resultaten van het onderzoek beschreven 

en besproken. Om de koppeling tussen de resultaten van het onderzoek en de beleidsrelevatie te 

versterken worden in deze paragraaf scenario's opgesteld. De scenario's laten zien op welke manier 

de netwerken gebruikt kunnen worden voor voorspellingen van toekomstscenario's en welke 

gevolgen veranderingen van variabelen hebben als een bepaald toekomstscenario zich doorzet. 

Door het invoeren van door het invoeren van bepaalde variabelen als vast gegeven (bewijs), worden 

de veranderingen in de variabelen, die daarmee in verband staan, voorspeld. Een 

huisvestingmanager kan hiermee oplossingsrichtingen toetsen en beslissingen verantwoorden 

(doelstelling van het onderzoek). De scenario's zijn opgesteld aan de hand van verwachte 

toekomstige ontwikkelingen in werk en werkomgeving zoals beschreven in hoofdstuk 1. 

5.5.1 SCENARIO- 'ONTMOETEN' 

Uit literatuuronderzoek blijkt dat in de toekomst het kantoor mogelijk niet langer een omgeving is 

waar werknemers voornamelijk reguliere, individuele werkzaamheden uitvoeren. Naar verwachting 

zullen de veranderingen in het werk alleen maar toenemen en zal de kantooromgeving hoofdzakelijk 

een plek zijn waar (project)teams elkaar ontmoeten en informatie met elkaar delen. Het werken zelf 

gebeurt op andere tijdstippen op locaties onderweg, bij klanten of thuis. De werknemers zullen 

voornamelijk vergaderen of informeel overleg voeren op deze 'ontmoetingsplekken'. 
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Op basis van het Bayesian netwerk - 'De (on)bezette faciliteit' kan voorspeld worden wat dit voor 

gevolgen heeft voor de inrichting van de werkomgeving. Daartoe wordt binnen de variabele 'type 

activiteit' allereerst de categorie 'vergadering' en daarna de categorie 'informeel overleg' als bewijs 

ingevoerd. In hoofdstuk 4 is dit proces beschreven. 

Tabel 5.30 Gevolgen voor omgevingsvariabelen en functionaliteit van de faciliteit bij doorzetten van het 

scenario -'Ontmoeten' 
-

Type activiteit 

Overleg faolite1t 

Concentr at1~plek 

Werkonder~teunend ---
Informele faol1te1t 

lnd1v1duele plek 

Open 

Gesloten 

Sem1-open 

1-10m2 
10-50 m2 
50-150 m2 

10-20 fac11ite1ten 

20-30 fac1l1te1ten . ' 

... . 
15,0 
17,3 
36,1 

6,4 
8,6 
7,8 
8,9 

67,8 
20,6 
11,6 

7,7 
22,4 
25,7 
20,2 
15,9 

8,1 

11,2 
24,1 
20,9 
28,5 
15,2 

, . 

34,7 
7,6 
9,4 
7,4 

18,2 
5,7 

17,0 

14,5 
61,2 
24,3 

12,2 
49,6 
12,5 
9,8 
7,3 
8,7 

20,4 
43,9 
11,4 
15,2 
9,1 

Informeel overleg 

7,9 
21,0 
47,1 

5,0 
6,7 
7,5 
4,8 

91,8 
6,1 
2,1 

5,7 
11,2 
32,0 
24,2 
19,4 

7,4 

7,5 
16,1 
25,4 
33,4 
17,6 

De gevolgen voor de omgevingsvariabelen en functionaliteit van de faciliteit die (in)direct een 

verband hebben met het type activiteit zijn in Tabel 5.30 waar te nemen. Bij het doorzetten van het 

scenario - 'Ontmoeten' waarbij alleen communicatiegerelateerde activiteiten plaatsvinden in de 

kantooromgeving, zullen de omgevingen respectievelijk overlegfaciliteiten en clusterfaciliteiten 

moeten bevatten. Het bovengemiddelde gebruik van werkondersteunende, individuele en 

concentratiefaciliteiten kan verklaard worden doordat deze faciliteiten zich voornamelijk in een 

gesloten omgeving bevinden en daardoor ook geschikt zijn voor communicatiegerelateerde 

activiteiten. De overleg- en clusterfaciliteiten bevinden zich respectievelijk in open en gesloten 

omgevingen van 1-50 en 50-350 m2 waarin 1-10 en >20 faciliteiten zijn opgenomen. 

De uitwerking van dit scenario met behulp van het Bayesian Netwerk - 'De (on)bezette faciliteit' 

resulteert in inzicht in het gebruik van communicatiegerelateerde faciliteiten. Wanneer in de 

toekomst reguliere werkactiviteiten voornamelijk thuis, bij klanten of op speciefieke locaties 

plaatsvind en meer communicatiegerelateerde afdelingen of gebouwen ontwikkeld worden, zullen 

daarin voornamelijk kleinere (1-50m2), gesloten ruimten voor vergaderingen en grotere (lS0-

350m2), open ruimten voor informeel overleg gerealiseerd moeten worden. 
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5.5.2 SCENARIO- 'PARTIIMERS' 

Daarnaast bestaat de verwachting dat de werknemer van de toekomst minder afhankelijk is van 

plaats en tijd om zijn werkzaamheden uit te voeren en dat werknemers en organisaties flexibeler 

zullen zijn door flexibele contracten. Tevens verdwijnt de standaard rolverdeling tussen mannen en 

vrouwen. In dit scenario worden daarom met behulp van het Bayesian netwerk- 'De gebruiker' de 

gevolgen bekeken voor omgeving en type activiteit wanneer meer werknemers een parttime 

dienstverband zullen hebben (Tabel 5.31). Daartoe wordt binnen de variabele 'dienstverband' de 

categorie 'parttime' als bewijs ingevoerd in het netwerk. 

Tabel 5.31 Gevolgen voor omgevingsvariabelen en gebruik van de faci liteit bij doorzet ten van het scenario 

'Parttimers' 

1 faclittett 

2-10 faciliteiten 
10-l(J fanltt~ < tPn 

20-30 faciliteiten 

>30 faciliteiten 

Q u-er ':.OrJPP 
-- --

1 ne•;ocl"' 
---

2-5 persone'l 

11,0 
18,5 
22,9 
30,0 
17,7 

4,6 
65,7 
23,7 

3,7 
2,4 

4,5 
13,3 
59,6 
16,9 

4,5 
1,2 

11,8 
19,1 
24,5 
28,2 
16,4 

0,9 
67,2 
27,3 

3,5 
1,2 

1,0 
14,6 
61,2 
17,4 
4,6 
1,2 

Wanneer meer parttimers zich in de werkomgeving bevinden zullen er voornamelijk ruimten tussen 

20-30 faciliteiten gebruikt worden, zijn de gebruikers voornamelijk individueel aan het werk en 

voeren ze werkgerelateerd activiteiten uit. Huisvestingmanagers kunnen deze gegevens gebruiken 

wanneer ze de werkomgeving aan willen laten sluiten op de gebruiker. 

5.6 CONCLUSIE 

Zoals bij de opstelling van het conceptueel model in hoofdstuk 3 al verwacht werd, is het netwerk 

aan verbanden tussen de kenmerken een complex geheel. Toch zijn minder variabelen direct van 

invloed op het gebruik van de faciliteit dan in eerste instantie werd gedacht. De relaties verlopen 

echter vaak indirect via andere kenmerken. Dit bevestigt de aanname dat het niet terecht is om 

slechts de invloed van één variabele op het gebruik van een faciliteit te beschouwen. Enkele 

verwachte verbanden zijn niet gevonden in de netwerken, maar er zijn ook verbanden naar voren 

gekomen die niet verwacht werden, maar wel relevant geacht worden voor de beantwoord ing van 

de centrale probleem- en doelstelling. Een overzicht van de verworpen en aangenomen hypothesen 

is te zien in Tabel 5.32. 

93 



7UU37 Afstudeerverslag - 25 augustus 2011 M.M.l. Kleijn 0578808 

In hoofdstuk 4 wordt al aangegeven dat de Bayesian Netwerken zich uitstekend lenen om 

voorspellingen te doen indien bepaalde situaties zich voordoen. Met de netwerken kan worden 

aangetoond hoe de variabelen in het netwerk zullen veranderen wanneer bepaalde 

(toekomst)scenario's voorkomen. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de doelstelling van dit 

onderzoek, namelijk inzicht verschaffen in de factoren die van invloed zijn op het gebruik van de 

moderne werkplek binnen dienstverlenende organisaties en de relaties die deze factoren met elkaar 

aangaan, zodat een bijdrage geleverd wordt aan de opbouw van bruikbare gegevens voor 

huisvestingsmanagers, waarmee ze oplossingsrichtingen en investeringsmaatregelen kunnen 

toetsen en verantwoorden. In hoofdstuk 6 worden de gevonden verbanden in een breder 

perspectief besproken en worden algemene conclusies getrokken. 

Tabel 5.32 Overzicht van verworpen en aangenomen hypothesen 

Hl 

H2 

H4 

H5 

H6 

H7 

H9 

HlO 

Hll 

H12 

H13 

H14 

H15-1 

H15-3 

H15-4 

H16 

H17-1 

H17-2 

H17-3 

H17-4 

Hypothese 

Er is een direct verband tussen het aantal gebruikers en het type Intern 

activiteit 

Er is een direct verband tussen de aanwezigheid van externen en Intern 

het aantal gebruikers 

Er is een direct verband tussen werkdag/dagdeel en het type Intern 

activiteit 

De functionaliteit van de faciliteit heeft een direct verband met het Extern 

type activiteit 

Er is een direct verband tussen het type faciliteit en de Intern 

functionaliteit van de faciliteit 

Er is een direct verband tussen de gebruiksvorm en de Intern 

functionaliteit van de faciliteit 

Er is een direct verband tussen de capaciteit en de functionaliteit Intern 

van de faciliteit 

Het aantal gebruikers komt overeen met de capaciteit van een Extern 

faciliteit. 

Op faciliteiten geschikt voor grotere groepen gebruikers (10+) zijn Extern 

vaker externen aanwezig dan bij faciliteiten met een lagere 

capaciteit 

Er is een direct verband tussen openheid van de ruimte en Intern 

oppervlakte 

Er is een direct verband tussen openheid van de ruimte en zone Intern 

Er is een direct verband tussen oppervlakte en aantal faciliteiten Intern 

Er bestaat een direct verband tussen de openheid van de omgeving Extern 

en het type activiteit 

Er bestaat een direct verband tussen de zone en het type activiteit Extern 

Er bestaat een direct verband tussen het aantal faciliteiten in de Extern 
omgeving en het type activiteit 

Er bestaat een direct verband tussen de oppervlakte van de Extern 

omgeving het aantal gebruikers 

Er bestaat een direct verband tussen de openheid van de omgeving Extern 

en de functionaliteit 

Er bestaat een direct verband tussen oppervlakte van de omgeving Extern 

en de functionaliteit 

Er bestaat een direct verband tussen zone en de functionaliteit Extern 

Er bestaat een direct verband tussen aantal faciliteiten en de Extern 

Aangenomen 

Aangenomen 

Verworpen 

Verworpen (wel indirect 
verband) 

Verworpen (wel indirect 
verband) 

verworpen 

Aangenomen 

Verworpen 

Verworpen 

Aangenomen 

Aangenomen 

Aangenomen 

Aangenomen 

Verworpen 

Verworpen (wel indirect 
verband) 

Verworpen (wel indirect) 

Aangenomen 

Verworpen 

Aangenomen 

Aangenomen 
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H22 

H23 

H28 

H30 

H31 

H33-1 

H33-2 

H33-3 

H33-4 

functionaliteit 

Een hoge sharingratio resulteert in minder onbezette facilit eiten 

Er is een direct verband tussen sector en type activiteit 

Er bestaat een direct verband tussen functie en type activiteit Extern 

Er bestaat een direct verband tussen functie en functionaliteit Extern 

Er bestaat een direct verband tussen dienstverband en Extern 

functionaliteit 

Er bestaat een direct verband tussen openheid van de ruimte en Extern 

geslacht 

Er bestaat een direct verband tussen oppervlakte van de ruimte en Extern 

geslacht 

Er bestaat een direct verband tussen zone en geslacht Extern 

Er bestaat een direct verband tussen aantal faciliteiten in de ruimte Extern 

en geslacht 

M.M.L. Kleijn 0578808 

Verworpen 

Verworpen 

verworpen 

Aangenomen 

Verworpen 

Verworpen 

Verworpen 

Verworpen 

Verworpen 

Daarnaast zijn enkele verbanden naar voren gekomen die niet of in een andere vorm verwacht 

werden of in andere studies besproken zijn. Deze resultaten voegen echter wel iets toe aan het 

inzicht in het gebruik van faciliteiten en worden worden belangrijk geacht voor de beantwoording 

van de centrale probleemstelling. Het gaat om de volgende verbanden: 

Er is een direct verband tussen type faciliteit en capaciteit 

Er is een direct verband tussen sector en gebruiksvorm 
Er is een direct verband tussen sector en capaciteit 

Er is een direct verband tussen sector en gebruiksvorm 

Er is een direct verband tussen sector en openheid van de omgeving 

Er is een direct verband tussen dienstverband en het aantal gebruikers 
Er is een direct verband tussen geslacht en het aantal gebruikers 

Er is een direct verband tussen aantal gebruikers en type activiteit 
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6 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 

In dit afsluitende hoofdstuk wordt het antwoord gegeven op de centrale probleemstelling 

zoals deze voorafgaand aan het afstudeeronderzoek is geformuleerd. Daartoe zijn in een 

literatuuronderzoek diverse kenmerken van het gebruik, omgeving, faciliteit, organisatie en 

gebruiker onderzocht binnen de context van het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept. 

Het literatuurdeel van dit onderzoek heeft geleid tot verwachtingen rondom de relaties die de 

kenmerken van factoren met elkaar aangaan. Deze verwachte verbanden zijn geformuleerd 

in de vorm van hypothesen en zijn gezamenlijk weergegeven in een conceptueel model. 

Het antwoord op de probleemstelling is samengesteld uit een terugkoppeling van de 

onderzoeksresultaten, die volgen uit de twee Bayesian Netwerken die in hoofdstuk 5 

gevonden zijn op basis van schattingen op een groot databestand met gegevens over gebruik 

van werkruimten en kenmerken van deze ruimten en gebruikers. Specifiek zijn de verbanden 

tussen gebruik en omgeving, organisatie en faciliteit besproken in het Bayesian Netwerk -

'De (on)bezette faciliteit en de verbanden tussen gebruik en kenmerken van de gebruiker zijn 

aan bod gekomen in het Bayesian Netwerk - 'De gebruiker'. In dit hoofdstuk worden de 

gevonden resultaten in een breder perspectief geplaatst, zodat antwoord gegeven kan 

worden op de centrale probleemstelling. Daarna volgen praktische aanbevelingen voor 

huisvestingsmanagers en -adviseurs als ook aanbevelingen voor vervolgonderzoek naar de 

relatie tussen gebruik en kantooromgeving. 

6.1 CONCLUSIES 

6.1.1 VERWACHTINGEN 

Het is voor huisvestingmanagers belangrijk te weten welke faciliteiten in gebruik worden genomen 

door gebruikers, welke activiteiten zij uitvoeren op die faciliteit en welke factoren hierop van invloed 

zijn. Meer inzicht in de manier waarop werknemers de 'moderne werkplek' gebruiken en welke 

factoren hierop van invloed zijn, draagt bij aan de succesvolle ontwikkeling van nieuwe 

huisvestingsconcepten. De centrale probleemstelling van dit onderzoek is dan ook gedefinieerd als: 

"Wat zijn de factoren die van invloed zijn op het gebruik van de moderne werkplek binnen 

een dienstverlenende organisatie?" 

De moderne werkplek is in het literatuuronderzoek beschreven als een activiteitgerelateerde 

werkomgeving, waarbinnen een werknemer een faciliteit gebruikt die hem het best ondersteunt in 

de uit te voeren activiteit. literatuuronderzoek naar mogelijke fatoren die van invloed zijn op het 

gebruik van faciliteiten binnen de dienstverlenende organisatie met een activiteitgerelateerd 

huisvestingconcept heeft geleid tot een beschouwing van de belangrijkste kenmerken van faciliteit, 

omgeving, gebruiker, organisatie en gebruik. In de vorm van een conceptueel model en hypothesen 

zijn de verwachtingen van de relaties tussen deze kenmerken beschreven. De belangrijkste 

verwachtingen betreffende de relaties die de kenmerken van de faciliteiten, omgeving, gebruiker en 

organisatie aangaan met de kenmerken van het gebruik worden hieronder nogmaals weergegeven: 
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i. Het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept is gebaseerd op de filosofie dat een 

werknemer de meest geschikte faciliteit kiest voor zijn activiteit. De verwachting was dat 

een verband bestaat tussen type activite it en functionaliteit van de faciliteit. 

ii. Volgens de omgevingspsychologie bepalen de omgevingskenmerken en kenmerken van de 

faciliteit de geschiktheid van een faciliteit voor bepaalde activiteiten. Ook werd verwacht dat 

de organisatie een grote invloed heeft op deze kenmerken. Er worden daarom directe 

verbanden verwacht tussen kenmerken van gebruik & omgevingskenmerken/kenmerken 

van de faciliteit /organisatiekenmerken. 

iii. De gebruiker bepaalt uiteindelijk welke faciliteit hij het meest geschikt vindt voor een 

activiteit. Van persoonsgebonden kenmerken zoals functie of geslacht werden daarom de 

meest duidelij ke verbanden met gebruik verwacht. 

iv. Daarnaast is de verwachting uitgesproken dat het gebruik van een faciliteit in een 

activiteitgerelateerde omgeving niet een direct gevolg is van één kenmerk, maar van een 

ingewikkeld netwerk aan relaties tussen de kenmerken van de verschillende factoren. 

v. Ook bestond de verwachting dat de kenmerken binnen een factor elkaar beïnvloeden, wat 

de complexiteit van het netwerk alleen maar verhoogt. 

Deze verwachtingen worden gebruikt om de centrale probleemstelling te beantwoorden. 

6.1.2 TERUGKOPPEliNG GEVONDEN VERBANDEN 

Op basis van de twee Bayesian netwerken die geschat zijn op basis van een groot aantal observaties 

van gebruik van werkplekken, hun kenmerken en gebruikers binnen drie dienstverlenende 

organisaties, is te concluderen dat de kenmerken van het gebruik in verband staan met een complex 

aan verbanden tussen de andere factoren, zoals gesymboliseerd wordt weergegeven in Figuur 6.1. 

iebruik 

Figuur 6.1 Gebruik versus het complexe netwerk van verbanden tussen omgeving-, faciliteit-, organisat ie- en 

gebruikerskenmerken gesymboliseerd. 

Nagenoeg alle omgevings-, faciliteit- en organisatiekenmerken hebben een (in)direct verband met 

elkaar. Hoewel er in beide netwerken maar één direct verband is gevonden tussen een kenmerk van 

het gebruik van de faciliteit en de andere factoren in het netwerk, kan op basis van de complexiteit 

van de gevonden verbanden tussen de andere variabelen geconcludeerd worden dat deze 

kenmerken indirect een relatie hebben met de kenmerken van het gebruik. De verwachting dat het 

gebruik beïnvloed wordt door een complex aan relaties (iv) wordt dus bevestigd. 

Voordat inhoudelijke conclusies worden geformuleerd met betrekking tot deze verbanden, moet 

geconcludeerd worden dat binnen alle factoren verbanden bestaan tussen de kenmerken van die 

factor. Dit bevestigt de vijfde uitgesproken verwachting (v). 
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De kenmerken 'aantal gebruikers' en 'aanwezigheid externen' binnen de factor gebruik hebben geen 

direct verband met andere factoren. Ze beïnvloeden echter wel het type activiteit dat plaatsvindt, 

waardoor deze kenmerken wel degelijk een rol spelen bij de match tussen faciliteit/omgeving en 

activiteit. De kenmerken werkdag en dagdeel vallen echter helemaal buiten het netwerk. 

In beide netwerken heeft het aantal gebruikers een direct verband met het type activiteit. Het aantal 

gebruikers is dus bepalend voor de activiteit die uitgevoerd wordt en is daarbij ook bepalend voor 

het type faciliteit dat gebruikt wordt. Bij een gebruikersaantal van nul is de faciliteit logischerwijs 

onbezet of is de gebruiker kortdurend niet aanwezig. Individuele gebruikers voeren hoofdzakelijk 

werkgerelateerde activiteiten uit, zoals type- en schrijfwerk. Groepen (>2 personen) zijn over het 

algemeen aan het vergaderen. Kleinere groepen van 2-5 personen voeren echter ook vaak informeel 

overleg, terwijl grotere groepen dat over het algemeen niet doen. Informele activiteiten worden 

vaker dan gemiddeld gehouden met groepen van 6-10 personen. Wanneer het aantal gebruikers 

toeneemt, verandert het type activiteit, maar ook de kans op aanwezigheid van externen. 

In het netwerk - 'De gebruiker' zijn geen interne relaties tussen persoonskenmerken gevonden, 

omdat de verwachting was uitgesproken dat deze variabelen niet door andere variabelen beïnvloed 

kunnen worden. De kenmerken van een gebruiker zijn een vast gegeven en er wordt in dit 

onderzoek aangenomen dat deze niet afhankelijk zijn van andere (persoons)kenmerken. 

Voor de terugkoppeling naar de eerste en tweede verwachting (i en ii) wordt het verband tussen 

functionaliteit en activiteit verder uitgediept. De interne relaties binnen de factoren omgeving, 

faciliteit en organisatie zijn in de netwerken waar te nemen binnen het eerder besproken 'web' van 

verbanden. Er wordt besproken op welke manier de omgevingskenmerken, kenmerken van de 

faciliteit en kenmerken van de organisatie de match tussen faciliteit en activiteit beïnvloeden en 

welke match bestaat tussen functionaliteit en activiteit. 

Tevens werd in de doelstelling van dit onderzoek uitgesproken dat middels het beantwoorden van 

de probleemstelling een bijdrage wordt geleverd aan de opbouw van bruikbare gegevens voor 

huisvestingsmanagers, waarmee oplossingsrichtingen en investeringsmaatregelen getoetst en 

verantwoord kunnen worden. Het is voor huisvestingmanagers interessant te weten of activiteiten 

veelvuldig op gelijksoortige locaties voorkomen en hoe die faciliteiten dan gedimensioneerd zijn: 

wat de is capaciteit, gebruiksvorm en type van die faciliteit en welke omgevingskenmerken zijn 

toebedeeld aan de faciliteiten die op een bepaalde manier gebruikt worden? 

Opvallend is dat clusters het meest en vaker dan gemiddeld gebruikt worden voor informeel overleg, 

werkgerelateerde activiteiten en telefoon/videoactiviteiten. Een verklaring hiervoor is dat clusters 

hoofdzakelijk zeer universeel gedimensioneerd worden, waardoor ze geschikt zijn voor het uitvoeren 

van diverse activiteiten. Daarnaast worden faciliteiten die gedimensioneerd zijn als overlegfaciliteit, 

meer dan gemiddeld gebruikt voor vergaderingen en informele activiteiten. Het blijkt dus dat 

gebruikers de meeste activiteiten uitvoeren op faciliteiten die daarvoor in het activiteitgerelateerde 

concept gedimensioneerd zijn. Hoewel er geen direct verband bestaat tussen het type activiteit en 

de functionaliteit is het indirecte verband tussen deze twee variabelen dus wel degelijk van belang. 

Aan de andere kant wordt de functionaliteit bepaald door omgevingskenmerken en kenmerken van 

de organisatie. 
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Op basis van de resultaten en verklaringen in dit onderzoek, is te concluderen dat voor bepaalde 

categorieën activiteiten duidelijke overeenkomsten bestaan in gebruikte omgevingen en faciliteiten. 

Tabel 6.1 geeft een overzicht van de meest voorkomende gebruikte omgeving en faciliteit per 

activiteit. 

Tabel 6.1 Overzicht van de meest voorkomende gebruikte omgeving en faciliteit per activiteit. 

G~brLJik 

Aantal 
gebruikers 

Kans externen 

Functionaliteit 
faciliteit 

Capaciteit 

Type faciliteit 

Gebruiksvorm 

Oppervlakte 

Aantal 
faciliteiten 

Openheid 
Omgeving 

Zone 

0 

Geen 

Overleg/ 
informele 
/individu-
ele 
faciliteit 

>2 

Werkplek 

n.v.t. 

1-50m2, 
>350m2 

1, maar 
overwe-
gend 2-10 

Gesloten 

Midden 

0 2-5 

Geen Wel 

Clusters/ Clusters 
concentratie 

1 (per plek) 1 (per 
plek) 

Werkplek Werkplek 

I 

n.v.t. n.v.t. 

50-350 m2 50-350 
m2 

>10 >10 

Overwegend Open 
open, ook 
seml-<r en 
Midden Midden, 

raam en 
Circulatie 

1 

Wel 

Clusters 

1 (per plek) 

Werkplek 

n.v.t. 

50-350 m2 

>10 

Open 

Midden, 
raam en 
Circulatie 

>2, maar 
overwegend 
>6 

Wel 

Overleg/ 
werkonder-
steunend/ 
individuele 
faciliteit 

>2, maar 
overwegend 
>6 

Communi-
catie 

n.v.t. 

1-50m2 en 
>350m2 

1-10 

Overwegend 
gesloten, ook 
s.emf•o:pen 

Midden en 
circulatie 

-- ---

1 

Wel 

Cluster/ 
overleg 

1 (per 
plek) 

Werkplek 

n.v.t. 

1-10m2 
en 50-150 
m2 

2-30 

Open en 
soms 
gesloum 

Midden 
en 
Circulatie 

2-5 en 
overwegend 
6-10 

Wel 

Overleg/ 
werkonder-
steunend/ 
individuele/ 
con centra-
tie/informe-le 
faciliteit 

>2 

Communi-
catie 

n.v.t. 

1-50m2 en 
>350m2 

1-10 

Overwegend 
gesloten, ook 
semi op!!n 

Midden en 
circulatie 

De categorieën activiteiten zijn in twee groepen te delen die dezelfde soort verbanden vertonen met 

de factor faciliteit en omgeving. Daarnaast is de activiteit 'niet in gebruik' afzonderlijk te bekijken. De 

categorie 'gebruiker elders' behoort tot de reguliere activiteiten, aangezien de gebruiker maar kort 

van zijn plek is bijvoorbeeld om een toiletbezoek te plegen. De onderscheiden activiteitengroepen: 

• Onbezet ~ niet in gebruik (groen gearceerd in tabel6.1) 

• Groepsactiviteiten ~vergadering en informele activiteiten (blauw gearceerd in tabel 6.1) 

• Reguliere werkactiviteiten ~ informeel overleg, werkgerelateerd en telefoon/videoactiviteit 

(niet gearceerd in tabel 6.1) 

ONBEZET 

Het is voor huisvestingmanagers interessant te weten welke faciliteiten regelmatig niet in gebruik 

zijn en welke kenmerken deze faciliteit/ omgeving bezit. Tabel 6.1 geeft inzicht in de variabelen die 
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de onbezette faciliteit kenmerken. Hieruit is te concluderen dat de kans op het aantreffen van een 

onbezette faci liteit het grootst is in een gesloten omgeving, omgevingen van 1-50 m2 of> 350m2 of 

omgevingen met meer dan twee faciliteiten. Het gaat dan voornamelijk om overlegfaciliteiten. 

Terwijl gesloten ruimten vaak de omgevingen zijn waar de minste faciliteiten geplaatst zijn (zie 

hoofdstuk 4), blijkt dat de gesloten faciliteiten juist vaker onbezet zijn dan de faciliteiten in open en 

semi-gesloten ruimten. In de gesloten ruimten bevinden zich echter ook meer dan een gemiddeld 

aantal individuele plekken. Dit is opvallend wanneer de tegenstand van de gebruiker wordt 

meegenomen: gebruikers zijn in begin vaak tegen gedeelde werkomgevingen met faciliteiten in open 

ruimten. 

GROEPSACTIVITEITEN 

Informele activiteiten (zoals het vieren van verjaardagen) en formele vergaderingen vinden over het 

algemeen plaats in groepen van meer dan zes personen. Al is de conditionele kans op kleinere 

groepen die vergaderingen houden ook aanwezig. Het blijkt dat gesloten ruimten overwegend 

gebruikt worden voor vergaderingen en informele activiteiten. Of dit nu het resultaat is van de 

geslotenheid van de omgeving of de functionaliteit van de faciliteit is niet te bevestigen op basis van 

dit onderzoek. In het netwerk wordt wel duidelijk dat het gaat om de gezamenlijke invloed van beide 

variabelen. 

Daarnaast bestaat een verband tussen functie en functionaliteit van de faciliteit. In de praktijk komt 

het vaak voor dat directiemanagement erg veel weerstand biedt tegen geplande veranderingen in 

de werkomgeving. Ze claimen dat hun functie niet geschikt is voor het activiteitgerelateerd concept. 

Het gebruik van faciliteiten door directiemanagement verschilt inderdaad van dat van een reguliere 

medewerker. De managers gebruiken vooral gesloten overlegfaciliteiten en gebruiken 

bovengemiddeld vaak concentratiefaciliteiten, terwijl werknemers concentrat iefaciliteiten juist iets 

minder dan gemiddeld gebruiken. De missing va lues voor functie van de medewerker worden vooral 

gevonden in overlegfaciliteiten. Daarvoor is de logische verklaring dat het tijdens de observaties 

onduidelijk is geweest voor de waarnemer welke werknemers precies in de overlegruimte aanwezig 

waren. 

REGULIERE WERKACTIVITEITEN 

Informeel overleg, werkgerelateerde activiteiten en telefoon of video activiteiten vinden 

voornamelijk plaats in open ruimten. In de open omgeving vinden dus eigenlijk de gangbare 

werkactiviteiten plaats. Een kort gesprek met een collega, overleg in een cluster en een telefoontje 

naar een collega zijn activiteiten die in een regulier huisvestingconcept op de persoonsgebonden 

werkplek plaatsvinden. In de open ruimte zijn veelal clusterfaciliteiten te vinden. Geconcludeerd kan 

worden dat de clusterfaciliteiten dus voornamelijk voor reguliere activiteiten gebruikt worden. De 

meeste activiteiten vinden plaats op clusterfaciliteiten met meer dan vier plekken. Dit komt 

waarschijnlijk doordat de clusterfaciliteiten in de activiteitgerelateerde omgeving universeel 

gedimensioneerd zijn, zodat ze gebruikt kunnen worden voor diverse activiteiten. 

Informeel overleg vindt plaats op clusters, maar niet meer dan gemiddeld op informele faciliteiten of 

werkondersteunende faciliteiten, zoals in het activiteitgerelateerd concept wel wordt getracht te 

bewerkstelligen. In het activiteitgerelateerde huisvestingconcept zijn juist informele faciliteiten 

gedimensioneerd, zoals zithoek en lunchrooms, die informeel overleg zouden moeten faciliteren. 

Dat gebeurt echter niet altijd. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat informeel overleg vaak 
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spontaan gebeurt binnen de cluster. Een verhuizing naar een semi-open, informele faciliteit kan die 

spontaniteit onderdrukken. 

6.1.3 ANTWOORD OP PROBLEEMSTELLING 

De conclusies betreffende de aangetoonde verbanden en de terugkoppeling naar de verwachtingen 

die uit de literatuurstudie naar voren kwamen, worden gebruikt voor de beantwoording van de 

probleemstelling: 

"Wat zijn de factoren die van invloed zijn op het gebruik van de moderne werkplek binnen 

een dienstverlenende organisatie?" 

Hoewel het activiteitgerelateerde huisvestingsconcept gebaseerd is op de filosofie dat een 

werknemer de meest geschikte faciliteit kiest voor zijn activiteit, kan op basis van het Bayesian 

netwerk - 'De (on)bezette faciliteit', dat gebruikt wordt om de hypothesen die relaties tussen 

faciliteit, omgeving, organisatie en gebruik te toetsen, geconcludeerd worden dat het gebruik alleen 

indirect beïnvloed wordt door de functionaliteit van de faciliteit . Variabelen die de activiteit wel 

direct beïnvloeden zijn de openheid van de ruimte en het aantal gebruikers. 

Daarnaast bestaan indirecte verbanden tussen gebruik van de faciliteit en oppervlakte omgeving, 

aantalfaciliteiten in de omgeving en de functionaliteit van de faciliteit. Geconcludeerd kan worden 

dat deze kenmerken (in)direct invloed hebben op het gebruik van de faciliteit, wanneer 

persoonskenmerken niet meegenomen worden. Er is geen direct verband tussen gebruik van de 

faciliteit en de overige kenmerken waar te nemen. Deze kenmerken beïnvloeden echter wel direct of 

indirect de functionaliteit van de faciliteit, waardoor ze toch beschouwd kunnen worden als 

bepalende factor voor de geschiktheid van een faciliteit voor een activiteit . 

Tevens is het logisch dat in een activiteitgerelateerde huisvestingomgeving, faciliteiten aangetroffen 

worden in een ruimtelijke omgeving die overeenkomt met de filosofie van het nieuwe werken en het 

activiteitgerelateerd huisvestingconcept. Het blijkt echter ook zo te zijn dat de faciliteiten en 

omgevingen op een manier gebruikt worden die overeenkomt met het verwachte gebruik binnen 

een activiteitgerelateerde omgeving. 

Wanneer in het Bayesian netwerk - 'De gebruiker' persoonskenmerken beschouwd worden, blijken 

deze, in overeenstemming met bevindingen uit de literatuur, een duidelijke invloed te hebben op 

het gebruik van de faciliteit. 

Dienstverband en geslacht staan in direct verband met het aantal gebruikers. Er bestaat in dit 

netwerk alleen een relatie tussen kenmerken van het gebruik en de andere factoren door het 

verband tussen dienstverband (welke in relatie staat tot de rest van het netwerk via sharingratio) en 

aantal gebruikers. Behalve het gebruikskenmerk 'functie van de gebruiker', heeft geen enkele 

gebruikersvariabele invloed op de functionaliteit of omgevingskenmerken (verwachting 3). 

Toch lijkt het niet erg duidelijk te stellen welke omgevings-, oganisatie- en functionele kenmerken nu 

indirecte invloed hebben op het gebruik van de faciliteit. Zoals tijdens de vorming van het 

conceptueel model wordt aangehaald en wordt aangetoond in beide Bayesian Netwerken, zijn de 

verbanden tussen de verschillende variabelen zeer complex en is de gezamenlijke invloed van de 

kenmerken van invloed op het gebruik (verwachting 4). 
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Het Bayesian Netwerk - 'De gebruiker' toont aan dat het van belang is de persoonskenmerken 

(indien beschikbaar) mee te nemen in onderzoek naar de factoren die gebruik van de faciliteit 

beïnvloeden. De de onderlinge verbanden geschat in het Bayesian netwerk - 'De (on)bezette 

faciliteit' veranderen wanneer de gebruikerskenmerken worden meegenomen. De 

gebruikerskenmerken geslacht en dienstverband vormen in het Bayesian netwerk - 'De gebruiker' 

de voornaamste verbanden met het gebruik. Concluderend aan de hand van het Bayesian netwerk 

'De gebruiker' is dat persoonskenmerken inderdaad een duidelijke invloed hebben op gebruik van de 

werkplek. 

6.2 AANBEVELINGEN 

6.2.1 AANBEVELINGEN HUISVESTINGMANAGERS 

In beantwoording van de probleemstelling is een terugkoppeling naar de belangrijkste 

verwachtingen gemaakt. Het blijkt dat de verwachte complexiteit tussen de kenmerken van gebruik, 

faciliteit, omgeving, organisatie en gebruiker inderdaad bestaat. Tevens werden overeenkomstige 

omgevings- en functionaliteitkenmerken aan de belangrijkste activiteitengroepen toebedeeld. De 

belangrijkste kenmerken waarop activiteiten binnen bepaalde faciliteiten en omgevingen uitgevoerd 

worden zijn op basis van dit onderzoek het aantal gebruikers, de openheid van de omgeving, de 

functionaliteit van de faciliteit, de oppervlakte van de omgeving en het aantal faciliteiten in de 

omgeving. 

Samengevat zouden alle organisaties die het activiteitgerelateerde werkconcept in willen voeren 

minimaal twee typen ruimten in acht moeten nemen. 

1. Ruimten waar reguliere werkactiviteiten kunnen plaatsvinden door individuele gebruikers en 

kleine groepen (2-5) personen. Deze ruimten bevatten> 10 faciliteiten, zijn 50-350 m2 groot 

en zijn open. 

2. Ruimten waar vergaderingen en informele groepsactiviteiten kunnen plaatsvinden. De 

groepsgrootte ligt boven de twee gebruikers, maar worden overwegend door groepen 

boven de zes gebruikers gebruikt. Deze ruimten zijn gesloten of semi-open en er bevinden 

zich 1-10faciliteiten en zijn1-50m2 groot. 

Uit dit onderzoek blijkt dat alle activiteiten binnen één van deze twee omgevingen uitgevoerd 

zouden kunnen worden. De principes van het activiteitgerelateerde huisvestingconcept zijn echter 

gebaseerd op het zo optimaal mogelijk ondersteunen van de activiteit. Het invoeren van twee typen 

werkomgevingen zal waarschijnlijk niet alle activiteiten optimaal ondersteunen. Zo worden 

individuele concentratiefaciliteiten niet specifiek geboden in deze tweedeling. Tegelijkertijd is het 

invoeren van zo universeel mogelijke omgevingen, waarbinnen vrijwel alle activiteiten uitgevoerd 

kunnen worden, doelmatig en efficiënt overwegende de financiële en ruimtelijke 

hu isvestinguitdagingen waar de meeste huisvestingsmanagers voor staan. 
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6.2.2 AANBEVELINGEN VERDER ONDERZOEK 

Een opvallend resultaat is dat veel werkgerelateerde activiteiten plaatsvinden op clusterfaciliteiten, 

terwijl er ook individuele faciliteiten gedimensioneerd zijn in gesloten ruimten, waar betere 

concentratiemogelijkheden zijn. Eerder wordt al uitgelegd dat alleen concentratiebehoevende 

activiteiten en activiteiten die anderen zouden kunnen storen in hun bezigheden, zoals 

vergaderingen en informele activiteiten, waarschijnlijk in een andere omgeving plaats zullen vinden. 

In dit onderzoek was het echter niet mogelijk onderscheid te maken tussen concentratieactiviteiten 

en gewone werkzaamheden. Voor een betere dimensionering van de benodigde faciliteiten en 

omgevingen behoeft dit onderwerp meer onderzoek. Waarschijnlijk zullen er dan vier soorten 

activiteiten te onderscheiden zijn: 

• Activiteiten die de werkzaamheden van andere verstoren, zoals overleg 

• Activiteiten waarbij je gestoord kan worden, zoals lees- of rekenwerk 

• Reguliere activiteiten 

• Niet in gebruik 

Ook is de keuze van de werknemer in dit onderzoek niet meegenomen. De resultaten in dit 

onderzoek zijn gebaseerd op waargenomen gebruik en zijn daarom wellicht niet representatief voor 

gewenst gebruik. Het is op basis van dit onderzoek niet te concluderen of de gebruiker een faciliteit 

heeft gekozen vanwege de kenkerken van die faciliteit/omgeving of omdat de faciliteit van zijn keuze 

niet bestond, niet in de nabijheid of al bezet was. Door het opnemen van keuzemogelijkheden van 

de gebruiker tijdens de observatie kan wel inzichtelijk gemaakt worden of de faciliteit daadwerkelijk 

gekozen is op basis van omgeving- en functionaliteitssaspecten. Dit kan door alle beschikbare 

faciliteiten op het moment van gebruik en ook de duur van het gebruik op te nemen in de 

observaties. Onderzoek naar de wensen van gebruikers is echter ook noodzakelijk. Interviews met 

gebruikers of enquêtes over de ideale werkplek zouden hieraan bij kunnen dragen. 

Uit de conclusie van het netwerk - 'De gebruiker' blijkt dat de persoonskenmerken een duidelijke 

invloed hebben op de activiteit die uitgevoerd wordt. Vanwege de grote invloed van 

persoonskenmerken en de filosofie van het activiteitgerelateerde concept zou een 

huisvestingsmanager de inrichting het best af kunnen stemmen op de individuele werknemer. De 

persoonskenmerken van de werknemers van een organisatie zijn echter altijd aan verandering 

onderhevig. Een zo afwisselend mogelijke omgeving die aansluit op wat groepen werknemers 

wensen is een meer realistische oplossing. Dit onderzoek geeft daarvoor een aanzet, maar verder 

onderzoek naar gebruik van faciliteiten binnen groepen gebruikers en segmentering van gebruikers 

is noodzakelijk. 

6.2.3 REFLECTIE 

Hoewel er 90.890 observaties zijn meegenomen in dit onderzoek, beslaat dit onderzoek slechts drie 

organisaties, waarbinnen een omgeving is gecreëerd die overeenkomt met de bestaande idealen van 

het activiteitgerelateerde huisvestingconcept Het is niet vreemd dat de type omgevingen en 

afciliteiten en combinaties daarvan tussen de organisaties voor een groot deel overeenkomen. Zoals 

aangegeven in de bespreking van de validiteit van de gegevens, kunnen sommige gevonden 

verbanden toegekend worden aan de beschikbare en gebruikte datagegevens. Dit is voornamelijk 

het geval bij de kenmerkende variabelen voor faciliteit en omgeving. Zo komen in de gebruikte 
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datagegevens groepsfaciliteiten voornamelijk in gesloten ruimten voor. Dit verband wordt dan ook 

geschat in de Bayesian Netwerken. De resultaten kunnen dus afhankelijk zijn van de aanwezige 

omgeving-faciliteittypen. Om een duidelijker beeld te krijgen van de relaties tussen faciliteit, 

omgeving en gebruik binnen een activiteitgerelateerde omgeving, is meer diversiteit in de 

geobserveerde omgeving-faciliteittypen nodig. Het verzamelen van datagegevens binnen meerdere 

organisaties die verschillende uitvoeringen van het activiteitgerelateerde huisvestingconcept hebben 

ingevoerd is hiervoor noodzakelijk. 

In de bespreking van het scenario - 'Ontmoeten' wordt het bovengemiddelde gebruik van 

werkondersteunende, individuele en concentratiefaciliteiten verklaard doordat deze faciliteiten zich 

voornamelijk in een gesloten omgeving bevinden en daardoor ook geschikt zijn voor 

communicatiegerelateerde activiteiten. Verder onderzoek zou echter uit moeten sluiten of deze 

faciliteiten inderdaad gebruikt worden voor overleg vanwege de geschiktheid van de ruimtelijke 

kenmerken. Gegevens van een persoonsgebonden omgeving zijn voor onderzoek naar de relatie 

tussen gebruik en kantooromgeving niet relevant, aangezien daar activiteiten in eenzelfde omgeving 

uitgevoerd worden. 

Wat ook relevant kan zijn voor de betrouwbaarheid van de conclusies is informatie over de periode 

tussen de invoer van het activiteitgerelateerde concept en de observaties. In literatuuronderzoek 

werd gesproken over de weerstand van gebruikers tegen de invoer van activiteitgerelateerde 

omgevingen. Wanneer observatiegegevens verzameld zijn in een periode kort na de invoer van het 

activiteitgerelateerd concept kan dit een ander soort gebruik en dus andere resultaten opleveren, 

dan wanneer observatiegegevens gebruikt worden die een na langere periode zijn verzameld. In dit 

onderzoek zijn deze periodes niet meegenomen en kan dus niet geconcludeerd worden of dit een 

bepalende factor is voor het gebruik van de faciliteiten. Het komt echter vaak voor dat het 

activiteitgerelateerd concept (In eerste instantie) niet gebruikt wordt zoals beoogd door de 

huisvetingmanager. In toekomstig onderzoek zou deze periode wel als factor meegenomen kunnen 

worden, zodat de invloed hiervan op het gebruik van faciliteiten bepaald kan worden. Met 

uitkomsten van dergelijk onderzoek kunnen huisvestingmanagers objectiever bepalen of de 

toegepaste uitvoering van het concept aangepast moet worden om optimaal aan te sluiten op de uit 

te voeren activiteiten of dat het concept nog niet geaccepteerd is door gebruikers. Verschillen 

tussen gebruikers en organisaties moeten dan ook in acht worden genomen. 

Tevens zijn de drie cases niet representatief voor alle organisaties binnen die sector. Om conclusies 

te formuleren over de invloed van de sector op het gebruik van de faciliteit, kunnen in een 

vervolgonderzoek meerdere organisaties binnen een type sector onderzocht worden. Dit is 

interessant voor huisvestingmanagers omdat dan onderzocht kan worden of overeenkomsten 

bestaan in het gebruik van faciliteiten binnen een bepaalde sector. 

Een laatste aanbeveling voor verder onderzoek is data te verzamelen van de kenmerken uit het 

conceptueel model, die niet meegenomen zijn in dit onderzoek. Deze kenmerken (vereiste 

voorzieningen, gebruikte voomemngen, organisatiecultuur, organisatiestructuur, leeftijd, 

kleursteling/ materiaalgebruik) waren in dit onderzoek niet geobserveerd danwel niet meer te 

achterhalen. Het persoonskenmerk leeftijd wordt bijvoorbeeld niet meegnomen in dit onderzoek, 

terwijl in het literatuuronderzoek bleek dat verschillende generaties verschillende behoefte hebben 

aan omgevingstypen. Dataverzameling wordt bijna altijd uitgevoerd door externe bureaus. Gezien 
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de verwachte verbanden in het conceptueel model zouden adviesbureaus de ontbrekende 

kenmerken tijdens de observaties mee moeten nemen. 

Het blijkt een arbeidsintensieve en t ijdrovende klus om data te verzamelen van gebru ik van 

faciliteiten in een activit eitgerelateerd huisvestingconcept. Ten eerste vanwege de recente invoer 

van activiteitgerelateerde huisvestingconcepten en de beperkte beschikbaarheid van de gegevens, 

ten tweede vanwege de discretie van de gegevens. Goede documentatie van de datagegevens is 

daarom belangrijk. Wicley heeft een Tooi die de kans op fouten in observaties minimaliseert. 

Daarnaast worden alle gegevens onder dezelfde noemer opgeslagen. Dit heeft in dit onderzoek 

geleid tot een betrouwbare database, met minimale missing values. 

Tot slot is het in vervolgonderzoek aan te rade gebruik te maken van een onderzoeksmethode 

waarmee de gezamelijke invloed van diverse kenmerken op het gebruik van faciliteiten is vast te 

leggen. Een Bayesian Netwerk methode is in dit onderzoek daarvoor zeer geschikt gebleken. Er zijn 

twee Bayesian netwerken geschat die logische en verklaarbare verbanden tonen tussen de 

verschillende kenmerken. Beide netwerken tonen een complex netwerk aan verbanden, wat 

overeenkomt met de verwachting. Het Bayesian Netwerk kan gebruikt worden voor voorspellingen 

van toekomstscenario's en kan inzicht verschaffen in de gevolgen die veranderingen van variabelen 

hebben als een bepaald toekomstscenario zich doorzet. De uitwerking van de scenario's -

'Ontmoeten' en 'Parttimers' heeft inzicht verschaft in het gebruik van communicatiegerelateerde 

faciliteiten. Daarnaast waren de opgestelde hypothesen een goede leidraad om de verbanden te 

toetsen. 

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen worden geresumeerd in tabel 6.2 

Tabel 6.2 Resumé van belangrijkste conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 

Er bestaat een indirect verband tussen de functionaliteit van de faciliteit en de activiteit. Dit verband wordt beïnvloed 
door tussenkomst van het kenmerk 'openheid omgeving'. Hieruit blijkt dat de faciliteiten en omgevingen op een manier 
gebruikt worden die overeenkomt met het verwachte gebruik binnen een activiteitgerelateerde omgeving. 

Het gebruik van een faciliteit In een activiteitgerelateerde omgeving is niet een direct gevolg van één kenmerk, maar van 
een ingewikkeld netwerk aan relaties tussen de kenmerken van de verschillende factoren. 

De belangrijkste kenmerken waarop activiteiten binnen een bepaalde facilitelte en omgeving uitgevoerd worden zijn op 
basis van dit onderzoek het aantal gebruikers, de openheid van de omgeving, de functionaliteit van de faciliteit, de 
oppervlakte van de omgeving en het aantal faciliteiten in de omgeving. 

Op basis van de resultaten en verklaringen In dit onderzoek, Is te concluderen dat voor bepaalde categorieën activiteiten 
duidelijke overeenkomsten bestaan in gebruikte omgevingen en faciliteiten. De categorieën activiteiten zijn in twee 
groepen te delen: groepsactiviteiten (vergadering en informele activiteiten) en reguliere werkactiviteiten (informeel 
overleg, werkgerelateerd en telefoon/videoactiviteit) 

Persoonskenmerken hebben de meest directe invloed op het gebruik van de faciliteit. 
Aanbevelingen huisvestingmanagers 

Huisvestingmanagers moeten minimaal twee typen ruimten realiseren om alle activiteiten te ondersteunen. Ruimten 
waar reguliere werkactiviteiten kunnen plaatsvinden door individuele gebruikers en kleine groepen (2-5) personen. Deze 
ruimten bevatten > 10 faciliteiten, zijn 50-350 m2 groot en zijn open. Alsook ruimten waar vergaderingen en informele 
groepsactiviteiten kunnen plaatsvinden. De groepsgrootte ligt boven de 2 gebruikers, maar worden overwegend door 
groepen boven de zes gebruikers gebruikt. Deze ruimten zijn gesloten of semi-open, er bevinden zich 1-10 faciliteiten en 
zijn 1-50m2 groot. 

Aanbevelingen verder onderzoek 

Gezien het verwachte verbanden in het conceptueel model zouden adviesbureaus de ontbrekende kenmerken in dit 
onderzoek tijdens de observaties mee moeten nemen. Goede documentatie van de vereiste voorzieningen, gebruikte 
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voorzieningen, organisatiecultuur, organisatiestructuur, leeftijd, kleurstelling/ materiaalgebruik is belangrijk voor een 
dimensionering van de kantooromgeving die optimaal aanlsuit op het gebruik. 

Voor een optimale dimensionering van de benodigde faciliteiten en omgevingen behoeft de ook concentratiefactor van 
het gebruik meer onderzoek. 

Het is op basis van dit onderzoek niet te concluderen of de gebruiker een faciliteit heeft gekozen vanwege de kenkerken 
van die faciliteit/omgeving of omdat de faciliteit van zijn keuze niet bestond, niet in de nabijheid of al bezet was. Door het 
opnemen van keuzemogelijkheden van de gebruiker tijdens de observatie kan inzichtelijk gemaakt worden of de faciliteit 
daadwerkelijk gekozen is op basis van omgeving en functionaliteitssaspecten. 

Vanwege de grote invloed van persoonskenmerken en de filosofie van het activiteitgerelateerde concept zou een 
huisvestingsmanager de inrichting het best af kunnen stemmen op de individuele werknemer. De persoonskenmerken 
van de werknemers van een organisatie zijn echter altijd aan verandering onderhevig. Een zo afwisselend mogelijke 
omgeving die aansluit op wat groepen werknemers wensen is een meer realistische oplossing. Dit onderzoek geeft 
daarvoor een aanzet, maar verder onderzoek naar gebruik van faciliteiten binnen groepen gebruikers en segmentering 
van gebruikers is noodzakelijk. 

Sommige gevonden verbanden kunnen worden toegekend aan de beschikbare en gebruikte datagegevens. Om een 
duidelijker beeld te krijgen van de relaties tussen faciliteit, omgeving en gebruik binnen een activiteitgerelateerde 
omgeving, is meer diversiteit in de geobserveerde omgeving-faciliteittypen nodig. Het verzamelen van datagegevens 
binnen meerdere organisaties die verschillende uitvoeringen van het activiteitgerelateerde huisvestingconcept hebben 
ingevoerd is hiervoor noodzakelijk. 

In toekomst ig onderzoek zou de periode tussen de invoer van het concept en de observaties meegenomen kunnen 
worden, zodat de invloed hiervan op het gebruik van faciliteiten bepaald kan worden. Met uitkomsten van dergelijk 
onderzoek kunnen huisvestingmanagers objectiever bepalen of de toegepaste uitvoering van het concept aangepast 
moet worden om optimaal aan te sluiten op de uit te voeren activiteiten. 

Om conclusies te formuleren over de invloed van de sector op het gebruik van de faciliteit, kunnen in een 
vervolgonderzoek meerdere organisaties binnen een type sector onderzocht worden. 
Tot slot is het in vervolgonderzoek aan te rade gebruik te maken van een onderzoeksmethode waarmee de gezamelijke 
invloed van diverse kenmerken op het gebruik van faciliteiten is vast te leggen en waarmee de invloed van veranderingen 
in bepaalde variabelen op de rest van de kenmerken is te voorspellen. Een Bayesian Network methode is In dit onderzoek 
daarvoor zeer geschikt gebleken. 
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BIJLAGE 1: WICELY 

Consulting Bureau 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van bestaande gegevens verzameld door het adviecbureau 

Wicely. Wicely omschrijft haar werkveld als het praktische functioneren van mensen die werken met 

informatie binnen organisaties. Ze begeleiden organisaties in hun ontwikkeling op het vlak van hun 

werkomgeving, het samenwerken binnen de organisatie en hun informatiebeheer. 

Wicely is gespecialiseert in organisatieanalyse, ontwikkeling van nieuwe werkconcepten en hun 

weerslag op de bijbehordende werkomgeving, procesvoering van het brede organisatorische en 

technische veranderingsproject, inhoudelijke bewaking van de uitwerking en rea lisatie van het 

concept en begeleiding van de gebruikers door de verandering heen.Tevens heeft Wicely hiertoe 

specifieke tools ontwikkeld die toelaten om effieciënt en effectief te werken. Ook bieden de tools 

een kwantitatieve onderbouwing voor het proces. 

CoreNet Globallndustry Excellence Award 2010 (tekst press-release, website wicely) 

Als eerste organisatie in de Benelux ontvangt WICElY een CareNet Global Award. WICElY is een klein 

eensuiting bureau uit lummen, België. CareNet Global is 's werelds grootste professionele 

organisatie van leidinggevenden uit de corporate real estate sector, met 7.000 leden in 55 regionale 

afdelingen wereldwijd. De jury motiveerde haar beslissing als volgt: 

WICEL Y vormde het concept van een 'activity based office' voor mobiel werken om tot een realiteit. 

Gebruik makend van echte metingen en vaststellingen van activiteiten in plaats van alleen maar 

bezettingsgraden, levert de Activity-Based Office Optimization Tooikit (ABOOT} van WICEL Y een 

wetenschappellijke en betrouwbare methode voor het definiëren van het type en de hoeveelheid 

ruimte nodig voor het ondersteunen van een generieke oplossing die de tand des tijds weerstaat 

zonder dat de ontworpen omgeving moet aangepast worden, eens ze gerealiseerd is. Toegepast en 

getest bij cliënten zoals Alcatei-Lucent en Fortis Bank, kan de tooi worden gebruikt va nop afstand via 

het trainen van afgevaardigden bij de klant. De resultaten worden door WICEL Y geïnterpreteerd en zij 

leveren de klant een aangepaste maar toch gestandardiseerde oplossing doorheen zijn ganse 

organisatie. 

Jaren van onderzoek en ontwikkeling hebben een stel middelen opgeleverd om activiteiten in een 

kantooromgeving te registreren en ze met een logische berekening om te vormen tot een 

programma voor een activity based office. Dit resulteert in een aangepaste activity based omgeving 

voor een specifieke afdeling. In een volgende stap kan men de verschillende samenstellingen 

standardiseren tot één 'generieke' samenstelling die geldig is voor alle afdelingen. Deze tweede stap 

is erg belangrijk voor organisaties die vaak veranderingen ondergaan (en gaan wij niet allemaal in 

deze richting?) omdat het vermijdt dat men de vloeren moet verbouwen te lkens groepen van plaats 

veranderen. Organisatieveranderingen kunnen dus toegepast worden dadelijk na de beslissing, 

zonder vertraging, zonder kosten. 

Activity based offices vergen bovendien beduidend minder m2 dan klassieke oplossingen waar 

iedereen een eigen plek heeft, maar die vaak leeg staat. Een activity based office is dus belangrijk 

pluspunt in deze tijden waarin financiële scherpte (lean) en een groot aanpassingsvermogen (agile) 
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nog aan belang hebben gewonnen. Aan de andere kant komt er voor architecten den designers 

meer vrijheid want voor zo'n stabiele omgeving is geen systeemmeubilair, noch eenvormigheid van 

kleuren of materialen nodig. Er is dus meer variatie en keuze van meubellijnen, kleuren en 

materialen mogelijk. Deze fundamenteel nieuwe aanpak en zijn verrassende resultaten zijn ook 

geselecteerd als één van de vier finalisten voor de 2010 Globallnnovator's Award van CoreNet. 

Contactgegevens 

Meer informatie is te vinden op de website: www.wicely.be 

Contactpersonen voor dit afstudeeronderzoek zijn: 

• Mevr. burg.ir. E.H.E. (Els) Hendriks (mede oprichter en partner Wicely) 

• Mevr. K. (Kathleen) Adriaensen (medewerker Wicely) 
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BIJLAGE 3: SAMENVATTING HYPOTHESEN .J. 
Hl Er is een direct verband tussen het aantal gebruikers en het type activiteit 

H2 Er is een direct verband tussen de aanwezigheid van externen en het aantal gebruikers 

H3 Er is een direct verband tussen de de vereiste voorzieningen en het type activiteit 

H4 Er is een direct verband tussen werkdag/dagdeel en het type activiteit 

H 5 De functionaliteit van de faciliteit heeft een direct verband met het type activiteit 

H6 Er is een direct verband tussen het type faciliteit en de functionaliteit van de faciliteit 

H7 Er is een direct verband tussen de gebruiksvorm en de functionaliteit van de faciliteit 

HS Er is een direct verband tussen de aanwezige voorzieningen en de functionaliteit van de faciliteit 

H9 Er is een direct verband tussen de capaciteit en de functionaliteit van de faciliteit 

HlO Het aantal gebruikers komt overeen met de capaciteit van een faciliteit. 

Hll Op faciliteiten geschikt voor grotere groepen gebruikers (10+) zijn vaker externen aanwezig dan bij 

faciliteiten met een lagere capaciteit 

Hl2 Er is een direct verband tussen openheid van de ruimte en oppervlakte 

H13 Er is een direct verband tussen openheid van de ruimte en zone 

Hl4 Er is een direct verband tussen oppervlakte en aantal faciliteiten 

Hl5-l Er bestaat een direct verband tussen de openheid van de omgeving en het type activiteit 

Hl6 Er bestaat een direct verband tussen de oppervlakte van de omgeving het aantal gebruikers 

Hl5-3 Er bestaat een direct verband tussen de zone en het type activiteit 

Hl5-4 Er bestaat een direct verband tussen het aantal faciliteiten in de omgeving en het type activiteit 

Hl5-5 Er bestaat een direct verband tussen de kleurstelling/ materialgebruik en het type activiteit 

H17-l Er bestaat een direct verband tussen de openheid van de omgeving en de functionaliteit 

Hl7-2 Er bestaat een direct verband tussen oppervlakte van de omgeving en de functionaliteit 

H17-3 Er bestaat een direct verband tussen zone en de functionaliteit 

H17-4 Er bestaat een direct verband tussen aantal faciliteiten en de functionaliteit 

H17-5 Er bestaat een direct verband tussen kleurstelling/ materiaalgebruik en de functionaliteit 

HlS Er is een direct verband tussen organisatiecultuur en kenmerken van de omgeving 

Hl9 Er is een direct verband tussen organisatiecultuur en gebruiksvorm van de faciliteit 

H20 Er is een direct verband tussen organisatiecultuur en type faciliteit 

H21 Er is een direct verband tussen organisatiecultuur en sharingratio 

H22 Een hoge sharingratio resulteer in minder onbezette faciliteiten 

H23 Er is een direct verband tussen sector en type activiteit 

H24 Er is een direct verband tussen organisatiecultuur en tijdstip 

H25 Er is een direct verband tussen organisatiestructuur en sector 

H26 Er is een direct verband tussen organisatiecultuur en sector 

H27 Er is een direct verband tussen organisatiecultuur en organisatiestructuur 

H28 Er bestaat een direct verband tussen functie en type activiteit 

H29 Er bestaat een direct verband tussen functie en vereiste voorzieningen 

H30 Er bestaat een direct verband tussen functie en functionaliteit 

H31 Er bestaat een direct verband tussen dienstverband en functionaliteit 

H32-l Er bestaat een direct verband tussen openheid van de ruimte en leeftijd 

H32-2 Er bestaat een direct verband tussen oppervlakte van de ruimte en leeftijd 

H32-3 Er bestaat een direct verband tussen zone en leeftijd 

H32-4 Er bestaat een direct verband tussen aantal faciliteiten in de ruimte en leeftijd 

H32-5 Er bestaat een direct verband tussen kleurstelling I materiaalgebruik van de ruimte en leeftijd 
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Er bestaat een direct verband tussen openheid van de ruimte en geslacht 

Er bestaat een direct verband tussen oppervlakte van de ruimte en geslacht 

Er bestaat een direct verband tussen zone en geslacht 

Er bestaat een direct verband tussen aantal faciliteiten in de ruimte en geslacht 

H33-1 

H33-2 

H33-3 

H33-4 

H33-5 

H34 

Er bestaat een direct verband tussen kleurstelling I materiaalgebruik van de ruimte en geslacht 

Er bestaat een direct verband tussen leeftijd en vereiste voorzieningen 
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BIJLAGE 4: BAVESIAN NETWERK- 'DE (ON)BEZETTE FACILITEIT 
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BIJLAGE 5: BAYESIAN NETWERK- ' DE GEBRUIKER' 
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