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BELEVING WERKOMGEVINGEN GEVAT IN CfPB INDICATOR 2010 
 
Steeds meer bedrijven zien in dat de werkomgeving van invloed is op het goed 
functioneren van de organisatie. De beleving van werkomgevingen wordt door het 
Center for People and Buildings jaarlijks gevat in de CfPB Indicator. De CfPB 
Indicator 2010 geeft de gemiddelde waardering van medewerkers uit 40 
verschillende casestudies over negentien verschillende werkomgevingaspecten.  
 
Het Center for People and Buildings (CfPB) uit Delft doet sinds 2001 onderzoek naar de 
relatie tussen mens, werk en werkomgeving. Sinds enkele jaren wordt er zeer regelmatig 
onderzoek gedaan bij verschillende organisaties, onder andere naar de beleving van de 
werkomgeving. Hiervoor wordt het werkomgevingsdiagnose-instrument (WODI) ingezet.  
 
Op basis van de 40 casestudies die het CfPB gedaan heeft in 2007, 2008 en 2009 is een 
representatief beeld verkregen van de gemiddelde waardering van de werkomgeving. De 
CfPB Indicator 2010 is een referentiewaarde waarmee organisaties een scherper beeld 
krijgen van de sterke en minder sterke kanten van de eigen werkomgeving. Organisaties 
kunnen zich vergelijken met de CfPB Indicator 2010, maar ook met de bovengemiddeld 
scorende organisaties, met organisaties met vergelijkbare kantoorconcepten (bijvoorbeeld 
innovatieve kantoren) of met organisaties uit een bepaalde sector (bijvoorbeeld onderwijs). 
 
Naast inzicht in de (on)tevredenheid over negentien werkomgevingaspecten is ook inzicht 
verkregen in de overall waardering in de vorm van rapportcijfers voor de organisatie, het 
werk en werkproces, de faciliteiten, het huisvestingsconcept, de mate waarin men de 
werkomgeving als prettig ervaart en de mate waarin men de werkomgeving ondersteunend 
vindt aan de productiviteit.  
 
De aspecten waar de meeste mensen tevreden over zijn, zijn de bereikbaarheid van het 
gebouw, de communicatiemogelijkheden en sociale interactie en de verlichting. De 
aspecten waar de meeste mensen ontevreden over zijn, zijn de concentratiemogelijkheden, 
de privacy en het binnenklimaat. Opvallend is ook dat men over de organisatie en de 
inhoud en complexiteit van het eigen werk positiever oordeelt dan over de 
werkomgevingaspecten. 
 
Informatie over het Center for People and Buildings, de CfPB Indicator 2010 en WODI is te 
vinden op www.cfpb.nl. Men kan ook contact opnemen met het CfPB via info@cfpb.nl of 
telefoonnummer +31(0)15 278 12 71. 
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