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Voorwoord 
 
In april 2002 heeft het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening van de Belastingdienst 
(B/CFD) haar intrek genomen in een nieuw kantoorpand aan de Tiberdreef in Utrecht. De 
nieuwe huisvesting wordt gekenmerkt door een innovatieve inrichting met 
gemeenschappelijk gebruik van een gevarieerd aanbod aan activiteitgerelateerde 
werkplekken en veel aandacht voor het interieur. Hiermee hoopt men nieuwe wijzen van 
werken facilitair optimaal te ondersteunen. Daarnaast heeft het nieuwe kantoorconcept een 
voorbeeldfunctie voor anderen, de zogenaamde toonzaalfunctie, met name voor klanten van 
B/CFD.  
 
Voor het management is het erg belangrijk om te weten of de huisvesting functioneert zoals 
verwacht en bedoeld. Enerzijds om te weten of de facilitaire middelen in de eigen organisatie 
effectief en efficiënt worden ingezet. Anderzijds om uit eigen gebruikservaringen lessen te 
trekken voor de advisering aan haar klanten. Om die reden is het Center for People and 
Buildings (CfPB) uit Delft gevraagd een evaluatie onderzoek uit te voeren onder de dagelijkse 
gebruikers. Het CfPB is een kenniscentrum op het gebied van werk en werkomgeving en 
heeft tot doel om kennis hierover te ontwikkelen en met anderen te delen. Sinds 2003 is de 
Belastingdienst partner in dit kenniscentrum. 
 
Het thans voorliggende rapport beschrijft de opzet en resultaten van de genoemde 
gebruikersevaluatie. Er is gebruik gemaakt van interviews met enkele sleutelpersonen, een 
schriftelijke enquête onder alle medewerkers, bezettingsgraadmetingen en het bestuderen 
van diverse documenten. De uitkomsten en conclusies worden via het management 
teruggekoppeld naar de gebruikers.  
 
Behalve voor de Belastingdienst is het onderzoek in bredere zin relevant. Inhoudelijk, omdat 
ook andere organisaties ervan kunnen leren en de resultaten kunnen laten meewegen in 
beslissingen rond hun huisvesting. En methodologisch, om ervan te leren hoe het 
functioneren van een werkomgeving op wetenschappelijk verantwoorde wijze kan worden 
gemeten. Om die reden functioneert het onderzoek tevens als case studie in het kader van de 
ontwikkeling en toetsing van een werkomgevingsdiagnose-instrument (WODI). Dit 
instrument wordt door het CfPB ontwikkeld in samenwerking met het FMWEB (een 
netwerk van FM directeuren van de Rijksoverheid) en het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (OCW). De ontwikkeling wordt mede mogelijk gemaakt door een 
subsidie van InAxis, het innovatiecentrum openbaar bestuur.  
 
Wij spreken graag een woord van dank uit aan de Belastingdienst in haar rol als partner en 
voor het opstellen van haar organisatie voor dit onderzoek, en aan InAxis voor haar 
financiële ondersteuning. Voorts danken we allen die ons te woord hebben gestaan, de 
vragenlijst hebben ingevuld of ons anderszins van informatie hebben voorzien.  
Tenslotte willen we Eveline Lensink bedanken voor haar ondersteuning bij de verwerking 
van de onderzoeksdata en de heer Henk van der Linden voor zijn bijdrage aan de 
bezettingsgraadmetingen.  
 
Leentje Volker      Delft, juni 2004 
Theo van der Voordt 
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 F l e x e n  in  F o r u m  F l e x  

Samenvatting 
 
Doel en werkwijze 
Dit rapport brengt verslag uit van een evaluatie onderzoek naar het gebruik en de beleving 
van het nieuwe kantoor voor het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) van de 
Belastingdienst in Utrecht. "Forum Flex" wordt gekenmerkt door flexibel gebruik van een 
gevarieerd aanbod aan activiteitgerelateerde werkplekken en een modern interieur ontwerp. 
Door middel van het bestuderen van documenten en enkele interviews met sleutelpersonen 
zijn eerst de achtergronden en doelstellingen van het kantoorconcept in beeld gebracht. 
Hierbij is ook aandacht besteed aan het implementatieproces. Door middel van een 
schriftelijke enquête onder alle 185 medewerkers (respons 48%; N = 88) is vastgesteld hoe de 
medewerkers hun fysieke werkomgeving in het dagelijks gebruik ervaren. 
 
Waardering 
Over het algemeen wordt het nieuwe kantoor aan de Tiberdreef positief gewaardeerd. De 
verbeterde communicatie, de architectuur van gebouw en inrichting, het comfort en de 
verstelbaarheid van bureaus en stoelen en de faciliteiten voor formeel en informeel overleg 
scoren positief. Andere pluspunten zijn de telefonische en elektronische bereikbaarheid, de 
grootte van de werkplekken en het werkblad van de bureaus, de koffie- en thee automaten, 
de kopieermachines en de openheid en transparantie van het gebouw. De meerderheid vindt 
het kantoor aantrekkelijk voor klanten en sollicitanten en positief voor het imago van de 
organisatie. Er zijn ook minpunten. Relatief veel medewerkers zijn ontevreden over de 
auditieve privacy. Men heeft last van geluidsoverlast van pratende en telefonerende collega's. 
Ruim een kwart heeft regelmatig problemen om zich te concentreren. Ook is er onvrede 
over het gebrek aan privacy omdat men door iedereen gezien en gehoord wordt. Over de 
aankleding met b.v. kunst is bijna 30% ontevreden. 
 
Openheid en wisselwerken 
Het opgeven van de eigen werkplek is voor de meeste medewerkers geen groot probleem, 
21% is ontevreden over het niet kunnen beschikken over een eigen plek en 14% heeft moeite 
met het delen van werkplekken. De keuzevrijheid in werkplek wordt positief gewaardeerd, 
evenals het feit dat er qua werkplek geen onderscheid wordt gemaakt in status. Hoewel de 
onderlinge communicatie positief wordt gewaardeerd, is er enige onvrede over het verlies 
aan sociale contacten binnen de teams, doordat mensen niet meer als vanzelfsprekend bij 
elkaar zitten. Mede door de ruime beschikbaarheid van werkplekken wordt er weinig 
gewisseld: gemiddeld 0,7 keer per dag, vrijwel altijd binnen de eigen zone. Leidinggevenden 
en beleidsmedewerkers wisselen het meest. De gemiddelde werkplekbezetting is 20%. 
Teamruimten zijn relatief laag bezet (gemiddeld 15%, pieken tot 70%), individuele 
werkplekken redelijk hoog (gemiddeld 50%, piekbezettingen tot ruim 80%). Vooral de 
maandag en dinsdag zijn drukke dagen. Vrijdag is de rustigste dag. 
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Faciliteiten en binnenklimaat 
Een bron van ontevredenheid is het archief. 40% vindt de persoonlijke archiefruimte 
onvoldoende. Bijna een kwart is ontevreden over de wijze van archiveren, de 
terugvindbaarheid van documenten en de gebruiksvriendelijkheid van het digitale archief. 
Een op de drie is ontevreden over papierarm werken. De ICT-faciliteiten worden positief 
gewaardeerd. Wel zijn er geregeld problemen met inloggen of storingen van printers en is de 
hulp bij hard- en software problemen niet optimaal. Het binnenklimaat roept wisselende 
reacties op. Ruim eenderde is ontevreden over de temperatuur, 19% over de ventilatie, 16% 
over de luchtkwaliteit. Daglicht en kunstlicht scoren positief. 
 
Arbeidsproductiviteit 
In de beleving van de medewerkers worden bureauwerk, formeel en informeel overleg, 
printen en faxen goed gefaciliteerd. De ondersteuning van telefoneren en archiveren is niet 
optimaal. Als geheel vindt 73% dat de omgeving goed aansluit op het huidige werkproces en 
volgens 67% stimuleert de omgeving communicatie met collega's. Uitgedrukt in een 
rapportcijfer scoort de werkomgeving gemiddeld een 6,7. Alles bij elkaar vindt 77% de 
nieuwe situatie beter dan de vorige situatie in Nieuwegein. Driekwart zou niet terug willen.  
 
Gezondheid en imago 
In een kleine deelstudie is ingezoomd op de effecten van de nieuwe werkomgeving op de 
gezondheid van de medewerkers en het imago, intern (medewerkers) en extern (bezoekers, 
klanten, publiek). Hoewel 40% van de respondenten op de enquête zich de afgelopen 
maanden wel eens een keer heeft ziek gemeld, heeft dit volgens 88% weinig met het 
kantoorconcept te maken. De meerderheid vindt het veilig en prettig werken aan de 
Tiberdreef. De meeste genoemde klachten betreffen de thermische onbehaaglijkheid, 
verkoudheid en schouder-, pols, arm- of RSI-klachten. Ook hoofdpijn, geïrriteerde ogen en 
rugklachten komen voor, maar slechts een enkeling heeft hier vaak last van. Genoemde 
klachten zijn vooral het gevolg van een niet erg optimaal binnenklimaat, veelvuldig gebruik 
van ICT en (soms) het meubilair. Een enkeling relateert spanningsklachten aan de dichtheid 
van het kantoor.  
Volgens de medewerkers draagt Forum Flex positief bij aan het imago van B/CFD en vervult 
het kantoor een voorbeeldfunctie voor de Belastingdienst . Ruim driekwart vindt de 
huisvesting aan de Tiberdreef wervend voor sollicitanten en aantrekkelijk voor bezoekers en 
klanten. De huisvesting is een prima visitekaartje voor de organisatie en draagt positief bij 
aan de advieswerkzaamheden. Een enkeling noemt de luxe en kostbare uitstraling mogelijk 
schadelijk voor het imago. Of Forum Flex ook veel publiciteit trekt in de media weten de 
meeste medewerkers niet. Wie hierover wel een mening heeft, denkt dat Forum Flex niet 
echt bekend is bij het publiek.  
 
Implementatieproces 
Over de informatie en participatie tijdens de voorbereiding en implementatie van het 
concept is de meerderheid tevreden. Tweederde is goed bekend met de doelstellingen en 28% 
is hiermee deels bekend. Informatie over het proces wordt belangrijker gevonden dan eigen 
betrokkenheid. Een op de drie vindt dat er onvoldoende informatie is geweest. Slechts 9% 
vindt dat er onvoldoende gelegenheid tot eigen inbreng is geweest. 
 



 F l e x e n  in  F o r u m  F l e x  

Conclusies 
Op basis van de bevindingen luidt de conclusie, dat de doelstellingen achter de nieuwe 
huisvesting redelijk tot goed zijn gehaald. Uit de interviews blijkt dat men de eigen 
huisvesting als voorbeeld gebruikt in de advisering naar klanten ('toonzaalfunctie'). De 
nieuwe wijze van werken - flexibel, met een grote mate van vrijheid in werkplek, werktijd en 
wijze van werken - wordt goed gefaciliteerd. Over het algemeen worden de functionaliteit 
van de werkomgeving en de faciliteiten positief gewaardeerd. Er zijn ruim voldoende 
werkplekken. Piekbezettingen vormen zelden een probleem. De onvrede over 
geluidsoverlast, problemen met geconcentreerd werken door te veel afleiding en het gebrek 
aan auditieve en visuele privacy zijn een belangrijk punt van aandacht. Dit heeft een 
negatieve impact op de arbeidssatisfactie en wellicht ook op de arbeidsproductiviteit. De 
communicatie lijkt inderdaad verbeterd. In het oude gebouw vormden de kleine 
verdiepingen, de vele trappen en de gesloten indeling (cellenkantoor met voornamelijk 2-
persoonskamers) een obstakel voor een goede communicatie. De nieuwe situatie is veel 
opener. De mensen zitten op twee vloeren bij elkaar en de open en ruim gedimensioneerde 
trap zorgt voor een adequate verbinding tussen de verdiepingen. Het feit dat de meerderheid 
de nieuwe situatie beter vindt dan de vorige situatie en niet terug wil, geeft aan dat ook de 
toenmalige doelstelling van boeien en binden van personeel voor een belangrijk deel gehaald 
is. De medewerkers zijn enthousiast over de mooie en professionele werkomgeving. 
Sommigen vinden de omgeving echter te zakelijk en steriel. Een risicofactor is de 
geluidsoverlast en de vele afleiding, waardoor sommige mensen zich moeilijk kunnen 
concentreren. Ook het gebrek aan privacy doet afbreuk aan de positieve waardering. Blijkens 
de interviews reageren stagiaires, sollicitanten en klanten doorgaans enthousiast op de 
nieuwe omgeving. Dit duidt op een positief imago.  
 
Lessen 
Een belangrijke les uit deze case is dat mensen goed in staat blijken om flexibel te werken. 
Wel valt het aan te bevelen de vinger aan de pols te houden en de medewerkerstevredenheid 
te blijven monitoren. Met name de groep die minder of niet tevreden is, vraagt aandacht. 
Het lijkt er op, dat met relatief kleine ingrepen veel gewonnen is. Bijvoorbeeld voorlichting 
over het werken met een digitaal archief, uitleg waarom niet gekozen is voor aankleding van 
het kantoor met planten, kunst en privé attributen, en meer ruimte creëren voor 
persoonlijke spullen. Een zorgpunt blijft het gebrek aan privacy, auditief en visueel, en in 
samenhang hiermee de afleiding en moeilijk geconcentreerd kunnen werken. Aan te 
bevelen valt om de gebruiksafspraken m.b.t. het telefoneren aan te scherpen en opnieuw 
onder de aandacht te brengen. Wellicht kunnen de telefoonplekken in een aangepaste vorm 
weer in gebruik worden genomen. Een andere overweging is om het gebruik van cockpits 
preciezer in beeld te brengen en te bezien of enkele open werkplekken vervangen kunnen 
worden door cockpits. Er moet goed in de gaten worden gehouden dat het concept niet uit 
balans raakt. Meer onderzoek naar de verdeling open / gesloten werkplekken is gewenst. 
 
Vervolgonderzoek 
Aandachtspunten voor vervolgonderzoek zijn het verzamelen van meer harde cijfers over de 
arbeidsproductiviteit, het functioneren van het concept als toonzaal, het imago in de 
beleving van klanten, de toekomstwaarde van de nieuwe werkomgeving en de kosten in 
verhouding tot andere huisvestingsprojecten, traditioneel en innovatief. Het management 
dient in overleg met de medewerkers aan te geven welke punten prioriteit verdienen. 
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 Samenvatting in cijfers 
 

⇒ Er zijn 113 instelbare werkplekken voor 185 medewerkers. 
⇒ Gemiddeld vindt 63% van de werkzaamheden op kantoor plaats. De gemiddelde 

bezettingsgraad is 20%. Voor individuele werkplekken is dat 50%, voor teamruimten 15%. 
Maandag is de drukste dag met piekbezettingen van respectievelijk 88% en 98%. 

⇒ Bijna 90% is het eens met de stelling dat er altijd wel een werkplek is te vinden; voor 79% is dat 
doorgaans ook de werkplek die men wil. 

⇒ Ca 90% is tevreden over de ruimten voor formeel en informeel overleg, de verstelbaarheid van 
bureaus en bureaustoelen en het comfort van de stoelen.  

⇒ Ca 85% is tevreden over de telefonische en elektronische bereikbaarheid; 27% is ontevreden 
over de fysieke vindbaarheid van collega's. 

⇒ Ca 80% is tevreden met de grootte van de werkplekken en het werkblad, het kleur- en 
materiaalgebruik van de inrichting en de architectuur als geheel; 28% is niet erg tevreden over 
de aankleding. 

⇒ 77% is tevreden over de communicatie met collega's, 58% over de communicatie met externen 
en 49% over de communicatie met leidinggevenden. 44% is tevreden over geconcentreerd 
kunnen werken; 27% is hierover ontevreden.  

⇒ Volgens 61% past een innovatief kantoor bij de werkprocessen. 60% is tevreden met het delen 
van werkplekken, 13% niet.  

⇒ Ca 65% is tevreden over de spelregels voor eten en roken. 
⇒ Rond een kwart is ontevreden over de conversatieprivacy en de visuele privacy en 36% is 

ontevreden over het gestoord worden door geluiden.  
⇒ 43% is ontevreden over de hoeveelheid persoonlijke archiefruimte, 25% over de 

gebruiksvriendelijkheid van het digitaal archief en terugvindbaarheid van documenten. 
⇒ Tussen de 30% en 40% is ontevreden over de hulp bij hard- en software problemen. 
⇒ Een op de drie medewerkers is ontevreden over de temperatuur, een op de vijf over de 

ventilatie. 
⇒ 39% heeft soms last van verkoudheid en 6% vaak; ca 10% wijt dit aan het binnenklimaat. 
⇒ 37% heeft soms last van RSI aan schouder, pols of arm, 7% heeft hier vaak last van; als 

huisvestingsgerelateerde oorzaken worden vaak ICT en meubilair genoemd. 
⇒ 27% heeft soms rugklachten, 6% heeft hier vaak last van; er worden even vaak 'andere 

oorzaken' als huisvestingsgerelateerde oorzaken (meubilair) genoemd. 
⇒ In de eerste enquête noemt 48% het kantoor aantrekkelijk voor klanten, 23% vindt dat niet. 

Blijkens de tweede enquête vindt 87% Forum Flex aantrekkelijk voor klanten. 
⇒ In de eerste enquête noemt 53% het kantoor positief voor het imago, 8% vindt dat niet. In de 

deelstudie naar imago is het percentage dat positief reageert (83%) aanzienlijk hoger. 
⇒ Uitgedrukt in een rapportcijfer scoren de waardering voor de organisatie en het werkproces 

gemiddeld een 6,9, de ondersteuning van de arbeidsproductiviteit gemiddeld een 6,7 en het 
implementatieproces gemiddeld een 6,5. 

⇒ 77% vindt de huidige situatie beter dan de vorige, 13% vindt de nieuwe situatie slechter.  
⇒ Een kwart zou liever terug willen naar de oude situatie in Nieuwegein, driekwart wil dat niet. 

Het is niet geheel duidelijk hoe zwaar het nieuwe kantoorconcept mee weegt in de voorkeur 
voor de oude situatie, naast andere factoren zoals veranderingen in de organisatie en de 
reisafstand.  

 



1  F l e x e n  in  F o r u m  F l e x  

1 Aanleiding, doel en werkwijze  

1.1 Waarom een evaluatie? 
 
In april 2002 is het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening van de Belastingdienst 
(B/CFD) verhuisd van Nieuwegein naar Utrecht. Daartoe waren verschillende aanleidingen. 
Door de groei van de organisatie werd het gebouw in Nieuwegein te klein. Men trachtte dit 
op te vangen door gemeenschappelijk gebruik van werkplekken, maar het gebouw was hier 
niet op ontworpen. Ook vond het management het concept van een cellenkantoor met 
voornamelijk tweepersoonskamers niet goed passen bij nieuwe manieren van werken en 
samenwerking in teams. De kleine verdiepingen en de vele gangen en trappen waren niet 
bevorderlijk voor een goede interne communicatie. Met de verhuizing naar een nieuw pand 
hoopte de B/CFD al deze problemen op te lossen en bij te dragen aan een positief imago. Er is 
ruimte gehuurd in een nieuw kantoorpand aan de Tiberdreef. Veldhoen + Company is 
ingeschakeld om een Nieuwe Manier van Werken te ontwikkelen die aansluit bij een 
organisatieverandering onder de noemer van ‘Straxs naar Straks’. De beschikbare ruimte is 
door de B/CFD ingericht volgens het concept van organisatiegericht huisvesten. 
 
Het management is erg geïnteresseerd in een evaluatie van het huisvestingsconcept. Hoe 
beleven de dagelijkse gebruikers het concept? Bevalt het? Zijn er zaken waarover men 
minder tevreden is? Hoe wordt het opgeven van een eigen werkplek psychologisch ervaren? 
Hoe wordt de werkomgeving daadwerkelijk gebruikt? Wordt er bijvoorbeeld vaak gewisseld 
van werkplek? Zijn er praktische problemen? Antwoorden op dit soort vragen zijn belangrijk 
om te weten of het verstandig is om het kantoorconcept te continueren, of dat er 
aanpassingen nodig zijn. Vanwege de voorbeeldfunctie van B/CFD naar haar klanten heeft 
deze evaluatie een tweeledig karakter: niet alleen kennis verzamelen over het functioneren 
van de eigen werkomgeving, maar ook om lessen leren voor de advisering over de 
huisvesting van vestigingen. Denkbaar is dat er meer voorlichting nodig is om het 
kantoorconcept optimaal te gebruiken, of dat er anderszins maatregelen nodig zijn om de 
afstemming tussen de organisatie, werkprocessen, huisvesting en andere faciliteiten te 
verbeteren. Recent medewerkers-tevredenheidsonderzoek - afgekort METEO, ook wel 
bekend als de Personeelsmonitor (december 2002) - geeft hierover onvoldoende uitsluitsel. 
In de Personeelsmonitor ligt de nadruk op tevredenheid over de organisatie en het werk. De 
fysieke werkomgeving komt hierbij slechts summier aan de orde. Om die reden is de 
onderhavige evaluatie toegespitst op de mate van tevredenheid over het kantoorconcept, de 
inrichting en ondersteunende faciliteiten zoals ICT en het archief. Omdat de tevredenheid 
over de fysieke werkomgeving wellicht beïnvloed wordt door (on)tevredenheid over de 
organisatie en het werk zelf, zijn over beide laatstgenoemde aspecten eveneens enkele vragen 
gesteld. In een aanvullende deelstudie is nader ingegaan op de effecten van het innovatieve 
kantoorconcept op de gezondheid van de medewerkers en het imago van de organisatie.  
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1.2 Opzet van de evaluatie 
 
Voor de evaluatie is gebruik gemaakt van vier bronnen:  
• Documenten zoals nieuwsbrieven, gespreksnotities en presentaties van Veldhoen + 

Company. 
• Interviews met sleutelpersonen, waaronder de directie, specialisten op het gebied van 

ICT, HRM, Arbo en FM, en leden van de aspectgroep innovatief huisvesten.  
• Analyse van bestaande bezettingsgraadmetingen en eigen aanvullende metingen 

gedurende anderhalve week. 
• Twee schriftelijke enquêtes onder alle medewerkers. De eerste enquête is uitgevoerd in 

het najaar van 2003 en ging over gebruik en beleving in brede zin. De tweede enquête is in 
maart/april 2004 gehouden en was toegespitst op gezondheid en imago.   

 
Voor een overzicht van de geraadpleegde bronnen en de vragenlijsten verwijzen we naar 
bijlage 1-3. Door de combinatie van genoemde methoden is geprobeerd om optimaal gebruik 
te maken van de beschikbare informatie en zijn de medewerkers slechts belast met vragen die 
voor hen van belang zijn en niet anderszins beantwoord kunnen worden. De interviews en 
documenten zijn tevens gebruikt om prioriteiten en posterioriteiten voor de schriftelijke 
vragenlijst te kunnen vaststellen en bepaalde vragen aan te scherpen.  
 
 

1.3 Samenstelling van de steekproeven 
 
Voor de eerste enquête zijn 185 vragenlijsten uitgezet; hiervan zijn er 88 ingevuld 
geretourneerd: een respons van 48%. In de aanvullende deelstudie naar gezondheid en 
imago zijn 170 vragenlijsten uitgezet, waarvan er 78 zijn ingevuld: een responspercentage 
van 46%. De tabellen geven een beeld van de kenmerken van de respondenten. 
 

Tabel 1.1 Respons per team -  eerste enquête 
 

Team N in enquête N volgens formatie in % van totale respons 
Facilities 10 20 11 

Finance & Control 13 26 15 
Communicatie 5 11 6 

HRM 15 33 17 
Proces & productontwikkeling 8 23 9 

ITA 5 6 6 
Inkoop 6 9 7 

Huisvesting 17 36 19 
Sales, marketing & Accountmanagement 4 4 5 

Management team 2 6 2 
Projectorganisatie 3 2 3 

Overig  9  
Totaal 88 185 100% 

 
 
 
 



3  F l e x e n  in  F o r u m  F l e x  

Respondenten op de eerste enquête over gebruik en beleving 
Van de respondenten is 63% man en 37% vrouw (zie tabel 1.2 en figuur 1.2). Er hebben 
relatief meer mannen gereageerd. Veel respondenten zijn tussen de 30 en 50 jaar jong (tabel 
1.2 en figuur 1.2). De vrouwen zijn over het algemeen iets jonger dan de mannen 
(voornamelijk 31-40 versus 41-50 jaar). Dit blijkt een vrij goede afspiegeling van de 
daadwerkelijk verdeling van de leeftijden. Relatief weinig medewerkers tussen de 51 en 60 
jaar en relatief veel medewerkers tussen de 41 en 50 jaar hebben de enquête ingevuld. 
Gemiddeld zijn de mannen ruim 5 jaar in dienst en de vrouwen iets minder dan 4 jaar. Bijna 
de helft van de respondenten heeft een HBO opleiding. Dit is ook het doorsnee 
opleidingsniveau. Bijna 40% van de respondenten is beleidsmedewerker. Verder zijn veel 
respondenten adviseur, projectmedewerker, projectleider of werkzaam in de administratieve 
of secretariële ondersteuning; 5% is leidinggevend. De gemiddelde aanstelling is 35 uur per 
week, variërend van 20 uur tot 40 uur. Gemiddeld werken de respondenten ongeveer 5 jaar 
bij het B/CFD maar dit varieert van 1 tot en met 10 jaar. 
 
 

Tabel 1.2 Geslacht, leeftijd en opleiding van de respondenten - eerste enquête  

Geslacht N % 
Man 55 63 

Vrouw 33 37 

 

Leeftijd N % 
< 21 jaar 1 1 

21- 30 jaar 6 7 
31 - 40 jaar 26 30 
41 – 50 jaar 38 43 
51 - 60 jaar 16 18 

> 61 jaar 1 1 

 

Opleiding N % 
Middelbaar 13 16 

MBO 13 16 
HBO 37 45 

WO 17 21 
anders 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figuur 1.2  Verdeling van leeftijd en opleidingsniveau - eerste enquête 
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Tabel 1.3 Functie van de respondenten - eerste enquête 
 

Functie N % 
Adviseur 14 16 

Beleidsmedewerker 33 38 
Consulent 2 2 

Projectmedewerker 7 8 
Projectleider 8 9 

Projectcoördinator 4 5 
Secretarieel of administratief 9 11 

Anders 9 11 

 
 

Respondenten op de tweede enquête over gezondheid en imago 
64% van de respondenten is man (tabel 1.4). Het merendeel van de respondenten is boven 
de 30 jaar. Vergeleken met de eerste enquête hebben relatief veel oudere medewerkers 
gereageerd. De verdeling over de teams en functie is ongeveer gelijk aan de eerste meting 
(tabel 1.5). Men is gemiddeld 26 uur per week aanwezig op de Tiberdreef, variërend van een 
uurtje per week tot 40 uur per week.  

 
Tabel 1.4  Geslacht en leeftijd van de respondenten - tweede enquête  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabel 1.5  Verdeling naar team en functie - tweede enquête 

 
 
 

 
 
 

geslacht N % 
man 50 64 

vrouw 28 36 
Totaal 78 100% 

leeftijd N % 
< 31 jaar 8 10 

31-40 jaar 18 24 
41-50 jaar 30 40 
> 50 jaar 21 26 

Totaal 78 100% 

functie N % 
Adviseur 9 12 

Beleidsmedewerker 35 47 
Consulent 1 1 

Projectmedewerker 4 5 
Projectleider 3 4 

Projectcoördinator 1 1 
Secr. / Administratief 11 15 

Anders 10 14 
Totaal 69 100% 

team N % 
Facilities 11 14 

Finance & Control 12 16 
Communicatie 7 9 

HRM 10 13 
Proces- en productontw. 7 9 

ITA 4 5 
Inkoop 6 8 

Huisvesting 10 13 
Sales 4 5 

Management team 4 5 
Projectorganisatie 2 3 

Totaal 72 100% 
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2 Organisatie en huisvesting - de feiten 

2.1 Kenmerken van de organisatie 
 
Het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening van de Belastingdienst (B/CFD) verzorgt voor 
de Belastingdienst en mede pandgebruikers de gewenste voorzieningen op het gebied van 
gebouwen en terreinen, receptie, veiligheid, kantoor en inrichting, post, vervoer, 
reproductie, archief en milieu. De Belastingdienst is een onderdeel van het ministerie van 
Financiën. De evaluatie vindt plaats in het hoofdkantoor aan de Tiberdreef in Utrecht. 
 
De B/CFD werkt met zes procesteams, te weten: 
• Communicatie, voor de interne en externe communicatie, communicatiebeleid, 

ontsluiting van bedrijfsinformatie, huisstijlbewaking en ondersteuning van het imago. 
• Huisvesting, voor de huisvesting en inrichting van alle kantoren van de Belastingdienst.  
• Facilities, voor de implementatie en beheer van de producten en diensten en de evaluatie 

ervan.  
• Proces- en Productontwikkeling, onderverdeeld in Inkoopmanagement, 

Informatiemanagement, toepassingsbeheer en administratieve organisatie (ITA) en 
proces- en productontwikkeling (PPO). 

• Finance and Control & Marketing, voor de planning en controle van de facilitaire teams 
en de procesteams, het verkoopbeleid en de marketingstrategie.  

• Human Resource Management (HRM), voor de beleidsmatige voorbereiding en 
coördinatie van de personeels- en organisatiefunctie van B/CFD. 

   
Het werkgebied is onderverdeeld in zes rayons: Rayon Noord West, Rayon Noord Oost, 
Rayon Zuid West, Rayon Zuid Oost en de Rayons Haaglanden-Midden en Apeldoorn-
Gelderland (figuur 2.1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2.1   Organigram van het B/CFD 
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Gemiddeld wonen de respondenten 53 kilometer van Forum Flex af, variërend van minder 
dan 10 km tot 205 km. Volgens de officiële gegevens is voor de gehele organisatie de 
gemiddelde reisafstand 65 km. De meeste medewerkers wonen op 10 - 50 km (39%) of 51 - 
100 km afstand (43%). Gemiddelde kost het de medewerkers 1 uur om naar Forum Flex te 
komen, variërend van 6 minuten tot 3 uur. 27% van de medewerkers is binnen een half uur 
op de werkplek, 25% doet ertussen een half uur en één uur over, 28% één tot anderhalf uur. 
 
De medewerkers hebben aan de hand van een reeks bipolaire schaalwaarden een typering 
gegeven van het karakter van de organisatie, variërend van 1 = de linkertypering is heel sterk 
van toepassing, via sterk of enigszins van toepassing en neutraal naar 7 = het rechter 
trefwoord is heel sterk van toepassing (tabel 2.1). Kennelijk wordt B/CFD ervaren als een 
enigszins platte, informele, dynamische en progressieve organisatie. Het karakter is iets meer 
open dan gesloten, meer centraal dan decentraal, meer top down dan bottom up, meer 
representatief dan casual. Het B/CFD werkt voornamelijk lokaal. Er wordt meer op output 
gecontroleerd dan op aanwezigheid en meer op kwaliteit gestuurd dan op tijd. 

 
Tabel 2.1  Typering van de organisatie door de medewerkers 

 
 Score in % (N = 88)  

Aspect 1 2 3 4 5 6 7 gem  
Hiërarchisch - 7 14 19 35 20 6 4,6 Plat 

Open 6 24 30 12 17 9 1 3,4 Gesloten 
Centraal 8 15 28 29 6 14 1 3,6 Decentraal 
Formeel 2 14 8 21 14 38 3 4,6 Informeel 
Statisch 4 5 11 26 22 29 5 4,6 Dynamisch 

Traditioneel 4 5 11 26 22 29 5 4,3 Progressief 
Top down 7 14 31 29 13 5 1 3,5 Bottum up 

Representatief 4 26 22 15 21 11 1 3,6 Casual 
Controle op aanwezigheid 2 1 12 29 21 24 11 4,8 Controle op output 

Sturing op tijd 4 6 9 27 20 26 8 4,7 Sturing op kwaliteit 
Lokaal 28 32 15 17 6 1 - 2,4 Internationaal 

 
  

2.2 Werkprocessen 
 
De verdeling over teams en functies geeft een goed beeld van het soort werk dat in het 
gebouw plaatsvindt. Bij het B/CFD zijn de werkzaamheden voornamelijk beleidsmatig en 
ondersteunend ten behoeve van facilitaire teams in het land. 
In de enquête is ook gevraagd om een indicatie te geven van de tijdsbesteding voor veel 
voorkomende kantoorwerkzaamheden. Tabel 2.2 en figuur 2.2 geven per activiteit de 
gemiddelde tijdsbesteding. Meer dan de helft van de tijd (gemiddeld 53%) is men achter het 
bureau bezig om te computeren, lezen of schrijven. Een kwart van de tijd gaat op aan formeel 
overleg (16%) en informeel overleg (12%). Telefoneren neemt gemiddelde 8% van de tijd in 
beslag, archiveren 4%. Andere activiteiten (5%) zijn onder andere reizen, opleiding, 
werkbezoek bij klanten of rondleidingen geven. De spreiding in tijdsbesteding is overigens 
aanzienlijk.  
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Formeel overleg
16%

Telefoneren
8%

Bureauw erk 
(o.a computeren, 

lezen) 55%

Archiveren, 
kopiëren etc.

4%

Informeel overleg
12%

Anders 5%

Tabel 2.2 Gemiddelde tijdsbesteding (inschatting medewerkers) en spreiding 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figuur 2.2  Verdeling van de activiteiten 
 
De medewerkers geven aan dat zij gemiddeld 44% van hun tijd echt geconcentreerd moeten 
kunnen werken. De gemiddelde afwijking (standaard deviatie) is 24%. Dit houdt in dat het 
grootste deel van de medewerkers tussen de 20% en 68% van hun tijd geconcentreerd 
moeten kunnen werken. 25 van de 113 instelbare werkplekken (22%) zijn cockpits. In 
theorie betekent dit dat medewerkers ook andere plekken moeten zoeken dan cockpits om 
concentratiewerkzaamheden te kunnen verrichten.  
 
Aanwezigheid op kantoor 
Een groot deel van het werk (gemiddeld 63%) wordt in het gebouw aan de Tiberdreef 
uitgevoerd. De rest van het werk wordt op een andere locatie plaats uitgevoerd (gemiddeld 
19%), onderweg (11%) of thuis (8%). Wie niet altijd op kantoor aanwezig is, is doorgaans 
een of meer middagen niet aanwezig of een hele dag niet. De maandag en dinsdag is 
ongeveer 70% van de medewerkers de hele dag aanwezig. De andere dagen schommelt dit 
percentage tussen de 43 en 58%. 20% van de respondenten is incidenteel aanwezig. Bijna 
40% van de respondenten maakt wel eens gebruik van een andere locatie. De aanwezigheid 
op kantoor verschilt per afdeling. De afdelingen HRM en Finance & Control werken 
weliswaar op het hoofdkantoor, maar moeten voor hun werk ook geregeld in het land zijn. 
Zij komen dinsdag voor overleg naar het hoofdkantoor. Er vindt dan meestal overleg plaats 
met het managementteam en de ondernemingsraad. Medewerkers van Huisvesting zitten 
vrijwel altijd ‘buiten’. Zij komen maandagmorgen voor overleg een paar uurtjes op het 
hoofdkantoor, om de rest van de week weer elders te werken. Daarnaast zijn er ook een 
aantal procesteams, die hoofdzakelijk op het hoofdkantoor werken. 
 
Het aantal uren dat men gemiddeld per week thuis werkt, varieert van 0 tot 20 uur. Bijna 
50% van de respondenten geeft op de enquête aan 0 tot 2 uur thuis te werken; 20% doet dat 
gemiddeld 2 tot 4 uur per week, terwijl 15% van de respondenten meer dan 8 uur per week 
thuis werkt. Medewerkers met een wetenschappelijke opleiding werken gemiddeld vaker 
thuis dan anderen.  

Activiteit Gem.% Min. Max. 
Bureauwerk (o.a computeren, lezen) 53 8 90 

Telefoneren 8 0 30 
Formeel overleg 16 0 60 

Informeel overleg 12 0 40 
Archiveren, kopiëren etc. 4 0 15 

Anders 5 0 55 
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2.3 Huisvesting oud / nieuw 
 
Het voormalige basiskantoor in Nieuwegein aan de Florijnburg was een cellenkantoor met 
overwegend 2-persoonskamers. Iedere medewerker had een vaste plek met telefoon en 
computer. Het meubilair was niet instelbaar. Er was sprake van zowel een persoonlijk als een 
afdelingsarchief in papieren vorm. Het gebouw was vrij oud. Door de kleine verdiepingen 
waren er veel trappen en gangen. Blijkens bezettingsmetingen was de bezetting gemiddeld 
49% en op piekmomenten 72%. Het gebouw werd als erg vol ervaren, maar door de vaste 
inrichting waren er weinig verandermogelijkheden. Er is wel geprobeerd om te beginnen 
met een meer open en flexibele inrichting door gebruik te maken van de vergaderzalen, 
maar de ICT leverde te veel beperkingen op. Om iedereen de mogelijkheid te geven 
regelmatig op kantoor te werken, was er sprake van ‘time-sharing’. Medewerkers spraken af 
om op verschillende tijden te werken. Dit had echter negatieve gevolgen voor de sociale 
contacten. Door de kolomsgewijze opzet van de staf kwam samenwerking niet goed van de 
grond. Verhuizing leek een goede manier om interventies door te voeren. Naar aanleiding 
van deze problemen is een voorstel gemaakt voor de nieuwe huisvesting.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.3  Gebouw aan de Tiberdreef 
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Het nieuwe gebouw aan de Tiberdreef is gebouwd in 2000/2001. Het nieuwe kantoor is te 
typeren als een netwerkkantoor. Typerend voor de nieuwe situatie zijn de grote mate van 
openheid en transparantie en het delen van activiteitgerelateerde werkplekken. De 
werkplekken zijn dus niet langer gekoppeld aan vaste personen. Door de variatie in 
activiteitgerelateerde werkplekken bleek het lastig om een goede inschatting te maken van 
het aantal benodigde werkplekken per type werkplek. Uiteindelijk is het vloeroppervlak 
gereduceerd van 30 m2 naar 16.9 m2 per fte, in totaal 2547 m2 bvo. 
 
In het non-territoriale combinatiekantoor zijn zowel open werkplekken als 
concentratiewerkplekken, ruimtes voor formeel en informeel overleg en 
aanlandwerkplekken opgenomen. De aard van de werkzaamheden bepaalt op welke 
werkplek men gaat zitten. Beëindiging van een bepaalde type werkzaamheden brengt dus 
een verplaatsing naar een andere werkplek met zich mee. Het meubilair is instelbaar. Het 
persoonlijke archief is vervangen door een afdelingsarchief en een centraal archief. Het 
archief is gedeeltelijk digitaal en gedeeltelijk fysiek.  
 
Een ander belangrijk verschil met de oude situatie is de ruimtelijke indeling. Afdelingen 
zitten nu wat meer door elkaar. Wat digitalisering betreft is er niet zoveel veranderd. Het 
B/CFD maakt voornamelijk gebruik van de 3e en 4e verdieping. Hier bevinden zich de 
werkplekken, het bedrijfsrestaurant en de vergaderfaciliteiten. Het gebouw is open van 
7:00u tot 18:00u.  
 
In vergelijking met de oude situatie is de nieuwe situatie een hele verbetering. De 
centralisatie van het werk in het kantoor in Utrecht gaf aanvankelijk echter ook problemen. 
Voor de medewerkers van de oorspronkelijk acht regiokantoren betekende de gedwongen 
verplaatsing van de werkplek (soms van Groningen naar Utrecht) een forse vergroting van 
de reistijd. In de loop van de tijd is de situatie aangepast. De medewerkers uit de 
regiokantoren hebben nu twee standplaatsen. Voorwaarde is wel dat zij minimaal een dag in 
de week op het hoofdkantoor aanwezig zijn, ten behoeve van de sociale contacten. Daardoor 
is het op sommige dagen erg vol, met name op dinsdag, terwijl er op ander dagen - met name 
donderdag en vrijdag - maar weinig mensen op het hoofdkantoor aanwezig zijn. 
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Figuur 2.4  Plattegrond 3e verdieping recht gebouwgedeelte (bouwdeel B3) 
 
 
 
 

 
Figuur 2.5  Plattegrond 3e verdieping gebogen gebouwgedeelte (bouwdeel A3) 
 
 
 
 

 
 

Figuur 2.6  Plattegrond 4e verdieping recht gebouwdeel (bouwdeel B4) 
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2.4 Aantal en soort werkplekken 
 
In totaal beschikt Forum Flex over 113 instelbare werkplekken volgens Arbo-normen voor 
185 medewerkers. Er zijn dus 6 instelbare werkplekken op 10 medewerkers beschikbaar. Dit 
is een flex-ratio van 0,61. In totaal zijn er 217 werkplekken beschikbaar, exclusief de 
bedrijfskantine en de vergaderruimten in het vergadergebied.  
De medewerkers kunnen kiezen uit de volgende typen werkplekken: 
• Cockpit (25 stuks): afgesloten ruimte voor zeer geconcentreerd, individueel werk. 
• Coupé werkplek (14 stuks): een werkplek met aan drie kanten wanden, voor individuele 

werkzaamheden waarbij een geringe mate van concentratie vereist is. 
• Loungewerkplek (20 stuks) voor langdurig, individueel geconcentreerd werk of om met 

twee personen (langdurig) samen te werken.  
• Open werkplek (39 stuks) voor individueel werk, teamwerk waarbij regelmatig 

gecommuniceerd wordt met collega’s en activiteiten die minder concentratie vragen.  
• Aanlandplek (3 stuks) voor kortstondig werk zoals e-mail, gebruik van internet of het 

raadplegen van agenda's van collega’s. De plekken bevinden zich in de service units.  
• Internetwerkplek of spinwerkplek (4 stuks): een stawerkplek voor het raadplegen van 

internet. 
• Bibliotheek (8 werkplekken): een ruimte met tijdschriften en vakliteratuur en een aantal 

werkplekken om individueel rustig te kunnen werken. Telefoongesprekken en overleg 
zijn hier niet toegestaan. 

• Teamruimte (11 stuks met in totaal 74 werkplekken): een ruimte speciaal gereserveerd 
voor overlegbijeenkomsten en groepsgesprekken voor 2 tot 6 medewerkers. 

• Salon (3 stuks, in totaal 10 werkplekken): een representatieve ruimte voor informeel 
overleg, kleine brainstormsessies of het lezen van vakliteratuur. 

• Telefoonplek (4 stuks): een plek om ongestoord (vertrouwelijke) telefoongesprekken 
voeren. De telefoonplekken zijn tegenwoordig niet meer in gebruik omdat ze niet 
functioneel bleken te zijn. 

• Huiskamertafel (2 stuks met ieder 8 werkplekken): grote overlegtafel voor werkoverleg, 
projectoverleg, sociale contacten en ontspanning, tevens te gebruiken voor kortstondige 
individuele werkzaamheden. 

• Koffiebar (3 stuks): een ontspannings- en ontmoetingsgebied waar onder meer koffie, 
thee en water beschikbaar is. Men kan hier lezen, bijpraten, overleggen, eten en drinken 
of een verjaardag vieren. 

• Service-unit/corner (3 stuks): in het werkgebied gelegen service-units met print- en 
kopieerfaciliteiten, waar ook de voorraad kantoormiddelen te vinden is. 

• Pushplek: kastruimte met netwerkverbinding en stroomvoorziening waardoor de laptops 
automatisch geüpdate kunnen worden. 

• Rookruimte (1): enige ruimte in het gebouw waar het is toegestaan om te roken. 
• Bedrijfsrestaurant: multifunctioneel bedrijfsrestaurant om bezoekers te ontvangen in een 

informele sfeer, intern te overleggen of van de leestafel gebruik te maken. Lunchen kan 
tussen 12:00u en 13:30u. Hier bevinden zich ook mogelijkheden om in te loggen op het 
netwerk. 

• Vergaderruimten: ruimten voor overlegbijeenkomsten met grote groepen medewerkers 
of bezoekers. Deze ruimten liggen in het algemene vergadergebied en zijn ook voor 
andere gebruikers van het gebouw aan de Tiberdreef beschikbaar. Ook hier zijn 
netwerkfaciliteiten beschikbaar. 
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2.5 Doelstellingen van het nieuwe kantoorconcept 

 
Uitgangspunt achter het netwerkkantoor is dat het denkwerk vooral in Utrecht plaats vindt 
en de uitvoering overwegend elders, met ondersteuning vanuit het hoofdkantoor. Men moet 
er dus gemakkelijk binnen kunnen lopen en terecht kunnen voor overleg. Andere 
uitgangspunten zijn: flexibel werken, samenwerken in teams, en kennis delen. 
Kostenreductie stond niet voorop. Wel gold als uitgangspunt dat het nieuwe concept niet 
(veel) duurder mocht uitpakken dan een meer traditioneel concept.  
 
Uit diverse documenten komen de volgende doelstellingen van het nieuwe concept als meest 
belangrijk naar voren: 
• Vervullen van een voorbeeldfunctie (toonzaal). 
• Facilitaire ondersteuning van veranderingsprocessen en klantgerichtheid. 
• Betere communicatie en samenwerking. 
• Boeien en binden van medewerkers door een hogere arbeidssatisfactie. 
• Verbetering van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van medewerkers. 
• Ervaring op doen met nieuwe kantoorconcepten. 
• Een positief imago. 
 
 

2.6 Gedragsregels 
 
Het optimaal functioneren van een innovatief kantoorconcept vraagt om heldere afspraken 
over het gebruik. Tijdens het implementatieproces hebben werkgroepen en 
gebruikersgroepen de volgende gedragsregels ontwikkeld en vastgelegd in een 
gebruikershandleiding: 
 
• Aanwezigheid en beschikbaarheid: verplicht bijhouden van een elektronische agenda, 

regelen van e-mail en telefoon bij afwezigheid. 
• Telefoon: vaste meldtekst en draagbare telefoon uitzetten, meenemen of doorschakelen 

bij afwezigheid. 
• Kleding: representatieve en professionele uitstraling. 
• Inkomende post wordt in het persoonlijke postvak gelegd. 
• Archiveren: alle formele interne en externe correspondentie wordt voorzien van een 

registratienummer en gearchiveerd door een speciale medewerker, Het raadplegen van 
stukken geschiedt autonoom. Tijdschriften en andere kennisdocumenten bevinden zich 
in de bibliotheek. 

• Clean desk: bij het verlaten van een werkplek voor langere tijd (meer dan 2 uur) dient 
men de plaats leeg en schoon achter te laten. 

• Aan het eind van de dag: werkplek leeg en schoon achterlaten, verlichting uit, ramen 
dicht, laptop terugbrengen, telefoon uitzetten en laten opladen, bibliotheek materiaal 
terug brengen. 

• Roken mag alleen worden in de daarvoor bestemde ruimten of buiten. 
• Afval: papier en restafval worden gescheiden ingezameld. 
• Muziek is in het gebouw toegestaan mits anderen er geen hinder van hebben. 
 



1 3  F l e x e n  in  F o r u m  F l e x  

• Eten: er mag niet gegeten worden op de werkplek, alleen in de koffiebar en het 
bedrijfsrestaurant. 

• Beveiliging: legitimatiepas op zichtbare plaats dragen, bezoekers aanmelden, ophalen en 
brengen bij de receptie. 

• Parkeren: alleen dienstauto’s in de garage, de rest parkeert in de buurt.  
• Thuiswerken: niet formeel geregeld, individuele afspraken met medewerkers. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.7  Coupé werkplek en internetwerkplek 
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Figuur 2.8  Teamruimte 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.9  Open werkplekken 
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3 Gebruik en beleving van de werkomgeving 

3.1 Tevredenheid over de organisatie en het werk 
 
Zoals gezegd zijn behalve naar de beleving van de huisvesting ook enkele vragen gesteld over 
de beleving van de organisatie en het werk zelf. Dit kan immers ook van invloed zijn op de 
beleving van de fysieke werkomgeving. Onderstaande tabellen geven een beeld van de mate 
van tevredenheid.  
 
Over de collega’s, het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn veel medewerkers 
tevreden leidt (tabel 3.1). De organisatie als geheel, de teamgeest en het carrièreperspectief 
worden vaak neutraal of voldoende beoordeeld. Over de manier van leidinggeven en de 
informatievoorziening is ongeveer 1 op de 3 medewerkers ontevreden. De afspraken over 
roken, eten en kleding worden neutraal tot (zeer) positief gewaardeerd.  
 

 
Tabel 3.1 Tevredenheid over organisatorische aspecten 

 
Tevredenheid in % 1 2 3 4 5 gem. 

Organisatie als geheel (opbouw, cultuur missie) 1 21 31 45 2 3,3 
Manier van leiding geven 7 37 23 30 3 2,9 

Teamgeest - 18 28 44 9 3,4 
Collega’s - 1 21 59 19 4,0 

Carrièreperspectief 6 16 38 40 1 3,2 
Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden 2 10 19 58 10 3,6 

Informatievoorziening 5 29 31 32 4 3,0 
Afspraken over roken 6 9 21 35 30 3,7 

Afspraken over eten - 3 31 44 22 3,8 
Afspraken over kleding - 6 47 38 9 3,5 

1 = zeer ontevreden; 2 = ontevreden; 3 = neutraal; 4 = tevreden; 5 = zeer tevreden 

 
 
Figuur 3.1 laat zien hoe zwaar de fysieke werkomgeving mee weegt in de arbeidssatisfactie. 
Er is gevraagd om van acht aspecten aan te geven welke vier het meest bepalend zijn voor de 
arbeidssatisfactie. De inhoud van het werk en collega's blijken het meest bepalend (98% resp. 
88% van de medewerkers hebben dit geselecteerd), gevolgd door het salaris. De fysieke 
werkomgeving staat gemiddeld op de vierde plaats en wordt iets belangrijker gevonden dan 
de supervisie,  het carrière perspectief, zekerheid over de aanstelling en het bedrijfsbeleid. 
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Meest bepalende factoren voor arbeidssatisfactie

98

88

47
42

34

25 25 25

7

0

20

40

60

80

100

in
ho

ud
 v

an
 h

et
w

er
k

co
lle

ga
's

sa
la

ris
 e

n 
se

c.
Ar

be
id

sv
oo

rw
rd

fy
si

ek
e

w
er

ko
m

ge
vi

ng

su
pe

rv
is

ie

ca
rr

ie
re

pe
rs

pe
ct

ie
f

ze
ke

rh
ei

d 
va

n
he

t w
er

k

be
dr

ijfs
be

le
id

an
de

rs

% keren dat aspect geselecteerd werd

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.1 Meest bepalende factoren voor de arbeidssatisfactie 
Vermeld is het percentage dat het aspect tot de vier meest bepalende aspecten rekent 

 
 
Vrijheid in werktijd, werkplek, werkwijze en thuis werken 
De mate waarin de medewerkers vrij zijn om te beslissen over de werktijden, werkplekken, 
werkwijze en thuis werken wordt als zeer groot ervaren. Medewerkers waarderen de 
verkregen vrijheid en zijn tenminste neutraal tot zeer tevreden (zie tabel 3.2). De flexibele 
manier van werken lijkt goed aan te sluiten bij de organisatie. 

 
 
Tabel 3.2 Ervaren vrijheid en mate van tevredenheid 

 
 Ervaren vrijheid in %  Tevredenheid in %  
 a b c d e gem  1 2 3 4 5 gem 

werktijden 1 1 7 49 41 4,3  - - 1 48 51 4,5 
werkplek 2 3 7 26 62 4,4  - 6 6 40 49 4,3 

werkwijze - - 10 48 41 4,3  - 2 5 52 41 4,3 
thuiswerken 4 10 13 37 36 3,9  - - 23 36 41 4,2 

a = geheel niet vrij; b = niet vrij; c = neutraal; d = vrij; e =geheel vrij; 1 - 5 idem als tabel 4 
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Thuiswerken en werken op satellietplekken komt regelmatig voor. Vanwege het 
beveiligingsprotocol wordt in het beleid echter niet veel aandacht besteed aan thuiswerken. 
Daardoor heeft het oplossen van technische problemen die hier bij optreden geen grote 
prioriteit. Thuiswerken was ook niet echt onderdeel van het concept. Er zijn wel laptops om 
tijd en plaatsongebonden te kunnen werken, maar vanwege de vertrouwelijkheid van 
gegevens kan thuis alleen off-line gewerkt worden. Vanaf maart 2004 kan het netwerk van 
het kantoor vanaf alle vestigingen van de Belastingdienst geraadpleegd worden.  
Blijkens de enquête zou 30% 0 –2 uur per week thuis willen werken; 12% wil graag 2-4 uur 
thuis werken, 5 % 4-6 uur, 31 % 6 –8 uur, 16% 8 –16 uur en 6% meer dan 16 uur. Volgens het 
management zijn er geen problemen met zogenaamd grijs ziekteverzuim. Mensen die 
voorheen veel thuis werkten, lijken juist vaker naar kantoor te komen en er langer te blijven 
werken. Sommigen gaan eerder dan voorheen thuis werken, omdat het thuis ook goed 
werkt. 
 
Tevredenheid over diverse andere aspecten van het werkproces 
Over het algemeen is men tevreden tot zeer tevreden over de inhoud en complexiteit van 
het werk (tabel 3.3). Niemand is zeer ontevreden. De werkdruk en het formeel overleg 
worden door de meeste medewerkers neutraal tot positief beoordeeld, maar respectievelijk 
22% en 16% is hierover ontevreden. Het informeel overleggen verloopt naar tevredenheid. 
Slechts 14% zegt niet voldoende geconcentreerd te kunnen werken. Vrijwel iedereen is (erg) 
tevreden over de clean desk regel. Een grote meerderheid is ook tevreden over het draadloos 
communiceren. Over het papierarm werken is men minder te spreken: 1 op de 3 
medewerkers is hierover ontevreden en bijna de helft oordeelt neutraal. 
 

Tabel 3.3 Tevredenheid over diverse aspecten van het werkproces 
 

Tevredenheid in % 1 2 3 4 5 gem 
Inhoud van het werk - 3 9 64 24 4,1 

Complexiteit van het werk - 2 17 67 14 3,9 
Werkdruk 5 17 24 53 1 3,3 

Formeel overleggen 3 13 44 39 1 3,2 
Informeel overleggen - 3 31 63 2 3,6 

Geconcentreerd kunnen werken 6 8 14 63 9 3,6 
Papierarm werken 13 19 43 19 6 2,9 

Draadloos communiceren (mobiel) 5 9 15 50 22 3,8 
Clean desk regel 1 2 11 41 44 4,3 

1 = zeer ontevreden; 2 = ontevreden; 3 = neutraal; 4 = tevreden; 5 = zeer tevreden 

 
 

3.2 Gebruik van wisselwerkplekken 
 
Voor het dagelijkse werk wordt het meest gebruik gemaakt van de cockpits, de open 
werkplekken en de loungewerkplekken (tabel 3.4). Dit verschilt per activiteit. 49% noemt bij 
telefoneren de cockpit als meest gebruikte plek, gevolgd door de open werkplek of onderweg 
(tabel 3.5). Bureauwerk wordt voornamelijk in de cockpit of op de open werkplek verricht, 
of anders thuis. Formeel overleg vindt voornamelijk plaats in de vergaderruimte. De 
teamruimten worden vooral gebruikt voor informeel overleg. De salon is net als de open 
werkplek erg gewild voor informeel overleg. Archiveren vindt voornamelijk elders plaats.  
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Tabel 3.4 Meest gebruikte werkplekken 
 

Aantal keren genoemd, 
 in % van het aantal respondenten 

Als eerste  
genoemd 

Als tweede  
genoemd 

Als derde  
genoemd 

Cockpit 30% 24% 15% 
Coupé 5% 14% 10% 

Lounge werkplek 14% 19% 14% 
Open werkplek 30% 11% 20% 

Teamruimte 1% 7% 9% 
Salon 1% 1% 6% 

Vergaderruimte 5% 9% 9% 
Thuis 2% 4% 10% 

Elders / overig 12% 6% 8% 
Onderweg  6%  

 
 
 
 

Tabel 3.5 Drie meest gebruikte werplekken per activiteit, in % 
 

 Cockpit Open Team Salon Vergader Thuis Onderweg Elders 
Bureauwerk 32%(1) 27%(2)    12%(3)   
Telefoneren 49%(1) 17%(2)     13%(3)  

Formeel overleg   21%(2)  64%(1)   5%(3) 
Informeel overleg  11%(3) 30%(1) 21%(2)     

Archiveren  14%(2)    6%(3)  69%(1) 

(1) = als eerste genoemd, (2) = als tweede genoemd, (3) = als derde genoemd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.2 Aantal wisselingen van werkplek per dag 
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Veel gewisseld wordt er niet: gemiddeld 0,7 keer per dag. Figuur 3.2 laat zien dat dit 
gemiddelde een goede weergave is van het gebruik: de meeste medewerkers wisselen niet of 
nauwelijks van plek wisselen en het aantal wisselingen per dag varieert van 0 t/m 5 keer. Er 
is ook gevraagd hoe vaak men gemiddeld per maand wisselt. Gemiddelde is dat 16 keer. 
Berekend over 20 werkdagen komt dat opnieuw neer op iets minder dan één keer per dag, 
maar de variatie is hier wel groter (0 - 100). De frequentie van wissel hangt samen met de 
functie. Vooral leidinggevenden, beleidsmedewerkers en medewerkers uit de 
functiecategorie ‘anders’ wisselen relatief vaak van plek. Adviseurs en beleidsmedewerkers 
werken meestal maar een paar uur en soms een dag op kantoor. Zij hadden in het oude 
gebouw ook al geen vaste werkplek. Voor hen levert de nieuwe situatie geen 
aanpassingsproblemen op. Secretarieel en administratieve medewerkers wisselen 
daarentegen zelden van werkplek. Zij hebben het liefst alles onder handbereik. Om te 
voorkomen dat ze de hele tijd heen en weer moeten lopen zitten zij altijd op dezelfde plek. 
 

 
3.3 Beleving van het kantoorconcept 

 
De vragen naar de beleving van het kantoorconcept zijn voor de analyse geclusterd in zes 
thema's: a) Bereikbaarheid; b) Functionaliteit en ergonomie; c) Architectuur en inrichting; 
d) Privacy en personalisatie; e) Archief; f) ICT; en g) Diensten.  
 
a. Bereikbaarheid 
De telefonische en elektronische bereikbaarheid worden overwegend positief beoordeeld. 
De fysieke bereikbaarheid leidt bij iets meer dan een kwart van de medewerkers tot 
ontevredenheid. Kennelijk is niet elke collega altijd gemakkelijk te vinden; 16% is 
ontevreden is over het altijd bereikbaar zijn (tabel 3.6).  
 

Tabel 3.6 Waardering van de bereikbaarheid 
 

Tevredenheid in % 1 2 3 4 5 gem 
Telefonisch 1 2 11 41 44 4,3 

Elektronisch (e-mail) 2 5 7 57 30 4,1 
Fysiek (vindbaarheid) 1 26 31 42 - 3,1 
Altijd bereikbaar zijn 2 14 43 35 6 3,3 

1 = zeer ontevreden; 2 = ontevreden; 3 = neutraal; 4 = tevreden; 5 = zeer tevreden 

 

 
b. Functionaliteit en ergonomie 
Zowel de functionaliteit als de ergonomie van Forum Flex worden erg positief gewaardeerd 
(tabel 3.7). Over alle genoemde aspecten is slechts een klein deel van de medewerkers 
ontevreden, variërend van 1% (verstelbaarheid bureau) tot 15% (wisselend gebruik van 
werkplekken). Omgekeerd loopt het percentage tevreden medewerkers op tot rond de 90% 
voor ruimten voor formeel en informeel overleg, de bureaus en de bureaustoelen (comfort, 
verstelbaarheid). Ook de grootte van de werkplekken en de oppervlakte van het werkblad 
scoren met ca. 80% tevreden medewerkers zeer positief. De indeling van het kantoor ligt hier 
dicht tegenaan (76% tevreden).  
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Tabel 3.7 Tevredenheid over functionaliteit en ergonomie 
 

Tevredenheid in % 1 2 3 4 5 gem 
Ruimten voor formeel overleg 1 5 7 77 10 3,9 

Ruimten voor informeel overleg - 3 3 62 31 4,2 
Indeling van het kantoor - 7 17 55 21 3,9 

Wisselend gebruik van de werkplekken 3 12 23 43 20 3,6 
Oriëntatie in het kantoor - 3 26 55 15 3,8 

Grootte van de werkplekken 2 9 8 59 21 3,9 
Oppervlakte van het werkblad 2 6 9 63 20 3,9 

Positie beeldscherm, toetsenbord en muis 1 5 24 58 12 3,8 
Comfort van het bureau 1 5 15 54 26 4,0 
Verstelbaarheid bureau - 1 11 56 33 4,2 

Comfort van de bureaustoel 1 4 7 60 29 4,1 
Verstelbaarheid bureaustoel - 2 9 58 31 4,1 

Ergonomische laptopstandaard 1 8 27 49 15 3,7 
Indeling werkplek (opstelling meubilair) - 9 19 57 15 3,8 

Aanpasbaarheid werkplek aan taken 1 5 35 44 15 3,7 

1 = zeer ontevreden; 2 = ontevreden; 3 = neutraal; 4 = tevreden; 5 = zeer tevreden 

 
 
c. Esthetiek 
De inrichting wordt qua materiaal en kleurgebruik erg goed gewaardeerd. 28% is ontevreden 
over de aankleding, b.v. de kunst en planten; ruim de helft is hierover wél tevreden (tabel 
3.8). Men is zeer tevreden over de architectuur en het uitzicht vanaf de werkplekken.  
 

 
Tabel 3.8 Tevredenheid over esthetische aspecten 

 
Tevredenheid in % 1 2 3 4 5 gem 

Materiaalgebruik van de inrichting 1 6 13 54 27 4,0 
Kleurgebruik in het interieur 2 8 9 50 30 4,0 

Aankleding (b.v. kunst) van de inrichting 9 19 19 35 19 3,3 
Uitzicht vanaf de werkplekken - 11 26 50 14 3,7 

Architectuur 1 4 14 55 27 4,0 

1 = zeer ontevreden; 2 = ontevreden; 3 = neutraal; 4 = tevreden; 5 = zeer tevreden 

 
 
d. Privacy en personalisatie 
Over alle soorten privacy is 40 tot 50% tevreden en een kwart tot bijna 40% neutraal (tabel 
3.9). Niettemin is 36% ontevreden over de auditieve privacy omdat men gestoord wordt 
door geluiden. Het delen van werkplekken is voor 60% geen probleem; bijna 30% staat hier 
neutraal tegenover. Bijna 1 op de 5 medewerkers is echter ontevreden over het feit dat men 
geen eigen plek heeft. De helft oordeelt positief over ruimte voor persoonlijke attributen, 
maar ook hier is 20% ontevreden. De mate van openheid en transparantie wordt door 
tweederde positief gewaardeerd; 28% scoort hier neutraal, slechts 6% is ontevreden. Men is 
zeer te spreken over het feit dat er geen onderscheid is in werkplekken naar status: 85% 
ervaart dit als positief en niemand is hierover ontevreden. 
 
Uit de interviews kwam naar voren dat de privacygevoeligheid van de open werkomgeving 
geen negatieve gevolgen heeft gehad voor de cultuur van de organisatie. Net als vroeger is er 
ook nu tijd voor persoonlijke zaken. Persoonlijk contact is wel iets ingewikkelder geworden. 
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Wanneer mensen een persoonlijk gesprek willen voeren, kunnen zij zich terug trekken op 
een gesloten werkplek. Dit zorgt tevens voor sociale controle. Het valt immers op als men 
continu een dergelijke ruimte induikt. Een soortgelijke opmerking valt te maken over de 
internetwerkplekken. Deze werkplekken staan in een open ruimte, zodat iedereen kan 
meekijken. Toch voelen mensen zich niet geremd in welke sites zij bezoeken. Wel wordt 
voorkomen dat mensen (te) lang op het net bezig zijn.  
 

Tabel 3.9 Tevredenheid over psychologische aspecten 
 

Tevredenheid in % 1 2 3 4 5 gem 
Niet gehoord kunnen worden (conversatie privacy) 9 17 26 38 9 3,2 

Niet gezien kunnen worden (visuele privacy) 6 16 38 38 1 3,1 
Niet gestoord worden door geluiden (auditieve privacy) 7 29 27 34 2 3,0 

Delen van werkplekken 1 12 28 55 5 3,5 
Het niet hebben van een ‘eigen’ plek 7 14 19 39 20 3,5 

Geen onderscheid in werkplekken naar status - - 15 48 37 4,2 
Ruimte voor persoonlijke attributen 5 13 33 36 14 3,4 
Mate van openheid en transparantie - 6 28 49 17 3,8 

1 = zeer ontevreden; 2 = ontevreden; 3 = neutraal; 4 = tevreden; 5 = zeer tevreden 

 
 
Er is bewust gekozen om ook ruimtes waar "slecht nieuws gesprekken" gevoerd worden, 
transparant uit te voeren. Wanneer dit niet het geval was geweest, zouden dergelijke 
gesprekken waarschijnlijk extra de aandacht op zich vestigen. Bovendien vindt het 
management het niet verkeerd als mensen enige emotie laten zien. Er is thans niemand meer 
die het raar vindt dat beoordelingsgesprekken in een transparante ruimte worden gevoerd. 
De mogelijkheid tot transparantie wordt mede bepaald door de aard van het werk. Er is hier 
geen sprake van vertrouwelijke gesprekken met klanten. Wel worden er soms vertrouwelijke 
gesprekken gevoerd met leveranciers gevoerd. De transparantie vormt hiervoor geen 
belemmering, omdat er de ruimten aan vier kanten wanden hebben.  
 
e. Archief 
Het archief scoort relatief laag op tevredenheid (zie tabel 3.10). Ruim 40% van de 
medewerkers is ontevreden over de hoeveelheid persoonlijke archiefruimte en ca. een kwart 
is ontevreden over de gebruiksvriendelijkheid van het digitaal archief, de terugvindbaarheid 
van documenten en de toegankelijkheid van documentatiemateriaal. De afstand tot het 
archief is voor de meesten geen probleem. Medewerkers die veel met het archief werken, 
gaan doorgaans relatief dicht bij het archief zitten. Voor ongeveer 15% van de respondenten 
is het archief niet van toepassing, omdat zij voornamelijk op een van de rayonkantoren 
werken. Een minpunt is het inloggen op het netwerk. Door de strenge beveiliging verloopt 
dit nog niet optimaal. Het secretariaat heeft ook behoefte aan meer opbergruimte, zodat ze 
niet met alles hoeven te slepen. De locker biedt niet genoeg opbergcapaciteit. 
 
Per november 2003 is een nieuw programma is gebruik genomen voor het beheer van 
documenten (Dominodoc). Vanaf dit moment moet alles digitaal aangeleverd worden. Het 
oude papieren archief zal op termijn steeds minder gebruikt worden en wordt niet overgezet 
naar een digitaal archief. Ten tijde van het invullen van de vragenlijst was dit systeem nog 
niet in werking. 
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Tabel 3.10 Tevredenheid over het archief 
 

Tevredenheid in % 1 2 3 4 5 n.v.t gem 
Wijze van archiveren 8 12 36 29 1 14 3,0 

Gebruiksvriendelijkheid van het digitaal archief 9 16 31 28 1 14 3,0 
Terugvindbaarheid van documenten 5 19 33 29 1 14 3,0 

Hoeveelheid gemeenschappelijke ruimte 5 15 29 30 5 16 3,2 
Hoeveelheid persoonlijke archiefruimte 16 27 19 19 1 19 2,5 

Toegankelijkheid van documentatie (vakbladen etc.) 4 19 26 36 2 14 3,2 
Afstand tot archief 4 6 33 40 4 15 3,4 

1 = zeer ontevreden; 2 = ontevreden; 3 = neutraal; 4 = tevreden; 5 = zeer tevreden 

 
 
f. ICT 
Over het algemeen is men erg tevreden over de ICT (tabel 3.11). Alleen over hulp bij hard- 
en software problemen en introductie van nieuwe software is slechts rond de 30% van de 
medewerkers tevreden; respectievelijk 37% en 28% is hierover ontevreden. Over de kopieer 
en printfaciliteiten is niemand echt ontevreden. Ook de computers stemmen -voor zover van 
toepassing - overwegend tot tevredenheid. Uit de interviews kwam naar voren dat vooral 
medewerkers die op meerdere vestigingen werken problemen hebben om op het netwerk 
van Forum Flex in te loggen. Men moet soms echt kunstgrepen uithalen, bijvoorbeeld 
documenten van de ene naar de andere computer mailen of met twee laptops werken. Het 
huidige systeem is wel aantrekkelijk binnen het gebouw omdat men niet telkens opnieuw 
hoeft in te loggen. Dit systeem sluit echter nog niet aan bij het landelijke systeem, waardoor 
ambulante medewerkers problemen hebben met de toegang tot hun documenten. 
 

Tabel 3.11 Tevredenheid over ICT 
 

Tevredenheid in % 1 2 3 4 5 n.v.t. gem 
Computers 1 1 15 40 11 33 3,8 

Laptops 4 4 12 55 21 6 3,9 
Draagbare telefoon 4 7 15 46 15 13 3,7 

Kopieermachine/ printer/ fax - 7 11 64 16 2 3,9 
Afstand tot kopieermachine/ printer/ fax - 4 12 66 15 4 4,0 

Software 5 8 30 44 6 7 3,4 
Hulp bij hard- en software problemen 13 24 33 22 5 4 2,8 
Hulp bij introductie nieuwe software 8 20 34 26 5 8 3,0 

1 = zeer ontevreden; 2 = ontevreden; 3 = neutraal; 4 = tevreden; 5 = zeer tevreden 

 
 
g. Diensten 
Over de ondersteunende diensten - receptie, postbezorging, verstrekking van ruimte - zijn de 
medewerkers ruim tevreden. Een enkeling is zeer ontevreden over de verstrekking van 
vergaderruimten of presentatiehulpmiddelen (tabel 3.12). De openingstijden van het 
gebouw (van 7:00 tot 18:00 uur) leiden tot grote tevredenheid bij de gebruikers, net zoals de 
postbezorging, receptie en serviceruimten. De restauratieve voorzieningen in de vorm van 
het bedrijfsrestaurant en de koffie- en theeautomaten voldoen eveneens naar volle 
tevredenheid. Over het schoonmaken is slechts 6% van de respondenten ontevreden en over 
de afvalscheiding en verwerking slechts 4%. 
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Tabel 3.12 Tevredenheid over diensten 
 

Tevredenheid in % 1 2 3 4 5 n.v.t. gem 
Receptie - 6 22 67 2 2 3,7 

Postbezorging 1 5 20 59 8 7 3,7 
Serviceruimten - 12 17 55 13 4 3,7 

Openingstijden gebouw 1 2 11 76 7 4 3,9 
Bewonersservice 2 8 37 36 6 11 3,4 

Bedrijfsrestaurant - 5 21 59 12 4 3,8 
Koffie- en theeautomaten - - 11 73 15 1 4,1 

Schoonmaken 1 5 26 59 6 4 3,7 
Afvalscheiding en verwerking - 4 19 65 9 4 3,8 

Beveiliging en bewaking 1 9 29 48 8 5 3,6 
Reserveren van ruimten voor vergaderen 5 9 33 45 4 5 3,4 

Verstrekking van presentatiehulpmiddelen 4 9 29 43 5 11 3,4 

1 = zeer ontevreden; 2 = ontevreden; 3 = neutraal; 4 = tevreden; 5 = zeer tevreden 

 

 

3.4 Beleving van het binnenklimaat 
 
Het binnenklimaat is volgens de vakliteratuur vooral een zogenaamde "'dissatisfier": een 
goed klimaat draagt niet veel bij aan een positieve overall waardering, maar problemen 
leiden wel tot klachten en daarmee tot ontevredenheid. In Forum Flex wordt het 
binnenklimaat op een aantal punten door een kwart van de medewerkers niet erg 
gewaardeerd (tabel 3.13). Dit geldt met name voor de akoestiek en het niet zelf kunnen 
regelen van het binnenklimaat. Over de temperatuur is zelfs 36% ontevreden. 19% is 
ontevreden over de ventilatie, 16% over de luchtkwaliteit. Ruim de helft is hier wel tevreden 
over. De verlichting levert geeft weinig problemen op. Het zelf kunnen regelen van klimaat 
en licht blijkt een belangrijk aspect in de mate van tevredenheid. De regelbaarheid van het 
licht wordt een stuk positiever gewaardeerd dan die van het klimaat en parallel hieraan is 
ook de tevredenheid over de verlichting een stuk hoger. De medewerkers hebben relatief 
weinig last van spiegeling op het beeldscherm of afleiding door klimaatinstallaties. 
 

Tabel 3.13 Tevredenheid over het binnenklimaat 
 

Tevredenheid in % 1 2 3 4 5 gem 
Temperatuur 8 28 24 35 5 3,0 

Ventilatie 8 11 30 48 4 3,3 
Luchtkwaliteit 7 9 31 51 1 3,3 

Het zelf kunnen regelen van binnenklimaat 6 17 35 38 4 3,2 
Akoestiek 2 20 38 37 4 3,2 

Toetreding van daglicht 2 8 19 65 6 3,6 
Het zelf kunnen regelen van de hoeveelheid daglicht 2 5 20 66 7 3,7 

Verlichting op het werkvlak 2 1 17 66 13 3,9 
Het zelf kunnen regelen van de hoeveelheid kunstlicht 2 2 17 67 11 3,8 

Spiegeling op uw beeldscherm 1 5 31 57 6 3,6 
Afleiding door geluid van klimaatinstallaties 1 7 26 56 11 3,7 

1 = zeer ontevreden; 2 = ontevreden; 3 = neutraal; 4 = tevreden; 5 = zeer tevreden 
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3.5 Gezondheidseffecten 
 
a. Gezondheidsklachten volgens de enquête 
Blijkens de schriftelijke enquête onder de medewerkers zijn er vooral veel klachten over de 
thermische onbehaaglijkheid; 14% van de respondenten heeft hier vaak last van, 28% soms 
(tabel 3.14). Bijna de helft van de respondenten heeft soms of vaak last van verkoudheid en 
RSI klachten. Hoofdpijn, geïrriteerde ogen en rugklachten klachten komen bij ruim 
eenderde van de medewerkers soms voor. Een kleine minderheid heeft soms of vaak last van 
hoge bloeddruk, huidirritatie, lusteloosheid, slapeloosheid of spanningsklachten. Meer dan 
80% heeft hier geen last van. Opvallend is dat driekwart aangeeft 'nooit' moe te zijn, slechts 
10% soms last heeft van lusteloosheid, en slechts 5% soms van slapeloosheid. Omdat er geen 
cijfers uit ander cases beschikbaar zijn, is het lastig de cijfers op hun waarde te schatten.  
 

Tabel 3.14  Gezondheidsklachten 
 

Gezondheidsklachten 
N = 67 à 71 

% 
 Nooit 

%  
Soms 

%  
Vaak Gemiddeld* 

Hoge bloeddruk 91 6 3 1,1 
Hoofdpijn, zwaar hoofd, duizeligheid 64 33 3 1,4 

Huidirritatie, droge huid, jeuk 82 13 4 1,2 
Geïrriteerde, vermoeide of branderige ogen 62 32 6 1,4 

Lusteloosheid 90 10 - 1,1 
Moeheid 73 27 - 1,3 

Rugklachten 67 27 6 1,4 
RSI, schouder, pols, arm 56 37 7 1,5 

Slapeloosheid 96 5 - 1,0 
Spanningsklachten 82 18 - 1,2 

Thermische onbehaaglijkheid 58 28 14 1,6 
Verkoudheid, geïrriteerde slijmvliezen 55 39 6 1,5 

* 1= nooit, 2= soms, 3= vaak;  hoe hoger het gemiddelde, des te meer klachten 

 
b. Oorzaken van gezondheidsklachten 
In de schriftelijke enquête is ook gevraagd, of eventuele klachten zijn toe te wijzen aan de 
huisvesting of aan andere oorzaken. Dit laatste is niet nader gespecificeerd; bij 
huisvestingsgerelateerde klachten is doorgevraagd naar mogelijke oorzaken zoals de 
openheid van het kantoor, wisselwerken, het binnenklimaat, kleur- en materiaalgebruik, 
etc. Het binnenklimaat wordt het meest frequent als oorzaak genoemd van hoofdpijn, 
huidirritatie, geïrriteerde ogen, spanningsklachten, thermische onbehaaglijkheid en 
verkoudheid (tabel 3.15). Ook openheid kan een reden zijn voor hoofdpijn, moeheid, en/of 
verkoudheid. Het meubilair zorgt bij sommige medewerkers voor huidirritatie of jeuk, 
rugklachten en/of RSI klachten. Bij 'geïrriteerde ogen' wordt o.a. ICT als oorzaak 
aangemerkt. Dit geldt ook voor RSI klachten. Bij de (schaarse) spanningsklachten wordt 
vaak de dichtheid van het kantoor als oorzaak aangemerkt. In totaal is 104 maal een 
huisvestingsgerelateerde oorzaak aangekruist en 69 maal 'andere oorzaken'. Het 
binnenklimaat is veruit het meest frequent genoemd als oorzaak van gezondheidsklachten 
(58 keer); ICT en meubilair staan op de tweede en derde plaats van meest genoemde 
oorzaken. Niet huisvestingsgerelateerde oorzaken zijn o.a. de werkdruk, allergie, privé-
oorzaken, bril vergeten, fysieke problemen of onbekende oorzaken. 
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Tabel 3.15  Oorzaken gezondheidsklachten 
 

Oorzaken gezondheidsklachten door huisvesting per klacht 
 

N 
huisvesting 

N  
anders 

Hoge bloeddruk - 0 4 
Hoofdpijn, zwaar hoofd, duizeligheid Binnenklimaat (8x) 

Openheid (1x) 
Andere huisvestingsoorzaken (1x) 

10 9 

Huidirritatie, droge huid, jeuk Binnenklimaat (2x) 
Meubilair (1x) 

3 6 

Geïrriteerde, vermoeide of branderige ogen Binnenklimaat (7x) 
ICT (7x) 

14 5 

Lusteloosheid - 0 4 
Moeheid Openheid (3x) 3 9 

Rugklachten Meubilair (6x) 
Andere huisvestingsoorzaken (1x) 

7 8 

RSI, schouder, pols, arm ICT (8x) 
Meubilair (6x) 
Andere huisvestingsoorzaken (1x) 

15 8 

Slapeloosheid - 0 2 
Spanningsklachten Binnenklimaat (2x) 

Dichtheid van plekken (1x) 
Andere huisvestingsoorzaken (1x) 

4 4 

Thermische onbehaaglijkheid Binnenklimaat (28x) 28 0 
Verkoudheid, geïrriteerde slijmvliezen Binnenklimaat (9x) 

Openheid (1x) 
10 8 

Totaal aantal opmerkingen  104 69 

 
 
In de rubriek 'ruimte voor toelichting' zijn eveneens enkele opmerkingen gemaakt over 
gebouwgerelateerde gezondheidsklachten (12 stuks). Deze hebben deels betrekking op 
geluidsoverlast, met name het verplicht meeluisteren van gesprekken (2 maal). De 
temperatuur is soms te hoog en soms te laag en de luchtbehandeling is niet geheel in orde (5 
keer genoemd). Het meubilair is bij sommige medewerkers niet op de juiste hoogte in te 
stellen en het gebouw heeft relatief veel scherpe hoeken en punten waar men aan zich kan 
stoten (2 opmerkingen). De hygiëne van het gebouw lijkt een stuk beter dan in Nieuwegein 
maar toch zijn er medewerkers die mogelijk last hebben van een stof allergie (1 opmerking). 
 
Reacties op stellingen 
Aan de respondenten zijn ook vijf stellingen voorgelegd over de relatie tussen de 
werkomgeving en gezondheid (tabel 3.16). Vrijwel iedereen is van mening dat het gebouw 
geen negatief effect heeft op de gezondheid. Weliswaar geeft 40% van de respondenten op de 
enquête aan zich in de afgelopen maanden een keer te hebben ziek gemeld, maar 88% denkt 
dat ziek zijn zelden iets te maken heeft met het gebouw. Het merendeel van de respondenten 
vindt het veilig en prettig werken in het gebouw aan de Tiberdreef. 
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Tabel 3.16 Respons op stellingen over gezondheidseffecten 
 

 
 

Oordeel in % 
N= 73 à 74 
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Negatief effect gebouw op gezondheid 38 49 12 1 - 1,8 
Afgelopen maanden niet ziek gemeld 14 26 1 21 38 3,4 

Ziek zijn heeft zelden te maken met huisvesting 4 3 7 34 53 4,3 
Veilig kunnen werken 11 1 14 38 45 4,3 

Prettige ruimte om in te werken 3 3 22 37 37 4,0 

 
 
Vergelijking oude en nieuwe situatie 
Tot slot is de vraag gesteld of men een verschil in gezondheidsbeleving ervaart tussen de 
vorige huisvesting en de huidige situatie aan de Tiberdreef. Voor 26% van de respondenten is 
deze vraag niet van toepassing, omdat zij niet in de oude situatie hebben gewerkt. Van de 
overige respondenten zegt 72% geen verschil in gezondheidsbeleving te ervaren. Door 
degenen die wel een verschil ervaren, is in totaal 13 keer een reden genoemd, deels ten 
gunste van de nieuwe situatie, deels ten nadele van de nieuwe situatie. Zes maal wordt de 
nieuwe omgeving beter genoemd vanwege de openheid, transparantie, ruimtelijkheid en 
vrolijke kleuren. Dit heeft een gunstig effect op de gezondheid, aldus deze respondenten. 
Vier mensen geven aan in het nieuwe gebouw aan de Tiberdreef gezondheidsklachten te 
hebben, die zij daarvoor niet hadden. De klachten zijn voor een deel te wijten aan het 
binnenklimaat. Twee mensen merken op dat de sociale cohesie in Nieuwegein groter was. 
Eén respondent noemt de grotere reistijd als oorzaak voor diens verschil in 
gezondheidsbeleving. 
 
c. Invloed van persoonskenmerken en functiekenmerken 
Uit het globaal doornemen van de enquêteformulieren ontstond de indruk dat vrouwen 
relatief meer last ondervinden van gezondheidsklachten. Dit is vervolgens statistisch getoetst 
met behulp van de zogenaamde Chi-kwadraat toetsen. Geslacht blijkt met name van invloed 
te zijn op klachten over thermische onbehaaglijkheid (X² = 13,72; p<0,01). Vrouwen hebben 
relatief vaker last van thermische onbehaaglijkheid dan mannen.  
 
Leeftijd lijkt ook invloed te hebben op gezondheidsklachten. De medewerkers uit de categorie 
> 50 jaar hebben relatief weinig gezondheidsklachten in aantallen. Er is een negatieve 
correlatie (r) tussen leeftijd en hoofdpijnklachten (r = - 0,26, p<0,05) en geïrriteerde, 
vermoeide of branderige ogen (r = -0,38, p<0,0,01). Omdat gezondheidsklachten zijn 
gemeten van 1 = nooit tot 3 = vaak, betekent dit dat jongere respondenten relatief minder last 
hebben van hoofdpijn en geïrriteerde ogen dan oudere medewerkers. 
 
Hoeveel uur men per week op de Tiberdreef aanwezig is lijkt weinig invloed te hebben op de 
gezondheidsklachten. Er is alleen een zwakke correlatie gevonden tussen aantal uren 
aanwezigheid en geïrriteerde ogen (r = 0,24, p<0,05). Er zijn te weinig data beschikbaar om 
significante correlaties tussen team of functie en gezondheidsklachten op te kunnen sporen. 
Wel wijst de respons van de medewerkers in de richting van meer gezondheidsklachten bij 
Communicatie, ITA en Huisvesting. Beleidsmedewerkers en Secretarieel en administratief 
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medewerk(st)ers lijken eveneens relatief meer last te hebben van huisvestingsgerelateerde 
gezondheidsklachten. De uitkomsten uit de enquête stemmen op hoofdlijnen overeen met 
de ziekteverzuimcijfers uit 2003. Alleen Huisvesting komt naar voren als een team met een 
bovengemiddeld ziekteverzuim. Het Managementteam en Ondersteuning hebben in 2003 
relatief veel ziekteverzuim gekend, maar ondervinden volgens de enquête weinig 
gezondheidsklachten. Zoals eerder gezegd, is het hoge ziekteverzuim bij deze afdelingen 
vooral terug te voeren op enkele langdurig zieken. 

 
d. Relaties tussen gezondheidsklachten 
Een interessante vraag is, of bepaalde gezondheidsklachten vaak samen gaan. Het zou 
bijvoorbeeld kunnen dat mensen met veel hoofdpijn ook vaak lusteloos zijn, of dat mensen 
met RSI-klachten vaak ook rugklachten hebben. Daarom zijn zogenaamde Spearman Rank 
correlaties berekend. Een correlatiecoëfficiënt is een maat voor samenhang. De waarde 
beweegt zich tussen - 1 (perfect negatief lineair verband) en + 1 (perfect positief lineair 
verband). De waarde 0 betekent géén verband. De correlatiematrix laat enkele statistisch 
significantie verbanden zien (bijlage 4). Rugklachten en moeheid gaan vaak samen (r = 0,56, 
p<0,01). De correlatie met hoofdpijn, RSI klachten, thermische onbehaaglijkheid en 
lusteloosheid is niet significant. Schouder-, pols-, arm- en RSI klachten zijn significant 
gecorreleerd met thermische onbehaaglijkheid (r =0,50, p<0,01), en in mindere mate ook 
met hoofdpijn, geïrriteerde ogen en rugklachten. Verkoudheid gaat geregeld samen met 
geïrriteerde ogen, rugklachten en thermische onbehaaglijkheid. Spanningsklachten hebben 
een zwakke correlatie met slapeloosheid, huidirritatie en geïrriteerde ogen. Slapeloosheid 
heeft een zwakke correlatie met spanningsklachten en thermische onbehaaglijkheid. 
Moeheid gaat geregeld samen met hoge bloeddruk, geïrriteerde ogen en lusteloosheid.  
 
e. Risico inventarisatie en evaluatie  
Eens in de vier jaar voert een Arbo expert in het kader van artikel 5 van de Arbowet een 
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit van risico’s ten aanzien van veiligheid, 
gezondheid, arbo beleid en welzijn. Belangrijkste thema;s zijn arbeidshygiënische risico's, 
veiligheidskundige risico's, gebouwgebonden aspecten, ziekteverzuim en een 
ongevalsregister. De RI&E van september 2003 is uitgevoerd door een arbeidshygiënist en 
veiligheidsdeskundige van Maetis Consultancy Noord Oost. Er is gebruik gemaakt van een 
interview met de teamleider, gesprekken met personeel en een rondgang door het gebouw. 
De RI&E vindt plaats in aanvulling op ander arbo onderzoek naar individuele werkplekken 
(o.a. beeldschermwerk), Sociaal Medisch Overleg, ad hoc advisering over beeldschermwerk 
en meubilair, arbeidsomstandigheden spreekuur, verzuimspreekuur en verzuimbegeleiding 
(wet Poortwachter). In de RI&E zijn weinig knelpunten gesignaleerd ten aanzien van het 
gebouw (bijlage 5). Voor zover er klachten zijn, zijn deze terug te voeren naar een inadequaat 
gebruik van de thermostaat, de instelling van het meubilair en het niet goed afstemmen van 
de kleding op het weer en daarmee het binnenklimaat van dat moment. De mogelijkheden 
om de beeldschermwerkplek in te stellen zijn van een zeer hoog niveau. Er heeft 
voorlichting en begeleiding plaats gevonden. De (schaarse) knelpunten komen vooral voort 
uit een onjuist gebruik van de voorzieningen. Het RI&E rapport raadt aan om opnieuw 
voorlichting te geven en de persoonlijke instellingen vast te leggen. De voetensteun bij de 
Internetwerkplek steekt te ver uit in het gangpad. De looppaden, gangen en uitgangen zijn 
voldoende breed en vertonen geen obstakels. Wel zitten er scherpe randjes aan handvaten 
van kasten, deurplaten en letters op plaquettes. Deze zouden afgerond moeten worden. 
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De meest voorkomenden klachten die uit de RI&E naar voren zijn gekomen, hebben 
betrekking op spieren en gewrichten, luchtwegen, psychische klachten en maag-darm 
klachten. Op grond van de bevindingen is een plan van aanpak opgesteld, met speciale 
aandacht voor de beeldschermwerkplekken, het oplossen van de scherpe randen en het 
aanbrengen van pictogrammen op de blusmiddelen. Voorts is een advies opgenomen voor 
een zogenaamde PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek).  

 
f. Ziekteverzuim 
In 2003 was het ziekteverzuim bij B/CFD als geheel 9,6%. Dit is relatief hoog. Voor de 
organisatieonderdelen die in Forum Flex gehuisvest zijn, is het gemiddelde ziekteverzuim 
7,4%. Per afdeling zijn er grote verschillen, variërend van minder dan 1% tot ruim 17%. Bij 
het Managementteam en de afdelingen Managementondersteuning, Informatie-
management, Communicatie en HRM ligt het ziekteverzuim hoger dan gemiddeld. In 2000 
was het ziekteverzuim bij het hoofdkantoor van de B/CFD gemiddeld 5,8%, in 2001 4,8%. 
Het ziekteverzuim is in de loop der jaren dus sterk toegenomen. De cijfers over meerdere 
jaren zijn echter lastig te vergelijken, omdat er een forse reorganisatie heeft plaatsgevonden. 
Ook worden de cijfers vertekend door enkele gevallen van langdurig ziekteverzuim. De 
meest voorkomende klachten hebben betrekking op spieren en gewrichten, luchtwegen, 
psychische klachten, maag- en darmklachten, hersenen en zenuwgestel, en hart en vaten. Er 
zijn echter geen indicaties dat de stijging in het ziekteverzuim door de nieuwe huisvesting 
veroorzaakt worden (zie ook hiervoor).  

 
 

3.6 Effect op imago 
 
Ruim 75% van de respondenten op de aanvullende enquête naar (gezondheid en )imago 
vindt dat de huisvesting aan de Tiberdreef wervend is voor sollicitanten en aantrekkelijk 
voor bezoekers en klanten (tabel 3.17). De huisvesting heeft duidelijk een voorbeeldfunctie 
voor de Belastingdienst, is positief voor het imago van het B/CFD en een prima visitekaartje 
voor de organisatie. In iets mindere mate is men het er ook mee eens dat de huisvesting 
positief bijdraagt aan de advieswerkzaamheden. De bekendheid van de huisvesting scoort 
lager. Ruim een kwart van de respondenten is het oneens met de stelling dat de 
werkomgeving bekend is bij het publiek en geregeld aandacht trekt van de media. De helft 
van de medewerkers heeft hierover geen uitgesproken mening of weet het niet. 
 
Bij de opmerkingen over de rol van de huisvesting bij het imago (8 stuks in totaal) wordt o.a. 
door twee respondenten opgemerkt dat het imago van het B/CFD ook geschaad kan worden 
door de luxueuze en kostbare uitstraling, helemaal in het kader van de bezuinigingen. Men 
vindt het moeilijk om te bepalen of de werkomgeving daadwerkelijk bijdraagt aan het 
werven van sollicitanten of de aantrekkelijkheid voor bezoekers en klanten. Een 
medewerker merkt op dat de Tiberdreef in een slechte buurt van Utrecht mogelijk invloed 
op het imago kan hebben. Tevens wordt een aantal keer aangegeven dat de huisvesting 
gezien kan worden als een uitstekend PR-middel om de organisatie op de kaart te zetten en 
het huisvestingsconcept breder uit te dragen binnen de overheid. Er zouden meer 
bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd waarin de bezoekers worden voorgelicht over 
de voor- en nadelen van het gekozen concept en het implementatietraject. 
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Tabel 3.17  Oordeel over imago 
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1. Wervend voor sollicitanten - 3 19 45 30 - 4,1 
2. Aantrekkelijk voor klanten - 3 8 60 27 3 4,1 

3. Positief voor het imago van B/CFD - 7 11 55 28 - 4,0 
4. Voorbeeldfunctie Belastingdienst - 4 11 52 32 1 4,1 

5. Draagt positief bij aan advieswerkzaamheden - 4 24 49 15 8 3,8 
6. Aantrekkelijk voor bezoekers - 5 8 55 29 3 4,1 

7. Prima visitekaartje organisatie - 1 11 53 32 3 4,2 
8. Bekend bij het publiek 5 27 28 13 - 27 2,7 

9. Trekt geregeld aandacht media 7 20 33 8 1 31 2,7 

* 1= zeer oneens, 5 = zeer eens 

 
 
Invloed van persoonskenmerken en functiekenmerken 
Ook bij de effecten op het imago is gekeken of persoonlijke kenmerken invloed hebben op 
de beleving (zie ook bijlage 5). Jongere medewerkers zijn het meer dan oudere medewerkers 
eens met stelling 7: het gebouw is een prima visitekaartje voor de organisatie (r = -0,27, 
p<0,05), met stelling 8: grote bekendheid bij het publiek (r = -,33, p<0,05), en met stelling 9: 
Forum Flex trekt geregeld aandacht van de media (r = -,36, p<0,01).  
Het aantal uren dat men op Forum Flex aanwezig is, heeft alleen een zwakke correlatie met 
de mening dat de werkomgeving bekend is bij het publiek (r = 0,34, p<0,05). Medewerkers 
die vaker aanwezig zijn, hebben meer het idee dat de werkomgeving bekend is bij het 
publiek, dan medewerkers die meer incidenteel op dit kantoor aanwezig zijn. 
 
Relaties tussen oordelen over verschillende stellingen 
Net als bij gezondheid is bij de reacties op stellingen over imago onderzocht in hoeverre deze 
onderling met elkaar samenhangen. De correlatiematrix is opgenomen in bijlage 4. De 
oordelen over de stellingen 1 t/m 7 hangen inderdaad sterk met elkaar samen. De correlaties 
zijn allen statistisch significant. Dat betekent dat de medewerkers ongeveer dezelfde mening 
hebben over de volgende items: aantrekkelijk voor klanten, sollicitanten en bezoekers, 
positief voor het imago van B/CFD, een voorbeeldfunctie voor de Belastingdienst , een 
positieve bijdrage aan de advieswerkzaamheden en een prima visitekaartje voor de 
organisatie. De respons op stellingen 8 en 9 over respectievelijk bekendheid bij het publiek 
en aandacht van de media hangt eveneens sterk samen en correleert statistisch significant. 
De relatie tussen effect op het imago en bekendheid is aanzienlijk zwakker.  
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3.7 Arbeidsproductiviteit 
 
De arbeidsproductiviteit wordt beïnvloed door de wijze waarin de werkomgeving de 
werkzaamheden adequaat ondersteunt en voldoende faciliteiten beschikbaar zijn. De 
antwoorden op de vragen zijn daarom geclusterd rond: a) communicatie en concentratie; b) 
ondersteuning van activiteiten; c) beschikbaarheid van werkplekken, en d) indrukken van 
de ervaren productiviteit. 
 
a. Communicatie en concentratie 
De nieuwe werkomgeving werkt ondersteunend voor de communicatie met collega’s (zie 
tabel 3.18). Ook voor communicatie met externen biedt de nieuwe werkomgeving goede 
ondersteuning. Voor communicatie met leidinggevenden en concentratiewerkzaamheden 
lijkt de omgeving iets minder geschikt; ongeveer een kwart van de medewerkers is hierover 
ontevreden.  
 

Tabel 3.18 Ondersteuning van concentratie en communicatie 
 

Oordeel in % over de mate waarin de werkomgeving 
de productiviteit ondersteunt 

1 2 3 4 5 gem 

Concentratie werkzaamheden 6 21 30 37 7 3,2 
Communicatie met collega’s 1 6 16 55 22 3,9 

Communicatie met leidinggevenden 6 16 29 38 11 3,3 
Communicatie met externen 1 3 38 52 6 3,6 

1 = zeer negatief; 2 = negatief; 3 = neutraal; 4 = positief; 5 = zeer positief 

 
 
b. Ondersteuning van activiteiten 
De werkomgeving biedt ruim voldoende ondersteuning voor bureauwerk, overleg en 
kopiëren, printen en faxen (tabel 3.19). Telefoneren en archiveren zijn activiteiten die 
volgens zo'n 20% niet adequaat door de werkomgeving worden ondersteund. De speciale 
telefoonplekken zijn niet meer in gebruik, omdat deze niet voldoende doeltreffend bleken. 
Dat archiveren niet adequaat wordt ondersteund, bleek al eerder uit de percentages die 
ontevreden zijn over de manier van archiveren en de persoonlijke archiefruimte. Wellicht 
dat de invoering van het nieuwe, op digitale verwerking gerichte archiefsysteem voor een 
hogere tevredenheid gaat zorgen. 

 
Tabel 3.19 Ondersteuning van activiteiten 

 
Oordeel in % over de mate waarin de werkomgeving 

 de volgende activiteiten ondersteunt 
1 2 3 4 5 gem 

Bureauwerk (computeren, lezen, schrijven etc.) 3 3 22 59 13 3,7 
Telefoneren 2 18 29 44 7 3,3 

Formeel overleg - 2 15 74 9 3,9 
Informeel overleg - 1 15 67 17 4,0 

Archiveren 7 15 46 28 4 3,1 
Kopiëren, printen, faxen etc. - 1 24 62 13 3,9 

1 = zeer negatief; 2 = negatief; 3 = neutraal; 4 = positief; 5 = zeer positief 
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c. Beschikbaarheid van wisselwerkplekken  
Als men op kantoor komt is er bijna altijd wel een plek te vinden (tabel 3.20). Meestal is dit 
ook een plek die men graag wil. 30% van de medewerkers vindt het niet prettig werken als 
alle plekken bezet zijn. Bij gebruik van de werkplek wordt het meubilair meestal aangepast 
aan de persoonlijke instellingen. De werkplekken zijn doorgaans voldoende schoon en 
opgeruimd. Slechts 25% van de respondenten mist in meer of mindere mate een eigen 
werkplek. Over vertrouwelijk met informatie om kunnen gaan op de werkplek zijn de 
meningen verdeeld. Bijna 30 % is hierover ontevreden, bijna 40% is tevreden. 
 

Tabel 3.20 Beschikbaarheid van werkplekken 
 

Oordeel over de volgende stellingen, in % 1 2 3 4 5 gem 
Als ik op kantoor kom vind ik meestal de werkplek die 

ik graag wil 
2 10 8 59 20 3,9 

Als ik op kantoor kom vind ik altijd een werkplek - 2 9 51 38 4,2 
Als vrijwel alle plekken bezet zijn, dan vind ik dat niet 

prettig werken 
4 26 17 42 11 3,3 

Elke keer als ik op kantoor kom verstel ik het meubilair 5 12 9 51 24 3,8 
Ik kan op de werkplek vertrouwelijk omgaan met 

informatie 
4 24 25 44 5 3,2 

Ik mis een eigen werkplek 
 

26 37 13 19 6 2,4 

De werkplekken zijn voldoende schoon en opgeruimd 1 5 13 63 18 3,9 

1 = zeer oneens; 2 = oneens; 3 = neutraal; 4 = eens; 5 = zeer eens 

 

 
d. Perceptie van de impact op arbeidsproductiviteit 
 De inrichting van het gebouw werkt voor het merendeel van de medewerkers inspirerend 
(tabel 3.21). Volgens 73% sluit een innovatief kantoor goed aan het huidige werkproces en 
volgens 67% stimuleert het de communicatie met collega’s. Volgens ongeveer de helft van de 
medewerkers stimuleert de werkomgeving de productiviteit en vindt er meer uitwisseling 
van kennis en ervaring plaats dan voorheen. Of het kantoor ook stimuleert tot het leveren 
van werk met een hoge kwaliteit is niet duidelijk: 24% vindt van niet, 40% vindt van wel, de 
rest is neutraal. Uitgedrukt in een rapportcijfer honoreert men de ondersteuning van de 
arbeidsproductiviteit door de fysieke werkomgeving gemiddeld met een 6,7. 
 

Tabel 3.21 Perceptie van de impact op de arbeidsproductiviteit 
 

Oordeel over de volgende stellingen, in % 1 2 3 4 5 gem 
De inrichting van het gebouw werkt inspirerend 7 6 29 40 18 3,6 

Een innovatief kantoor sluit goed aan op onze 
werkprocessen 

- 13 16 54 17 3,8 

Onze werkomgeving stimuleert mijn 
productiviteit 

3 20 30 37 10 3,3 

Ons kantoor stimuleert tot het leveren van werk 
met hoge kwaliteit 

2 22 36 33 7 3,2 

Er vindt meer uitwisseling van kennis en 
ervaring plaats 

4 27 17 45 7 3,3 

Onze werkomgeving stimuleert de 
communicatie met collega’s 

2 13 18 54 13 3,6 

1 = zeer oneens; 2 = oneens; 3 = neutraal; 4 = eens; 5 = zeer eens 
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3.8 Meest positieve en negatieve aspecten 

In twee open vragen is aan het eind van de enquête gevraagd om de drie meest positieve en 
de drie meest negatieve aspecten van de nieuwe huisvesting aan te geven, toegespitst op de 
nieuwe manier van werken, de werkomgeving en het gebruik (tabel 3.22 en 3.23). Het totaal 
aantal genoemde positieve en negatieve is met 184 positief en 196 negatief ongeveer in 
evenwicht. De negatieve opmerkingen vertonen een grotere variatie dan de positieve 
opmerkingen. Kennelijk is men het over de meest positieve aspecten meer eens dan over de 
meest negatieve aspecten.  
 
 
 
 
 

Tabel 3.22 Meest positieve aspecten van de nieuwe huisvesting 
 

Meer en betere communicatie met collega’s (zowel in eigen als andere teams) 43x 
Mooie en inspirerende werkomgeving 34x 

Goede faciliteiten (algemeen, vergaderen en ICT) 27x 
Keuzevrijheid in werkplekken en manier van werken 25x 

Transparantie en openheid  24x 
Representatieve uitstraling naar externen 8x 

Flexibiliteit en dynamiek 6x 
Goede klimatologische omstandigheden 4x 

Altijd een werkplek beschikbaar 3x 
Goede bereikbaarheid 3x 

Verlaagd hiërarchie 2x 
Goede sociale controle 2x 

 
 
 
Tabel 3.23 Meest negatieve aspecten van de nieuwe huisvesting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Geluidsoverlast en problemen met concentratie/ onrustig 39x 
Te weinig opbergruimte/ Archief 19x 

Het hanteren van vaste werkplekken 14x 
Problemen met printers en ICT 13x 

Moeilijk kunnen vinden/bereiken van collega’s 13x 
Klimaat/temperatuurproblemen 10x 

Wegvallen/ vermindering sociale cohesie met name binnen teams 9x 
Niet kunnen beschikken over de gewenste werkplek of vergaderruimte 9x 

Stankoverlast i.v.m. rookruimte 8x 
Kost meer moeite om werk op te starten en af te sluiten 8x 

Geen eigen werkplek 6x 
Te kille/ onpersoonlijke werkomgeving 6x 

Niet houden aan afspraken door medewerkers over gebruik van de ruimte 5x 
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Wanneer we de opmerkingen die verschillend zijn geformuleerd maar qua inhoud erg op 
elkaar lijken, bij elkaar nemen, dan ontstaat het volgende beeld. 
 
Het meest positief scoren de volgende aspecten: 
 

1. Betere communicatie met collega’s. De omgeving werkt drempelverlagend, er is meer 
mogelijkheid tot informeel overleg en samenwerking. Er is meer communicatie 
tussen de verschillende afdelingen, waardoor men beter bekend raakt met andere 
vakgebieden, en er is een afwisselende sfeer door wisselende collega’s (totaal 43 keer 
genoemd).  

2. Mooie en inspirerende omgeving. Het kleur en materiaalgebruik wordt evenals de 
architectuur vaak genoemd als positief punt. Er is sprake van een zakelijke en 
moderne omgeving die inspireert om te werken (34 opmerkingen). 

3. Goede faciliteiten. Het verstelbare meubilair is een groot pluspunt, evenals de goede 
ICT voorzieningen, voldoende vergader- en overlegruimten en de ruime opzet van de 
werkplekken (27 opmerkingen). 

4. Keuzevrijheid. De keuzevrijheid en het wisselende gebruik van de werkplekken 
wordt vaak als positief punt genoemd, evenals de keuzevrijheid in de manier van 
werken (25 keer genoemd) 

5. Transparantie en openheid. De transparantie wordt zowel letterlijk als figuurlijk 
genoemd als positief aspect. Men vindt zowel het gebouw open en transparant, als 
ook de organisatie en de sfeer die er hangt (24 opmerkingen). 

6. Uitstraling naar externen. De nieuwe werkomgeving heeft een progressieve en 
representatieve uitstraling naar externen. Men kan mensen op een passende wijze te 
woord staan (8 opmerkingen). Ook het feit dat medewerkers worden gedwongen om 
'clean desk' te werken draagt bij aan deze positieve uitstraling. 

7. Flexibiliteit en dynamiek. Het kantoor wordt als erg flexibel en vol dynamiek ervaren 
(6 keer genoemd). 

 
Daarnaast zijn er onderwerpen, die slechts een enkele keer worden genoemd, zoals goede 
klimatologische omstandigheden (4x), altijd een werkplek beschikbaar (3x), goede 
bereikbaarheid (3x), minder hiërarchisch (2x), goede sociale controle (2x), innovatief, goed 
rookbeleid, doelmatig (allen 1x genoemd). 
 
Uit het interview met het management kwamen de volgende punten als meest positief naar 
voren: 
• Grotere gebruiksflexibiliteit, waardoor bijvoorbeeld een uitbreiding van het aantal 

medewerkers voor de huisvesting weinig kosten met zich meebrengt. 
• Mogelijkheid tot vergroten van de arbeidstevredenheid. 
• Goede faciliteiten voor samenwerking en interactie: door de openheid zijn mensen 

gemakkelijker aanspreekbaar. 
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In de beleving van de dagelijkse gebruikers scoren de volgende aspecten het meest negatief: 
 

1. Geluidsoverlast en problemen met concentratie en onrust door pratende en 
bellende collega’s, ringelende telefoons en omgevingsgeluiden. Er zijn te weinig 
concentratieplekken en door de grote openheid wordt men snel afgeleid en voelt 
men zich erg bekeken. Dit alles maakt de omgeving onrustig (39 keer genoemd). 

2. Onvoldoende opbergruimte en archief. Er is te weinig ruimte om (persoonlijke) 
spullen om te ruimen of te archiveren, er zijn geen verrijdbare ladenbloks, de locker 
is te klein en de archivering is onduidelijk (19 keer). 

3. Vast gebruik van werkplekken. Er wordt te weinig gewisseld, de 
concentratieplekken worden onjuist gebruikt en teams gaan vaak bij elkaar zitten 
(14 keer). 

4. Problemen met ICT. Niet kunnen inloggen, gedoe met pushes, telefoonsysteem en 
storingen bij printers (13 keer). 

5. Moeilijk kunnen vinden van collega’s, doordat hier moeilijk overzicht over te 
krijgen is. Men is vaak op zoek naar collega voor telefoon of overleg (13 keer). 

6. Klimaat. De klimaatbeheersing is lastig en de temperatuur wisselvallig (10 keer). 
7. Vermindering sociale cohesie doordat er meer individualistisch gewerkt wordt en er 

meer oppervlakkige contacten zijn met relatief onbekende collega’s. Eer moet meer 
moeite worden gedaan voor sociaal contact, ook binnen het team (9 keer). 

8. Niet kunnen beschikken over de gewenste werkplek of vergaderruimte. Er zijn te 
weinig cockpits, vergaderruimten, teamplekken en plekken voor persoonlijke 
gesprekken door erg wisselend ruimtegebruik (9 keer). 

9. Opstarten en afsluiten van de werkzaamheden: alles moet telkens opnieuw 
neergezet en ingesteld worden, men heeft geen eigen bureauspullen bij de hand en 
aan het einde van de dag moet alles weer worden opgeruimd (8 keer). 

10. Stankoverlast door rookruimte op 3e verdieping (8 keer). 
 
Ook hier wordt een groot aantal opmerkingen slechts een enkele maal naar voren gebracht, 
bijvoorbeeld: te kleine werkplek/cockpits (4x), steile trap tussen de derde en vierde 
verdieping (3x), gebrek aan privacy (3x), onveilige buurt (2x), onvoldoende afvalbakken, 
beschadiging aan verfwerk, schreeuwerige lifthallen, schijnopenheid, te kostbaar, en 
"hokjesgeest wordt beklemtoond in plaats van losgelaten" (allen 1x genoemd). 
 
Het management noemde in een interview de volgende twee punten van concept het meest 
zwak: 
• Verantwoording van investering: technische hoogstandjes moeten ook rendabel zijn. 
• Niet voor alle functies geschikt; wanneer je vaak hetzelfde werk doet en vaak op dezelfde 

plaats zit, kost het alleen maar tijd om ieder dag je bureau op te ruimen/ in te richten. 
 
Toppers zijn dus de verbeterde communicatie, de mooie en inspirerende omgeving, de 
openheid en transparantie, de goede faciliteiten, en de keuzevrijheid in werkplek en manier 
van werken. Minpunten zijn de geluidsoverlast en concentratieproblemen (telefoons, 
collega's, bezoekers), te weinig opbergruimte, het "vast" gebruiken van wisselwerkplekken, 
en problemen met de ICT. Ook is het lastig om collega’s te vinden, zijn er klimaatproblemen 
en is de sociale cohesie binnen de teams verminderd.  
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Dit beeld is redelijk consistent met de beoordelingen van de afzonderlijke aspecten op een 5-
puntsschaal, verlopend van 1 = zeer tevreden tot 5 = zeer ontevreden. Figuur 3.3 vat alle 
beoordelingen nog eens overzichtelijk samen. 
 
80% of meer is tevreden over:  
• Inhoud en complexiteit van het werk  
• Elektronische en telefonische bereikbaarheid 
• Geen onderscheid in werkplekken naar status 
• Clean desk 
• Architectuur, kleur en materiaalgebruik, verlichting  
• Ruimte voor formeel en informeel overleg 
• Comfort en verstelbaarheid van bureaus en bureaustoelen  
• Grootte van de werkplekken en oppervlakte van het werkblad 
• Koffie- en thee automaten 
• Kopieermachines (afstand, beschikbaarheid) 
 
20% of meer is ontevreden over: 
• Manier van leiding geven 
• Fysieke bereikbaarheid 
• Papierarm werken 
• Gestoord worden door geluiden 
• Gehoord en gezien worden 
• Geconcentreerd kunnen werken 
• Informatievoorziening 
• Archief (wijze van archiveren, hoeveelheid persoonlijke archiefruimte, 

terugvindbaarheid van documenten, gebruiksvriendelijkheid van het digitaal archief 
• Aankleding van de inrichting (b.v. met kunst) 
• Temperatuur 
• Hulp bij introductie van nieuwe software of hardware en software problemen 
 
Aspecten die ongeveer op de grens van 20% ontevredenheid zitten, zijn de werkdruk, het 
carrièreperspectief, de teamgeest, de communicatie met leidinggevenden en de organisatie 
als geheel. Ook het niet hebben van een eigen plek. de akoestiek, de zelfregulatie van het 
binnenklimaat en de mate waarin de fysieke werkomgeving telefoneren en archiveren 
ondersteunt, telt ongeveer 20% ontevreden medewerkers. 
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Figuur 3.3 Totaaloverzicht van de tevredenheid over de beoordeelde aspecten 
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Vervolg figuur 3.3  
 
Totaaloverzicht van de tevredenheid over de beoordeelde aspecten 
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Vervolg figuur 3.3 
 
Totaaloverzicht van de tevredenheid over de beoordeelde aspecten 
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3.9 Overall waardering 
 
Naast de vraag naar de drie meest positieve en negatieve aspecten zijn ook enkele stellingen 
voorgelegd, die een goede indruk geven van de overall waardering (tabel 3.24). Het 
percentage met een positief oordeel schommelt tussen de 50% (kantoor draagt bij aan het 
algemeen welzijn en werkt inspirerend) en 80% (kantoor aantrekkelijk voor klanten, 
positief imago voor onze organisatie). Relatief veel medewerkers vinden niet dat men zich 
meer verantwoordelijk is gaan voelen dan voorheen, of dat men zich meer vrij voelt in zijn 
doen en laten. 
 

Tabel 3.24 Overall waardering aan de hand van stellingen 
 

Oordeel over de volgende stellingen, in % 1 2 3 4 5 gem 
Onze werkomgeving draagt bij aan mijn algehele welzijn 2 15 30 43 9 3,4 

Onze werkomgeving biedt een prettige sfeer 1 9 14 66 9 3,7 
Ik ben trots op onze werkomgeving 1 9 20 55 15 3,7 

De inrichting van het gebouw werkt inspirerend 4 17 24 42 13 3,4 
De werkomgeving heeft geen negatieve invloed op mijn gezondheid 7 8 17 55 17 3,8 

Ik voel mij meer verantwoordelijk dan voorheen 7 37 41 13 2 2,7 
Ik voel mij meer vrij in mijn doen en laten dan voorheen 6 30 35 23 6 2,9 

Een innovatief kantoor past goed bij onze organisatie 2 2 21 54 21 3,9 
Ons kantoor is aantrekkelijk voor klanten 2 5 11 58 24 4,0 

Ons kantoor is aantrekkelijk voor sollicitanten - 5 33 45 17 3,8 
Ons kantoor is positief voor het imago van onze organisatie 2 4 14 58 22 3,9 

1 = zeer oneens; 2 = oneens; 3 = neutraal; 4 = eens; 5 = zeer eens 

 
 
a. Rapportcijfers 
In aanvulling op het oordeel over een groot aantal afzonderlijke aspecten is aan de 
medewerkers gevraagd om voor vier hoofdpunten een totaaloordeel te geven in de vorm van 
een rapportcijfer (tabel 3.25). Gemiddeld wordt bijna een zeven gescoord, ruim voldoende 
dus, maar niet echt uitgesproken goed. Er worden vrijwel geen echte onvoldoendes gegeven. 
Achten komen daarentegen vrij veel voor (figuur 3.4). Een klein aantal mensen honoreert de 
manier van werken met een negen.  
 
 

Tabel 3.25 Overall waardering in de vorm van een rapportcijfer (10-puntsschaal) 
 

 

 

 

 

* de standaard deviatie (std) geeft de gemiddelde afwijking aan van de gemiddelde score. 

 
 
 
 
 
 
 

 Oordeel Std * 
organisatie 6,9 1,0 
werkproces 6,9 0,9 

mate waarin de werkomgeving de productiviteit ondersteunt 6,7 1,4 
implementatieproces 6,5 1,1 
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Figuur 3.4 Overall waardering in de vorm van een rapportcijfer 
De getrokken lijn representeert een statistisch "normale verdeling". De daadwerkelijke beoordelingen 

wijken hier weinig van af. 
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Vergelijking oude en nieuwe situatie 
Er zijn geen rapportcijfers beschikbaar over de vorige huisvestingssituatie. Wel is in de 
enquête gevraagd om de nieuwe situatie te beoordelen in vergelijking tot de oude situatie. 
Laten we de mensen voor wie deze vergelijking niet van toepassing is buiten beschouwing, 
dan blijkt dat 77% de werksituatie in Utrecht een vooruitgang vindt ten opzichte van de 
situatie in Nieuwegein; 13% ervaart de nieuwe situatie als een verslechtering (tabel 3.26 en 
figuur 3.5). Driekwart zou niet terug willen naar een traditioneel concept, een kwart wil dat 
wel. Er is geen verschil in beoordeling tussen mannen en vrouwen, wel in relatie tot 
opleiding. Mensen met een MBO opleiding of lager willen vaker terug dan mensen met een 
wetenschappelijke opleiding. Wellicht zitten zij vaker op kantoor of hechten lager opgeleide 
mensen meer aan vaste contacten. Er is ook een verband geconstateerd tussen gebruik van 
wisselwerkplekken en overall waardering: mensen die vaak van plek wisselen willen niet 
terug en waarderen de nieuwe situatie positiever dan de oude situatie, mensen die niet of 
weinig wisselen, geven nogal eens de voorkeur aan een traditioneel concept. Gedrag en 
beleving zijn hier dus consistent. Wat oorzaak is en wat gevolg (waardering omgeving -> 
gedrag, of gedrag -> waardering omgeving), is niet goed aan te geven. Er is statistisch een 
significant verband tussen de respons op de vraag naar wel of niet terug willen naar de oude 
situatie en het totaaloordeel over de nieuwe situatie in vergelijking met de oude situatie. De 
rapportcijfers correleren eveneens significant met deze respons en ook onderling. Hieruit 
valt af te leiden dat de beoordelingen consistent zijn ingevuld. 
 
 

Tabel 3.26 Totaaloordeel in vergelijking met de oude situatie 
 

Oordeel in % Beter Gelijk Slechter n.v.t. Oordeel in % Ja Nee n.v.t. 
Situatie t.o.v. 

Nieuwegein  
incl. n.v.t 

57 8 9 26 wil terug naar traditioneel 
concept incl. n.v.t 

25 68 7 

Situatie t.o.v. 
Nieuwegein excl. n.v.t. 

77 11 13  wil terug naar traditioneel 
concept excl. n.v.t 

27 73  

 

 
Figuur 3.5 Totaaloordeel in vergelijking met de oude situatie 
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Uit de interviews komt naar voren dat nieuwkomers vaak verrast zijn over de frisse en 
moderne uitstraling van het kantoor. Sollicitanten en stagiaires zijn vaak verbaasd dat een 
dergelijk concept binnen de Belastingdienst mogelijk is. De Belastingdienst wordt nogal eens 
met grijs geassocieerd, wat gelogenstraft wordt door de huidige commerciële uitstraling. 
Door externen wordt het concept positief gewaardeerd. Toepassing van het concept heeft tot 
dusver geen negatieve gevolgen gehad op het wel of niet willen werken bij de 
Belastingdienst. Binnen de Belastingdienst zelf is het beeld meer genuanceerd. Vooral 
oudere leidinggevende zijn wat sceptischer. Ze vinden de uitstraling vrij luxe. Vooral in de 
begin van het traject waren en negatieve verwachtingen over geluidsoverlast. Door de 
veronderstelling dat een innovatief concept met wisselwerken concept goedkoper is dan een 
traditioneel concept raakten zij geïnteresseerd. Toch is voor een aantal van hen de 
werkomgeving wat te modern en te commercieel. Wel is men enthousiast over het feit dat 
het gebouw er na anderhalf jaar nog als nieuw uit ziet. 
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4 Bezettingsgraad  

 
Vanaf het moment dat Forum Flex in gebruik is genomen (mei 2002), worden door B/CFD 
elke dag bezettingsgraadmetingen gehouden. Een medewerker loopt (meestal ’s ochtends) 
een ronde door het gebouw om te noteren hoeveel en welke plekken bezet zijn. Dit heeft 
data opgeleverd over 17 maanden (mei 2002 t/m september 2003). In het kader van het 
onderhavige evaluatie onderzoek zijn deze metingen geïntensiveerd naar drie maal per dag 
(9:15u, 13:15u en 15:30u). Voorts is in deze nieuwe metingen onderscheid gemaakt in 
onbezet en tijdelijk onbezet (geen persoon aanwezig, maar slechts even weg, afleesbaar aan 
bijvoorbeeld een jasje over de stoel of een bureau vol werk). Ook is genoteerd of de deuren 
van de cockpits open of dicht zijn en is gelet op bijzondere gebeurtenissen. 
 

4.1 Bezettingsgraadmetingen over 17 maanden 
 
In de periode van mei 2002 tot september 2003 was de gemiddelde bezetting van de 
werkplekken ongeveer 20% (figuur 4.1). Dit lijkt erg laag. Als een splitsing wordt gemaakt 
tussen de individuele werkplekken zoals cockpits, open werkplekken of lounge plekken, en 
de team- en overlegruimten, dan ontstaat een ander beeld. De gemiddelde bezetting van de 
individuele werkplekken ligt rond de 50% (variërend van 40 tot 58%), de gemiddelde 
bezetting van de teamruimten rond de 15% (9 – 18%). Hierbij moet vermeld worden dat de 
teamruimten als één ruimte zijn geteld en niet per werkplek. De benutting van deze ruimten 
- gerelateerd aan de capaciteit van de ruimten - ligt dus nog lager dan gemiddeld 15%. 
Belangrijker dan de gemiddelde bezetting is de bezetting op piekmomenten, de zogenaamde 
maximale bezetting. Bij de individuele werkplekken ligt de maximale bezetting tussen de 
55% en 82%, bij de teamplekken tussen de 58% en 72%. De spreiding door het jaar heen is 
niet hoog. De maanden mei en december zijn wat minder druk dan normaal. In de perioden 
januari t/m april en september t/m november is het kantoor het drukst bezet. 
 
Kijken we naar de bezetting per dag, dan zien we dat de bezetting afneemt naarmate de week 
vordert (figuur 4.2). Maandag en woensdag zijn overleg dagen. De teamruimten hebben dan 
een hogere maximale bezetting dan de individuele ruimten (resp. 98% en 88% versus 78% en 
67%). De individuele werkplekken zijn op dinsdag het drukst bezet: zo’n 85%. De minimale 
bezetting is voor de teamruimten op alle dagen 0%. Voor de individuele werkplekken loopt 
dit van maandag t/m vrijdag af van 20 naar 7%. 
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Figuur 4.1 Bezettingsgraad per maand van mei 2002 tot en met september 2003 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 4.2 Gemiddelde, maximale en minimale bezetting per dag 

 
 

Bezettingsgraad per maand in %

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

mei
'02

juni
'02

juli
'02

aug
'02

sep
'02

okt
'02

nov
'02

dec
'02

jan
'03

feb
'03

mrt
'03

apr
'03

mei
'03

juni
'03

juli
'03

aug
'03

sep
'03

B
ez

et
tin

g 
in

 %

Gemiddelde totaal Gemiddelde individuele w erkplekken
Gemiddelde teamruimten en salon Maximaal totaal
Maximaal indivduele w erkplekken Maximaal teamruimten en salon

 
Gemiddelde, maximale en minimale bezetting per dag

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

maandag dinsdag w oensdag donderdag vrijdag

B
ez

et
tin

g 
in

 %

Totaal gemiddelde Totaal maximaal Totaal minimaal

Gemiddelde indiv. w p Maximaal indiv.w p Minimaal indiv.w p

Gemiddelde teamw p Maximaal teamw p Minimaal teamw p



4 5  F l e x e n  in  F o r u m  F l e x  

Kijken we naar de bezettingsgraad per werkplek, dan blijkt dat de cockpits op maandag en 
dinsdag altijd meer dan 50% bezet zijn geweest (figuur 4.3 - 4.5). De bezettingsgraad van de 
open werkplekken varieert van minimaal 44% op maandag tot 18% op vrijdag. De coupé 
werkplek is eigenlijk alleen favoriet op maandag en dinsdag. De loungewerkplekken worden 
gedurende de week vrijwel constant meer dan 20% bezet. De grafiek van de gemiddelde 
bezetting per dag per werkplek (figuur 4.6) laat zien dat de cockpit de hoogste gemiddelde 
bezetting heeft, gevolgd door de open werkplek en de coupé. Een mogelijke verklaring voor 
het feit dat de lounge werkplekken wat minder vaak bezet zijn dan de andere individuele 
werkplekken is, dat lounge plekken plaats bieden aan twee personen maar in de praktijk 
vaak als bezet worden beleefd bij gebruik van één persoon, waardoor er niet zo snel een 
tweede persoon aanschuift. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4.3 Gemiddelde bezetting per type werkplek en per dag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 Figuur 4.4 Minimale bezetting per type werkplek en per dag 
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Figuur 4.5 Maximale bezetting per type werkplek en per dag  
 
 

Maximale en gemiddelde bezetting per werkplek

65%
54%

38%
58%

11% 18% 15%
28% 22%

3%
18% 15%

27%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Coc
kp

it

Cou
pe

Lo
un

ge

Ope
n w

erk
ple

k

Int
ern

etp
lek

Aan
lan

dp
lek

Bibl
iot

he
ek

sa
lon

hu
isk

am
ert

afe
l

tea
m 2p

tea
m 3p

tea
m 4p

tea
m 6p

maximaal

gemiddeld

 
  
Figuur 4.6 Maximale en gemiddelde bezetting per type werkplek 
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4.2 Aanvullende bezettingsgraadmetingen over zeven dagen  
 
In week 44 en 45 van 2003 zijn op maandag en dinsdag drie maal per dag meer gedetailleerde 
metingen verricht (figuur 4.7). In deze zelfde periode is ook op een woensdag, donderdag en 
vrijdag gemeten, totaal dus over zeven dagen. De gemiddelde bezettingsgraad kwam op 52%. 
Alle teamruimten zijn hierbij als één plek zijn gerekend. De bezetting loopt gedurende deze 
week van maandag naar vrijdag af. De drukste dagdelen zijn de dinsdagmiddag en de 
maandagochtend (gemiddeld 65% bezet). De vrijdag is de rustigste dag (minimale bezetting 
28%). Om 9:15 en 13:15 is het drukker op kantoor dan om 15:30. Alleen de rookruimte en de 
serviceruimte zijn aan het einde van de dag beter bezet dan aan het begin. De zithoek was op 
de gemeten momenten steeds onbezet. De bezettingsgraad van de andere teamruimten lag 
rond de 20%. De bezettingsgraad van de cockpits, coupés, loungeplekken en open 
werkplekken lag met 40 - 80% aanzienlijk hoger. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4.7 Gemiddelde bezetting (week 44-45) per type werkplek 
 
 
Zoals gezegd is in deze periode onderscheid gemaakt in echt onbezet en tijdelijk onbezet. In 
figuur 4.8 is te zien dat vooral bij de cockpit, coupé en open werkplek de verhouding tussen 
daadwerkelijk bezet en tijdelijk bezet bijna 1:1 is. Er worden dus ongeveer evenveel plekken 
daadwerkelijk gebruikt als "gemarkeerd" als gebruikt, waarschijnlijk door mensen die op dat 
moment even van hun plek af zijn of in vergadering zitten. Waarschijnlijk bezet een groot 
deel van deze mensen op dat moment twee werkplekken. Deze situatie komt vooral op 
maandag- en dinsdagmiddag erg veel voor. Indien men daadwerkelijk de werkplek zou 
ontruimen op het moment dat men langer dan 1 uur afwezig zou zijn, zou er een geheel 
ander beeld van de bezetting van de individuele werkplekken ontstaan. 
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Deur van de cockpits
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Figuur 4.8 Verhouding tussen bezet en (tijdelijk) onbezet, per type werkplek 
 

De cockpits zijn voornamelijk bedoeld voor concentratiewerkzaamheden. De deur kan 
worden gebruikt om aan te geven in welke mate men nog gestoord kan worden. Figuur 4.9 
laat zien, dat op de meetmomenten in bijna de helft van de situaties dat de cockpit in gebruik 
is, de deur gewoon open staat; 5% houdt de deur op een kier, in de overige gevallen was de 
deur dicht. Bij het werkproces in paragraaf 2.2 heeft men aangegeven gemiddeld 44% van de 
tijd geconcentreerd te moeten werken terwijl men in 55% bij gebruik van de cockpit de deur 
gewoon open heeft staan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4.9 Deur open of dicht tijdens gebruik van de cockpits 
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Tabel 4.1 Bezettingsgraad meest bezette werkplekken (meer dan 75% bezet) 
 gemeten over zeven dagen 

 
Ruimte 

nummer functie ruimte 
totaal 
bezet 

% tijdelijk 
onbezet 

% daadwerkelijk 
bezet 

A.03.87 open werkplek 100% 48% 52% 
B.03.37 open werkplek 100% 57% 43% 
B.03.61 cockpit 100% 67% 33% 
B.03.93 open werkplek 100% 10% 90% 
B.04.91 cockpit 100% 29% 71% 
B.03.33 cockpit 95% 29% 67% 
B.03.59 cockpit 95% 43% 52% 
B.03.67 cockpit 95% 38% 57% 
B.03.69 cockpit 95% 48% 48% 
B.04.65 open werkplek 95% 38% 57% 
B.03.31 cockpit 90% 57% 33% 
B.03.38 coupe 90% 29% 62% 
B.03.41 cockpit 90% 38% 52% 

B.04.45d open werkplek 90% 33% 57% 
B.04.63 open werkplek 90% 24% 67% 
B.04.99 coupe 90% 14% 76% 

B.03.43a open werkplek 86% 43% 43% 
B.03.55 open werkplek 86% 48% 38% 
B.03.81 cockpit 86% 38% 48% 
B.03.89 cockpit 86% 38% 48% 
B.03.95 open werkplek 86% 0% 86% 

B.04.45a open werkplek 86% 33% 52% 
B.04.55 open werkplek 86% 48% 38% 
B.04.57 open werkplek 86% 57% 29% 
B.03.63 open werkplek 81% 29% 52% 
B.03.91 cockpit 81% 24% 57% 
B.04.11 cockpit 81% 43% 38% 
B.04.35 open werkplek 81% 33% 48% 
B.04.61 cockpit 81% 38% 43% 
B.04.69 cockpit 81% 33% 48% 
B.03.35 open werkplek 76% 38% 38% 
B.03.39 cockpit 76% 29% 48% 

B.03.43b open werkplek 76% 33% 43% 
B.03.64 coupe 76% 43% 33% 
B.03.65 open werkplek 76% 33% 43% 
B.04.09 cockpit 76% 33% 43% 
B.04.39 cockpit 76% 29% 48% 
B.04.67 cockpit 76% 19% 57% 
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5 Implementatieproces 

5.1 Verloop van het proces 
 
Het B/CFD is in 1997 ontstaan uit het projectbureau huisvesting in Nieuwegein. Op 1 juli 
2000 werd het startsein gegeven voor de herhuisvesting. De aanleiding voor de verhuizing 
van Nieuwegein naar Utrecht is tweeledig. De locatie en het gebouw voldeden niet meer aan 
de eisen en men zocht naar mogelijkheden om het imago van de organisatie te verbeteren, 
intern en extern. Men achtte de locatie niet representatief genoeg voor een hoofdkantoor 
van een facilitaire organisatie. Daarnaast bestond er de wens van een meer centrale locatie 
dan Nieuwegein. Het oude gebouw vertoonde de nodige gebreken. Het was te klein en de 
kleine verdiepingen en vele trappen vormden een obstakel voor de interne communicatie. 
Al snel ontstond het idee dat het nieuwe hoofdkantoor een toonzaal voor de gehele 
Belastingdienst zou moeten zijn, met nieuwe manieren van werken en gebruik van moderne 
informatie- en communicatie technologie. Medewerkers moesten weer trots zijn op de 
organisatie. De toonzaal functie moest niet alleen puur fysiek vorm krijgen, maar ook in de 
vorm van flexwerken, al was de invulling hiervan nog niet helemaal duidelijk. Een toonzaal 
betekent dat je laat zien waarvoor je staat en wat de mogelijkheden zijn voor moderne 
huisvesting. Het gebouw moet laten zien wat er allemaal kan: goede bereikbaarheid, 
gemakkelijke interne verplaatsingen, snel kunnen inloggen, een goed werkend (op termijn 
digitaal) archief. De toonzaalfunctie houdt ook in dat de effecten van de huisvesting op de 
organisatie en haar medewerkers zichtbaar worden gemaakt, opdat men er van kan leren 
voor de advisering over de huisvesting van andere vestigingen. Wie organisatiegericht 
huisvesten voorstaat, moet dat ook zelf waarmaken: ‘practice what you preach’. Het 
flexwerken werd in die tijd al door B/CFD als concept 'verkocht'. Klanten vonden het 
ongeloofwaardig, omdat B/CFD zelf geen ervaring had met flexwerken en het fenomeen 
slechts kende uit de literatuur. Door toepassen van dit concept op het hoofdkantoor zou men 
zelf ervaring kunnen opdoen. Een eigen innovatief gebouw zou vanzelf interesse opwekken 
voor het concept. 
 
Er is begonnen met het opstellen van criteria opgesteld voor de keuze van de locatie. 
Trefwoorden zijn: goede bereikbaarheid, centrale ligging, voldoende parkeermogelijkheid 
en dicht bij een NS-station. Vervolgens is een zoekopdracht gegeven aan 
Rijksgebouwendienst, die een aantal mogelijkheden aandroeg. Al vrij snel kwam de locatie 
aan de Tiberdreef naar voren, waar net gestart was met de bouw van een kantoorgebouw. 
Een pluspunt was de 14 meter vrije overspanning van het gebouw. Dit was vooraf geen 
voorwaarde bij de zoektocht naar een gebouw, maar was wel erg gunstig voor de flexibiliteit. 
 
De keuze voor de interieurarchitecten viel op Mathieu Bruls, op basis van een voorselectie 
door de Rijksgebouwendienst. De interieurarchitect kreeg als opdracht om het pand in te 
richten volgens de laatste normen van flexwerkplekken. Samen met een extern ingehuurde 
projectleider ging de architect aan de slag met het ontwerp van het interieur. Zij bespraken 
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hun voorstellen met enkele medewerkers in het gebouw, die aangewezen waren als 
contactpersonen. Men concludeerde dat onvoldoende duidelijk was of flexwerken wel goed 
aansloot bij de toenmalige opvattingen en de organisatie. Er werd besloten om advies in te 
winnen bij Veldhoen + Company, een bedrijf dat veel ervaring heeft met het implementeren 
van innovatieve kantoren.  
 
B/CFD werd door Veldhoen + Company overtuigd van de noodzaak van een 
organisatieonderzoek. Nieuwe huisvesting met flexwerken gaat immers verder dan alleen 
een fysieke component. Het gaat ook om een andere manier van werken en denken. Dit 
vereist een andere attitude. Dit leidde tot het besef dat er nogal wat overhoop wordt gehaald. 
Er kwam een discussie op gang of dat wel alle moeite waard was. Binnen de organisatie 
bestond weinig overeenstemming. Er heerste grote onduidelijkheid waarover nu precies 
gesproken werd en hoe flexwerken er concreet uitziet. Om hierover meer duidelijkheid te 
krijgen, is de staf en de voorbereidingsgroep met medewerkers van alle afdelingen per bus 
naar Maastricht gereden om het kantoor van Veldhoen + Company te bezichtigen. De reis en 
het bezoek vormden een omslagpunt. Men kon met eigen ogen zien wat organisatiegericht 
huisvesten betekent. Op dat moment (26 maart 2001) werd besloten om door te gaan met 
organisatiegericht huisvesten. Vervolgens zijn door Veldhoen + Company enquêtes en 
interviews onder de medewerkers gehouden. Op basis hiervan is een vlekkenplan gemaakt. 
Dit was een erg nuttige fase, maar ook een moeizaam en taai proces. De verbouwing en 
aanpassing van het gebouw hebben dan langer geduurd dan aanvankelijk gepland, met name 
door het niet snel helder krijgen van de organisatie. Maar ook allerlei bouwkundige zaken 
hebben voor vertraging gezorgd, zoals de levering van inbouwpakketten die niet 
overeenkwamen met de bij de flexibele inrichting benodigde luchtapparatuur. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Figuur 5.1  Verloop van het proces in de tijd  
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Ruimteplanning 
Het berekenen van het aantal benodigde werkplekken was niet eenvoudig. 
Bezettingsgraadmetingen in het oude pand kwamen uit op een bezetting van gemiddeld 
49%, met piekbezettingen tot 72%. Er heerste een gevoel van drukte (‘vol gevoel’). Op basis 
van deze gegevens is er een voorstel voor het ontwerp gemaakt. De opdracht aan de architect 
bevatte geen voorwaarden voor de verhouding tussen open en gesloten werkplekken. Men 
ging er van uit dat de architect op basis van het aantal medewerkers en hun activiteiten in 
staat zou zijn het kantoor in te richten volgens het concept van flexwerken. In de 
ontwerpfase vond er een reorganisatie plaats, waardoor een hele middenlaag werd 
weggesneden die centraal in de organisatie geplaatst diende te worden. Dit had als gevolg dat 
de eisen tijdens de bouw werden aangepast op een groter aantal medewerkers dan 
aanvankelijk was gepland. Dit probleem werd opgelost door de frequentie van aanwezigheid 
in het gebouw te verlagen. Dit leek geen probleem, omdat de mensen die bijgeplaatst 
moesten worden, afkomstig waren uit de periferie en slechts behoefte hadden aan een 
aanlandplaats. In de gebruiksfase is het er veeleer een gevoel dat het gebouw vrij leeg is, 
waardoor de noodzaak van wisselwerken afneemt. Oorspronkelijk was het ook de bedoeling 
om naast het kantoor een modern vergadercentrum voor de gehele Belastingdienst  te 
vestigen. Door bezuinigingen is dit allemaal niet doorgegaan, waardoor het concept is 
uitgekleed. 
 
Het kantoor als ontmoetingsplaats 
Aanvankelijk was het idee om een vleugel te bestemmen voor voornamelijk ‘aanlanders’, 
waar een uitwisseling plaats zou moeten vinden tussen de mensen van buiten en de mensen 
van binnen. Ook voor de rest van het gebouw was het achterliggende idee dat het 
hoofdkantoor als meetingpoint zou fungeren voor alle medewerkers, een van de reden om 
zich te vestigen naast NS station. In de praktijk blijken de medewerkers echter niet bereid 
zijn hiervoor lang te reizen. In de woorden van een van de respondenten: "Wie reist gaat er 
nou drie keer in de week vanuit Groningen naar Utrecht als hij ook in Groningen een 
werkplek heeft?" De verwachting dat, als er eenmaal een mooi pand neergezet was, de 
mensen ook wel zouden komen, bleek niet uit te komen.  
Ideeën als samen als team enkele dagen op het hoofdkantoor werken, kwamen evenmin uit 
de verf. Door de behoefte aan goede communicatie laaide er ook een discussie op over het 
trappenhuis, dat als een barrière werd gezien. De architect heeft daarom gekozen voor een 
open trap met brede en diepe treden, Daardoor zijn de verdiepingen wederzijds zichtbaar, 
terwijl de treden uitnodigen tot even blijven staan voor een kort gesprek. Volgens het 
management werkt dit goed.  
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Figuur 5.2  Een open trap als verbinding tussen de verdiepingen 
 
 
 
Informatie, communicatie en participatie 
Bij de voorbereiding van de verhuizing zijn veel medewerkers betrokken geweest. Er zijn 
diverse werkgroepen ingesteld rond thema's zoals ICT, informatievoorzieningen, nieuwe 
manier van werken, en facilities. In het begin waren verschillende medewerkers vrij negatief 
gevoel over het concept. Het managementteam heeft het bij de invoering van het concept 
hard gespeeld: wie zich niet kan vinden in het concept moet maar een andere baan zoeken. 
Men wilde het concept hoe dan ook doorzetten vanwege de verwachting van een betere 
communicatie. Er zijn inderdaad enkele mensen vertrokken, maar over het algemeen 
reageerden de medewerkers enthousiast. Tussentijdse resultaten zijn gepresenteerd in 
werkoverleg bijeenkomsten. Het bleek dat veel mensen het moeilijk vonden om het 
ontwerp van de architect te beoordelen. Op de eerste werkdag na de in gebruik name zijn 
workshops gehouden over het gebruik. Er is relatief weinig voorlichting geweest over het feit 
dat men zelf op zoek moest naar een plek. De medewerkers gingen hier echter goed mee om. 
 
Al vrij snel na de verhuizing bleek dat er toch te weinig communicatie was geweest. De 
medewerkers voelden zich niet goed voorbereid op wat hen te wachten stond en wisten niet 
goed wat ze moesten doen. Er werden onvoldoende aanwijzingen gegeven hoe de 
verschillende ruimten gebruikt moesten worden. Na drie maanden werd het pand al 
verkeerd gebruikt en stak de gewoonte de kop op om zich steeds op dezelfde plaats te 
nestelen. De lage bezettingsgraad laat dat ook toe.  
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5.2 Tevredenheid van de medewerkers over het proces 
Uit de enquête onder de medewerkers blijkt dat driekwart van de medewerkers informatie 
over het implementatieproces belangrijk vindt. Slechts een op de drie is hier tevreden over 
(tabel 5.1). Eigen betrokkenheid in het proces vindt slechts een kwart belangrijk; 44% is 
tevreden over de gelegenheid tot eigen inbreng. Twee op de drie medewerkers is bekend met 
de doelstellingen van het concept. Een derde heeft voldoende informatie over het behalen 
hiervan. Meer dan de helft heeft dit onvoldoende. De resultaten van het onderhavige 
evaluatie onderzoek kunnen gedeeltelijk in deze omissie voorzien (zie ook hoofdstuk 6). Als 
geheel wordt het implementatieproces met rapportcijfer 6,5 gehonoreerd, een magere 
voldoende. De rapportcijfers lopen uiteen van minimaal een 3 tot maximaal een 9.  

 
 

Tabel 5.1  Oordeel over diverse procesaspecten 
 

Oordeel in % ja deels nee n.v.t 
Bekendheid met doelstellingen 66 28 7  

Voldoende informatie over behalen van doelstellingen 7 38 55  
Belang informatie over proces 72 16 12  

Belang betrokkenheid bij het proces 25 42 32  
Informatie voldoende gedurende proces 33 36 14 17 

Voldoende gelegenheid eigen inbreng 44 24 9 23 
Rekening houden met eigen inbreng 21 32 14 34 

Gelegenheid eigen inbreng ideeën voor verbetering 41 40 17  
Eigen betrokkenheid bij ontwikkeling concept 16 11 53 19 
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6 Reflectie, conclusie en aanbevelingen 

6.1 Bevindingen 
 
Overall waardering positief  
Samenvattend kunnen we uit de vragenlijsten bij de medewerkers concluderen dat het 
nieuwe kantoor aan de Tiberdreef op veel aspecten positief wordt gewaardeerd. Vooral de 
verbeterde communicatie, de architectuur van gebouw en inrichting, het comfort en de 
verstelbaarheid van bureaus en stoelen en de faciliteiten voor formeel en informeel overleg 
worden zeer gewaardeerd. Andere pluspunten zijn de telefonische en elektronische 
bereikbaarheid, de grootte van de werkplekken en het werkblad van de bureaus, de koffie- en 
thee automaten, de kopieermachines en de openheid en transparantie van het gebouw. De 
meerderheid vindt het kantoor aantrekkelijk voor klanten en sollicitanten en positief voor 
het imago van de organisatie. Alles bij elkaar genomen vindt 77% voor wie dat van 
toepassing is, de nieuwe situatie in Utrecht beter dan de vorige situatie in Nieuwegein. 
Driekwart zou dan ook niet terug willen. Een kwart wil dat wel. Het is niet helemaal 
duidelijk hoe zwaar het nieuwe kantoorconcept mee weegt in deze terugkeerwens en wat de 
invloed is van andere factoren zoals een grotere reisafstand naar Utrecht in vergelijking met 
Nieuwegein of veranderingen in de organisatie. 
 
Minpunten: aankleding, gebrek aan privacy en geluidsoverlast 
Over de aankleding met b.v. kunst is bijna 30% niet erg tevreden. Relatief veel medewerkers 
zijn ontevreden over de auditieve privacy. Men heeft last van geluidsoverlast van pratende 
en telefonerende collega's. Door de grote mate van openheid en de beperkte beschikbaarheid 
van concentratie werkplekken heeft ruim een kwart regelmatig problemen om zich te 
concentreren. Ook is er lichte onvrede over het gebrek aan privacy omdat men door iedereen 
gezien en gehoord wordt.  
 
Wisselwerken 
Het opgeven van de eigen werkplek is voor de meeste medewerkers geen groot probleem. De 
keuzevrijheid in werkplek wordt over het algemeen positief gewaardeerd. Het feit dat er qua 
werkplek geen onderscheid wordt gemaakt in status wordt door 85% gewaardeerd; 15% 
beoordeelt dit als neutraal en niemand is hierover ontevreden. Niettemin is ongeveer 1 op de 
5 medewerkers ontevreden over het niet kunnen beschikken over een eigen plek, terwijl 
13% moeite heeft met het delen van werkplekken. Hoewel de communicatie over het 
algemeen positief wordt gewaardeerd, is er ook enige onvrede over het verlies aan sociale 
contacten binnen de teams, doordat mensen niet meer als vanzelfsprekend bij elkaar zitten. 
Mede door de ruime beschikbaarheid van werkplekken wordt er relatief weinig gewisseld: 
gemiddeld 0,7 keer per dag en vrijwel altijd binnen de eigen zone. Hoger opgeleiden, 
leidinggevenden en beleidsmedewerkers wisselen het meest frequent. Secretarieel en 
administratief medewerkers zitten vrijwel altijd op dezelfde werkplek. Door het 
wisselwerken is er enige onvrede over de fysieke bereikbaarheid van collega's. Deze zijn iets 
minder gemakkelijk te vinden.  
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Archief en ICT 
Een bron van ontevredenheid is het archief. Ca. 40% vindt de hoeveelheid persoonlijke 
archiefruimte onvoldoende en een vijfde tot een kwart is ontevreden over de wijze van 
archiveren, de terugvindbaarheid van documenten en de gebruiksvriendelijkheid van het 
digitale archief. Een op de drie medewerkers is ontevreden over het papierarm werken. Ook 
de toegankelijkheid van documenten zoals vakbladen scoort matig. De ICT-faciliteiten 
worden positief gewaardeerd. Niettemin zijn er ook geregeld problemen met inloggen of 
storingen van printers. Over de hulp bij hard- en software problemen en bij de introductie 
van nieuwe software is een op de drie medewerkers ontevreden.  
 
Binnenklimaat 
De beleving van het binnenklimaat geeft een genuanceerd beeld. Ruim eenderde (36%) is 
ontevreden over de temperatuur; 19% is ontevreden over de ventilatie, 16% over de 
luchtkwaliteit. Over daglicht en kunstlicht is daarentegen een grote meerderheid tevreden.  

 
Gezondheidseffecten 
Uit de onderzoeksdata blijkt niet dat Forum Flex grote gezondheidsrisico's met zich 
meebrengt. Voor zover er gezondheidsklachten zijn, worden deze in beperkte mate 
veroorzaakt door het huisvestingsconcept en andere fysieke omgevingsfactoren. Hoewel 
40% van de respondenten op de enquête zich de afgelopen maanden wel een keer ziek heeft 
gemeld, denkt 88% dat ziek zijn zelden iets te maken heeft met het gebouw. Het merendeel 
van de respondenten geeft aan dat het veilig en prettig werken is in het gebouw aan de 
Tiberdreef. Een cijfermatige vergelijking met de oude situatie in Nieuwegein is helaas niet te 
maken, omdat vooraf aan de verhuizing geen nulmeting is gehouden. In de enquête geeft 
driekwart van de medewerkers aan geen verschil in gezondheidsbeleving te ervaren. De 
minderheid die wel een verschil ervaart, noemt zowel redenen in het voordeel van 
Tiberdreef (transparant, ruimtelijk, vrolijke kleuren) als in het nadeel van Tiberdreef 
(geluidsoverlast, sociale cohesie, grotere reisafstand). 
 
Meest voorkomende klachten in de aanvullende enquête naar gezondheid zijn thermische 
onbehaaglijkheid, verkoudheid en schouder-, pols-, arm- of RSI klachten. Ook hoofdpijn, 
geïrriteerde ogen en rugklachten komen soms voor. Als gebouwgerelateerde oorzaken 
worden genoemd: het binnenklimaat, langdurig beeldschermwerk, soms ook het meubilair, 
en zeer af en toe de openheid en dichtheid van werkplekken. Soortgelijke knelpunten zijn 
naar voren gekomen in het RI&E onderzoek van september 2003. De belangrijkste 
onderlinge verbanden tussen gezondheidsklachten zijn die tussen rugklachten en moeheid, 
RSI klachten en thermische onbehaaglijkheid, verkoudheid en geïrriteerde ogen, en 
rugklachten en thermische onbehaaglijkheid. Zowel uit de enquête als uit de RI&E blijkt dat 
vrouwen relatief vaker last hebben van thermische onbehaaglijkheid dan mannen. Jongere 
respondenten hebben relatief minder last van hoofdpijn en geïrriteerde ogen dan oudere 
medewerkers. Medewerkers die vaker aanwezig zijn op de Tiberdreef hebben iets meer last 
van geïrriteerde ogen, waarschijnlijk door de aard van het werk (veel computergebruik). 
 
Imago 
Volgens de medewerkers draagt Forum Flex positief bij aan het imago van B/CFD en vervult 
het kantoor een voorbeeldfunctie voor de Belastingdienst. Ruim driekwart van de 
medewerkers vindt de huisvesting aan de Tiberdreef wervend voor sollicitanten en 
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aantrekkelijk voor bezoekers en klanten. De huisvesting is een prima visitekaartje voor de 
organisatie en draagt volgens twee op de drie medewerkers positief bij aan de 
advieswerkzaamheden. Driekwart van de respondenten heeft geen uitgesproken mening 
over bekendheid bij het publiek en aandacht in de media. De rest is in meerderheid van 
mening dat Forum Flex niet echt bekend is bij het publiek en niet geregeld aandacht trekt 
van de media. Een enkeling merkt op dat het imago van B/CFD geschaad kan worden door 
de luxueuze en kostbare uitstraling, zeker in het licht van alle bezuinigingen. Maar over het 
algemeen wordt de huisvesting gezien als een uitstekend middel in de PR om de organisatie 
op de kaart te zetten en het huisvestingsconcept breder uit te dragen binnen de overheid.  
 
Bezettingsgraad 
Het ruimtegebruik verschilt sterk in de tijd. De gemiddelde werkplekbezetting is slechts 
20%, maar uitsplitsing naar teamruimten en individuele werkplekken geeft een heel ander 
beeld. Teamruimten zijn relatief laag bezet (gemiddeld 15%, piekbezettingen tot ca 70%), 
individuele werkplekken redelijk hoog (gemiddeld 50%, piekbezettingen oplopend tot 
boven de 80%). Vooral de maandag en dinsdag zijn drukke dagen. Vrijdag is de rustigste dag. 
Cockpits blijken erg populair. Ondanks de behoefte aan concentratie staat in bijna de helft 
van de gevallen de deur gewoon open.  
 
Gepercipieerde arbeidsproductiviteit 
Het is lastig om aan te geven wat dit alles betekent voor de arbeidsproductiviteit. Harde 
cijfers zijn niet beschikbaar. In de beleving van de medewerkers worden bureauwerk, 
formeel en informeel overleg en printen en faxen goed gefaciliteerd, maar is de 
ondersteuning van activiteiten zoals telefoneren en archiveren niet optimaal. Als geheel 
vindt 73% dat de omgeving goed aansluit op het huidige werkproces en volgens 67% 
stimuleert de omgeving communicatie met collega's. Uitgedrukt in een rapportcijfer scoort 
de mate waarin de werkomgeving de arbeidsproductiviteit ondersteunt gemiddeld een 6,7.  
 
Implementatieproces 
Over de informatie en participatie tijdens de voorbereiding en implementatie van het 
concept is de meerderheid tevreden. Tweederde is goed bekend met de doelstellingen en 28% 
is hiermee deels bekend. Informatie over het proces wordt door velen belangrijker gevonden 
dan eigen betrokkenheid. Een op de drie vindt dat er onvoldoende informatie is geweest. 
Slechts 9% vindt dat er onvoldoende gelegenheid tot eigen inbreng is geweest, terwijl 14% 
aangeeft dat onvoldoende rekening is gehouden met de inbreng van de medewerkers. 
 
Waardering van de organisatie en het werk 
De tevredenheid over de organisatie en het werk zelf geeft een genuanceerd beeld. De 
organisatie als geheel wordt als vrij dynamisch en progressief ervaren. De meerderheid is 
positief over de collega's, de teamgeest, de inhoud van het werk en formeel en informeel 
overleg. De keuzevrijheid in werktijd en werkwijze en de mogelijkheden tot thuis werken 
worden eveneens gewaardeerd. Daar staat tegenover dat 20% of meer ontevreden is over de 
organisatie als geheel, de informatievoorziening en het carrière perspectief. Over de manier 
van leiding geven is zelfs ruim 40% niet erg tevreden. Afspraken over roken, eten en clean 
desk worden daarentegen wél gewaardeerd. Als geheel komt het gemiddelde rapportcijfer 
voor de organisatie en de werkprocessen op een 6,9. 
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6.2 Terugkoppeling naar de doelstellingen 
 
De belangrijkste doelstellingen van het nieuwe concept zijn het vervullen van een 
voorbeeldfunctie ('toonzaal'), een goede facilitering van andere wijzen van werken en 
klantgerichtheid, betere communicatie en samenwerking, boeien en binden van 
medewerkers door een hoge arbeidssatisfactie, verbetering van de bereikbaarheid van de 
medewerkers, en een positief imago. Een belangrijke vraag is uiteraard, in welke mate deze 
doelstellingen daadwerkelijk gehaald zijn.  
 
Toonzaal 
Over de toonzaalfunctie valt op grond van de onderhavige evaluatie niet zoveel te zeggen, 
omdat het onderzoek hier niet echt op gericht is geweest. Uit de interviews blijkt wel dat 
men de eigen huisvesting als voorbeeld gebruikt in de advisering naar klanten. Met de 
groepsraad is afgesproken dat alle huisvestingsprogramma’s van de komende vijf jaar getoetst 
moeten worden op flexibel werken. Forum Flex heeft in dat kader inderdaad een 
voorbeeldfunctie. Er is een eind gekomen aan het vanzelfsprekend toepassen van een 
bepaalde norm. Aan de klant wordt duidelijk gemaakt dat niet alles uit het hoofdkantoor 
voor hen van toepassing hoeft te zijn.  
 
Faciliteren van een nieuwe wijze van werken 
De nieuwe wijze van werken - flexibel, met een grote mate van vrijheid in werkplek, 
werktijd en wijze van werken - lijkt goed te worden gefaciliteerd. Over het algemeen worden 
de functionaliteit van de werkomgeving en de faciliteiten positief gewaardeerd. Er zijn ruim 
voldoende werkplekken, eerder te veel dan te weinig. Piekbezettingen vormen zelden een 
probleem. Af en toe is er een tekort aan vergaderfaciliteiten voor grotere groepen (10 
personen of meer). De telefonische en elektronische bereikbaarheid wordt positief 
gewaardeerd. Wel zijn er soms klachten over de fysieke bereikbaarheid en zijn collega's soms 
lastig te vinden. De oorspronkelijke telefoonnissen - bedoeld voor meer vertrouwelijke 
gesprekken en om te voorkomen dat collega's worden afgeleid - worden nauwelijks gebruikt. 
Men gebruikt daarvoor eerder een cockpit. De onvrede over geluidsoverlast, problemen met 
geconcentreerd werken door te veel afleiding en het gebrek aan auditieve en visuele privacy 
is een belangrijk punt van aandacht. Dit heeft een negatieve impact op de arbeidssatisfactie 
en wellicht ook op de arbeidsproductiviteit.  
 
Een heikel punt is het archief. Veel medewerkers hebben moeite met de nieuwe wijze van 
archiveren en papierarm werken. Illustratief is, dat een van de managers twee dagen voor 
een vergadering alle relevante documenten laat uitprinten. Hetzelfde geldt voor zijn mails. 
Met de hand gemaakte aantekeningen op dit soort documenten worden later door de 
secretariaat uitgetypt. Ook op ICT gebied zijn er nog minpunten. Medewerkers van de 
rayonkantoren hebben moeizaam toegang tot documenten. Thuis digitaal ophalen van 
documenten stuit op problemen door het strenge veiligheidsprotocol. Ook de hulp bij hard- 
en software problemen is niet optimaal.  
 
Communicatie 
De communicatie lijkt inderdaad verbeterd. In het oude gebouw vormden de kleine 
verdiepingen, de vele trappen en de gesloten indeling (cellenkantoor met voornamelijk 2-
persoonskamers) een obstakel voor een goede communicatie. De nieuwe situatie is veel 
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opener en transparanter. De mensen zitten op twee vloeren bij elkaar en de open en ruim 
gedimensioneerde trap zorgt voor een adequate verbinding tussen de verdiepingen. Het 
wisselwerken geeft een zekere dynamiek, maar doorbreekt ook de hechte contacten binnen 
de teams. Niet alles blijkt te werken. Een voorbeeld is de ruimte bij het koffiezetapparaat. 
Deze was oorspronkelijk ook bedoeld voor informele samenkomsten zoals verjaardagen. Dit 
gaf echter te veel overlast voor de mensen die hier dicht bij werken. Daarom is het 
gezamenlijk koffie drinken weer verplaatst naar de kantine, met als nadeel tijdverlies door 
heen en weer lopen en langer blijven hangen. 
 
Boeien en binden van personeel en klanten 
Het feit dat de meerderheid de nieuwe situatie beter vindt dan de vorige situatie en niet terug 
wil, geeft aan dat ook de toenmalige doelstelling van boeien en binden van personeel voor 
een belangrijk deel gehaald is. De medewerkers zijn enthousiast over de mooie en 
professionele werkomgeving. Sommigen vinden de omgeving te zakelijk en steriel en missen 
aankleding met bijvoorbeeld kunst. Een risicofactor is de geluidsoverlast en de vele afleiding, 
waardoor sommige mensen zich regelmatig moeilijk kunnen concentreren. Ook het gebrek 
aan privacy kan op den duur afbreuk doen aan de positieve waardering. Blijkens de 
interviews reageren stagiaires, sollicitanten en klanten doorgaans enthousiast op de nieuwe 
omgeving. Dit duidt op een positief imago.  
 
Kosten 
Kostenreductie is geen doelstelling geweest. Wel is uiteraard gelet op de kosten, met als 
uitgangspunt dat een innovatief concept niet duurder zou mogen uitpakken dan een meer 
traditioneel concept. Omdat dit aspect geen prioriteit had en een betrouwbare en valide 
kostenanalyse erg arbeidsintensief is, is het kostenaspect buiten de onderhavige evaluatie 
gehouden. Uit een interne rekenexercitie door de Belastingdienst kwam naar voren, dat de 
nieuwe situatie niet duurder is dan andere huisvestingsprojecten van de Belastingdienst. Op 
onderdelen is het concept wel relatief duur, met name wat betreft de inrichting. Uit een 
exercitie van Berenschot Osborne (Schoonhoven, 2003) is gebleken dat de kosten per 
medewerker lager liggen dan in andere innovatieve kantoren.  
 
 

6.3 Vergelijking met andere innovatieve projecten 
 
Omdat in andere evaluaties vaak andere vragen worden gesteld, is het lastig de resultaten van 
de evaluatie van het B/CFD daarmee te vergelijken. Voor zover dat wél mogelijk is, scoort de 
B/CFD behoorlijk positief. Tabel 6.1 geeft het percentage dat liever terug wil naar de oude 
situatie (vaste werkplekken) voor acht projecten. B/CFD komt qua waardering op de derde 
plaats. Het meest positief scoort project 1 (regiokantoor Breda van ABN AMRO). Mede door 
organisatorische veranderingen is men het flexwerken hier echter weer aan het terugdraaien. 
Qua ondersteuning van de productiviteit scoort de werkomgeving van B/CFD met een 
gemiddelde van 6,7 net iets lager dan de Kamer van Koophandel in Rotterdam (gemiddeld 
6,9; bron: Van der Voordt en Volker, 2003) en DynamischKantoor Haarlem (project 6, 
nieuwe situatie, eerste nameting 6,5, tweede nameting 6,9; oude situatie, traditioneel: 7,5; 
bron: Vos, 1997-1999; Vos en Van der Voordt, 2000). 
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Tabel 6.1  Percentage mensen dat liever terugkeert naar de oude situatie 
 

 Zou terug willen Zou niet terug willen 
B/CFD 27% 73% 

Kamer van Koophandel 24% 76% 
Project 1 17% 83% 
Project 2 

Totaal 
Afdeling 1 
Afdeling 2 

 
41% 
57% 
27% 

 
54% 
33% 
68% 

Project 3 32% 59% 
Project 4 78% 22% 
Project 5 

Totaal 
Mensen met een vaste plek 

Mensen met een flexplek 

 
41% 
36% 
43% 

 
53% 
50% 
54% 

Project 6 
Eerste nameting 

Tweede nameting 

 
38% 
43% 

 
52% 
35% 

Bron: Van der Voordt en Van Meel (2002); KvK en B/CFD toegevoegd  

 
Ten aanzien van de positieve en minder gewaardeerde aspecten zijn de resultaten van B/CFD 
vergelijkbaar met ervaringen in eerdere geëvalueerde projecten. Ook elders zijn veel mensen 
positief over de aantrekkelijke vormgeving en inrichting, de geavanceerde ICT, de grotere 
vrijheid in het kiezen van de werkplek en de verbeterde communicatie (Van der Voordt, 
2003). Tegelijkertijd zijn er veel klachten over het gebrek aan privacy en de vele prikkels die 
op mensen afkomen. Daardoor wordt men vaak afgeleid en kan men minder goed 
geconcentreerd werken. De grotere openheid en transparantie van innovatieve kantoren 
blijken ambivalente reacties op te roepen. Enerzijds wordt openheid gewaardeerd vanwege 
het ruimtelijke gevoel en de gemakkelijke contacten. Anderzijds geeft openheid aanleiding 
tot klachten over gebrek aan privacy en te veel afleiding. De geringere mogelijkheden tot 
uiting geven aan status, identiteit en personalisatie van de werkplek zijn ook in andere 
projecten minder gewaardeerde kenmerken van flexibel werken, maar worden als minder 
belangrijk ervaren dan het gebrek aan privacy en de vele afleiding. Goed werkende 
technologie, gunstige condities voor zowel sociale interactie als voor geconcentreerd kunnen 
werken, en een juiste verhouding tussen aantal werknemers en aantal werkplekken blijken 
cruciaal. Een zorgvuldig implementatieproces, commitment van het management, een 
enthousiaste trekker, heldere communicatielijnen en besluitvormingsprocessen, en een 
goede balans tussen top down en bottom up blijken eveneens belangrijk. Los van het 
kantoorconcept zijn een aangenaam binnenklimaat, zelf controle kunnen uitoefenen op de 
omgeving en goede ondersteunende faciliteiten belangrijke factoren in de arbeidssatisfactie. 
 
In eerdere evaluaties naar voren gekomen pluspunten van flexibel werken voor de 
arbeidsproductiviteit zijn ook bij B/CFD naar voren gekomen: bewuster omgaan met de 
werkomgeving, verbeterde communicatie waardoor collega’s onderling gemakkelijker 
kennis uitwisselen en kennis aan elkaar overdragen, de mogelijkheid om uit te wijken naar 
een concentratiecel of thuis te werken, en professionele technologische infrastructuur (snelle 
computers, internet en intranet, geavanceerde telefoons). Minpunten zijn tijdverlies door 
vaker moeten inloggen en zoeken naar informatie, concentratieverlies door te veel afleiding, 
steeds opnieuw moeten acclimatiseren, en problemen met ICT (haperende technologie, 
aansluitproblemen, niet kunnen omgaan met een digitaal archief).  
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6.4 Leerpunten  
 
Een belangrijke les uit deze case is dat mensen prima in staat blijken om flexibel te werken. 
Over het algemeen zijn de medewerkers van B/CFD goed te spreken over de functionaliteit 
en de belevingskwaliteit van Forum Flex. Een minpunt is het gebrek aan privacy, auditief en 
visueel, en in samenhang hiermee de afleiding en moeilijk geconcentreerd kunnen werken. 
Andere gevoelige punten zijn het archief en de onvrede over onvoldoende hulp bij hard- en 
softwareproblemen.  
 
Het probleem van afleiding in een open kantooromgeving is ook in veel andere innovatieve 
kantoren geconstateerd. Hoewel de aanwezigheid van cockpits in vergelijking met de 
kantoortuinen uit de jaren zeventig een belangrijke verbetering is, blijft een deel van het 
personeel moeite houden met de grote mate van openheid. Dit is en blijft een belangrijk 
aandachtspunt. Verbeteringen kunnen gevonden worden in organisatorische maatregelen 
en in bouwkundige aanpassingen. Om de geluidsoverlast terug te dringen, valt te denken aan 
een combinatie van akoestische maatregelen, de speciale telefoonplekken weer in ere 
herstellen en striktere gedragsregels toepassen voor het gebruik van het nieuwe kantoor. 
Door elkaar meer aan te spreken op geluidsoverlast en een adequater gebruik van de cockpits 
voor geconcentreerd werk en telefoneren is al veel gewonnen. Naast het individueel 
aanspreken van elkaar kan dit punt onderwerp van discussie zijn voor het werkoverleg. Een 
andere overweging is om het gebruik van de cockpits preciezer in beeld te brengen, om te 
zien of er wellicht cockpits bij moeten komen, tegen inlevering van enkele open 
werkplekken. Daarbij moet goed in de gaten worden gehouden dat het concept niet 
verwatert. De noodzaak van het continu toezien op een goed gebruik van de omgeving is niet 
alleen een leerpunt voor de Tiberdreef, maar ook voor projecten waar B/CFD een 
adviserende rol vervult. Er wordt te makkelijk gedacht dat informatie in de vorm van een 
brochure volstaat. Mensen zijn echter niet gewend aan flexwerken, zoals bijvoorbeeld blijkt 
uit het gebruik van de concentratieplekken. Men moet hier ongestoord kunnen werken. 
Toch laten de gebruikers vaak de deur open staan en lopen er voortdurend collega's binnen.  
 
Mogelijke maatregelen ter verbetering van het archief zijn hernieuwde voorlichting over het 
werken met een digitaal archief, verheldering van de archiefstructuur en meer ruimte voor 
persoonlijke spullen. Een optie voor de toekomst is draadloos werken en werken met PDA's, 
zodat men nóg gemakkelijker plaatsonafhankelijk kan werken. In reactie op het relatief hoge 
percentage dat niet helemaal tevreden is met de inrichting valt het aan te bevelen om nog 
eens uit te leggen waarom niet gekozen is voor aankleding van het kantoor met planten, 
kunst en privé attributen.  
 
Door het ruime aanbod aan werkplekken is de noodzaak om te wisselen niet zo groot. 
Wisselen om het wisselen zelf heeft geen zin. Wil men het flexwerken handhaven, dan is een 
nadere analyse van de bezetting en het ruimtegebruik verstandig, om te bezien of een deel 
van de ruimte kan worden afgestoten. Al eerder is overwogen om op rustige dagen de 3e 
etage deels af te sluiten. Hier is echter ook de rooksalon gevestigd, zodat afsluiting geen 
mogelijkheid is. Een ander optie is om het wisselwerken wat meer los te laten en te 
accepteren dat een deel van de medewerkers vaak op dezelfde plek werkt. Dit laat ruimte 
voor eventuele groei van de organisatie. Wordt het drukker, dan ontstaat als vanzelf de 
noodzaak tot (meer) wisselwerken.  
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Een laatste hier te noemen punt van aandacht is het rookbeleid. Uit de enquête is gebleken 
dat men de rookruimte op de derde verdieping als een stinkhok ervaart en dat de ruimte 
stankoverlast veroorzaakt in de omgeving. De werkplekken rondom de rookruimte staan 
vaak leeg.  
 

6.5 Aanbevelingen voor verder onderzoek  
 
Ruimteplanning 
Zowel aan de Tiberdreef als in andere projecten blijkt het aantal werkplekken niet optimaal, 
qua aantal en verdeling over verschillende typen werkplekken (open of gesloten, kortdurend 
of langdurig gebruik, individueel of gegroepeerd in kleine clusters). Dit pleit voor nadere 
studie naar de ruimteplanning van innovatieve kantoren. Vragen die hierbij een rol spelen 
zijn onder meer: 
• Wat is een goede ruimtenorm voor innovatieve kantoren? 
• Welke rekenmethoden zijn beschikbaar of zouden ontwikkeld moeten worden om 

vanuit gegevens over het aantal personeelsleden en het aantal f.t.e. tot een adequate 
planning van het aantal werkplekken te komen, totaal en per type? 

• Wat is een optimale werkplekbezetting, gemiddeld en als piekbelasting? Bij welke cijfers 
is sprake van onderbezetting of overbezetting? Wanneer is de "rek" er uit? 

• In welke mate kan een betere organisatie van de werkzaamheden in de tijd hoge 
piekbelastingen voorkomen?  

• Wat is een redelijke eis ten aanzien van clean desk? Moet het bureau leeg geruimd 
worden als men langer dan een half uur van zijn plek af is, langer dan een uur, langer 
dan twee uur? Wat betekent dit voor het dubbel gebruik van plekken (b.v. gebruik van 
een vergaderplek en tegelijkertijd een werkplek bezet houden)? 

• Wat zijn de voor- en nadelen van het faciliteren van vergaderplekken als werkplek, b.v. 
met een netwerkaansluiting? 

 
Voor meer inzicht in het gebruik en de beleving van de verschillende typen werkplekken, is 
tevens een antwoord nodig op de vraag, welke werkplekken favoriet zijn en waarom (b.v. 
locatie t.o.v. de entree, locatie t.o.v. faciliteiten, zon- of schaduwzijde)? 
 
Arbeidsproductiviteit 
Hoewel thans een goede indruk bestaat van de gepercipieerde arbeidsproductiviteit, verdient 
het aanbeveling om dit aspect nader te onderzoeken aan de hand van harde cijfers. Zijn 
mensen meer of minder tijd kwijt aan bepaalde activiteiten, zoals formeel en informeel 
overleg, inloggen, stukken opzoeken en archiveren?  
 
Toonzaalfunctie 
Het functioneren van het concept als toonzaal en het imago in de beleving van klanten - direct 
of indirect via de medewerkers - verdient eveneens nadere studie. Wat zijn de reacties tijdens 
rondleidingen? Wat draagt het zelf werken in een innovatief kantoor bij aan de competentie 
van B/CFD als adviseur? Welke argumenten vóór of tegen innovatief werken zijn uit de 
eigen ervaringen te destilleren? Hoe kan aan de begrippen "toonzaal" en "levend 
laboratorium" meer inhoud worden gegeven?  
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Toekomstwaarde  
Ook de toekomstwaarde van het concept is een relevant thema. Hoe zit het met de 
robuustheid van het concept voor de nabije toekomst? Is er het risico dat het concept 
verwatert? Hoe flexibel is het kantoor ten aanzien van groei of krimp? Als mensen meer 
thuis gaan werken, wat zijn hiervan de consequenties voor het ruimtegebruik, de 
communicatie, onderlinge kennisuitwisseling en betrokkenheid bij de organisatie? Het 
verdient aanbeveling om de toekomstwaarde met een aantal betrokkenen te bediscussiëren 
en enkele groei- en krimpscenario's door te rekenen op consequenties voor het gebruik van 
Forum Flex. Voorts verdient het aanbeveling om de lange termijn effecten van flexibel 
werken in een transparante omgeving te onderzoeken, met name voor de arbeidssatisfactie, 
het welzijn van de medewerkers en de arbeidsproductiviteit. Denkbaar is om de enquête over 
bijvoorbeeld twee jaar nog eens te herhalen, eventueel in afgeslankte vorm en aangevuld met 
enkele diepte interviews en groepsgesprekken.  
 
Kosten 
Het belevingsonderzoek bood geen ruimte voor onderzoek naar de investeringskosten en 
exploitatiekosten van de nieuwe huisvesting, zowel op zichzelf als in verhouding tot een 
meer traditioneel kantoorconcept. Nu het kantoor al weer enige tijd in gebruik is, kan een 
analyse van de exploitatiekosten in vergelijking met andere kantoren, zowel traditioneel als 
innovatief, veel inzicht geven in de kosteneffecten van de gemaakte keuzen. 
 
Meetmethoden 
Een laatste aanbeveling voor verder onderzoek betreft de meetmethoden voor evaluatie van 
een huisvestingsconcept. Om een specifiek project te kunnen positioneren ten opzichte van 
andere projecten, is het belangrijk dat meetmethoden meer gestandaardiseerd worden. Dat 
biedt de mogelijkheid tot benchmarking. Om die reden is het Center voor People and 
Buildings bezig met de ontwikkeling van een zogenaamd werkomgevingsdiagnose-
instrument (Volker en Van der Voordt, in voorbereiding). Ter ontwikkeling en toetsing 
hiervan wordt het instrument in meerdere cases ingezet. Het is de bedoeling om de daaruit 
voortvloeiende data op te nemen in een database.  
Onderzoek kost tijd en geld en vormt een forse belasting voor de organisatie en haar 
medewerkers. Het management zou daarom - in overleg met de medewerkers - moeten 
aangeven welke van de genoemde aanbevelingen voor verder onderzoek punten prioriteit 
verdienen. 
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 Bijlage 1: Geraadpleegde bronnen 
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Volker, L., en D.J.M. van der Voordt (2004). Werkomgevingsdiagnose-instrument. Center for 
People and Buildings. In voorbereiding. 
Volker, L., en D.J.M. van der Voordt (2003). Van Beurs naar Blaak. Een onderzoek naar de 
beleving van een innovatief kantoorconcept voor de Kamer van Koophandel in Rotterdam. Center for 
People and Buildings. Voor een samenvatting zie Facility Management Magazine (16) nr. 
116, december 2003. 
Voordt, D.J.M. van der (2003). Kosten en baten van werkplekinnovatie. Center for People and 
Buildings, Delft, i.s.m. Centrum Facility Management, Naarden. 
Voordt, D.J.M. van der, en J.J. van Meel (2002). Psychologische aspecten van kantoorinnovatie. 
Faculteit Bouwkunde TU Delft en ABN AMRO, Amsterdam. 
Vos, P.G.J.C. (1997–1999). Werkt het beter in het Dynamischkantoor Haarlem? Nulmeting, eerste 
en tweede nameting, eindevaluatie. Bouwmanagement & Vastgoedbeheer, Faculteit Bouwkunde 
TU Delft.  
Vos, P.G.J.C., en D.J.M. van der Voordt (2000). Flexibel werken in DynamischKantoor 
Haarlem. Real Estate Magazine (3) 12, 10-20. 
 
Bronnen van en over B/CFD 
Informatieboekje t.b.v. gebruikers ‘Welkom in Forum Flex’. 
Resultaten Personeelsmonitor 2002 over B/CFD. 
Verslagen gebruikersoverleg. 
Evaluatie werkafspraken en inhuizing Forum Flex. 
Bezettingsgraadmetingen 2002 en 2003. 
Diverse notities van Veldhoen + Company: 
- stafberaad 28-5-2001; 
- startnotitie gebruikersgroep en werkgroepen juli 2001; 
- presentatie gebruikersgroep 10 september 2001; 
- concept Forum Flex tbv stafberaad 31 oktober 2001; 
- functioneel PVE 27 november 2001. 
 
Contactpersonen en geïnterviewden  
Francie Coenders, beleidsmedewerker 
Paul van den Dool, coördinator lokale dienstverlening 
Wim Esbach, beleidsmedewerker HRM 
John van Grinsven, lid Management Team 
Jos Mengers, beleidsmedewerker Arbo/ reintegratiemanager  
Luco Nijkamp, projectleider BCICT 

 
Aspectgroep innovatief huisvesten:  
Francie Coenders; Gijs van Wijk; Colette Mathot; Lia van Doornik; Nardy Jonkers;  
Marten Drogt; Erik Groeneveld. 
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Bijlage 2: Vragenlijst Gebruik en beleving 
 

 
 

 
 
 
 

 
Utrecht/Delft, 27 oktober 2003 
 
 
Geachte medewerker van het Belastingdienst/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening, 
 
Nu je al weer enige tijd in het nieuwe gebouw aan de Tiberdreef in Forum Flex werkt, is het 
van belang om na te gaan of de nieuwe manier van werken in het innovatief ingerichte 
gebouw daadwerkelijk bevalt. Om dit voor alle medewerkers in kaart te brengen heeft het 
Center for People and Buildings te Delft in samenwerking met de Aspectgroep Innovatief 
Huisvesten van B/CFD de voor je liggende vragenlijst opgesteld.  
 
In de vragenlijst komen aspecten naar voren die betrekking hebben op de nieuwe manier 
van werken in de nieuwe werkomgeving. Het gaat in dit onderzoek nadrukkelijk over hoe jij 
het werken in Forum Flex aan de Tiberdreef ervaart! In de vragen wordt jouw oordeel over 
een bepaald onderwerp gevraagd. Tenzij anders vermeld wordt, hoef je slechts één 
antwoordmogelijkheid te selecteren door middel van een kruisje in het juiste hokje of het 
invullen van een rapportcijfer. Goede of foute antwoorden bestaan niet omdat het om jouw 
mening gaat. Eerste indrukken zijn vaak de beste.  
Het invullen van de vragenlijst zal hoogstens 25 minuten duren. 
 
Alle informatie die je verstrekt wordt strikt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt 
door onderzoekers van het Center for People and Buildings. De ingevulde vragenlijsten zijn 
alleen ter inzage voor de onderzoekers. De resultaten worden zodanig verwerkt, dat 
opvattingen en conclusies niet traceerbaar zijn naar individuele medewerkers van de B/CFD. 
De resultaten zullen eind december te verwachten zijn.  
 
De onderzoekers (Theo van der Voordt en Leentje Volker) zullen donderdag 6 november 
aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en de vragenlijsten in te zamelen. Je kunt de 
vragenlijst ook inleveren in de speciale postbus bij de centrale postvakken of opsturen naar 
B/CFD, t.a.v. Francie Coenders (Postbus 9799, 3506 GT Utrecht). Voor vragen kan je tevens 
bij haar terecht (telnr. 030-2636640) of bij Gijs van Wijk van het procesteam Huisvesting 
(telnr. 06-18600277). We willen graag alle lijsten uiterlijk 10 november retour hebben 
ontvangen. 
 
Wij rekenen op jouw medewerking en houden je uiteraard op de hoogte van de voortgang en 
de conclusies van het evaluatieonderzoek! 
 
 Met vriendelijke groet, 
 
Aspectgroep Innovatief Huisvesten,  Namens het Center for People and Buildings, 
Francie Coenders     Theo van der Voordt 
Gijs van Wijk     Leentje Volker 
Colette Mathot 
Lia van Doornik 
Nardy Jonkers 
Marten Drogt 
Erik Groeneveld  
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I. Algemene gegevens

Wat is uw geslacht?
Man
Vrouw

Wat is uw leeftijd? Wat is uw opleidingsniveau?
< 21 jaar Middelbaar onderwijs
21 - 30 jaar MBO
31 - 40 jaar HBO
41 - 50 jaar WO (universitair)
51 - 60 jaar anders, nl.
> 61 jaar

Bent u leidinggevende?
Ja
Nee

Wat is uw functie? Voor welk team bent u werkzaam?
Adviseur Facilities
Beleidsmedewerker Finance & Control
Consulent Communicatie
Projectmedewerker Human Resource Management
Projectleider Proces- en productontwikkeling
Projectcoördinator ITA
Secretarieel en/of administratief medewerker Inkoop
Anders, nl. Huisvesting

Sales, marketing, accountmanagement
Management Team
Projectorganisatie

Hoe lang werkt u al bij het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening? . . . . jaar

Uit hoeveel uren per week bestaat uw dienstverband? . . . . uur

Maakt u naast de werkomgeving in Forum Flex gebruik van een andere locatie?
ja nee

Welke dagdelen bent u doorgaans in Forum Flex aanwezig?
   ochtend middag

maandag 
dinsdag 
woensdag incidenteel
donderdag 
vrijdag 

Hoeveel uren per week werkt u gemiddeld thuis? . . . . uur

Hoeveel uren per week zou u bij voorkeur thuis willen werken? . . . . uur

Wat is uw woon-werkafstand naar Forum Flex? . . . . km in . . . . uur

Hoe zou u uw organisatie willen typeren?
(Graag het vakje aankruisen dat het dichtst bij uw mening komt op een schaal van links naar rechts.)

hiërarchisch plat
open gesloten

centraal decentraal
formeel informeel
statisch dynamisch

traditioneel progressief
top down bottum up

representatief casual
controle op aanwezigheid controle op output

sturing op tijd sturing op kwaliteit
lokaal internationaal
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II. Manier van werken

Hoeveel procent van uw tijd besteedt u per week aan de volgende taken en wat is daarbij uw favoriete plek?
(Graag het totaal laten uitkomen op 100%, keuzemogelijkheden favoriete plek in onderstaand blok)

Percentage per week  Favoriete plek
Activiteit     (totaal 100%) (zie onderstaand blok)
Bureauwerk (computeren, schrijven, lezen etc.) . . . . . . . .
Telefoneren . . . . . . . .
Formeel overleg . . . . . . . .
Informeel overleg . . . . . . . .
Archiveren, kopiëren, faxen, etc. . . . . . . . .
Anders, nl. . . . . . . . .

    Keuzemogelijkheden voor favoriete plek:
1 Cockpit 5 Bibliotheek 9 Koffiebar 13 Thuis
2 Coupe 6 Teamruimte 10 Huiskamertafel 14 Onderweg/ reizende
3 Loungeplek 7 Salon 11 Vergaderruimte 15 Elders, nl.
4 Open werkplek 8 Telefoonplek 12 Bedrijfsrestaurant

Hoeveel procent van uw werktijd moet u echt geconcentreerd kunnen werken?

. . . . %

Hoeveel procent van uw werktijd besteedt u gemiddeld op de volgende locaties?
(Graag totaal laten uitkomen op 100%)

Binnen het gebouw . . . . %
Onderweg, reizende . . . . %
Thuis . . . . %
Op een andere locatie (bijvoorbeeld bij klanten) . . . . %

Geef de top drie van werkplekken waar u het meest werkt (zie bovenstaand blok bij favoriete plek):

1).

2).

3).

Hoe vaak wisselt u gemiddeld per dag van werkplek?

. . . . keer

Hoe vaak wisselt u gemiddeld per maand van werkplek?

. . . . keer

Hoe vrij bent u om zelf te beslissen over:
Werktijden (wanneer u werkt) geheel niet vrij geheel vrij
Werkplek (waar u werkt) geheel niet vrij geheel vrij
Werkwijze (manier waarop u werkt) geheel niet vrij geheel vrij
Thuiswerken geheel niet vrij geheel vrij

Welke vier aspecten uit het onderstaande rijtje zijn het meest bepalend voor uw arbeidstevredenheid?
inhoud van het werk
carrière perspectief (o.a. promotiemogelijkheden)
salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden (auto, 13e maand, bonus, etc.)
fysieke werkomgeving
supervisie (leiding zoals die aan de organisatie wordt gegeven)
collega's
(vaste) aanstelling c.q. zekerheid van werk
bedrijfsbeleid
anders, namelijk …..
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III. Tevredenheid over de organisatie

Hoe waardeert u onderstaande organisatorische aspecten:
Organisatie als geheel (opbouw, cultuur, missie)
Manier van leidinggeven
Teamgeest
Collega's
Carriereperspectief
Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
Informatievoorziening

Afspraken over roken
Afspraken over eten
Afspraken over kleding
Vrijheid in de tijden waarop u werkt
Vrijheid in de keuze voor uw werkplek
Vrijheid in de manier waarop u werkt
Vrijheid ten aanzien van thuiswerken

Geef een rapportcijfer voor uw totale waardering over de organisatie:
(1 = zeer slecht, 10 = uitmuntend)
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Ruimte voor opmerkingen over de organisatie



7 5  F l e x e n  in  F o r u m  F l e x  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Tevredenheid over het werk

Hoe waardeert u onderstaande aspecten van het werkproces:
Inhoud van het werk
Complexiteit van het werk
Werkdruk
Formeel overleg
Informeel overleg

Geconcentreerd kunnen werken
Papierarm werken
Draadloos communiceren (mobiele telefoon)
Clean-desk regel (werkplek schoon en leeg achterlaten)

Hoe waardeert u onderstaande aspecten van bereikbaarheid:
Telefonische bereikbaarheid (collega's, externen)
Elektronische bereikbaarheid (e-mail)
Fysieke bereikbaarheid (vindbaarheid)
Het altijd bereikbaar zijn

Geef een rapportcijfer voor uw totale waardering over het werkproces:
(1 = zeer slecht, 10 = uitmuntend)
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Ruimte voor opmerkingen over het werk
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V. Tevredenheid over de faciliteiten

Hoe waardeert u de functionele aspecten van de huisvesting:
Ruimten voor formeel overleg
Ruimten voor informeel overleg
Indeling van het kantoor
Wisselend gebruik van verschillende werkplekken
Oriëntatie in het kantoor

Hoe waardeert u de volgende psychologische factoren:
Niet gehoord kunnen worden door anderen (conversatie privacy)
Niet gezien kunnen worden (visuele privacy)
Niet gestoord worden door geluiden (auditieve privacy)
Delen van werkplekken

Het niet hebben van een 'eigen plek'
Geen onderscheid in werkplekken naar status
Ruimte voor persoonlijke attributen (foto's, kalender, etc.)
Mate van openheid en transparantie

Hoe waardeert u de esthetische aspecten:
Materiaalgebruik (glas, hout, metaal, etc.) van de inrichting
Kleurgebruik in het interieur
Aankleding (kunst, planten, etc.) van de inrichting
Uitzicht vanaf de werkplekken
Architectuur als geheel

Hoe waardeert u de ergonomische aspecten:
Grootte van de werkplekken
Oppervlakte van het werkblad
Positie van beeldscherm, toetsenbord en muis
Comfort van het bureau
Verstelbaarheid van het bureau

Comfort van de bureaustoel
Verstelbaarheid van de bureaustoel
Laptopstandaard
Indeling van de werkplek (opstelling meubilair)
Aanpasbaarheid van de werkplek aan specifieke taken

Hoe waardeert u de technische aspecten:
Temperatuur
Ventilatie
Luchtkwaliteit
Het zelf kunnen regelen van het klimaat
Akoestiek

Toetreding van daglicht
Het zelf kunnen regelen van de hoeveelheid daglicht
Verlichting op het werkvlak
Het zelf kunnen regelen van de hoeveelheid kunstlicht
Spiegeling op uw beeldscherm
Afleiding door geluid van klimaatinstallaties
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Hoe waardeert u de diensten:
Receptie
Postbezorging (intern)
Serviceruimten
Openingstijden gebouw
Bewonersservice
Bedrijfsrestaurant
Koffie- en theeautomaten

Schoonmaken
Afvalscheiding en verwerking
Beveiliging en bewaking
Reserveren van ruimten voor vergaderen
Verstrekking van presentatiehulpmiddelen

Hoe waardeert u het archief:
Wijze van archiveren
Gebruiksvriendelijkheid van het archief
Terugvindbaarheid van documenten
Hoeveelheid gemeenschappelijke archiefruimte
Hoeveelheid persoonlijke archiefruimte
Toegankelijkheid van documentatie (vakbladen, naslagwerken, etc.)
Afstand tot het archief

Hoe waardeert u de ICT faciliteiten:
Computers
Laptops
Gebruiksgemak telefoon
Kopieermachine / printer / fax (serviceruimte)
Afstand tot kopieermachine / printer / fax
Software
Hulp bij hard- en software problemen
Hulp bij introductie nieuwe software

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen:
Als ik op kantoor kom dan vind ik meestal de werkplek die ik graag wil
Als ik op kantoor kom, vind ik altijd een werkplek
Als vrijwel alle werkplekken bezet zijn, dan vind ik dat niet prettig werken
Elke keer als ik op kantoor kom, verstel ik het meubilair van mijn werkplek
Ik kan op de werkplek vertrouwelijk omgaan met informatie
Ik mis een eigen werkplek
De werkplekken zijn voldoende schoon en opgeruimd
De inrichting van het gebouw werkt inspirerend
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Ruimte voor opmerkingen over de faciliteiten
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VI. Ervaren productiviteit

Hoe goed ondersteunt de werkomgeving uw productiviteit t.a.v.:
Concentratiewerkzaamheden
Communicatie met collega's
Communicatie met leidinggevenden
Communicatie met externen

Hoe goed ondersteunt de werkomgeving de volgende activiteiten:
Bureauwerk (computeren, schrijven, lezen etc.)
Telefoneren
Formeel overleg
Informeel overleg
Archiveren
Kopiëren, printen, faxen etc.

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?
Een innovatief kantoor sluit goed aan op onze werkprocessen
Onze werkomgeving stimuleert mijn productiviteit
Ons kantoor stimuleert tot het leveren van werk met een hoge kwaliteit
Er vindt meer uitwisseling van kennis en ervaring plaats dan voorheen
Onze werkomgeving stimuleert de communicatie met collega's

Geef een rapportcijfer voor de mate waarin de werkomgeving 
uw productiviteit ondersteunt: (1 = zeer slecht, 10 = uitmuntend)
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Ruimte voor opmerkingen over arbeidsproductiviteit
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VII. Implementatieproces

Bent u bekend met de doelstellingen omtrent de huidige werkomgeving?
Wordt U voldoende geïnformeerd in hoeverre de doelstellingen worden behaald? 
Vindt u het belangrijk om geïnformeerd te worden over het proces?
Vindt u het belangrijk om zelf betrokken te worden bij het implementatieproces?

Bent u voldoende geïnformeerd gedurende het proces?
Was er gelegenheid tot inbreng van eigen ideeën en suggesties tijdens het proces?
Is er rekening gehouden met uw inbreng?
Is er gelegenheid tot inbreng van eigen ideeën voor verbeteringen?

Bent u betrokken geweest bij de ontwikkeling van het concept 
(werkgroep, gebruikersgroep of anderzijds) ?

Geef een rapportcijfer voor uw totale waardering m.b.t. het proces:
(1 = zeer slecht, 10 = uitmuntend)

Ruimte voor opmerkingen over het implementatieproces
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VIII. Tot slot

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?
Onze werkomgeving draagt bij aan mijn algehele welzijn
Onze werkomgeving biedt een prettige sfeer
Ik ben trots op onze werkomgeving
De inrichting van het gebouw werkt inspirerend

De werkomgeving heeft geen negatieve invloed op mijn gezondheid
Ik voel me meer verantwoordelijk dan voorheen
Ik voel me meer vrij in mijn doen en laten dan voorheen
Een innovatief kantoor past goed bij onze organisatie

Ons kantoor is aantrekkelijk voor klanten
Onze werkomgeving is wervend voor sollicitanten
Ons kantoor is positief voor het imago van onze organisatie

Hoe beoordeelt u het werken in de nieuwe situatie ten opzichte van het werken in Nieuwegein?
beter gelijk slechter n.v.t

Zou u terug willen naar een traditioneel concept?
ja nee n.v.t

Hartelijk dank voor uw medewerking! 
U kunt de ingevulde vragenlijst inleveren bij de onderzoekers van het Center for People and Buildings, 
deponeren in de speciale postbus bij de centrale postvakken of opsturen naar Francie Coenders

(Postbus 9799, 3506 GT Utrecht).

Geef de drie meest negatieve aspecten van de huidige huisvesting
(manier van werken, de werkomgeving en het gebruik)

Geef de drie meest positieve aspecten van de huidige huisvesting
(manier van werken, de werkomgeving en het gebruik)

Heeft u nog  voor opmerkingen over het onderzoek of aspecten van de huisvesting die niet of onvoldoende 
naar voren zijn gekomen?
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Bijlage 3: Opzet deelstudie Gezondheid en imago  

 
 
 

In de periode van september 2003 tot en met januari 2004 is een evaluatie uitgevoerd van de 
beleving van Forum Flex. Hierin is de tevredenheid gemeten over de nieuwe manier van 
werken en de nieuwe huisvesting. Voorts is het implementatieproces geëvalueerd. Bij de 
evaluatie is gebruik gemaakt van het werkomgevingsdiagnose-instrument, dat momenteel 
door het CfPB ontwikkeld wordt. In maart/april 2004 is een tweede meting verricht, 
toegespitst op gezondheid en imago, zowel om meer inzicht in deze items te verkrijgen als 
om de gelijknamige modulen uit het werkomgevingsdiagnose-instrument te toetsen op 
toepasbaarheid. 
  
Opzet onderzoek 
• Week 1: een oriënterend interview met een beleidsmedewerker en een lid van de 

Aspectgroep innovatie Huisvesten. In dit gesprek zijn de te behandelen onderwerpen 
voor de meting en de meetmethoden besproken en verwachtingen over mogelijke 
knelpunten rond gezondheid geïnventariseerd.  

• Week 2/3: een interview met een medewerker van P&O / Arbo, waarin dieper is in 
gegaan op mogelijke relaties tussen het kantoorconcept en gezondheidsklachten van de 
medewerkers en verschillen met de vorige situatie. In dit gesprek is tevens de RI&E 
rapportage aan de orde gesteld en is het ziekteverzuim besproken aan de hand van cijfers 
die door P&O worden bijgehouden. Op basis van dit interview is de vragenlijst voor de 
medewerkers nog iets aangepast. 

• Week 5: verspreiding van een korte schriftelijke vragenlijst onder de medewerkers over 
veel voorkomende gezondheidsklachten en oorzaken hiervan en stellingen over het effect 
van de nieuwe huisvesting op het imago van de organisatie. Er zijn 170 vragenlijsten 
uitgezet, waarvan er 78 zijn ingevuld. Dit is een responspercentage van 46%. 

• Week 10: terugkoppeling van de resultaten naar de organisatie. 
 
Dit alles betekent een belasting voor de organisatie met twee interviews van ongeveer 
anderhalf uur, een korte vragenlijst van anderhalve A4 (invultijd ca 10 minuten) voor alle 
medewerkers, en een afrondend gesprek om de resultaten met elkaar door te spreken.  
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1: Introductie interview met lid Aspectgroep innovatief huisvesten

Gezondheid

Hoe is het ziekteverzuim in uw organisatie? Zijn hierover cijfers beschikbaar en over welke periode?
Zo ja, zijn deze beschikbaar voor dit onderzoek?

Zijn er naar uw mening elementen in de huisvesting die negatef van invloed zijn op de gezondheid en
het welbevinden van het personeel?
Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Wat is uw commentaar op de vragenlijst voor de medewerkers en de interview vragen?
Welke personen komen in aanmerking voor de groepsdiscussie?

Imago

Welk imago denkt u dat het B/CFD heeft bij de interne klanten (o.a. overige onderdelen van de Belastingdienst) ?

Toelichting
Werkgeverschap … …
Klantvriendelijkheid … …
Milieuvriendelijkheid … …
Flexibiliteit … …
Dynamiek … …
Maatschappelijke betrokkenheid … …
Kwaliteit van producten … …
Service … …
Tempo en slagvaardigheid … …
Toekomstgerichtheid … …

Denkt u dat uw huisvesting en rol speelt in het imago van uw organisatie, positief of negatief?

Graag uw reactie en toelichting: positief negatief geen effect
vanuit het perspectief van de medewerkers
vanuit het perspectief van de interne klanten
vanuit het perspectief van de overige overheidsgerelateerde organisaties
vanuit het perspectief van het publiek

Toelichting
…
…

Neemt u expliciet maatregelen om een positief imago van uw organisatie te bewerkstelligen?
Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

ze
er

 s
le

ch
t

sl
ec

ht
ne

ut
ra

al
go

ed
ze

er
 g

oe
d



8 3  F l e x e n  in  F o r u m  F l e x  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2: Interview met P&O/ Arbodienst 

Hoe is het ziekteverzuim in uw organisatie? Zijn hierover cijfers beschikbaar en over welke periode?
Zo ja, zijn deze beschikbaarheid voor dit onderzoek?

Zijn er naar uw mening elementen in de huisvesting die positief of negatief van invloed zijn op de gezondheid
en het welbevinden van het personeel?
Zo ja, welke en waarom? Zo nee, welke en waarom niet?
Mogelijk gebruik van kaartjes

Van welke van de volgende omgevingskenmerken denkt u dat deze mogelijk gezondheidsklachten 
veroorzaken? Aan welke klachten denkt u daarbij vooral?
Mogelijk gebruik van kaartjes

Omgevingsfactoren Gezondheidsklachten
Huisvesting en andere faciliteiten a. Concentratieproblemen
1. Openheid b. Hoge bloeddruk
2. Wisselwerkplekken c. Hoofdpijn, zwaar hoofd of duizeligheid
3. Dichtheid (afstand, m2/werkplek) d. Huidirritatie, droge huid of jeuk
4. Binnenklimaat (licht, lucht, geluid) e Geïrriteerde, vermoeide of branderige ogen
5. Uitzicht f. Lusteloosheid
6. Meubilair g. Moeheid
7. ICT (computers, telefoon etc.) h. Rugklachten
8. Kleur en materiaalgebruik i. Schouder, pols of arm klachten of RSI
9. Planten, kunst en aankleding j. Slapeloosheid
10. Onveilige situatie k. Thermische onbehaagelijkheid
11. Gevaarlijke stoffen l. Verkoudheid, geïrriteerde slijmvliezen of droge keel
12. Constructie en bouw van het gebouw m. Overig, nl. …………………….
13. Anders, nl………..

Nieuwe manier van werken
1. Nieuwe manier van leidinggeven
2. Keuzevrijheid in werkwijze
3. Keuzevrijheid in werktijd
4. Keuzevrijheid in werkplek
5. Keuzevrijheid m.b.t. thuiswerken
6. Manier van archiveren
7. Papierarm werken

Organisatie

Overige oorzaken (o.a. prive)

Zijn er gezondheidsklachten die volgens u door ingrepen in de huisvesting gereduceerd of opgelost
kunnen worden?

Nee
Ja, nl. …

Zijn er aspecten t.a.v. gezondheid (en veiligheid) die om nader onderzoek vragen? 

Nee
Ja, nl. …

Wat is uw commentaar op de vragenlijst voor de medewerkers en de interview vragen?
Welke personen komen in aanmerking voor de groepsdiscussie?
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3:  Vragenlijst over gezondheid en imago

I. Algemene gegevens

Wat is uw geslacht? Voor welk team bent u werkzaam? Wat is uw functie?
Man Facilities Adviseur
Vrouw Finance & Control Beleidsmedewerker

Communicatie Consulent
Wat is uw leeftijd? Human Resource Management Projectmedewerker

< 21 jaar Proces- en productontwikkeling Projectleider
21 - 30 jaar ITA Projectcoördinator
31 - 40 jaar Inkoop Secretarieel en/of administratief mede
41 - 50 jaar Huisvesting Anders, nl.
51 - 60 jaar Sales, marketing, accountmanagement
> 61 jaar Management Team

Projectorganisatie

Hoeveel uur bent u doorgaans in Forum Flex aanwezig? . . . . uur

II. Gezondheid

Heeft u in de afgelopen zes maanden last gehad van een of meer van de volgende 
gezondheidsklachten? Zo ja, heeft de huisvesting hier invoed op gehad? 

Gaarne per gezondheidsklacht aankruisen in welke mate u hier last van heeft en als oorzaken aan huisvesting   
te relateren zijn, de desbetreffende cijfer uit het gearceerde oorzakenblok overnemen.

Gezondheidsklachten Veroorzaakt door:
Huisvesting, nl. Anders, nl.

a. Hoge bloeddruk nr. …. …. …. ….

b. Hoofdpijn, zwaar hoofd of duizeligheid nr. …. …. …. ….

c. Huidirritatie, droge huid of jeuk nr. …. …. …. ….

d. Geïrriteerde, vermoeide of branderige ogen nr. …. …. …. ….

e Lusteloosheid nr. …. …. …. ….

f. Moeheid nr. …. …. …. ….

g. Rugklachten nr. …. …. …. ….

h. Schouder, pols of arm klachten of RSI nr. …. …. …. ….

i. Slapeloosheid nr. …. …. …. ….

j. Spanningsklachten nr. …. …. …. ….

k. Thermische onbehaagelijkheid nr. …. …. …. ….

l. Verkoudheid of geïrriteerde slijmvliezen nr. …. …. …. ….

m. Overig, nl. ……………………. nr. …. …. …. ….

Oorzaken door de huisvesting:
1. Openheid 5. Uitzicht 9. Planten,kunst en aankleding 13. Andere huisvestings
2. Wisselwerken 6. Meubilair 10. Onveilige situaties gerelateerde oorzaa
3. Dichtheid van werkplekken 7. ICT (computers etc.) 11. Gevaarlijke stoffen nl…..
4. Binnenklimaat incl. geluid 8. Kleur en materiaalgebruik 12. Constructie van het gebouw
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In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?

Dit gebouw heeft een negatief effect op mijn gezondheid
Ik heb mij in de afgelopen 6 maanden niet ziek gemeld 
Als ik ziek ben, heeft dat zelden te maken met de huisvesting
Ik kan hier veilig werken
Het gebouw is een prettige ruimte om in te werken

Is er verschil in uw gezondheidsbeleving door de verhuizing naar de Tiberdreef?

ja, doordat ….

nee

niet van toepassing

Ruimte voor toelichting over gebouwgerelateerde gezondheidsklachten: 

III.Imago 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?

Onze werkomgeving is wervend voor sollicitanten
Onze huisvesting is aantrekkelijk voor klanten
Onze werkomgeving is positief voor het imago van het B/CFD
Onze huisvesting heeft een voorbeeldfunctie voor de Belastingdienst
Onze werkomgeving draagt positief bij aan onze advieswerkzaamheden
Onze werkomgeving is aantrekkelijk voor bezoekers
Onze werkomgeving is een prima visitekaartje voor onze organisatie
Onze werkomgeving is bekend bij het publiek
Onze werkomgeving trekt geregeld de aandacht van de media

Ruimte voor toelichting bij de rol van de huisvesting in het imago:

Hartelijk dank voor uw medewerking! 
U kunt de ingevulde vragenlijst deponeren in de speciale postbus bij de centrale postvakken of opsturen naar 

 Francie Coenders (Postbus 9799, 3506 GT Utrecht).
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Bijlage 4: Correlatie matrixen Gezondheid en Imago 
 
 
 
 
1. Correlatiematrix voor gezondheidsklachten 
 

 
 
** Correlatie is significant op het .01 niveau (2-tailed).  
** Correlatie is significant op het .05 niveau (2-tailed). 
 

 

Spearman's rho correlaties 
N = 65 à 67 
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Hoge bloeddruk 1            
Hoofdpijn, zwaar hoofd of 

duizeligheid 0,20 1           

Huidirritatie, droge huid of jeuk -0,01 0,09 1          
Geïrriteerde, vermoeide of 

branderige ogen 0,08 0,22 0,30* 1         

Lusteloosheid 0,24 0,19 -0,02 0,13 1        

Moeheid 0,40** 0,20 0,08 0,24 0,45** 1       

Rugklachten 0,24 0,25* -0,15 0,16 0,44** 0,56** 1      

Schouder, pols, arm of RSI 0,04 0,47** 0,20 0,39** -0,01 0,16 0,26* 1     

Slapeloosheid -0,07 -0,01 0,09 -0,02 0,16 0,19 0,19 -0,04 1    

Spanningsklachten 0,00 0,17 0,37** 0,26* 0,11 0,19 0,12 0,13 0,29* 1   

Thermische onbehaaglijkheid 0,08 0,28* -0,01 0,25* 0,12 0,19 0,26* 0,50** 0,27* 0,00 1  
Verkoudheid of geïrriteerde 

slijmvliezen 0,03 0,16 0,19 0,33** 0,22 0,18 0,33** 0,13 0,19 0,23 0,28* 1 
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2.  Correlatiematrix voor imago 
 
 

Spearman's rho Correlaties
N = 74 à 75
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Leeftijd 1           
Uren aanwezigheid op Forum Flex -,17 1          

1. wervend voor sollicitanten -,06 -,14 1         
2. aantrekkelijk voor klanten -,11 -,21 ,76** 1        

3. positief imago -,04 -,18 ,65** ,73** 1       
4. voorbeeldfunctie Belastingdienst -,09 -,05 ,62** ,59** ,74** 1      
5. positieve bijdrage aan advieswerk -,23 -,05 ,52** ,50** ,43** ,53** 1     

6. aantrekkelijk voor bezoekers -,19 -,22 ,57** ,65** ,65** ,66** ,57** 1    
7. prima visitekaartje -,27* -,00 ,68** ,62** ,72** ,71** ,65** ,72** 1   
8. bekend bij publiek -,33* ,34* ,07 ,04 ,00 ,09 ,02 -,11 ,14 1  

9. aandacht van media -,36** ,27 -,00 -,08 -,07 ,07 -,17 -,09 -,03 ,38* 1 

 
** Correlatie is significant op het .01 niveau (2-tailed).  
* Correlatie is significant op het .05 niveau (2-tailed). 
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Bijlage 5: Samenvatting Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 

 
 
 
 

Beoordeelde werk- en gebouwgebonden arbeidsrisico's in de RI&E 
 
Onderwerp Mogelijke risico's bij onvoldoende aandacht en knelpunten 

Arbeidshygiënische risico's 
Geluid Gehoorschade 
Klimaat en ventilatie Tocht, hoofdpijn, verkoudheid, spierklachten, vermoeidheid, branderige 

ogen 
Kunstverlichting en daglicht Oogirritatie, hoofdpijn en vermoeidheidsklachten 
Gevaarlijke gassen, dampen en 
stoffen 

Blootstelling aan oplosmiddelen via inademen of huid, huidirritatie, hinder 
tabaksrook 

Micro-organismen Besmetting met Miltvuur (Antrax) of de legionellabacterie 
Niet-ioniserende straling Algemeen onwelbevinden, in combinatie met hoog frequente 

stralingsbronnen ook ernstiger gezondheidsklachten 
Agressie, geweld, seksuele 
intimidatie 

Overspannen raken, disfunctioneren, angst, (langdurig) ziekteverzuim  

Beeldschermwerk Acute en chronische gezondheidsklachten door belastende werkhouding 
(nek, schouders) 

Fysieke belasting Overbelasting van spieren, gewrichten, rug, schouders, nek 
Arbo voorlichting en instructie Kans op ongevallen en schade door ondeskundig handelen 
Registratie beroepsziekten Onbekendheid met beroepsgebonden verzuim, geen mogelijkheid tot 

preventief ziekteverzuim 
Arbeidsomstandigheden-
spreekuur 

Missen van werkgebonden klachten, ziekteverzuim 

Veiligheidskundige risico's 
Elektrische veiligheid  Storingen, kortsluiting, brand, aanraking spanningdragende delen, 

elektrocutie 
Veiligheid machines Kneuzing, beknelling, verwonding, amputatie lichaamsdelen 
Verwonden/snijden aan scherpe 
randen e.d. 

Schade aan kleding, ontvelling, verwonding, botbreuk  

Stoten en vallen Pijn, verwonding 
Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

Niet dragen van handschoenen geeft risico op opname oplossingsmiddelen 
via de huid 

Organisatie bedrijfs-
hulpverlening (BHV) 

Extra schade, extra letsel, meer doden en gewonden 

Gebouwgebonden aspecten 
Looppaden en (uit)gangen hinder door onvoldoende vrije doorgang 
Micro-organismen Besmetting met legionellabacterie 
Brandbeperkende maatregelen Extra schade, extra letsel, meer doden door snelle branduitbreiding 
Noodverlichting Idem 
Blusmiddelen Idem 
Vluchtroutes en nooduitgangen Idem 
EHBO materialen In geval van calamiteit niet snel voorhanden hebben van noodzakelijke 

middelen 
Keuken Storingen, kortsluiting, brand, elektrocutie, lekkage koelmiddel 
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Beoordelingsresultaten Forum Flex volgens de RI&E 

 
 
Onderwerp Aandachtspunten en suggesties 

Arbeidshygiënische risico's 
Geluid Geen knelpunten 
Klimaat en ventilatie Luchtbehandelingssysteem maakt gebruik van recirculatielucht; klachten 

vooral door inadequaat gebruik afstandsbedieningen. Acties: 
luchtbehandeling goed afstellen; voorlichting jaarlijkse onderhoudsbeurt; 
verkeerd gebruik afstandsbedieningen tegengaan; 

Kunstverlichting en daglicht Geen knelpunten: combinatie algemene verlichting en bureaulampen, 
helderheid algemene verlichting is regelbaar 

Gevaarlijke gassen, dampen en 
stoffen 

Beperkt gebruik stickeroplosser in postkamer. Actie: gegevens product 
opvragen, handschoenen dragen. 

Micro-organismen Antrax protocol aanwezig in postkamer. Actie: check slangenhaspels op 
legionellabacterie 

Niet-ioniserende straling Blootstelling aan elektromagnetische velden en straling; geen 
gezondheidsrisico 

Agressie, geweld, seksuele 
intimidatie 

Standaardprocedure 'Agressie en geweld' aanwezig; nauwelijks knelpunten 

Beeldschermwerk Instelbaarheid beeldschermwerkplek van hoog niveau. Knelpunten: sommige 
werkplekken niet aangepast aan lichaamsafmetingen van de gebruiker; niet 
elke laptop gebruiker maakt gebruik van laptopstandaard; niet iedereen is 
bekend met voorschriften instelling werkplek; nog geen gericht PAGO. 
Acties: voorlichting, werkplekinstellingen vastleggen in persoonlijk paspoort, 
PAGO opzetten. 

Fysieke belasting Tillen van zware dozen in de postkamer, drempel in transportroute. In 
toekomst meer rekening houden met voldoende en obstakelvrije aanrij- en 
laveerruimte + maximum van 20 kg aan te tillen gewicht 

Arbo voorlichting en instructie Er wordt voorlichting gegeven over instellen meubilair en tillen, en er zijn 
herhalingscursussen bedrijfshulpverlening. Actie: medewerkers opnieuw 
trainen in veiligheid en gezondheid. 

Registratie beroepsziekten Vindt niet plaats. Actie: afspraken maken met bedrijfsarts om beroepszieken 
te melden bij de adviseur VRA 

Arbeidsomstandigheden-
spreekuur 

Wordt aangeboden. 

Veiligheidskundige risico's 
Elektrische veiligheid  Alle toestellen met 230 of 400 Volt aansluiting worden periodiek gekeurd. 

Medewerker die in geval van storingen aardlekschakelaars reset is hiervoor 
niet opgeleid. Actie: check op periodieke controle en maak afspraken over 
resetten van elektrische schakelaars 

Veiligheid machines Geen knelpunten 
Verwonden/snijden aan scherpe 
randen e.d. 

Stalen deurplaten, aluminium handvaten en strips aan kasten zijn scherp en 
hoekig. Actie: scherpe randen en hoeken wegslijpen, waar adequaat 
waarschuwingsborden plaatsen.  

Stoten en vallen Voetensteun internetwerkplek steekt uit in looppad. Actie: steun inkorten. 
Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

Schoonmaken van stempels of drukrollen met stickercleaner is niet veilig. 
Actie: handschoenen ter beschikking stellen.  

Organisatie bedrijfs-
hulpverlening (BHV) 

Aanwezig en ingevuld. Actie: organisatie scherp houden door regelmatig 
oefenen. 
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Gebouwgebonden aspecten 

Looppaden en (uit)gangen Voldoende breed, geen obstakels; gangdeuren voorzien van nood-
ontgrendeling; egale vloeren; voldoende verlichting 

Micro-organismen Onduidelijk of slangen van slangenhaspels legionella vrij zijn; antrax protocol 
in postkamer aanwezig; Actie: checken  

Brandbeperkende maatregelen deuren sluiten automatisch; brandcompartimentering toegepast; 
branddetectoren en brandmeldsysteem aanwezig; directe doormelding naar 
plaatselijke brandweer; liften bij brand alleen door brandweer te gebruiken 

Noodverlichting Noodverlichtingsinstallatie en noodstroomvoorziening aanwezig 
Blusmiddelen Voldoende aanwezig, goedgekeurd en goed bereikbaar 
Vluchtroutes en nooduitgangen Voldoende aangeduid met pictogrammen; deuren draaien in vluchtrichting; 

nooduitgangen geven toegang tot vrije ruimten; beveiligingspoorten 
ontgrendelen in geval van calamiteiten; extra ventilatie trappenhuis i.v.m. 
rookvrije route 

EHBO materialen Brancards en EHBO tassen beschikbaar; locatie 'dienstdoende' EHBO-
trommel niet zichtbaar. Actie: aangeven met pictogram 

Keuken Regelmatige keuring elektrische installaties en apparatuur; regelmatige 
reiniging vetfilters in afvoerkanalen. 

 
 
 
 
 


