
Werken in de Fysieke Werkomgeving Rijk
Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR)
Vanaf 2020 werken alle rijksmedewerkers in een rijkskantoor dat volledig of gedeeltelijk volgens 
de FWR-kaders is ingericht. Kantoren zijn niet meer van één, maar van meerdere departementen. 
Met de rijkspas kun je op je eigen standplaats terecht maar kun je ook in andere rijkskantoren 
werken. In alle rijkskantoren zal flexibel worden gewerkt. Dat houdt in dat je geen eigen, vaste 
plek hebt, maar dat je een plek kiest die op dat moment jouw voorkeur heeft. Je bent vrij om - 
voorzover het werk het toelaat - zelf te bepalen op welke locatie je werkt. Als het beter uitkomt 
om thuis of ‘s avonds te werken, moet dat - in afstemming met de leidinggevende en/of collega’s 
- mogelijk zijn.

Doelstellingen van de FWR
De FWR heeft als doel om een efficiënte en aantrekkelijke werkomgeving te bieden voor alle 
rijksmedewerkers. Door het stellen van normen en kaders wordt er voor gezorgd dat alle rijks-
kantoren van vergelijkbare kwaliteit zijn. Lessen geleerd in eerdere FWR-trajecten worden in de 
kaderstelling meegenomen.

Tips voor het werken in de FWR
De overgang naar de nieuwe manier van werken kan behoorlijk ingrijpend zijn. In dit document 
worden handige tips gegeven over het werken in een rijkskantoor.

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken (TPAW)

Thuis of op  een andere 
locatie werken? Geef 
duidelijk in je agenda aan  
wanneer en op welke 
locatie je werkt.

Blijf met je collega’s in 
contact via video confe-
rencing en chatprogram-
ma’s.

Thuiswerken

Is het op een bepaalde 
dag altijd erg druk op 
kantoor?

Kies er - indien mogelijk - voor om deze dag af en toe thuis 
of op een andere locatie te werken. Plan vergaderingen als 
het kan zoveel mogelijk in op dalmomenten.  

Piekmomenten



Met de rijkspas kom je bin-
nen in ieder rijkskantoor.

Je kiest de werkplek die op 
dat moment jouw voorkeur 
heeft.

Omsloten 
1-persoon-
suimte

Omsloten 
2-persoon-
suimte

Omsloten 
meer-
peroons-
ruimte

Open 
meer-
persoons-
ruimte

Open
ontmoe-
tingsruimte

Open 
samenwer-
kingsruim-
te

Omsloten 
overleg-
ruimte

Kleine 
vergader-
ruimte

Grote 
vergader-
ruimte

Belplek Piekvoor-
ziening

Café/res-
taurant

Pantry

Bureauwerk
algemeen
Bureauwerk
concentratie
Bureauwerk
interactie
Teamwerk

Groot overleg (>8)

Ongepland
klein overleg
Gepland
klein overleg
Telefoneren

Pauzeren

Wat doe je op welke plek?

Geschikt OngeschiktRedelijk
geschikt

Deze tabel geeft een overzicht van activiteiten en plekken die daarvoor meer of minder geschikt zijn.



Vinden van een geschikte plek

Is een bepaald type plek 
niet  beschikbaar in uw 
vlek?

Maak gebruik van dit 
soort plekken op andere 
verdiepingen (of locaties).

Vinden van een plek

Gebruik de plek-checker 
om te zien welke plekken 
beschikbaar zijn.

Is er helemaal geen werk-
plek te vinden?

Maak gebruik van de piek-
voorziening of werk in de 
open ontmoetingsruimte 
totdat er een andere plek 
beschikbaar is.

Concentreren

Wil je je concentreren en 
heb je een rustig huis?

Dan kan het een uitkomst 
zijn om (af en toe) thuis 
te werken.

Verschillende activiteiten in de FWR-omgeving

Wil je snel kunnen zien 
waar een geschikte plek 
vrij is?

Is er geen concentratie-
plek meer beschikbaar?

Probeer een rustig plekje 
op te zoeken, bijv. in de 
open ruimte. Spreek 
collega’s aan als ze te 
luidruchtig zijn.

Wil je je af en toe even 
kunnen afsluiten?

Voor sommige mensen is 
het een goede oplossing 
om even een koptelefoon 
te gebruiken.



Heb je het gevoel dat 
men elkaar minder ziet en 
spreekt?

Organiseer actief activitei-
ten om het teamgevoel te 
versterken.

Sociale interactie

Zit je in de open werkom-
geving en word je gebeld?

Loop naar de telefoonplek 
in de buurt.

Telefoneren

Overleg algemeen

Zijn er geen overlegruim-
ten beschikbaar?

Kijk of er een open ont-
moetings- of samenwer-
kruimte beschikbaar is of 
een plek in de kantine.

Heb je een overleg aan 
het begin of eind van de 
dag?

Werk even in de over-
leg-/vergaderruimte, dat 
scheelt verplaatsen en in- 
en uitpakken van spullen.

Gepland overleg

Zit je in de open werkom-
geving en komt er iemand 
langs met een vraag?

Lijkt het ietsje langer te 
duren? Loop dan samen 
naar een (open) overleg-
plek in de buurt.

Ongepland overleg

Heb je een vergaderruim-
te gereserveerd maar gaat 
het overleg niet door?

Cancel je boeking dan 
tijdig zodat collega’s van 
de ruimte gebruik kunnen 
maken.



Gedrag en afspraken

Heb je een vergadering 
van twee uur of langer?

Laat je plek leeg achter, 
zodat iemand anders er 
gebruik van kan maken.

Is de eenpersoonswerk-
plek is bezet door spullen, 
maar zit er al een tijd 
niemand?.

Spreek je collega’s aan 
op dit soort gedrag of be-
spreek dit meer algemeen 
tijdens een werkoverleg.

Ga je weg aan het einde 
van de dag?

Laat je werkplek leeg en 
netjes achter, zodat een 
andere collega zich wel-
kom voelt.

Zijn de regels voor het 
gebruik van de werkom-
geving niet duidelijk?

Informeer bij je leidingge-
vende wat er afgesproken 
is.

Zit je ergens mee met 
betrekking tot de werk-
omgeving dat je aan zou 
willen kaarten?

Heb het met elkaar 
over het gebruik van de 
werkomgeving in werk- / 
teamoverleg.

Afspraken

Gedrag

Zit je in de open ruimte? Zorg ervoor dat je altijd 
rekening met elkaar 
houdt en collega’s niet 
stoort.


