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voorwoord 

 
 
 
 
De contacten tussen de Kamer van Koophandel in Rotterdam en het Center for People and Buildings in 
Delft dateren van medio 2002. Op 6 juni organiseerde het Center een werkconferentie over winst en 
risico's van veranderen. Centraal in de discussie stonden de kosten en baten van kantoorinnovatie. Wat 
zijn de daadwerkelijke effecten van het delen van werkplekken ('desk sharing') en wisselend gebruik van 
verschillende typen werkplekken, afgestemd op verschillende soorten werkzaamheden ('desk rotating')? 
Werkt het effectiever en efficiënter? Hoe worden nieuwe kantoorconcepten door de dagelijkse gebruikers 
ervaren? Wat levert het op en wat zijn de risico's?  
 
Niet lang daarvoor begon tot het veld door te dringen dat er in het Rotterdamse iets bijzonders aan de 
hand was. De Kamer van Koophandel had in december 2001 een nieuw gebouw betrokken aan de Blaak. 
Een opvallende renovatie, met veel licht, lucht en ruimte, een helder onderscheid in front en back office, 
niemand een eigen werkplek en draadloos werken! De verbinding was gauw gelegd en al snel rinkelde de 
telefoon bij Tom van den Akker, directeur interne bedrijfsvoering. Wim Pullen aan de lijn, directeur van 
het Center for People and Buildings. Of hij een lezing willen geven over het nieuwe gebouw voor de 
Kamer. 
 
De reactie van Tom was positief. Op de werkconferentie vertelde hij enthousiast over de verbetering van 
het imago van de organisatie, de voorbeeldfunctie, de toegenomen flexibiliteit en de verbeterde 
communicatie. De risico's werden er ook bij verteld: grote afhankelijkheid van de techniek, sturing van de 
organisatie en de menselijke maat. In een open omgeving is het moeilijker om je af te sluiten voor collega's 
en andere prikkels uit de omgeving. Doordat het hele gebouw volgens het nieuwe flexibele concept is 
ingericht, is het wellicht minder gemakkelijk om bij een eventueel ruimte overschot een deel van het 
gebouw onder te verhuren. Per saldo wegen de winstpunten echter zwaarder. 
 
Inmiddels is het gebouw al weer dik anderhalf jaar in gebruik. Een mooi moment om te meten hoe de 
dagelijkse gebruikers 'hun' gebouw beleven. Wat wordt gewaardeerd? Wat werkt contraproductief? Welke 
lessen zijn hieruit te trekken? Voor een antwoord op dit soort vragen is op verzoek van de Kamer van 
Koophandel een evaluatief onderzoek opgezet. Er zijn documenten bestudeerd, interviews gehouden en 
vragenlijsten verspreid onder de medewerkers. Het resultaat van deze studie ligt thans voor u.  
 
Wij zijn de Kamer zeer erkentelijk voor dit kijkje in de keuken en het feit, dat we de bevindingen mogen 
doorgeven aan de vakwereld. Een speciaal woord van dank gaat uit naar Tom van den Akker en Jan 
Holtland van de Kamer van Koophandel voor hun inzet om dit onderzoek van de grond te krijgen. Ook 
past een woord van dank aan allen die ons in een interview, door het invullen van een vragenlijst of op 
andere wijze van gegevens hebben voorzien. Tenslotte een woord van dank aan Hermen Jan van Ree, 
onze collega, voor zijn ondersteuning bij het opzetten van de vragenlijst, en aan Wim Pullen, zonder wie 
dit onderzoek niet had plaatsgevonden.  
 
Leentje Volker       Delft, november 2003 
Theo van der Voordt 

  



  



samenvatting 

 
 
Dit rapport brengt verslag uit van een evaluatie onderzoek naar de beleving van het nieuwe kantoor voor 
de Kamer van Koophandel in Rotterdam. Het kantoorconcept wordt gekenmerkt door flexibel werken, 
digitaal en draadloos. Aan de hand van analyses van documenten en interviews met enkele 
sleutelpersonen zijn de achtergronden en doelstellingen van het kantoorconcept in beeld gebracht. Er is 
ook aandacht besteed aan het implementatieproces, vanaf het initiatief tot en met de ingebruikname. 
Door middel van een schriftelijke enquête onder alle medewerkers (totale populatie 215, steekproef 193; 
respons 67%;  N = 130) is vastgesteld hoe de medewerkers hun fysieke werkomgeving in het dagelijks 
gebruik ervaren. 
 
In de beleving van de medewerkers functioneert het nieuwe kantoor voor de Kamer van Koophandel 
goed. Twee op de drie medewerkers vinden de nieuwe situatie beter dan de vorige huisvesting en 
driekwart zou niet terug willen. Zowel de nieuwe manier van werken als de nieuwe werkomgeving scoren 
ruim voldoende (gemiddeld 6,9). Belangrijke pluspunten zijn de betere communicatie, de grotere 
betrokkenheid, de openheid, de positieve uitstraling van gebouw en inrichting, en de keuzevrijheid in 
werkplek en werkwijze. Men is erg tevreden over de ICT, de elektronische bereikbaarheid en de 
ondersteunende diensten. De functionaliteit en ergonomie worden neutraal tot positief beoordeeld.  
 
Het opgeven van de eigen werkplek is voor zo'n 90% van de medewerkers geen groot probleem gebleken. 
Er zijn voldoende wisselwerkplekken. Er wordt vooral veel gebruik gemaakt van de open werkplekken en 
de loungeplekken, direct gevolgd door de cockpits. Er wordt relatief weinig gewisseld, gemiddeld 0,9 keer 
per dag. Vooral leidinggevenden en beleidsmedewerkers wisselen vaak van plek. Rond de 10% van de 
medewerkers heeft moeite met flexwerken. Men mist de mogelijkheid van opslag van eigen spullen in de 
directe omgeving van de werkplek en de vaste contacten met nabije collega's. 
 
Ondanks de overwegend positieve waardering zou een kwart liever terug gaan naar de oude situatie. Veel 
gehoorde minpunten zijn de geluidsoverlast van telefoons, collega's en bezoekers en het gebrek aan 
privacy - vooral auditief (horen en gehoord worden) maar ook visueel. Daardoor kunnen mensen zich 
regelmatig moeilijk concentreren. De telefonische en fysieke bereikbaarheid leidt bij 1 op de 4 
medewerkers tot ontevredenheid. Verschillende medewerkers zijn niet tevreden over de 
terugvindbaarheid van documenten in het digitale archief en de gebruiksvriendelijkheid. Voor de meeste 
medewerkers functioneert het archief echter naar tevredenheid. Het ontbreken van planten en kunst leidt 
tot een relatief lage score op esthetiek. Zo'n 30 tot 40% is ontevreden over de temperatuur, ventilatie, 
luchtkwaliteit en akoestiek en het onvoldoende zelf kunnen regelen van het binnenklimaat. Over de 
verlichting is men over het algemeen wel tevreden. 
 
Uit de procesevaluatie blijkt dat medewerkers er belang aan hechten om betrokken te worden bij de 
ontwikkeling van het concept. Het proces wordt gemiddeld beoordeeld met een 6,4. Men vindt dat er 
onvoldoende informatie is geweest over de mate waarin de doelstellingen gehaald zijn. Ook is er enige 
onvrede over het onvoldoende rekening houden met wat door de medewerkers in het proces is 
ingebracht. Over de informatie tijdens de implementatie is vrijwel iedereen goed te spreken. 
Op basis van de uitkomsten valt het aan te bevelen de medewerkerstevredenheid te blijven monitoren. 
Met name de groep die minder of niet tevreden is, vraagt aandacht. Met relatief kleine ingrepen - 
voorlichting over het werken met een digitaal archief, aankleding van het kantoor met planten en kunst, 
meer ruimte voor persoonlijke spullen - lijkt al veel gewonnen. Om de argumentatie achter het concept 
voor nieuwe medewerkers duidelijk te maken, is het opstellen van een gebruikershandleiding aan te 
raden.  
 
Een zorgpunt is het gebrek aan privacy, auditief en visueel, en in samenhang hiermee de afleiding en 
moeilijk geconcentreerd kunnen werken. Aan te bevelen valt om te onderzoeken of aanvullende 
akoestische maatregelen de geluidsoverlast kunnen verminderen. Een optie is wellicht om 
telefoonplekken te creëren, die geschikt zijn voor lange en/of vertrouwelijke telefoongesprekken. Een 
actiever beleid ten aanzien van thuiswerken - met tegelijkertijd aandacht voor behoud van binding met 
het kantoor - kan eveneens bijdragen aan meer mogelijkheden tot geconcentreerd werken. 

  



 

  



1. aanleiding, doel en werkwijze 

 
 
 
 
1.1 Waarom een evaluatie? 
In december 2001 is de Kamer van Koophandel Rotterdam verhuisd naar een voormalig bankgebouw aan 
de Blaak 40. De verhuizing is aangegrepen om grondig na te denken over nieuwe manieren van werken in 
een innovatieve kantooromgeving. Technische ontwikkelingen zoals krachtige laptops, internet, intranet, 
mobiele telefonie en digitale archivering maken het thans mogelijk om meer tijd- en plaatsonafhankelijk 
te werken. Omdat het gebouw bovendien te klein was voor de organisatie, kwam al gauw de gedachte op 
aan het delen van werkplekken in de vorm van flexwerken. Mede door de stimulans op landelijk niveau 
ging de Kamer een stap verder dan op dat moment gebruikelijk was en werd besloten om draadloos te gaan 
werken. Deze 'Toekomstige Manier van Werken' (TMW) is samen met Veldhoen + Company verder 
ontwikkeld en geïmplementeerd. Het proces van initiatief en oriëntatie (maart 2000) tot oplevering 
(november 2001) heeft nog geen twee jaar geduurd.  
 
Het management en de ondernemingsraad zijn zeer geïnteresseerd in een evaluatie van het 
huisvestingsconcept. Hoe beleven de dagelijkse gebruikers het concept, met name de medewerkers van de 
Kamer? Bevalt het? Zijn er praktische problemen? Hoe wordt het opgeven van een eigen werkplek 
psychologisch ervaren? Antwoorden op deze vragen zijn belangrijk om te weten of het verstandig is om 
het kantoorconcept te continueren, hier en in andere vestigingen zoals Gouda en Dordrecht, of dat er 
aanpassingen nodig zijn. Denkbaar is ook 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 verder te verbeteren. Recent Medewerkers-
tevredenheidsonderzoek (METEO, juni 2003), geeft hierover onvoldoende uitsluitsel. In dit onderzoek ligt 
de nadruk op tevredenheid over de organisatie en het werk. De fysieke werkomgeving komt slechts 
summier aan de orde. Ook in een geplande zogenaamde Risico Inventarisatie Evaluatie (RIE) zal het 
innovatieve aspect van de fysieke werkomgeving onvoldoende aan de orde komen. Om die reden is een 
gebruikersonderzoek opgezet, dat is toegespitst op de mate van tevredenheid over het kantoorconcept, de 
inrichting en ondersteunende faciliteiten zoals ICT en het archief. Omdat (on)tevredenheid over de 
organisatie en het werk zelf de beleving van de fysieke werkomgeving kunnen beïnvloeden, zijn hierover 
ook enkele vragen gesteld. Afgesproken is dat de resultaten van de evaluatie voor alle betrokkenen 
openbaar zijn. 
 
 
1.2 Opzet van de evaluatie 
De evaluatie bestaat uit drie onderdelen:  
1) analyse van documenten zoals nieuwsbrieven, gespreksnotities en presentaties van Veldhoen + 

Company; 
2) interviews met sleutelpersonen, waaronder de directie en specialisten op het gebied van ICT, HRM 

en FM; en  
3) een schriftelijke enquête onder alle medewerkers.  
 
Voor een overzicht van de geraadpleegde bronnen en de vragenlijst verwijzen we naar de bijlagen. 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. Er zijn 193 vragenlijsten uitgezet, hiervan zijn er 130 ingevuld geretourneerd: een respons 
van 67%! 
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2.  organisatie en huisvesting - de feiten 

 
 
 
 
2.1 Kenmerken van de organisatie 
De Kamer van Koophandel regio Rotterdam maakt gebruik van drie kantoren, in Dordrecht, Gouda en 
Rotterdam. De vestiging in Rotterdam heeft 215 werknemers, in totaal 196,31 fte. De Kamer van 
Koophandel is verantwoordelijk voor het bijhouden van het Handelsregister en voor het voorlichten van 
(startende) ondernemers in regio Rotterdam. Daarnaast adviseert zij de overheid en stimuleert zij de 
regionale economie. De activiteiten van de Kamer zijn onderverdeeld in vier directies: 1) economische 
stimulering; 2) bedrijfsvoorlichting & exportdocumenten; 3) wetsuitvoering; en 4) interne bedrijfsvoering 
(zie figuur 2.1). Er wordt ook wel een driedeling in activiteiten gehanteerd, te weten: a) Handelsregister 
(groot bestand, veel mutaties, routinematig werk); b) Voorlichting (intern naar het eigen personeel en 
extern naar klanten); c) Beleidsadvisering en regioadvisering.  
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Figuur 2.1 Organogram van de Kamer van Koophandel 
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Blijkens de enquête werken er iets meer mannen dan vrouwen, vrijwel gelijk verdeeld over 26 - 40 jarigen 
en 40- ers en 50-ers, met een klein percentage jonger of ouder (tabel 2.1 en figuur 2.2). Er is een grote 
variatie in functies (tabel 2.2). Iets minder dan een derde (27%) werkt op de begane grond; bijna driekwart 
werkt op de tweede of derde verdieping (respectievelijk 34% en 38%). Veel mensen werken fulltime. De 
gemiddelde aanstelling is 35 uur per week, variërend van 16 uur tot 40 uur. Wie parttime werkt, is 
doorgaans een of meer middagen niet aanwezig of een hele dag niet. Vooral de woensdag- en 
vrijdagmiddag zijn veel parttimers afwezig (22% van het totale personeel). De maandag werkt ruim 82% 
de hele dag, de andere dagen schommelt dit percentage tussen de 75 en 79%. 
 
 
Tabel 2.1: Kenmerken van de ondervraagde medewerkers 
 

Geslacht N % 
Man 72 56 % 

Vrouw 57 44 % 

 Leeftijd N % 
< 26 jaar 9 7  % 

26 - 40 jaar 54 42 % 
41 - 55 jaar 57 44 % 

> 55 jaar 9 7 % 

 

 

 

Tabel 2.2: Functies van de ondervraagde medewerkers 
 

Functie N % 
Leidinggevende 15 12 

Beleidsmedewerker 9 7 
Medewerker frontoffice 17 13 

Administratief medewerker 20 16 
Medewerker backoffice 30 24 

Anders 36 28 
 
 

 
 

44%
42%

41-55 jaar
26-40 jaar

44%
56%

vrouw
man

Figuur 2.2 Verdeling geslacht en leeftijd 

7% 7%

>55 jaar <26 jaar
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Tabel 2.3: Afdelingen van de ondervraagde medewerkers 
 

Afdeling N % 
Alg. leiding, Communicatie, PZ 7 6 

Internationale handel 5 4 
Economische stimulering 14 11 

Voorlichting 9 7 
Exportdocumenten & handelsproblematiek 6 5 

Praktijkseminars, evenementen & productverkoop 4 3 
Interne bedrijfsvoering 5 4 

Facilitaire ondersteuning 3 2 
Automatisering 6 5 

Informatievoorziening 15 12 
Financiën en planning, control en kwaliteit 10 8 

Frontoffice en post 17 13 
Registeronderhoud 11 9 
Registerproducten 12 9 

Receptie en telefoon 4 3 
 
 
2.2 Werkprocessen 
De verdeling over de genoemde functies geeft een goed beeld van het soort werk dat in het gebouw 
plaatsvindt. In de enquête is ook gevraagd om een indicatie te geven van de tijdsbesteding voor veel 
voorkomende kantoorwerkzaamheden. Tabel 2.4 en figuur 2.3 geven per activiteit de gemiddelde 
tijdsbesteding. Een groot deel van de tijd is men achter de computer bezig. Administratief werk, 
telefoneren en overleg met collega's neemt eveneens veel tijd in beslag. De spreiding in tijdsbesteding is 
overigens aanzienlijk.  
 

4%

4%

3%

11%

8%

7%

39%

9%

15%

anders

pauzeren

niet zakelijke bespr

administratie

praten collega's

vergaderen

PC-w erk

lezen

telefoneren

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.3 Tijdsbesteding aan kantoorbezigheden in %
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Tabel 2.4: Tijdsbesteding aan kantoorwerkzaamheden (inschatting medewerkers) 
 

Activiteit Gem. in % Min. Max. 
Telefoneren 15 0 80 

Lezen 9 0 45 
PC-werk 39 0 88 

Vergaderen (formeel overleg) 7 0 50 
Praten met collega's (informeel overleg) 8 0 40 

Overige administratieve handelingen 11 0 98 
Niet-zakelijke besprekingen met collega's 3 0 12 

Pauzeren 4 0 25 
Anders 4 0 50 

  
 
Een groot deel van het werk (gemiddeld 91%) vindt op kantoor plaats. Slechts een klein percentage werk 
wordt onderweg uitgevoerd (3%), thuis (2%) of elders, bijvoorbeeld bij de klant (4%). Dat thuiswerken nog 
maar beperkt voorkomt, blijkt ook uit het feit dat 84% van de respondenten op de enquête aangeeft nooit 
thuis te werken; 10% doet dat gemiddeld een dagdeel per week, 3% gemiddeld een dag per week. Slechts 
4% werkt vaker dan anderhalve dag per week thuis. Beleidsmedewerkers, leidinggevenden en 
medewerkers van de afdelingen automatisering en internationale handel werken iets vaker thuis dan 
anderen. Frontoffice medewerkers werken zelden thuis.  
 
2.3 Huisvesting oud / nieuw 
Het voormalige kantoor was gesitueerd in het World Trade Center aan het Beursplein. Iedereen had er 
een eigen kamer en een bureau met telefoon en PC. Telefonisch was men alleen bereikbaar via een vast 
toestel. Medewerkers van dezelfde afdeling zaten dicht bij elkaar. De werkprocessen verliepen al 
grotendeels digitaal; veel werk vond plaats achter het beeldscherm en er werd veel gebruik gemaakt van e-
mail. Op een aantal punten voldeed de oude huisvesting niet meer. Er waren veel klachten over het 
binnenklimaat, er was onvoldoende ruimte en ook de privacy liet te wensen over. Omdat het gebouw 
gehuurd werd, wilde de Kamer liever niet investeren in verbouw of renovatie en ging men op zoek naar 
andere huisvesting. Men zocht een plek centraal in Rotterdam en een gebouw met een positieve, krachtige 
uitstraling, met het oog op verbetering van het imago.  
 
Een belangrijke randvoorwaarde was, dat de gekozen oplossing niet duurder mocht zijn dan alternatieven. 
Er zijn drie alternatieven afgewogen: blijven zitten, blijven huren en renoveren (wel in het centrum en 
duur), nieuwbouw (niet in het centrum en even duur als renovatie) en een ander gebouw kopen en 
renoveren (wel in het centrum en even duur als nieuwbouw). Uiteindelijk is gekozen voor renovatie van 
een leegstaand bankgebouw aan de Blaak nr. 40. Het gebouw is volledig aangepast aan de wensen van de 
Kamer. De Kamer van Koophandel heeft de begane grond tot en met de derde etage in gebruik. De overige 
verdiepingen worden verhuurd aan derden. Bijgaande afbeeldingen geven een beeld van de 
plattegrondindelingen.     
 
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. 
Het draadloos werken is niet perse noodzakelijk om te kunnen flex-werken, maar maakt het wel 
makkelijker. De aard van de werkzaamheden bepaalt op welke werkplek men gaat zitten. Beëindiging van 
de werkzaamheden brengt dus een verplaatsing naar een andere werkplek met zich mee. 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 zozeer sprake van een grote sprong voorwaarts - innovatie of 
revolutie - maar van evolutie: een stapje vooruit. Er wordt gebruikt gemaakt van server based computing 
met een draadloos datanetwerk. De postafhandeling is wel geheel vernieuwd. Alle post wordt gescand en 
er wordt veel meer van het scherm afgelezen waardoor er zo veel mogelijke papierarm gewerkt kan 
worden. 
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Tabel 2.5: Indeling van het gebouw 
 
Etage Functie Indeling 
5de etage verhuurd n.v.t. 
4de etage verhuurd n.v.t. 
3de etage werken 69 personen, 54 werkplekken; 

flex-ratio 0.78 
2de etage werken 90 personen, 69 werkplekken; 

flex-ratio 0.77 
1e etage vergaderruimten, restaurant 

en café 
7 personen, 7 werkplekken huishoudelijke dienst, post 
en repro 

Begane 
grond 

receptie, wachtruimte, 
klantenbalies 

54 personen, 42 werkplekken (inclusief 
tussenverdieping); flex-ratio 0.78; 
5 snelbalieplekken, 11 front office plekken en 4 
maatwerkruimten 

 
 
 
Binnen de Kamer van Koophandel is een duidelijke scheiding gemaakt tussen klantgebied, vergadergebied 
en een werkgebied. De begane grond geldt als klantgebied. Hier bevinden zich de gastvrouw-en/of heer, 
het front office van de registers, het front en back office van de voorlichting, exportdocumenten en 
telefonistes. Een deel van de begane grond, inclusief de mezzanine, is in gebruik als werkgebied. De eerste 
verdieping (1e werkgebied) wordt gebruikt voor vergaderen en bevat het restaurant en café. Hier bevinden 
zich een grote vergaderruimte, vier vergaderkamers en een representatieruimte. De tweede en derde 
verdieping zijn in gebruik als werkgebied. Op de tweede verdieping (2e werkgebied) zitten de afdelingen 
economische stimulering, internationale handel, voorlichting (back office), productverkoop, 
praktijkseminars, management en secretariaat economische stimulering en internationale handel, 
voorlichting, directie, directiesecretariaat, informatievoorziening post en archief bibliotheek, interne en 
externe communicatie, relatiebeheer en evenementen en op de derde verdieping (3e werkgebied) zitten de 
afdelingsgroepen financiën, planning, control, kwaliteit, personeelszaken, facilitaire ondersteuning, 
management en secretariaat interne bedrijfsvoering, automatisering, registeronderhoud, register 
administratief centrum, management en secretariaat registers, post en repro. In tabel 2.5 is de indeling van 
het gebouw weergegeven. 
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Figuur 2.4 A  Plattegrond Begane Grond  
 

 
 
 

Figuur 2.4 B  Plattegrond Eerste Verdieping  
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Figuur 2.4 C  Plattegrond Tweede Verdieping  
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 2.4 D  Plattegrond Derde Verdieping  
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2.4 Aantal en soort werkplekken 
In totaal beschikt de Kamer over 165 instelbare werkplekken voor 215 medewerkers (196,31 fte). Dit komt 
neer op een flex-ratio van 0,75, dat wil zeggen dat er 15 werkplekken zijn op 20 medewerkers. Hierin zijn 
de 11 frontoffice plekken, 4 maatwerkruimten, teamruimten, vergaderruimten en het clubgebied niet 
meegerekend.  
 
De medewerkers kunnen kiezen uit de volgende typen werkplekken: 
• Cockpit: afgesloten ruimte voor zeer geconcentreerd, individueel werk. 
• Gesloten tweepersoons loungeplek: bedoeld om met twee personen (langdurig) samen te werken of voor 

twee personen om individueel werk te verrichten. 
• Gesloten eenpersoons loungeplek voor individueel en enigszins geconcentreerd werk, met een 

mogelijkheid voor kort overleg als een collega even aanschuift. 
• Open eenpersoons loungeplek voor minder geconcentreerd werk; kort overleg is goed mogelijk. Gebruik 

van deze werkplek geeft aan dat men aanspreekbaar is voor collega’s. 
• Open werkplek met wandjes voor minder geconcentreerd individueel werk waarbij regelmatig wordt 

gebeld. Deze plekken zijn bij elkaar geplaatst, waardoor onderling contact (zowel visueel als auditief) 
gemakkelijk kan plaatsvinden. 

• Open werkplek zonder wandjes voor individueel werk en teamwerk waarbij regelmatig gecommuniceerd 
moet worden met collega’s en die minder concentratie vragen.  

• Sta-werkplek voor kortstondig werk zoals e-mail, gebruik van internet of het raadplegen van agenda's 
van collega’s. De plekken bevinden zich in het open werkgebied. 

• Werkbibliotheek: een ruimte waarin een aantal open eenpersoons loungeplekken is gesitueerd om 
rustig te kunnen werken. Telefoongesprekken zijn hier niet toegestaan. Hier zijn ook tijdschriften en 
vakliteratuur te vinden. 

• Teamruimte: een ruimte waar 2 tot 6 medewerkers met elkaar kunnen overleggen. 
• Salon: ruimte voor informeel overleg of bijvoorbeeld een brainstormsessie. Ook geschikt voor het 

lezen van vakliteratuur. 
• Clubruimte: een ontspannings- en ontmoetingsgebied waar onder meer koffie, thee en water aanwezig 

is. Men kan hier lezen, bijpraten, overleggen, eten en drinken of een verjaardag vieren. 
• Post- en reproruimte: ruimte die verdeeld is over de tweede en derde verdieping. Op de tweede 

verdieping wordt het sorteerwerk en dergelijke uitgevoerd, op de derde verdieping staan de machines. 
• Service-unit/corner: dicht bij het werkgebied gelegen service-units met print- en kopieerfaciliteiten, 

waar ook de voorraad kantoormiddelen te vinden is. 
 
 

 
 

Lounge werkplek  
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2.5 Doelstellingen van het nieuwe kantoorconcept 
De keuze voor een innovatief kantoorconcept met flexibele werkplekken komt in eerste instantie voort uit 
de behoefte aan een moderne inrichting met meer variëteit en een hoogwaardige kwaliteit met uitstraling. 
Verder speelt mee dat de etages eigenlijk iets te klein waren, wat opgelost is door te flex-werken. 
Gaandeweg zijn er meer doelstellingen geformuleerd, die als volgt zijn verwoord in eerste fase van 
conceptontwikkeling met Veldhoen + Company: 
 
1. Voorbeeldfunctie 
• Innovatief en positief imago bereiken en vormgeven voor ondernemers in de regio 
• Waarborgen en handhaven van een imago van zorgvuldigheid, degelijkheid en betrouwbaarheid. 
 
2. Klant 
• Klantgerichtheid geënt op digitale tijdperk 
• Klantbereik vergroten 
• Variatie aan faciliteiten voor vis-a-vis contact 
• Facilitator ondernemersnetwerk 
 
3. Efficiency 
• Door digitalisering doelmatiger werken, meer omzet met dezelfde organisatie 
• Procesgeoriënteerde organisatie, afdelingsoverschrijdend 
 
4. Kennismanagement 
• Kennis voor iedereen plaats- en tijdonafhankelijk beschikbaar 
• Faciliteiten voor digitale en vis-a-vis communicatie en kennisuitwisseling 
 
5. Keuzevrijheid in tijd en plaats om te werken 
• Principe van ‘werken waar je maar wilt’, binnen collectieve afspraken 
• Op termijn mobiliteit ook buiten het gebouw 
• Aantrekkelijke werkgever, ontplooiingskansen en inspirerende omgeving 
 
6. Ruimte-efficiënt werken in een aantrekkelijke omgeving 
• Efficiënt ruimtegebruik 
• Sfeer en inrichting van gebouw prettig en inspirerend 
 
 
 

 
 Cockpit 
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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, die zijn vastgelegd in een gebruikershandleiding: 
• Aanwezigheid en beschikbaarheid: Verplicht bijhouden van elektronische agenda 
• Telefoon: Aannemen van en omgaan met gesprekken. 
• Ruimtereservering: Auditorium, vergaderruimten op de eerste verdieping en maatwerkruimtes op de 

begane grond kan men reserveren via intranet. De overige plekken staan vrij ter beschikking.   
• Leen-laptops: Voor de medewerkers die geen laptop hebben is een leen-laptop beschikbaar. Deze 

kunnen aan het begin van de werkzaamheden opgehaald en moeten bij vertrek weer worden 
ingeleverd. 

• Printen: In de service-units is gelegenheid tot printen. Voor grote printopdrachten dient men 
rekening te houden met elkaar. Vertrouwelijke documenten kunnen via een printer met codesysteem 
worden geprint. 

• Faxen: In de service-unit zijn faxen aanwezig voor uitgaande faxen. Inkomende faxen worden meteen 
verwerkt en in de mailbox geplaatst. 

• Inkomende post;  Post wordt in het persoonlijke postvak gelegd. 
• Einde van de dag: Aan het einde van de dag moet men de PC uitzetten, de leen-laptop terugbrengen, de 

telefoon uitzetten en laten opladen, bibliotheek materiaal terug brengen en de werkplek schoon en 
opgeruimd achterlaten; eventueel extra gebruikte verlichting moet worden uitgezet. 

• Clean desk: Aan het einde van de dag en bij het verlaten van een werkplek voor langere tijd dient men 
de plaats schoon en leeg achter te laten. 

• Roken:  Er mag een keer per dagdeel gerookt worden in de daarvoor bestemde ruimten. 
• Afval:  Papier en restafval worden gescheiden ingezameld. 
• Muziek: In het gebouw is muziek niet toegestaan. 
• Eten: Er mag niet gegeten worden op de werkplek. 
 
Op de eerste en tweede verdieping is een floormanager aangesteld die zorgt dat alles er goed uit ziet en alles 
goed verloopt. Er is enige discussie geweest of dit op de andere verdiepingen ook nodig was, maar daar is 
van afgezien. Regel is dat men elkaar op het gedrag aanspreekt, daar is geen ‘boeman’ voor nodig. In het 
begin zijn er wel reminders verstuurd over de serviceruimtes en dergelijke. 
 
Om het beheer van documenten (opslaan, terugvinden, aanpassen) goed te laten verlopen,  
zijn ook regels ontwikkeld over de naamgeving van documenten. Elk document krijgt een titel, 
trefwoorden en een beschrijving. Dit is de verantwoordelijkheid van de afdeling informatievoorziening. 
De logica van mensen is verschillend, dus de interface moest goed worden uitgelegd. Er is een helpdesk 
beschikbaar, maar niet iedereen maakt hier gebruik van. Het is de bedoeling om een referentiepanel 
samen te stellen, om ervaringen uit te wisselen en suggesties aan te dragen, maar dit is nog niet van de 
grond gekomen. 
 
 
 

Begane grond (foto Atelier Kim Zwarts) 
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3. gebruik en beleving van de werkomgeving 

 
 
 
 
3.1 Arbeidssatisfactie: organisatie en 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 van ook invloed zijn op de beleving van de fysieke 
werkomgeving. Onderstaande tabellen geven een beeld van de mate van tevredenheid. 
 
Opvallend aan de organisatorische aspecten is dat de aanspreekbaarheid van de collega’s tot veel tevredenheid 
leidt (tabel 3.1). De manier van leidinggeven, teamgeest, imago en de inspirerende organisatie worden 
neutraal maar voldoende beoordeeld. Ook de afspraken over roken en eten worden positief beoordeeld 
terwijl de afspraken over muziek bij 43% van de medewerkers tot ontevredenheid leidt. Het feit dat er 
regels zijn, wordt dus over het algemeen positief ontvangen maar de inhoud van de regel leidt bij een deel 
van de medewerkers tot ontevredenheid. 
 

Tabel  3.1: Tevredenheid over organisatorische aspecten 
 

Tevredenheid in % over: 1 2 3 4 5 gem 
Manier van leiding geven 5 19 36 38 2 3.2 

Teamgeest 2 13 46 37 2 3.3 
Inspirerende organisatie 2 18 54 26 1 3.1 

Imago 1 8 48 38 6 3.4 
Aanspreekbaarheid van collega's 1 5 23 61 10 3.7 

Afspraken over roken 6 5 16 48 26 3.8 
Afspraken over muziek 21 22 23 21 13 2.8 

Afspraken over eten 5 8 28 49 11 3.5 
1 = zeer ontevreden; 2 = ontevreden; 3 = neutraal; 4 = tevreden; 5 = zeer tevreden 

 
Zoals eerder aangegeven (paragraaf 2.2) komt thuiswerken slechts voor bij 10% van de medewerkers. Meer 
dan de helft van de medewerkers ervaart de mogelijkheden om thuis te werken als ‘geheel niet vrij’ maar 
slechts 1 op de 5 medewerkers zegt hier ontevreden over te zijn (tabel 3.2). Veel medewerkers zouden wel 
vaker thuis willen werken. Een derde van het personeel heeft weinig interesse in thuiswerken, maar 62% 
staat er positief tegenover, waarvan 12% bij voorkeur een dagdeel thuis werkt, 26% bij voorkeur een dag 
per week en 24% liefst nog wat vaker. Over de ervaren vrijheid in werktijden zijn de meningen erg verdeeld, 
maar men is hier over het algemeen wel tevreden over. De vrijheid in keuze van de werkplek en werkwijze 
wordt als zeer hoog ervaren en ook navenant hoog gewaardeerd. 
 
Diverse aspecten van het werkproces worden eveneens goed tot zeer goed gewaardeerd (tabel 3.3). Het 
draadloze werken scoort erg hoog, evenals flexibel werken en clean desk. Het percentage mensen dat 
hierover ontevreden is varieert van 4 tot 12%. Over het papierarm werken is 32% neutraal en 19% 
ontevreden.  
 
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 17 22 28 19 14 2.9 - 6 22 60 12 3.8 
werkplek 6 7 19 17 50 4.0 1 2 19 57 22 4.0 

werkwijze 5 6 33 27 30 3.7 - - 18 64 18 4.0 
thuiswerken 56 15 17 5 6 1.9 7 15 51 16 10 3.1 
a = geheel niet vrij; b = niet vrij; c = neutraal; d = vrij; e =geheel vrij; 1 - 5 idem als tabel 4 
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Tabel 3.3: Tevredenheid over diverse aspecten van het werkproces 
 

Tevredenheid in % over: 1 2 3 4 5 gem 
papierarm werken 4 15 32 39 11 3.4 

flexibel werken 3 9 25 52 11 3.6 
draadloos werken 1 3 19 55 23 4.0 

draadloos communiceren (mobiel) 2 6 15 52 26 4.0 
clean desk regel 2 4 25 48 21 3.8 

1 = zeer ontevreden; 2 = ontevreden; 3 = neutraal; 4 = tevreden; 5 = zeer tevreden 
 
Interessant is om te bezien 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. Inhoud van het werk en 
collega's blijken het meest bepalend, direct gevolgd door salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. Een 
vaste aanstelling en zekerheid op werk scoren eveneens hoog. De fysieke werkomgeving weegt 
aanmerkelijk minder zwaar, maar wel zwaarder dan bijvoorbeeld carrièreperspectief en supervisie (figuur 
3.1) 
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Figuur 3.1:  Meest bepalende factoren voor de arbeidssatisfactie 
Vermeld is het percentage dat het aspect tot de vier meest bepalende rekent 
 
3.2 Gebruik van wisselwerkplekken 
Voor het dagelijkse werk wordt het meest gebruik gemaakt van de open werkplekken en de lounge 
werkplekken, direct gevolgd door de cockpits (tabel 3.4). Dit verschilt naar gelang het type werk. Zo 
noemt 30% bij telefoneren een open werkplek als meest gebruikte plek, gevolgd door een loungeplek of 
een cockpit. Voor PC-werk wordt even vaak een open werkplek als een loungeplek het meest gebruikt 
(tabel 3.5). 
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Tabel 3.4: Meest gebruikte werkplekken 
 
Meest gebruikte werkplekken in % Als eerste 

genoemd 
Als tweede 
genoemd 

Als derde 
genoemd 

Open werkplek 38 15  
Lounge werkplek 32 16  

Cockpit 15 24 15 
Vergaderruimte   9 

Teamruimte   7 
 
 

 
Tabel 3.5: Drie meest gebruikte plekken per activiteit in % 

 
Meest gebruikte plekken in % cockpit lounge open verg. team club café 

Telefoneren 19 19 30     
Lezen 15 17 22     

PC-werk 14 29 29     
Vergaderen (formeel overleg)    40 12   

Praten en overleggen (informeel)  15 23  14   
Overig administratief werk  25 22     

Niet-zakelijke besprekingen  6 15   9  
Pauzeren      12 22 

 
 
Veel gewisseld wordt er niet: gemiddeld 0,9 keer per dag. In theorie betekent dit dat per dag elke werkplek 
gemiddeld door één persoon wordt gebruikt. Het gemiddelde geeft echter een vertekend beeld, want het 
dagelijks wisselen varieert van 0 tot 20 keer (figuur 3.2).  
Vooral leidinggevenden, beleidsmedewerkers en medewerkers uit de functiecategorie ‘anders’ wisselen 
vaak van plek. Secretarieel en administratieve medewerkers wisselen zelden van werkplek. Ook per 
afdeling zijn er verschillen. Medewerkers van de afdelingen automatisering, economische stimulering, 
informatievoorzieningen en de algehele leiding, communicatie en PZ wisselen relatief vaak van werkplek. 
Op de andere afdelingen wordt aanzienlijk minder vaak van werkplek gewisseld. 
 
 

7%

12%

18%

63%

>2 keer

2 keer

1 keer

0 keer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.2: Overzicht van het aantal wisselingen van werkplek per dag 
 
 
 

15  



 
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 bereikbaarheid wordt overwegend positief beoordeeld. Niettemin is 17% ontevreden over de fysieke 
bereikbaarheid, terwijl bijna een kwart ontevreden is over de telefonische bereikbaarheid. Kennelijk is 
niet elke collega altijd gemakkelijk te vinden, wat ook blijkt uit de aanvullende opmerking op de ingevulde 
vragenlijsten. Het altijd bereikbaar zijn wordt door 12% als onplezierig ervaren. Bereikbaarheid per e-mail 
scoort het hoogst (tabel 3.6).  
 
Tabel 3.6: Waardering van de bereikbaarheid 
 
Tevredenheid in % over: 1 2 3 4 5 gem 

Telefonisch 5 18 27 46 5 3.3 
Elektronisch (e-mail) 1 3 9 61 26 4.1 

Persoonlijk (vindbaarheid) 2 15 29 50 5 3.4 
Altijd bereikbaar zijn 2 10 36 45 7 3.5 

1 = zeer ontevreden; 2 = ontevreden; 3 = neutraal; 4 = tevreden; 5 = zeer tevreden 
 
 
b. Functionaliteit en ergonomie 
De gemiddelde tevredenheid loopt per ergonomisch of functioneel aspect nauwelijks uiteen (tabel 3.7). 
Meestal zit de gemiddelde score tussen neutraal en tevreden in. Echte uitschieters naar boven en beneden 
komen weinig voor. Het percentage dat 'zeer ontevreden’ is, schommelt tussen de 2% (ruimte voor 
(in)formeel overleg) en 10% (comfort van de bureaustoel). De ruimten voor formeel overleg scoren 
gemiddeld het hoogst op tevredenheid. Aanpasbaarheid van de werkplek aan specifieke taken en het 
meubilair scoren relatief lager op tevredenheid, maar niet onvoldoende. Er zijn door enkele respondenten 
opmerkingen gemaakt over de voetsteunen. Mogelijk speelt dit mee in de mindere tevredenheid. 
Medewerkers van het frontoffice zijn het minst tevreden over de ergonomie.  
 

Tabel 3.7: Tevredenheid over functionaliteit en ergonomie 
 

Tevredenheid in % over: 1 2 3 4 5 gem 
Ruimten voor formeel overleg 2 1 19 63 15 3.9 

Ruimten voor informeel overleg 2 4 24 58 13 3.7 
Indeling van het kantoor 2 12 32 45 9 3.5 

Grootte van de werkplekken 4 12 10 64 11 3.7 
Oppervlakte van het werkblad 4 12 14 59 11 3.6 

Positie beeldscherm, toetsenbord en muis 2 7 23 61 7 3.6 
Comfort van het bureau 6 12 28 50 5 3.4 
Verstelbaarheid bureau 9 15 22 43 9 3.3 

Comfort van de bureaustoel 10 15 18 48 9 3.3 
Verstelbaarheid bureaustoel 9 16 19 46 9 3.3 

Ergonomische hulpmiddelen 6 8 48 31 6 3.2 
Indeling werkplek (opstelling meubilair) 6 13 32 45 5 3.2 

Aanpasbaarheid werkplek aan taken 6 19 38 32 5 3.1 
1 = zeer ontevreden; 2 = ontevreden; 3 = neutraal; 4 = tevreden; 5 = zeer tevreden 
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c. Esthetiek 
De inrichting wordt op een aantal punten aanmerkelijk minder positief gewaardeerd dan de 
functionaliteit. Met name het vrijwel ontbreken van planten en kunst leidt tot een relatief lage score op 
tevredenheid (tabel 3.8). Er wordt opgemerkt dat de klanten de receptie er ‘armoedig’ en ‘kaal’ uit vinden 
zien. 

 
Tabel 3.8: Tevredenheid over esthetische aspecten 

 
Tevredenheid in % over: 1 2 3 4 5 gem 

Materiaalgebruik van de inrichting 2 4 23 59 12 3.8 
Kleurgebruik in het interieur 2 10 28 49 10 3.6 

Aankleding (b.v. kunst) van de inrichting 16 37 21 23 4 2.6 
Uitzicht vanaf de werkplekken 5 13 33 37 13 3.4 

Gebruik van planten 39 34 19 6 2 2.0 
1 = zeer ontevreden; 2 = ontevreden; 3 = neutraal; 4 = tevreden; 5 = zeer tevreden 

 
d. Privacy en personalisatie 
Psychologische aspecten zoals auditieve privacy en ruimte voor persoonlijke attributen worden door een 
aantal medewerkers als onvoldoende aangemerkt; respectievelijk 11% en 13% is hier zeer ontevreden 
over, en nog eens 30% en 18% 'ontevreden' (tabel 3.9). Men wordt afgeleid door andermans gesprekken 
en heeft het gevoel dat het niet goed mogelijk is om niet gehoord te worden door anderen. Deze resultaten 
komen overeen met opmerkingen in interviews. Er zijn weinig mogelijkheden voor echte privacy bij een 
lastig of vertrouwelijk gesprek. De cockpit en overlegruimten zijn niet geluidsdicht, wat eveneens bijdraagt 
aan een minder positief oordeel over de auditieve en conversationele privacy. 
 
Het delen van plekken wordt over het algemeen niet als storend ervaren. Slechts 2% is hierover zeer 
ontevreden, en 10% ontevreden. Dit stemt overeen met de eerdere percentages bij tevredenheid over 
diverse aspecten van het werkproces (3% zeer ontevreden, 9% ontevreden, tabel 3.9). Wel vinden mensen 
het soms lastig om van werkplek te veranderen, omdat de kantoorbenodigdheden dan weer in- en 
uitgepakt moeten worden. Dit is echter meer een praktische dan een psychologische overweging. 
 
Tabel 3.9: Tevredenheid over psychologische aspecten 
 

Tevredenheid in % over: 1 2 3 4 5 gem 
Niet gehoord kunnen worden (conversationele privacy) 9 32 35 21 4 2.8 

Niet gezien kunnen worden (visuele privacy) 6 16 44 32 2 3.1 
Niet afgeleid worden door gesprekken (auditieve privacy) 11 30 35 22 2 2.7 

Delen van plekken 2 10 41 44 5 3.4 
Ruimte voor persoonlijke attributen 13 18 44 20 6 2.9 

1 = zeer ontevreden; 2 = ontevreden; 3 = neutraal; 4 = tevreden; 5 = zeer tevreden 
 
e. Archief 
Binnen de Kamer is gestreefd naar plaats en tijd onafhankelijk werken. Hierbij past geen  persoonlijk 
archief. Het archief is daarom centraal georganiseerd. De informatie opslag is gekoppeld aan de 
werkprocessen. Het archief wordt op bijna alle onderdelen positief gewaardeerd. De toegankelijkheid van 
de documentatie is zeer goed. Zwakkere punten zijn de terugvindbaarheid van de documenten en de 
gebruiksvriendelijkheid van het digitale archief (tabel 3.10). Elk document is ook persoonlijk en 
vertrouwelijk op te slaan. Er heeft een papierreductie plaatsgevonden van 40 tot 45 %. Voor de 
medewerker zelf zijn er minder mogelijkheden dan voorheen om op een eigen wijze kennis en informatie 
op te slaan, omdat alles centraal geregeld wordt. Dit roept hier en daar enige weerstand op.  
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Tabel 3.10: Tevredenheid over het archief 
 

Tevredenheid in % over: 1 2 3 4 5 gem 
Wijze van archiveren 2 8 43 43 5 3.4 

Gebruiksvriendelijkheid van het digitaal archief 9 17 40 32 2 3.0 
Terugvindbaarheid van documenten 6 24 37 31 2 3.0 

Hoeveelheid gemeenschappelijke ruimte 1 4 61 32 3 3.3 
Hoeveelheid persoonlijke archiefruimte 2 15 46 32 4 3.2 

Toegankelijkheid van documentatie (vakbladen etc.) 1 2 41 49 7 3.6 
        1 = zeer ontevreden; 2 = ontevreden; 3 = neutraal; 4 = tevreden; 5 = zeer tevreden 

 
f. ICT 
Over de ICT-voorzieningen zijn alle medewerkers zeer te spreken. Bijna niemand is echt ontevreden. De 
meeste beoordelingen liggen ruim boven het gemiddelde (tabel 3.11). Zowel de computers en de software 
als printers, kopieermachine en fax worden zeer goed beoordeeld. Hulp bij problemen en (introductie 
van) nieuwe software scoren eveneens vaak positief, maar relatief ook wat vaker neutraal of negatief. Met 
name lijkt meer aandacht nodig voor hulp bij de introductie van nieuwe software. 
 
Tabel 3.11: Tevredenheid over ICT 
 

Tevredenheid in % over: 1 2 3 4 5 gem 
Computers - 5 19 61 15 3.9 

Laptops - 3 34 44 19 3.8 
Draagbare telefoon 1 6 23 57 13 3.8 

Kopieermachine/ printer/ fax 1 5 17 68 9 3.8 
Afstand tot kopieermachine/ printer/ fax 2 8 16 63 12 3.8 

Software - 6 32 54 9 3.7 
Hulp bij hard- en software problemen - 9 31 50 9 3.6 
Hulp bij introductie nieuwe software 3 15 35 41 6 3.3 

 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 helpdesk en het schoonmaken (tabel 
3.12). Een positieve uitschieter is de lunchruimte, die erg goed scoort (gemiddeld 3.9). Gezien de positieve 
waardering voor zowel de postbezorging als de ICT-voorzieningen en het archief en de overwegend 
positieve beoordeling van papierarm werken, lijkt de digitalisering bij de Kamer een succes te zijn. 
 

Tabel 3.12: Tevredenheid over diensten 
 

Tevredenheid in % over: 1 2 3 4 5 gem 
Receptie 1 5 35 49 8 3.6 

Postbezorging - 3 29 63 5 3.7 
Helpdesk 2 12 36 43 6 3.4 

Lunchruimte - 3 20 59 16 3.9 
Koffie- en theeautomaten 5 8 22 55 10 3.6 

Schoonmaken 5 13 29 46 8 3.4 
Verstrekking van ruimten voor vergaderen 1 3 36 52 8 3.6 

Verstrekking van ruimten voor projectgroepen 1 3 43 46 7 3.6 
Verstrekking van presentatiehulpmiddelen 1 3 46 41 9 3.5 

1 = zeer ontevreden; 2 = ontevreden; 3 = neutraal; 4 = tevreden; 5 = zeer tevreden 
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3.4 Beleving van het binnenklimaat 
Het binnenklimaat is over het algemeen 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. De medewerkers zijn over het algemeen tevreden over de verlichting en de regelbaarheid 
van de verlichting, zowel daglicht als kunstlicht (zie tabel 3.13). De leidinggevende zijn iets meer tevreden 
over het licht dan de secretariële en administratieve medewerkers en de backoffice medewerkers. Op de 
afdelingen receptie & telefoon en informatievoorziening is men het minst tevreden over het zelf kunnen 
regelen van het kunstlicht. Het daglicht lijkt het minst regelbaar op de begane grond en 1e verdieping. 
 
Het zelf kunnen regelen van het binnenklimaat wordt minder positief gewaardeerd: bijna 1 op de 5 
medewerkers is hierover zeer ontevreden. Op de 2e verdieping is men meer tevreden over de zelfregulatie 
van het binnenklimaat dan op de begane grond en de 1e verdieping. Het oordeel over de temperatuur, 
ventilatie, luchtkwaliteit en akoestiek is gemiddeld ruim voldoende, maar 1 op de 3 medewerkers 
(variërend van 32 tot 39%) is hierover ontevreden. Over de ventilatie en luchtkwaliteit zijn de 
leidinggevenden het meest tevreden, de secretariële en administratieve medewerkers en backoffice het 
minste. Per afdeling is te zien dat vooral de receptie & telefoon, frontoffice en post ontevreden zijn.  
Enkele medewerkers hebben opgemerkt dat klanten zich soms storen aan achtergrond-geluiden en dat het 
rumoerig is. De akoestiek leidt vooral bij de beleidsmedewerkers tot ontevredenheid. De secretariële en 
administratieve medewerkers hebben last van het geluid van klimaatinstallaties terwijl de leidinggevende 
zeggen hier juist weinig last van het hebben.  
De secretariële en administratieve medewerkers en frontoffice medewerkers hebben het meest last van 
spiegeling op het beeldscherm. Per afdeling zijn het vooral de exportdocumenten & handel en 
praktijkseminars, evenementen en productverkoop die last hebben van de spiegeling.  
 
Tabel 3.13: Tevredenheid over het binnenklimaat 
 

Tevredenheid in % over: 1 2 3 4 5 gem 
Temperatuur 12 20 22 36 9 3.1 

Ventilatie 14 25 18 36 7 3.0 
Luchtkwaliteit 15 17 26 36 6 3.0 

Het zelf kunnen regelen van binnenklimaat 19 25 36 18 2 2.6 
Toetreding van daglicht 3 6 32 51 9 3.6 

Het zelf kunnen regelen van de hoeveelheid daglicht 4 14 38 38 7 3.3 
Verlichting op het werkvlak 2 2 26 59 10 3.7 

Het zelf kunnen regelen van de hoeveelheid kunstlicht 2 14 41 39 3 3.3 
Spiegeling op uw beeldscherm 5 10 33 37 5 3.2 

Afleiding door geluid van klimaatinstallaties 1 3 38 45 13 3.7 
Akoestiek 13 20 33 31 4 3.0 

1 = zeer ontevreden; 2 = ontevreden; 3 = neutraal; 4 = tevreden; 5 = zeer tevreden 
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3.5 Arbeidsproductiviteit 
Arbeidsproductiviteit wordt beïnvloed door de wijze waarin de werkomgeving de werkzaamheden 
adequaat ondersteunt en de werkomgeving adequaat gebruikt wordt. De antwoorden op de vragen zijn 
daarom geclusterd rond: a) communicatie en concentratie; b) ondersteuning van activiteiten; c) het 
gebruik van werkomgeving. 
 
a. Communicatie en concentratie 
Hoewel niemand uitgesproken tevreden is over de mate waarin de werkomgeving geconcentreerd werken 
ondersteunt, wordt dit aspect gemiddeld neutraal beoordeeld (tabel 3.14). Over de communicatie met 
collega’s zijn de medewerkers overwegend positief. Dit geldt ook voor communicatie met leidinggevenden 
en externen, hoewel over beide aspecten ruim 10% negatief oordeelt. Omdat in de oude situatie geen 
nulmeting is gehouden, kunnen we deze cijfers niet vergelijken met de vorige situatie. Volgens de 
geïnterviewden draagt het flexibel werken positief bij aan goede communicatie. De communicatie tussen 
de afdelingen lijkt toegenomen, terwijl de communicatie binnen de afdelingen iets minder lijkt te zijn 
geworden. Het is makkelijker om leidinggevenden aan te spreken. Door de openheid is er meer sociale 
controle, waardoor mensen ook gemakkelijker worden aangesproken op onproductief gedrag. 
Consequentie is wel dat de privacy minder is.  
De beleidsmedewerkers zijn het minst tevreden over de mate waarin de werkomgeving de productiviteit 
ondersteunt ten aanzien van concentratiewerkzaamheden. De leidinggevenden zijn het meest tevreden. 
Op afdelingsniveau heeft de vooral de afdeling Praktijkseminars, evenementen en productverkoop 
problemen met de ondersteuning van de concentratie. 
Er zijn geen echte verschillen gevonden tussen de verschillende afdelingen en functies en de mate waarin 
de communicatie wordt ondersteund. 
 

Tabel 3.14: Mate waarin de werkomgeving concentratie en communicatie ondersteunt 
 

Oordeel in % over ondersteuning van werkomgeving: 1 2 3 4 5 gem 
Concentratie werkzaamheden 4 29 32 35 - 3,0 

Communicatie met collega’s - 5 23 62 9 3,8 
Communicatie met leidinggevenden 1 10 37 46 6 3,5 

Communicatie met externen 2 10 47 39 2 3,3 
1 = zeer negatief; 2 = negatief; 3 = neutraal; 4 = positief; 5 = zeer positief 

 
b. Ondersteuning van de activiteiten 
De werkomgeving biedt goede ondersteuning voor de te verrichten werkzaamheden. Het grootste deel 
van de tijd wordt besteed aan PC-werk, formeel en informeel overleg en administratieve handelingen. 
Deze activiteiten worden goed ondersteund door de werkomgeving (tabel 3.15). Het minst tevreden is 
men over de omgevingscondities om te kunnen lezen en telefoneren. Beide activiteiten vragen om rust en 
concentratie, telefoneren vaak ook om een zekere privacy. De matige tevredenheid over de ondersteuning 
van de werkomgeving hierin is consistent met de ontevredenheid over de akoestiek en over de auditieve 
en conversationele privacy. 
 
Tabel 3.15: Ondersteuning van activiteiten vanuit de werkomgeving 
 
Oordeel in % over de mate waarin de werkomgeving 

de volgende activiteiten ondersteunt: 
1 2 3 4 5 gem 

Telefoneren 2 25 37 36 - 3,1 
Lezen 4 16 38 41 1 3,2 

PC-werk - 7 35 53 5 3,6 
Vergaderen (formeel overleg) - 2 35 59 5 3,7 

Praten en overleggen met collega’s (informeel overleg) 1 5 28 59 8 3,7 
Overige administratieve handelingen 1 7 41 50 1 3,4 

Niet zakelijke gesprekken met collega’s 2 5 33 56 4 3,5 
Korte tussentijdse pauzes 2 9 25 57 7 3,6 

1 = zeer negatief; 2 = negatief; 3 = neutraal; 4 = positief; 5 = zeer positief 
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c. Gebruik van de werkomgeving 
De medewerkers van de Kamer van Koophandel in Rotterdam vinden dat een innovatief kantoor goed 
aansluit op de huidige werkprocessen en de organisatie (tabel 13.16). Men neemt graag bezoek mee naar 
het gebouw. De rondleidingen vindt men enigszins vervelend. Men stelt het mede daarom op prijs dat 
alleen de eerste verdiepingen toegankelijk zijn voor het publiek. 
 
Meer dan een kwart vindt niet dat er meer kennis wordt uitgewisseld dan voorheen. Ruim een derde vindt 
dat de kennisuitwisseling wél verbeterd is. Over het vertrouwelijk kunnen omgaan met informatie zijn 
veel mensen neutraal (32%) en evenveel mensen tevreden of ontevreden (28% en 30%). Ten aanzien van 
het zich verantwoordelijk voelen lijken zich ten opzichte van de vorige huisvestingssituatie geen grote 
verschuivingen te hebben voorgedaan; 54% voelt zich niet meer of minder verantwoordelijk dan 
voorheen, 14% voelt zich meer verantwoordelijk, 33% juist minder.  
 
Tabel 3.16: Gebruik van de werkomgeving 
 

Oordeel over de volgende stellingen in %: 1 2 3 4 5 gem 
Een innovatief kantoor sluit goed aan op onze huidige werkprocessen 2 7 33 52 6 3,5 
Een innovatief kantoor past goed bij onze organisatie 2 8 35 52 4 3,5 
Ons kantoor is een plaats waar je graag bezoek mee naar toeneemt 1 9 28 48 14 3,7 
Ik vind het prettig dat alleen de eerste twee etages voor het publiek toegankelijk zijn 1 5 25 53 16 3,8 
Ik vind het vervelend dat er veel rondleidingen worden gehouden voor externen 8 32 35 16 9 2,9 
Er vindt meer uitwisseling van kennis en ervaring plaats dan voorheen 6 18 37 27 12 3,2 
Ik kan op de werkplek vertrouwelijk omgaan met informatie 7 28 32 30 3 3,0 
Ik voel me meer verantwoordelijk dan voorheen 9 24 53 11 3 2,8 
Ik voel me meer vrij in mijn doen en laten dan voorheen 6 26 36 29 4 3,0 
Ik mis een eigen werkplek 11 42 25 9 13 2,7 
Als ik op kantoor kom, vind ik altijd een werkplek 1 5 7 59 29 4,1 
Als ik op kantoor kom dan vind ik meestal de werkplek die ik graag wil 2 11 12 57 17 3,8 
Ik weet hoe ik mijn stoel en bureau moet verstellen 1 5 14 66 15 3,9 
Elke keer als ik op kantoor kom, verstel ik het meubilair van mijn werkplek 4 25 22 41 9 3,3 
Ik kan een comfortabele houding aannemen bij al mijn werkzaamheden 4 23 30 38 6 3,2 
Ons kantoor biedt een prettige sfeer 4 10 28 52 7 3,5 
De mate van openheid en transparantie in het nieuwe gebouw vind ik prettig 2 15 29 43 11 3,5 
Ons kantoor stimuleert tot het leveren van werk met een hoge kwaliteit 2 23 36 34 5 3,2 
De inrichting van het gebouw werkt inspirerend 4 15 39 35 7 3,3 

1 = zeer oneens; 2 = oneens; 3 = neutraal; 4 = eens; 5 = zeer eens 
 
Slechts 22%van de medewerkers mist een eigen werkplek, de rest is neutraal (25%) of heeft weinig moeite 
met het gemis van een eigen werkplek (53%). Sommige mensen creëren een plek voor zich zelf door ’s 
ochtends vroeg in een cockpit te gaan zitten en deze de gehele dag te gebruiken.  
 
Als men op kantoor komt is er bijna altijd wel een plek te vinden. Meestal is dit ook een plek die men 
graag wilt. Uit de opmerkingen komt naar voren dat er weinig privacy en concentratieplekken zijn en dat 
de weinige die beschikbaar zijn al snel bezet zijn. 
 
Men is goed op de hoogte over de verstelmogelijkheden van het meubilair en maakt hier redelijk vaak 
gebruik van. Men kan vaak een comfortabele houding aannemen tijdens de werkzaamheden. Het kantoor 
biedt een prettige sfeer en de mate van transparantie en openheid wordt als prettig ervaren. Men is niet 
uitgesproken positief over de stimulatie van het gebouw tot het leveren van goede kwaliteit en inspiratie.   
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3.6 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 3.17 en 3.18).  
 
Het totaal aantal positieve en negatieve genoemde aspecten, respectievelijk 263 positief en 267 negatief in 
evenwicht. Het is opvallend dat de negatieve opmerkingen een grotere variatie vertonen dan de positieve 
opmerkingen. Kennelijk is men het over de meest positieve aspecten meer eens dan over de meest 
negatieve aspecten. 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. Er is meer contact tussen collega’s en afdelingen. Men leert meer collega’s kennen en de integratie is 

verbeterd. Ook de communicatie is verbeterd. De betrokkenheid en het saamhorigheidsgevoel zijn 
vergroot. De afstand tot meerderen en het management is verminderd en de aanspreekbaarheid van 
het management is toegenomen (44 opmerkingen). 

2. De ruimtes zijn licht en overzichtelijk, er is veel openheid en transparantie. Dit werkt door in de 
organisatie (43 opmerkingen). 

3. Het gebouw en de nieuwe inrichting hebben een moderne, dynamische en representatieve uitstraling 
naar klanten en naar buiten toe. Men is trots op de organisatie en het gebouw. Het gebouw is 
toegankelijker geworden (29 opmerkingen). 

4. Het flexwerken, d.w.z. de vrije keuze van werkplek en werkwijze en de grotere mobiliteit geven een 
vrij gevoel (34 opmerkingen). 

5. De moderne apparatuur, het digitaal werken en de ICT voorzieningen worden op prijs gesteld (13 
opmerkingen). 

6. Het meubilair en de werkplekken zijn beter dan voorheen en ook de klimaatinstallatie is verbeterd (9 
opmerkingen). 

7. De werksfeer is erg prettig, goed en open (8 opmerkingen). 
8. De restauratieve voorzieningen (kantine, caféterras en koffiecorners) worden zeer gewaardeerd (8 

opmerkingen). 
 
 
 
 

Tabel 3.17 Meest positieve aspecten van de nieuwe huisvesting 
 

Verbeterde contacten met collega's 29 x 
Meer openheid en transparantie, overzichtelijker, veel licht en ruimte 23 x 

Flexwerken, draadloos werken, mobiliteit, flexibiliteit 22 x 
Mooie uitstraling, representatief, modern, innovatief 18 x 

Keuzemogelijkheden qua werkplek, niet altijd dezelfde plek/dezelfde mensen 17 x 
Grotere vrijheid in werken (manier en plek), vrijer gevoel 12 x 

Licht 10 x 
Verbeterde communicatie intern 8 x 

Kantine, café terras, koffie corners 8 x 
Werksfeer goed, prettig, open 8 x 

Zeer goede en moderne apparatuur, ICT middelen dicht bij 7 x 
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Het meest negatief scoren de volgende aspecten: 
1. Er is geluidsoverlast door telefonerende en schreeuwende of hard pratende collega’s, vanuit het 

restaurant, van rondleidingen en symposia en andere grote groepen. De omgeving is rumoerig en 
geeft veel ruis. De akoestiek is niet best (38 opmerkingen). 

2. Er is nauwelijks of geen privacy. Het is moeilijk om vertrouwelijke gesprekken te voeren over de 
telefoon of met ontvangen bezoekers. Ook is het lastig om ongestoord te werken omdat men 
voortdurend door andere collega’s wordt gestoord of afgeleid. Veel mensen hebben moeite om zich te 
concentreren (37 opmerkingen). 

3. De indeling van de werkplekken en het meubilair worden vaak als negatief punt benoemd. De 
werkplekken zijn te klein en staan te dicht op elkaar, de bureaus zijn te klein, het meubilair is slecht, 
het instellen is lastig en de verplichte voetenbanken bevallen niet. De loungeplekken zijn volgens 
sommige medewerkers niet geschikt om er lange tijd te zitten, omdat dan rugklachten ontstaan. Ook 
de frontoffice - en balieplekken zijn ergonomisch niet optimaal (28 opmerkingen). 

4. Het klimaat functioneert nog niet naar wens; het is vaak te koud, mensen zijn vaak verkouden, de 
temperatuur is niet individueel regelbaar, de luchtvochtigheid is te laag, er is te weinig ventilatie en 
frisse lucht en de ramen kunnen niet open (26 opmerkingen). 

5. De aankleding van de ruimte is niet naar wens en geeft een kille en koude sfeer. Er zijn geen planten 
en de kunst bevalt niet bij iedereen (18 opmerkingen). 

6. Er is minder communicatie binnen groepen collega’s en tussen directe collega’s. Er is geen overzicht 
van de aanwezigheid. Het is vaak lastig om collega’s te vinden. Er is minder sociale controle over het 
welzijn van mensen maar meer sociale controle op de werkwijze en werktijden omdat iedereen op 
iedereen let (17 opmerkingen). 

7. Muziek is niet toegestaan. Ook eten kan niet meer op de werkplek (10 opmerkingen). 
8. De apparatuur werkt nog niet altijd naar behoren. Printers, faxen en telefoons vertonen nog geregeld 

storingen (9 opmerkingen). 
 
Tabel 3.18 Meest negatieve aspecten van de nieuwe huisvesting 
 
Nauwelijks of geen privacy, minder privacy dan vroeger 15 x 
Slecht binnenklimaat op open werkplek (koud, vaak verkouden) 14 x 
Geluidsoverlast van collega's en telefoons 12 x 
Weinig privacy bij telefoneren (cockpits zijn gehorig) 10 x 
Draadloos bellen werkt niet altijd goed; digitaal werken niet ideaal 9 x 
Lawaai, vooral tijdens bezoek en seminars en vanuit het restaurant 9 x 
Te weinig planten 9 x 
Slechte werkplek (bureau, stoel, stand van het scherm, instellen) 9 x 
Muziek niet toegestaan 8 x 
Rumoerige werkomgeving, veel ruis -> minder productief 7 x 
Geen sfeer, aankleding kil en koud 7 x 
Geen frisse lucht, te lage luchtvochtigheid, ramen kunnen niet open 7 x 
 
 
Toppers zijn dus de verbeterde communicatie, de grotere betrokkenheid, de openheid en transparantie, de 
aantrekkelijke vormgeving en inrichting van het gebouw, en de keuzevrijheid in werkplek en manier van 
werken. Notoire minpunten zijn de geluidsoverlast (telefoons, collega's, bezoekers) wat erg afleidt, het 
gebrek aan privacy, vooral auditief (je hoort alles en alles wordt gehoord) maar ook visueel, de 
werkplekinrichting, het nog steeds niet optimale binnenklimaat, de koude sfeer en de verminderde 
communicatie met naaste collega's. Het feit dat bepaald gedrag (muziek op het werk, eten op de werkplek) 
niet (meer) is toegestaan en dat de apparatuur niet altijd probleemloos werkt, geeft eveneens de nodige 
irritatie.  
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3.7 Overall waardering 
In aanvulling op het oordeel over een groot aantal afzonderlijke aspecten is aan de medewerkers ook 
gevraagd om per onderdeel een algeheel oordeel te geven, in de vorm van een rapportcijfer (tabel 3.19). 
Gemiddeld wordt bijna een zeven gescoord, ruim voldoende maar niet echt uitgesproken goed. In de 
grafieken (figuur 3.4) is te zien dat er weinig echte onvoldoendes worden gescoord. Achten worden wel 
geregeld gescoord. Een klein aantal mensen honoreert zowel de manier van werken als de nieuwe 
werkomgeving met een negen.  
 

Tabel 3.19: Overall waardering op een 10-puntsschaal 
 

Beoordeeld aspect Oordeel Std deviatie* 
nieuwe manier van werken 6,9 1,3 

nieuwe werkomgeving 6,9 1,2 
mate waarin de werkomgeving de productiviteit ondersteunt 6,8 1,2 

totale waardering m.b.t. gebruik en ondersteuning 6,9 1,3 
                  *)  De standaard deviatie is de gemiddelde afwijking van het gemiddelde. 
 
Er zijn geen rapportcijfers beschikbaar over de vorige huisvestingssituatie. Wel is in de huidige situatie 
gevraagd om de nieuwe situatie te beoordelen in vergelijking tot de oude situatie. 67% van de medewerkers 
vindt de nieuwe manier van werken beter dan de oude, 16% beoordeelt de situatie als gelijk en 17% vindt 
het slechter (figuur 3.3). Leidinggevenden geven het meest aan dat de nieuwe situatie beter of gelijk is. 
Frontoffice medewerkers en secretarieel en/of administratieve medewerkers boordelen de situatie vaak 
slechter of gelijk. 
 
Op de vraag of men terug zou willen naar de oude situatie antwoordt een kwart van de medewerkers 
bevestigend. Het overgrote deel van de medewerkers wil niet terug en vindt de nieuwe situatie beter dan 
de oude. Van de leidinggevenden wil niemand terug. Beleidsmedewerkers zijn bijna net zo enthousiast. 
Onder de Backoffice medewerkers zijn er het meeste medewerkers die terug willen. De rapportcijfers 
correleren hoog met elkaar en met de respons op de vragen naar wel of niet terug willen naar de oude 
situatie en het oordeel over de nieuwe situatie in vergelijking met de oude situatie. Hieruit valt af te leiden 
dat de beoordelingen consistent zijn ingevuld en dat de oordelen op onderdelen sterk met elkaar 
samenhangen. Een compliment aan de medewerkers van de Kamer voor de zorgvuldigheid waarmee de 
vragenlijsten zijn ingevuld! 
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Figuur 3.3 Beoordeling in vergelijking met de oude situatie 
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Figuur 3.4: Overall beoordelingen 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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Figuur 3.5 geeft een overzicht van de percentages medewerkers die (zeer) tevreden, neutraal of (zeer) 
ontevreden zijn over de onderzochte aspecten. Zowel de aspecten die goed scoren als de aspecten die 
minder goed scoren komen hierin duidelijk naar voren. Voor veel aspecten is het oordeel positief en is 
meer dan driekwart tevreden of neutraal. Er zijn echter ook aspecten waarover een relatief hoog 
percentage medewerkers niet tevreden is. 
 
Vooral het leren kennen van collega’s van andere afdelingen, de grotere aanspreekbaarheid en het 
zichtbaar worden van de werkzaamheden van collega’s worden genoemd als positieve aspecten van de 
nieuwe werkomgeving. Men krijgt een beter beeld van elkaars werk (en daarmee vaak ook meer 
waardering hiervoor) en van de werkdruk. Dit is handig bij het verdelen van werk en bij vervanging in 
geval van ziekte. De vrijheid en flexibiliteit in het kiezen van een eigen werkplek worden eveneens zeer 
vaak genoemd als positief aspect. Dit geldt ook voor de grote mate van transparantie en openheid. 
Openheid en clean desk prikkelen tot vaker opruimen. Een aantal keren wordt de moderne uitstraling, de 
nieuwe apparatuur en het vooruitstrevende karakter van de organisatie genoemd. Volgens de 
geïnterviewden is duidelijk sprake van een imagoverandering in positieve richting. Men merkt dit ook bij 
de sollicitaties. Sollicitanten zijn erg enthousiast over het gebouw. Klanten reageren eveneens overwegend 
positief. 
 
Aspecten waarover relatief veel medewerkers ontevreden zijn, zijn de afwezigheid van planten, het 
uitzicht, het binnenklimaat (met name vanwege het niet zelf kunnen regelen van de zonwering en 
ventilatie), de akoestiek, het verbod op muziek op de werkplek, de onmogelijkheid om persoonlijke 
attributen aan te brengen en de privacy, met name auditief. De omgeving is rumoerig waardoor men vaak 
wordt afgeleid en zich moeilijk kan concentreren. Mede hierom mag er geen muziek worden gedraaid. Op 
stillere momenten is de afleiding door anderen uiteraard minder groot. Een enkeling klaagt over de 
visuele afleiding als men in een cockpit werkt. Een deel van de medewerkers kan maar moeilijk wennen 
aan het feit dat men geen eigen werkplek heeft en geen eigen archief voor persoonlijke spullen, en dat niet 
alle spullen bij de hand zijn als er gebeld wordt. Steeds opnieuw inloggen kost tijd, er zitten geen 
stopcontacten in de locker. Ook is een relatief hoog percentage ontevreden over het meubilair en de 
gebruiksvriendelijkheid van het archief. Uit de bijgeschreven opmerkingen op het vragenformulier blijkt 
een zekere onvrede over het summiere contact met collega’s van andere verdiepingen en binnen dezelfde 
afdeling en het gebrek aan overzicht wie zich waar bevindt of wie aanwezig is.  
  
In het eerste jaar is sprake geweest van een lichte stijging in ziekteverzuim. In die periode was sprake van 
enkele langdurig zieken, die het verzuim opschroefden. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat de fysieke 
werkomgeving heeft bijgedragen tot meer ziekteverzuim. 
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Figuur 3.5 Overzicht van de beoordeling van de medewerkers over alle aspecten van de werkomgeving 
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4.  implementatieproces 
 
 
 
 
4.1 Verloop van het proces 
Na aankoop van het pand aan de Blaak 40 is men begonnen met een nieuwe indeling voor het gebouw 
volgens een traditioneel concept. Het pand bleek echter net iets te krap voor de organisatie. Tegelijkertijd 
werd in dezelfde periode landelijk vanuit de Kamers gestimuleerd om te digitaliseren. Deze momenten 
tezamen zijn aangegrepen om een flexibel concept in te voeren. Veldhoen + Company werd aangetrokken 
om het proces te begeleiden en vorm te geven. Nadat Veldhoen het innovatieve concept en de 
besparingsmogelijkheden had toegelicht, steeg het enthousiasme bij het bestuur. Om de overige 
betrokkenen ook te enthousiasmeren, zijn ongeveer 60 personen op excursie geweest naar het innovatieve 
kantoor van Veldhoen + Company, Interpolis en Andersen. Er is een korte studie verricht naar de 
mogelijkheden om een kantoor met een publieksfunctie flexibel in te richten. Dit bleek inderdaad 
mogelijk. Voor het netwerk is een globale berekening gemaakt van twee mogelijkheden: een basisnetwerk 
systeem vanuit centraal ethernet of meteen wireless gaan. Beide opties bleken ongeveer evenveel te 
kosten, uitgaande van een totale basis aanleg en een eigen budget door integraal management. Elf 
maanden voor de inhuizing heeft een 'proof of concept' plaatsgevonden. In een vleugel van het gebouw is 
een draadloos netwerk aangelegd, dat op vrijwillige basis door medewerkers is getest.  
 
De implementatiefase is in ca. 10 maanden doorlopen. In figuur 4.1 is planning weergegeven. Voor het 
proces zijn drie gebruikersgroepen, vijf werkgroepen, een projectgroep en een stuurgroep ingesteld. De 
drie gebruikersgroepen waren gericht op ondersteuning, beleidsadvisering en de publieksfunctie. De vijf 
werkgroepen richtten zich respectievelijk op ICT, informatievoorziening, communicatie, personeel en 
werkomgeving. De uiteindelijke besluitvorming vond plaats in de stuurgroep. Uitgangspunt voor de 
werkgroepen waren de werkprocessen en werkzaamheden. Bij het samenstellen van de werkgroepen is 
rekening gehouden met de verschillende meningen over flexibel werken en met de verschillende 
achtergronden en expertise van mensen. Er is voortdurend terugkoppeling gepleegd naar de 
gebruikersgroepen. Het streven was naar gehele openheid over de beslissingen. De medewerkers werden 
elke 14 dagen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen door KvK@work. Aanvankelijk werden de 
werknemers door middel van flyers op de hoogte gesteld van een nieuw nummer, later alleen 
elektronisch. Niet iedereen had een computer dus soms moest men er enige moeite voor doen. In totaal 
zijn 26 nieuwsbrieven uitgekomen. 
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Figuur 4.1 Planning van project 
 
 
 
Bij het ICT-gedeelte van het project was de externe betrokkene betrokken in het proces met een 2-ledige 
insteek: ‘gebruik het feit dat de KvK een voorbeeldfunctie wil vervullen’ en ‘lever goede producten en 
service'. Het is een investering van beide kanten, met grote kansen voor beide partijen. Er was een basis 
voor vertrouwen door de persoonlijke relaties en veel kennis over de mogelijkheden.  
 
In de samenwerking tussen de groepen bleek het soms moeilijk om zich in te leven in elkaars materie. 
Door de projectgroep is steeds geprobeerd om in overleg met de werkgroepen en gebruikersgroepen alle 
knelpunten op te lossen. In elke werkgroep zat een consultant van Veldhoen + Company. Wat besproken 
is werd vastgelegd in documenten. Dit proces is strak gemanaged. De gebruikersgroepen stelde vaak 
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vragen, die door de werkgroepen werden beantwoord. Een heikel discussiepunt was de andere rol van de 
gebruiker. Door de digitalisering werd bijvoorbeeld de tijdschriftenroulatie gestopt en moest iedereen zich 
conformeren aan het centrale archiefsysteem. Ondanks de weerstand is niet toegegeven aan individuele 
eisen en aanpassingen. Andere hot issues waren de mogelijkheid om beveiligd te kunnen printen en 
hoeveel laptops er moesten komen. Hieraan is dan ook veel aandacht besteed. 
 
 
4.2 Reacties van de gebruikers 
In de vragenlijst zijn ook enkele vragen opgenomen over de mate waarin zij zijn geïnformeerd over het 
doel en het verloop, hun eigen betrokkenheid in het proces en het belang wat zij hier aan hechten. Aan 
alle aspecten van het implementatie proces wordt een neutraal tot groot belang gehecht (tabel 4.1). Dit 
onderstreept dat medewerkers vanaf het begin betrokken moeten worden bij ene dergelijk proces. Bij de 
Kamer van Koophandel is dit naar geringe tevredenheid gelukt. De medewerkers waarderen het proces 
gemiddeld met een 6,4, ofwel: een voldoende maar het houdt niet over (zie figuur 4.2). Bijna 40% van de 
medewerkers is (deels) betrokken geweest bij de ontwikkeling van het concept. Vanaf het begin waren de 
doelstellingen duidelijk. De informatie gedurende het proces was voldoende en er waren voldoende 
mogelijkheden tot eigen inbreng en ideeën voor verbetering. De informatie over de mate waarin de 
doelstellingen zijn behaald en ook de mate waarin rekening is gehouden met de eigen inbreng van de 
medewerkers wordt door 70% als matig of onvoldoende beoordeeld. Hier ligt dus een verbeterpunt voor 
de organisatie.  
 
Tabel 4.1: Oordeel over en belang van diverse procesaspecten 
 

Oordeel in % Belang in % Aspecten van het implementatieproces 
ja deels nee 1 2 3 4 5 gem 

Bekendheid met doelstellingen 58 33 5 2 2 41 60 11 3,7 
Voldoende gelegenheid eigen inbreng 35 35 23 3 1 29 61 19 3,8 

Informatie voldoende gedurende proces 51 31 12 2 0 34 63 13 3,8 
Informatie voldoende behaalde doelstellingen 24 38 33 2 5 36 60 10 3,6 

Rekening houden met eigen inbreng 19 37 36 2 4 38 55 12 3,6 
Gelegenheid eigen inbreng ideeën voor verbetering 36 39 19 3 0 34 65 11 3,7 

Betrokkenheid bij ontwikkeling concept 28 9 57 2 4 50 39 14 3,5 
1= zeer onbelangrijk; 2 = onbelangrijk; 3= neutraal; 4= belangrijk; 5= zeer belangrijk 
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Figuur 4.2 Waardering van het proces 
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Volgens de geïnterviewden is het implementatieproces voortvarend en efficiënt verlopen. Wel waren er 
kleine problemen rond het bij elkaar komen van verschillende informatiestromen. Sommige 
participanten in het proces hadden moeite om zich in te leven in de materie van een ander. Onder 
medewerkers die elkaar en elkaars werk al goed kenden was dit minder een probleem. Een leermoment is 
om de projectorganisatie los te koppelen van de lijnorganisatie. Er zijn kanttekeningen geplaatst bij het feit 
dat de directeur zowel projectleider was als voorzitter van drie van de vier werkgroepen. Participatie van 
medewerkers is goed bevallen.  
 
Qua IT was de Kamer erg ambitieus. De kennis van de adviseur was op dit gebied niet voldoende. Het 
inhuren van specifieke IT-kennis heeft echter goed gewerkt. Er is gekozen tot alle tevredenheid voor een 
‘total solution provider’.  
 
Dat in een korte tijdsperiode veel beslissingen moesten worden genomen heeft gewerkt als een 
succesfactor. Diverse factoren kwamen op gunstige wijze bij elkaar. Het vorige gebouw voldeed niet meer, 
er was een noodzaak voor nieuwe apparatuur, door de opkomst van een tweede generatie wireless 
netwerken waren de kinderziekten er inmiddels min of meer uit, en er was een budget beschikbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doorkijk vanaf tweede verdieping (foto Atelier Kim Zwarts)
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5. reflectie, conclusie en aanbevelingen 

 
 
 
 
5. 1 Bevindingen 
Samenvattend kunnen we concluderen dat het nieuwe kantoor voor de Kamer van Koophandel in de 
beleving van de medewerkers goed functioneert. Veel medewerkers zijn trots op het kantoor en weten 
goed gebruik te maken van het gebouw, waardoor ze prettig en geïnspireerd kunnen werken. Twee op de 
drie medewerkers vinden de nieuwe situatie beter dan de vorige huisvesting en zouden niet terug willen. 
Zowel de nieuwe manier van werken (flexibel, draadloos en papierarm) als de nieuwe werkomgeving 
scoren ruim voldoende (gemiddeld 6,9). De belangrijkste pluspunten zijn de verbeterde communicatie, de 
grotere betrokkenheid bij elkaar en bij de organisatie, de openheid en transparantie, de aantrekkelijke 
vormgeving en inrichting van het gebouw, en de keuzevrijheid in werkplek en manier van werken. Men is 
erg tevreden over de ICT, de elektronische bereikbaarheid en de ondersteunende diensten. De 
functionaliteit en ergonomische aspecten worden neutraal tot positief beoordeeld. Minpunten zijn de 
geluidsoverlast van telefoons, collega's en bezoekers, het gebrek aan privacy - vooral auditief (je hoort alles 
en alles wordt gehoord) maar ook visueel, de werkplekinrichting, het nog steeds niet optimale 
binnenklimaat, de koude sfeer en de verminderde communicatie met naaste collega's. Het feit dat muziek 
op het werk en eten op de werkplek niet (meer) is toegestaan en dat de apparatuur niet altijd probleemloos 
werkt, geeft eveneens de nodige irritatie. 
 
Het opgeven van de eigen werkplek is voor zo'n 90% van de medewerkers geen groot probleem gebleken. 
Er zijn voldoende wisselwerkplekken. Voor het dagelijkse werk wordt het meest gebruik gemaakt van de 
open werkplekken en de loungeplekken, direct gevolgd door de cockpits. Er wordt relatief weinig 
gewisseld, gemiddeld 0,9 keer per dag. Het zijn vooral leidinggevenden en beleidsmedewerkers die vaak 
van plek wisselen. Rond de 10% van de medewerkers heeft moeite met flexwerken. Men mist onder meer 
de mogelijkheid van opslag van eigen spullen in de directe omgeving van de werkplek. Over de 
communicatie is vrijwel iedereen tevreden. Met name de communicatie tussen verschillende afdelingen is 
verbeterd. Binnen de afdeling is de communicatie echter wat minder geworden. Dit noodzaakt tot meer 
teamoverleg. Door het wisselwerken ervaren sommige medewerkers een verminderd gevoel van 
collegialiteit.  
 
Men vindt in doorsnee dat de werkomgeving de productiviteit goed ondersteunt (gemiddeld rapportcijfer 
6,8). Dit geldt in mindere mate voor de activiteiten lezen en telefoneren. Beide activiteiten vereisen de 
nodige rust, die niet altijd aanwezig is. Auditieve en conversationele privacy leidt bij 30 tot 40% van de 
medewerkers tot ontevredenheid. Men heeft zowel last van andermans gesprekken als het gevoel dat men 
geen gesprek kan voeren zonder door anderen gehoord te worden. Mede hierdoor is ook niet iedereen 
tevreden over de mate waarin men geconcentreerd kan werken. 
 
Uit de interviews is naar voren gekomen dat de medewerkers wel moesten wennen aan de nieuwe manier 
van werken. Er moest een nieuw ritme worden gevonden en men moest leren omgaan met de nieuwe 
ICT-mogelijkheden. Men is bewuster gaan werken en daar een plek bij gaan zoeken. Door de grotere 
openheid zijn leidinggevenden directer aanspreekbaar geworden. Enerzijds leidt dit af en worden 
leidinggevenden vaker geconfronteerd met allerlei zaken. Anderzijds is er meer een cultuur ontstaan van: 
eerst zelf dingen uitzoeken, dan pas vragen. Werkoverleg is bijna niet meer nodig; men reageert sneller op 
elkaar en er kan sneller gewerkt worden. 
 
Ondanks de overwegend positieve waardering zou een kwart liever terug gaan naar de oude situatie. Dit 
lijkt het gevolg van verschillende kleine ongemakken en ergernissen. De telefonische en fysieke 
bereikbaarheid leidt bij 1 op de 4 medewerkers tot ontevredenheid. Nogal wat medewerkers zijn niet erg 
tevreden over de terugvindbaarheid van documenten in het digitale archief en de gebruiksvriendelijkheid, 
ook al functioneert het voor de meeste medewerkers naar tevredenheid. De aanpasbaarheid van de 
werplek is voor sommige medewerkers eveneens een bron van ontevredenheid. Het ontbreken van 
planten en kunst leidt tot een relatief lage score op esthetiek. Zo’n 30 tot 40% is ontevreden over de 
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temperatuur, ventilatie, luchtkwaliteit en akoestiek en het onvoldoende zelf kunnen regelen van het 
binnenklimaat. Over de verlichting is men over het algemeen wel tevreden. Deze resultaten komen 
overeen met de uitkomsten uit een recent onderzoek naar medewerkerstevredenheid over Arbozaken 
(METEO). Hier scoorde het binnenklimaat matig tot negatief. 
 
Omdat de tevredenheid over de huisvesting beïnvloed kan zijn door de mate van tevredenheid over de 
organisatie, zijn ook enkele vragen gesteld over de beleving van de organisatie. De organisatie wordt over 
het algemeen neutraal of positief gewaardeerd. Wel is er ontevredenheid over het verbod op muziek. Men 
ervaart een hoge vrijheid in keuze van de werkplek en de werkwijze. Thuiswerken komt nog maar beperkt 
voor in bij de Kamer in Rotterdam, slechts 16% werkt af en toe thuis. Ruim 60% van de medewerkers zou 
vaker thuis willen werken maar voelt zich niet vrij in deze keuze.  
 
Uit de procesevaluatie komt naar voren dat medewerkers er belang aan hechten om betrokken te worden 
bij de ontwikkeling van het concept. Het proces wordt gemiddeld beoordeeld met een 6,4. Men vindt dat 
er onvoldoende informatie is geweest over de mate waarin de doelstellingen gehaald zijn. Ook is er enige 
onvrede over het onvoldoende rekening houden met wat door de medewerkers in het proces is ingebracht 
en suggesties voor verbeteringen. Over de informatie tijdens de implementatie is vrijwel iedereen goed te 
spreken. Dat de medewerkers betrokken zijn bij hun huisvesting is tevens af te lezen aan de hoge respons 
op de vragenlijst voor dit onderzoek en zorgvuldigheid waarmee de vragenlijsten zijn ingevuld. 
 
 
5.2 Terugkoppeling naar de doelstellingen 
Een belangrijke vraag in de evaluatie van een kantoorconcept is, of de oorspronkelijke doelstellingen 
daadwerkelijk gehaald zijn. Voor de Kamer van Koophandel Rotterdam zijn gaandeweg zes doelstellingen 
geformuleerd. Als eerste doelstelling geldt dat er een voorbeeldfunctie van het gebouw uit moet gaan met 
een positief imago voor ondernemers. Een tweede doelstelling is klantgericht werken en een groter 
klantenbereik. De overige vier doelstellingen hebben betrekking op efficiënter werken, gemakkelijker en 
snellere toegankelijkheid van kennis, grotere keuzevrijheid in werkplek (de Kamer als aantrekkelijke 
werkgever), efficiënt ruimtegebruik en een sfeervolle, inspirerende werkomgeving.  
 
Omdat de evaluatie zich heeft geconcentreerd op de beleving van het kantoor door de medewerkers, valt 
er over de eerste twee doelstellingen - positief imago voor ondernemers en een meer klantgerichte 
organisatie - niet veel te zeggen. Illustratief is wel dat de medewerkers trots zijn op het gebouw en er graag 
klanten uitnodigen. Volgens de geïnterviewden zijn klanten en ook sollicitanten erg positief over de 
huisvesting. De overige doelstellingen - efficiënt werken, kennismanagement, keuzevrijheid en ruimte-
efficiënt werken in een aantrekkelijke omgeving -  hebben betrekking op het werkproces en de faciliteiten. 
Het digitaal en papierarm werken, zodat informatie en kennis voor iedereen plaats- en tijdsonafhankelijk 
beschikbaar zijn, is ruimschoots gelukt. Het gebouw is efficiënt  in termen van ruimtegebruik en heeft een 
prettige sfeer. De nieuwe manier van werken heeft voor een meer open communicatie en 
kennisuitwisseling gezorgd. 
 
5.3 Vergelijking met andere innovatieve projecten 
Omdat in andere evaluaties vaak andere vragen worden gesteld, is het lastig de resultaten van de evaluatie 
van de Kamer van Koophandel daarmee te vergelijken. Voor zover dat wél mogelijk is, scoort de Kamer 
van Koophandel behoorlijk positief. In tabel 5.2 is het percentage dat liever terug wil naar de oude situatie 
(vaste werkplekken) weergegeven voor zeven projecten. De Kamer van Koophandel wordt op één na het 
beste gewaardeerd. 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 scoor de werkomgeving van de Kamer van Koophandel met een 
gemiddelde van 6,9 precies even hoog als DynamischKantoor Haarlem bij de tweede nameting (project 6, 
nieuwe situatie, innovatief: eerste nameting 6,5, tweede nameting 6,9; oude situatie, traditioneel: 7,5; 
bron: Vos, 1997-1999). 
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Tabel 5.2 Percentage mensen dat liever terugkeert naar de oude situatie 
 
 Zou terug  willen Zou niet terug willen
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 toegevoegd 
 

Ten aanzien van de positieve en minder gewaardeerde aspecten zijn de resultaten van de Kamer van 
Koophandel vergelijkbaar met ervaringen in eerdere geëvalueerde projecten. Ook elders zijn veel mensen 
positief over de geavanceerde ICT, de mooie inrichting van innovatieve kantoren met ergonomisch 
meubilair, 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. 
Vos en Van der Voordt (2000) spreken van een 'transparantieparadox'. 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 in veel projecten eveneens 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 met voldoende 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, het zelf controle kunnen 
uitoefenen op de omgeving en goede ondersteunende faciliteiten over het algemeen belangrijke factoren 
in de arbeidssatisfactie. 
 
In eerdere evaluaties naar voren gekomen pluspunten van flexibel werken in relatie tot 
arbeidsproductiviteit zijn het bewuster omgaan met de werkomgeving, de 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).  
 
 
5.4 Leerpunten  
Een belangrijke les uit deze case is dat mensen prima in staat blijken om flexibel en draadloos te werken. 
Randvoorwaarden zijn goede informatie en communicatie, zowel bij de introductie van een nieuw 
concept als bij de implementatie en in het gebruik. Excursies naar andere projecten geeft inzicht en kan 
mensen enthousiast maken. Men krijgt daardoor een goed beeld wat innovatief huisvesten inhoudt. 
Voorkomen moet worden dat een concept van elders niet letterlijk wordt overgenomen. Het is belangrijk 
dat de medewerkers zelf meedraaien in de ontwikkeling van het concept en de onderliggende argumenten 
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kennen en begrijpen. De projectorganisatie dient niet te veel gekoppeld te zijn aan de lijnorganisatie. Voor 
de begeleiding van werkgroepen is het prettig als er zowel inhoudelijke kennis als procesbegeleiding 
aanwezig is. Een succesfactor voor de KvK was de samenwerking met professionele adviseurs en het 
meedraaien van eigen personeel in de ontwikkeling.  
 
Voor de nabije toekomst 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 - voorlichting over het werken met een digitaal 
archief, aankleding van het kantoor met planten en kunst, meer ruimte voor persoonlijke spullen - al veel 
is gewonnen. Er moet gewaakt worden tegen een terugval naar traditioneel werken. Het is niet helemaal 
duidelijk hoe diep het nieuwe concept verankerd is in de organisatie. Om die reden en ook om de 
argumentatie achter het concept voor nieuwe medewerkers duidelijk te maken, is het opstellen van een 
gebruikershandleiding aan te raden. Deels ter aanvulling op, maar mogelijk ook in de plaats van een 
floormanager als "bewaker" van het concept.  
 
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 te onderzoeken of aanvullende 
akoestische maatregelen de geluidsoverlast kunnen verminderen. Een optie is wellicht om 
telefoonplekken te creëren, die geschikt zijn voor lange en/of vertrouwelijke telefoongesprekken. Een 
actiever beleid ten aanzien van thuiswerken - met tegelijkertijd aandacht voor behoud van binding met 
het kantoor - kan eveneens bijdragen aan meer mogelijkheden tot geconcentreerd werken. 
 
5.5 Aanbevelingen voor verder onderzoek  
Het belevingsonderzoek bood geen ruimte voor onderzoek naar de investeringskosten en 
exploitatiekosten van het nieuwe concept, op zich zelf en in vergelijking met een meer traditioneel 
concept. Dit is een belangrijk punt voor verder onderzoek.  
Het functioneren van het gebouw in de beleving van klanten - direct of indirect via opvattingen en 
ervaringen van de medewerkers - verdient eveneens nadere studie. Een derde aandachtspunt is de 
robuustheid van het concept voor toekomstige ontwikkelingen. Hoe flexibel is het kantoor ten aanzien 
van groei of krimp? Wat betekent de verwachte verdere toename van het gebruik van laptops voor het 
gebruik en de beleving van de werkomgeving? Als mensen inderdaad meer thuis gaan werken, wat zijn 
hiervan dan de consequenties voor het ruimtegebruik, de communicatie, onderlinge kennisuitwisseling en 
betrokkenheid bij de organisatie?  
Een vierde punt is het monitoren van de lange termijn effecten, met name op gezondheid en welbevinden 
en op arbeidsproductiviteit. Het valt daarom aan te bevelen de enquête over bijvoorbeeld twee jaar nog 
eens te herhalen, eventueel in afgeslankte vorm en aangevuld met enkele diepte interviews en 
groepsgesprekken.  
 
Om een specifiek project zoals de Kamer van Koophandel 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 thans 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. Het zou plezierig zijn als de resultaten van 
de casestudie over de Kamer van Koophandel eveneens beschikbaar zijn voor opname in  
deze database. 
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Bijlage 2: Vragenlijst  

Evaluatie huisvestingsconcept Kamer van Koophandel Rotterdam

Geachte medewerker,

Nu u al weer enige tijd in het nieuwe gebouw werkt, wordt het tijd om na te gaan of de nieuwe 
manier van werken in een innovatieve omgeving daadwerkelijk bevalt. Om dit voor alle 
medewerkers in kaart te brengen heeft het Center for People and Buildings te Delft in opdracht 
van de Kamer van Koophandel te Rotterdam de voor u 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 dus nadrukkelijk over hoe u het 
werken in het gebouw aan de Blaak ervaart. In het eerder uitgevoerde Medewerkers-
tevredenheidsonderzoek (MeTeO) is vooral onderzocht, hoe u het werk zelf en het werken bij een 
Kamer van Koophandel ervaart.

In veel vragen wordt uw oordeel aangaande een bepaald onderwerp gevraagd. Tenzij anders 
vermeld wordt, hoeft u 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 uw mening gaat. Eerste indrukken zijn vaak de beste.  

Alle informatie die u verstrekt in deze enquête 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 Kamer van 
Koophandel. Met de OR zijn hier afspraken over gemaakt. Eind september zullen de resultaten 
(ook voor de medewerkers) te verwachten zijn.

De onderzoekers (Leentje Volker en Hermen Jan van Ree) zullen dinsdag 1 juli en woensdag 2 
juli aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en de vragenlijsten in te zamelen. U kunt de 
vragenlijst ook inleveren in de speciale postbus bij Mendy Soares. Interne contactpersonen zijn
Tom van den Akker (7728) en Jan Holtland (7606). 

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Theo van der Voordt van het Center
for People and Buildings (015-278 2974 of e-mail d.j.m.vandervoordt@bk.tudelft.nl).

Wij rekenen op uw medewerking en houden u uiteraard op de hoogte van de voortgang en de 
conclusies van het werkomgevingsonderzoek.

Met vriendelijke groet, 

Het Center for People and Buildings

  



A     Algemene gegevens

Wat is uw leeftijd?
< 26 jaar
26 - 40 jaar
41 - 55 jaar
> 55 jaar

Wat is uw geslacht?
Man
Vrouw

Wat is uw functie?
Leidinggevende
Beleidsmedew erker
Medew erker frontoff ice
Secretarieel of administratief medewerk(st)er
Medew erker backoff ice

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

Op welke afdeling werkt u?
Algemene Leiding, Communicatie en PZ
Internationale Handel
Economische stimulering
Voorlichting
Exportdocumenten en Handelsproblematiek

Interne Bedrijfsvoering
Praktijkseminars, Evenementen en Productverkoop

Facilitaire Ondersteuning

Welke dagdelen bent u doorgaans OP KANTOOR aanwezig?
maandag ochtend
dinsdag ochtend
woensdag ochtend
donderdag ochtend
vrijdag ochtend

maandag middag
dinsdag middag
woensdag middag
donderdag middag
vrijdag middag

Hoeveel dagdelen werkt u gemiddeld thuis? .....   dagdelen

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

Anders, nl.

Automatisering
Informatievoorziening
Financiën en Planning, Control en Kw aliteit
Frontoff ice en Post
Registeronderhoud
Registerproducten
Receptie en Telefoon

Op welke verdieping werkt u voornamelijk?
Begane Grond
1e verdieping
2e verdieping
3e verdieping
Anders, nl.

 
 
 
 
 
 
 
 

  



1   Cockpit

2   Loungeplek

3   Open w erkplek

4   Staw erkplek

5   Vergaderruimte

6   Werkbibliotheek

7   Teamruimte

8   Clubruimte

9 Café / restaurant

10  Onderweg / reizende/ bij klant

11  Thuis

12  Andere werkplek

1   Cockpit

2   Loungeplek

3   Open w erkplek

4   Staw erkplek

5   Vergaderruimte

6   Werkbibliotheek

7   Teamruimte

8   Clubruimte

9 Café / restaurant

10  Onderweg / reizende/ bij klant

11  Thuis

12  Andere werkplek

B     Manier van werken

Hoeveel procent van uw werktijd besteedt u aan de volgende activiteiten en wat is daarbij uw favoriete plek?

activiteit

Lezen
PC-w erk
Vergaderen (formeel overleg)
Praten en overleggen met collega’s (informeel overleg)
Overige administratieve handelingen

Pauzeren
Anders, nl:

percentage

.....   %

.....   %

.....   %

.....   %

.....   %

.....   %

.....   %

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

Hoeveel procent van uw werktijd besteedt u gemiddeld op de volgende locaties?
Binnen het gebouw
Onderweg, reizende
Thuis
Op een andere locatie (bijvoorbeeld bij klanten)

.....   %

.....   %

.....   %

.....   %

Werktijden (w anneer u werkt) geheel niet vrij geheel vrij
Werkplek (w aar u werkt) geheel niet vrij geheel vrij
Werkw ijze (manier waarop u werkt) geheel niet vrij geheel vrij

Hoe vrij bent u om zelf te beslissen over:

meest gebruikte plek hiervoor           
(zie nummers tabel onderaan de pagina)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....   %

Telefoneren .....   % .....

Welke vier aspecten uit het onderstaande rijtje zijn het meest bepalend voor uw arbeidstevredenheid?
inhoud van het werk
carrière perspectief (o.a. promotie mogelijkheden)
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

1).

2).

3).

Geef de top drie van werkplekken waar u het meest werkt (zie nummers in tabel onderaan de pagina)?

Hoe vaak wisselt u per dag gemiddeld van werkplek? .....   keer

Thuisw erken geheel niet vrij geheel vrij

Niet zakelijke besprekingen met collega’s .....   % .....

 

  



Afspraken over muziek

Hoe waardeert u onderstaande aspecten van het werkproces:
Papierarm w erken

Flexibel w erken (delen van werkplekken)

Draadloos werken

Draadloos communiceren (mobiele telefoon)

Hoe waardeert u onderstaande organisatorische aspecten: O
nt

ev
re

de
n

Ne
ut

ra
al

Te
vr

ed
en

Ze
er

 te
vr

ed
en

Ze
er

 o
nt

ev
re

de
n

Manier van leidinggeven

Teamgeest

Inspirerende organisatie

Imago

Aanspreekbaarheid van collega’s

Afspraken over roken

Clean-desk regel

Telefonische bereikbaarheid (collega’s, externen)

Elektronische bereikbaarheid (e-mail)

Persoonlijke bereikbaarheid (vindbaarheid)

Hoe waardeert u onderstaande aspecten van bereikbaarheid:

Geef een rapportcijfer voor uw totale waardering over de nieuwe manier van werken: 

(1 = zeer slecht, 10 = uitmuntend)

Niet gehoord kunnen w orden door anderen (auditieve privacy)

Niet gezien kunnen w orden (visuele privacy)

Niet afgeleid w orden door gesprekken van anderen (conversationele privacy)

Delen van w erkplekken

Ruimte voor persoonlijke attributen (foto’s, kalender etc. )

Hoe waardeert u de volgende psychologische factoren:

Ruimte voor opmerkingen over de huidige manier van werken:

Vrijheid ten aanzien van het thuis werken

Vrijheid in de tijden w aarop u werkt

Vrijheid in de keuze voor uw werkplek

Vrijheid in de manier w aarop u werkt

Het altijd bereikbaar zijn

Afspraken over eten

 
 
 
 

  



C     De werkomgeving

Hoe waardeert u de functionele aspecten: O
nt

ev
re

de
n

Ne
ut

ra
al

Te
vr

ed
en

Ze
er

 te
vr

ed
en

Ze
er

 o
nt

ev
re

de
n

Ruimten voor formeel overleg

Verstelbaarheid van de bureaustoel

Hoe waardeert u de ergonomische aspecten van de eerste twee door u in 
deel B aangegeven meest gebruikte werkplekken:

Oppervlakte van het werkblad

Positie van beeldscherm, toetsenbord en muis

Comfort van het bureau

Verstelbaarheid van het bureau

Comfort van de bureaustoel

Ruimten voor informeel overleg
Indeling van het kantoor

Ergonomische hulpmiddelen

Grootte van de werkplekken

Hoe waardeert u de esthetische aspecten:
Materiaalgebruik (glas, hout, metaal, etc.) van de inrichting

Uitzicht vanaf de werkplekken

Kleurgebruik in het interieur
Aankleding (kunst, planten, etc.) van de inrichting

Hoe waardeert u de technische aspecten :
Temperatuur

Ventilatie
Luchtkwaliteit

Het zelf kunnen regelen van het binnenklimaat
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

Akoestiek
O

nt
ev

re
de

n
Ne

ut
ra

al
Te

vr
ed

en
Ze

er
 te

vr
ed

en

Ze
er

 o
nt

ev
re

de
n

O
nt

ev
re

de
n

Ne
ut

ra
al

Te
vr

ed
en

Ze
er

 te
vr

ed
en

Ze
er

 o
nt

ev
re

de
n

Werkplek 1 Werkplek 2

Indeling van de w erkplek (opstelling meubilair)

Aanpasbaarheid van de werkplek aan specif ieke taken

Gebruik van planten

 
 
 

  



Hoe waardeert u de diensten:
Receptie

Hoe waardeert u het archief:
Wijze van archiveren

Gebruiksvriendelijkheid van het digitaal archief

Terugvindbaarheid van documenten

Hoeveelheid gemeenschappelijke archiefruimte
Hoeveelheid persoonlijke archiefruimte
Toegankelijkheid van documentatie (vakbladen, naslagw erken, etc.)

Postbezorging

Helpdesk (o.a. hulp bij introductie van nieuw e hulpmiddelen)
Lunchruimte

Koffie- en theeautomaten

Computers
Laptops

Kopieermachine / printer / fax

Afstand tot kopieermachine / printer / fax
Software

Hulp bij hard- en software problemen

O
nt

ev
re

de
n

Ne
ut

ra
al

Te
vr

ed
en

Ze
er

 te
vr

ed
en

Ze
er

 o
nt

ev
re

de
n

Hoe waardeert u de ICT faciliteiten:

Schoonmaken

Verstrekking van ruimten voor vergaderen

Verstrekking van ruimten voor projectgroepen

Verstrekking van presentatiehulpmiddelen

Geef een rapportcijfer voor uw totale waardering over uw werkomgeving:

(1 = zeer slecht, 10 = uitmuntend)

Ruimte voor opmerkingen over de nieuwe werkomgeving:

Hulp bij introductie nieuw e software

Draagbare telefoon

 

  



Ne
ga

tie
f

Ne
ut

ra
al

Po
si

tie
f

Ze
er

 p
os

itie
f

Ze
er

 n
eg

at
ief

Ne
ut

ra
al

Ze
er

 e
en

s

Ze
er

 o
ne

en
s

Als ik op kantoor kom, vind ik altijd een w erkplek
Als ik op kantoor kom dan vind ik meestal de w erkplek die ik graag w il

Ik mis een eigen w erkplek

Hoe goed ondersteunt de nieuwe werkomgeving de volgende activiteiten?
Telefoneren

Lezen

PC-w erk

Vergaderen (formeel overleg)

Overige administratieve handelingen

Niet zakelijke gesprekken met collega’s

Korte tussentijdse pauzes

Hoe goed ondersteunt de nieuwe werkomgeving uw productiviteit t.a.v. :
Concentratie werkzaamheden
Communicatie met collega’s

Communicatie met leidinggevenden

Communicatie met externen

Een innovatief kantoor sluit goed aan op onze huidige w erkprocessen
Een innovatief kantoor past goed bij onze organisatie

Ik w eet hoe ik mijn stoel en bureau moet verstellen

Elke keer als ik op kantoor kom, verstel ik het meubilair van mijn w erkplek

Ik kan een comfortabele houding aannemen bij al mijn w erkzaamheden

Ik voel me meer verantwoordelijk dan voorheen

Ik kan op de w erkplek vertrouwelijk omgaan met informatie

Ee
ns

O
ne

en
s

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?

Ons kantoor biedt een prettige sfeer

Ons kantoor stimuleert tot het leveren van werk met een hoge kw aliteit

Ons kantoor is een plaats waar je graag bezoek mee naar toeneemt

De inrichting van het gebouw werkt inspirerend

Er vindt meer uitw isseling van kennis en ervaring plaats dan voorheen

Ik voel me meer vrij in mijn doen en laten dan voorheen

De mate van openheid en transparantie in het nieuw e gebouw vind ik prettig

D     Gebruik en ondersteuning van de werkomgeving

Geef een rapportcijfer voor de mate waarin de werkomgeving uw productiviteit ondersteunt:
(1 = zeer slecht, 10 = uitmuntend)

Ik vind het vervelend dat er veel rondleidingen w orden gehouden voor externen

Geef een rapportcijfer voor uw totale waardering m.b.t. het gebruik en de ondersteuning
van de  werkomgeving  (1 = zeer slecht, 10 = uitmuntend):

Ik vind het prettig dat alleen de eerste tw ee etages voor het publiek toegankelijk zijn

Praten en overleggen met collega’s (informeel overleg)

  



E   Proces (initiatief, ontwikkeling, implementatie en nazorg)

Bent u bekend met de doelstellingen omtrent de huidige w erkomgeving?

Was er gelegenheid tot inbreng van eigen ideeën en suggesties?

Bent u voldoende geïnformeerd gedurende het proces?

Wordt u voldoende geïnformeerd in hoeverre de doelstellingen w orden behaald?

Is er rekening gehouden met uw  inbreng?

Oordeel Belang
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Is er gelegenheid tot inbreng van eigen ideeën voor verbeteringen?

ja / deels / nee

ja / deels / nee

ja / deels / nee

ja / deels / nee

ja / deels / nee

ja / deels / nee

Geef een rapportcijfer voor uw totale waardering m.b.t. het proces: 

(1 = zeer slecht, 10 = uitmuntend)

Ruimte voor opmerkingen over het proces: 

Bent u betrokken gew eest bij de ontw ikkeling van het concept (werkgroep, 
gebruikersgroep of anderzijds)?

ja / deels / nee

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Tot slot

Hoe beoordeelt u het werken in de nieuwe situatie ten opzichte van het werken in de oude situatie?

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

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

Zou u terug willen naar de oude situatie?

beter     /     slechter     /     gelijk

ja     /     nee

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking!

Ruimte voor opmerkingen en suggesties

Gaarne de vragenlijst afgeven aan de onderzoekers van het Center for People and Buildings die 
op dinsdag 1 juli en woensdag 2 juli op het kantoor aan de Blaak aanwezig zullen zijn of de 
vragenlijst deponeren in de speciale postbus bij Mendy Soares. 

Mochten deze mogelijkheden niet toereikend zijn, dan kunt U de vragenlijst opsturen naar het 
Center for People and Buildings t.a.v. Theo van der Voordt, Berlageweg 1, 2628 CR Delft.

 
 

  


