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VOORWOORD
Dit afstudeerrapport is opgesteld naar aanleiding van ons afstudeeronderzoek dat is uitgevoerd in
opdracht van het Center for People and Buildings (het CfPB) in Delft. In dit afstudeerrapport
worden de onderzoeksresultaten van het afstudeeronderzoek beschreven.
Als vierdejaars studenten HBO Facility Management aan de Hogeschool Rotterdam vonden wij het
erg uitdagend en leerzaam om ons afstudeeronderzoek voor het CfPB uit te voeren, omdat de
organisatie wetenschappelijk onderzoek verricht. Dit is iets waar wij binnen onze opleiding
nauwelijks mee te maken krijgen en dus veel van geleerd hebben. Onze ambitie was daarom een
kwalitatief hoogstaand afstudeerrapport te schrijven met een wetenschappelijke tint.
Ten eerste willen wij onze bedrijfsbegeleiders Wim Pullen en Anca Gosselink bedanken voor het
verlenen van het afstudeeronderzoek, hun waardevolle begeleiding en feedback. Door hun
vernieuwende blik, verhelderende feedback en positieve houding ten opzichte van ons
afstudeeronderzoek, zijn wij in drukke tijden blijven geloven in een waardevol eindresultaat.
Vanuit de Hogeschool Rotterdam willen wij onze stagebegeleider Jan Hoogstad en de gehele
COL41 groep bedanken voor hun tips en kritische vragen. Hierdoor gingen wij zelf nadenken over
‘logisch lijkende’ onderwerpen en werden wij eraan herinnerd dat het afstudeerrapport gericht
moest zijn op het facilitair vakgebied.
Ook willen wij enkele mensen bedanken voor hun medewerking en input aan ons
afstudeeronderzoek, namelijk alle specialisten op het gebied van organisatiewaarden en
huisvesting en alle respondenten binnen de onderzochte organisaties. Zonder hen had ons
afstudeeronderzoek nooit plaats kunnen vinden en hadden wij de interessante
onderzoeksresultaten niet aan u, als lezer, kunnen tonen. Ten slotte willen wij Jet Prevosth,
studente Facility Management aan de Hogeschool Rotterdam en afstudeerder bij de TU Delft,
bedanken voor haar tips over het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek als HBO‐student. Dit
heeft ons voornamelijk in de oriëntatiefase erg op weg gebracht. Wij wensen u veel leesplezier.

Delft, 30 mei 2011
Laura Suijkerbuijk en Monique Drent
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MANAGEMENTSAMENVATTING
Aanleiding en achtergrond
Het afstudeeronderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting Kenniscentrum Centre for People
and Buildings (CfPB) in Delft, een kenniscentrum dat zich richt op de relatie tussen mens, werk en
werkomgeving. Aan het afstudeeronderzoek ligt het Huisvestingskeuzemodel (HK‐model) van het
CfPB ten grondslag. Dit is een procesmodel voor mens‐ en organisatiegericht huisvesten. Het CfPB
heeft behoefte aan inzicht in de relatie tussen organisatiewaarden, huisvestingsambities en het
huisvestingsconcept, omdat het bepalen van de organisatiewaarden niet expliciet meegenomen is
in het HK‐model. In het HK‐model wordt wel gerefereerd aan de cultuur van organisaties. Door
middel van het toevoegen van organisatiewaarden kan meer invulling gegeven worden aan het
begrip cultuur.
Onderzoeksvraag
De kennisbehoefte van het CfPB heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag:
‘In welke mate is er een relatie tussen de organisatiewaarden, de huisvestingsambities en het
huisvestingsconcept van adviesbureaus met minimaal tien medewerkers in de gemeente
Rotterdam?’
Theoretisch kader
De relatie tussen de onderzoeksresultaten van dit afstudeeronderzoek en het facilitaire werkveld
kan onderbouwd worden door de NEN‐EN 15221‐1 (2006). In deze NEN‐norm zijn strategische,
tactische en operationele invalshoeken van facility management opgenomen. Daarnaast geeft de
norm alle relevante vakgebieden voor het facilitaire werkveld weer.
Door middel van het Ui‐model van Hofstede is de cultuur van de organisaties ‘afgepeld’ van de
praktijken, symbolen, iconen en rituelen naar de organisatiewaarden. Daarnaast is met behulp van
het model van zeven Niveaus van Bewustzijn van Barrett (1997) bepaald welk(e) niveau(s) van
bewustzijn het meest dominant is/zijn binnen de organisaties.
De huisvestingsambities zijn bepaald aan de hand van de eenduidige termen uit het HK‐model
(2009), zodat organisaties vergeleken kunnen worden. Ook de huisvestingsconcepten zijn in kaart
gebracht aan de hand van het HK‐model. Hierin worden zeven aspecten van huisvestingsconcepten
benoemd; het werkplekconcept, de voorzieningen, diensten en middelen, informatie‐ en
communicatietechnologie (ICT), technische kwaliteit, esthetische kwaliteit en het locatieconcept.
Door het huisvestingsconcept in te zetten als marketinginstrument om de organisatiewaarden tot
uitdrukking te brengen en de identiteit te communiceren naar klanten en bezoekers, wordt gezorgd
voor onderscheidend vermogen en herkenning. Een organisatie met een eigen identiteit (en een
sterke reputatie) is moeilijker te kopiëren door concurrenten. Om de juiste boodschap uit te dragen,
dient het huisvestingsconcept afgestemd te worden op het beeld dat de organisatie bij haar
doelgroepen wil creëren (gewenste imago). Hierdoor kan een gebouw fungeren als spiegel van en
voor het zelfbeeld van organisaties en kan organisatiewaarden, geloof en gevoel communiceren.
Onderzoeksopzet
Het afstudeeronderzoek betreft een kwalitatief exploratief onderzoek, waarbij de mogelijke
samenhang/relatie tussen organisatiewaarden, huisvestingsambities en huisvestingsconcepten is
onderzocht bij zes cases. Op basis van meerdere selectiecriteria zijn zes adviesbureaus onderzocht,
waarbij sprake is van een verschil in branche, grootte, leeftijd en nationaal/internationaal gericht.
De gebruikte onderzoeksmethoden zijn literatuurstudie, deskresearch, een interview, mondelinge
enquête en observatie. Het gebruik van meerdere onderzoeksmethoden (mixed methods) zorgt
ervoor dat de onderzoeksvraag van verschillende kanten is belicht en de betrouwbaarheid en
eenduidigheid ervan is gecontroleerd.
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Organisatiewaarden
Oude, grote organisaties zijn traditioneel op de kwaliteit van hun product gericht en jonge
organisaties meer op de klant. Daarnaast worden hiërarchie, de beste zijn, een betrouwbare
reputatie, degelijkheid en zakelijkheid binnen deze organisaties als belangrijke aspecten
beschouwd. Binnen kleine kantoren is veel meer sprake van autonomie en is de betrokkenheid van
medewerkers groter dan binnen grote kantoren. Kleine, jonge kantoren zijn voornamelijk gericht
op de organisatiewaarden openheid, flexibiliteit/dynamiek, klantgerichtheid en innovatie wat moet
leiden tot een hoogwaardige kwaliteit. De interne cohesie binnen kleine kantoren is daarnaast
groter dan binnen grote kantoren.
Huisvestingsambities
De organisaties hebben voorafgaand aan het bepalen van hun huisvestingsconcept uitgangspunten
opgesteld, al dan niet in een Programma van Eisen. Voornamelijk de huisvestingsambities
imago/uitstraling, cultuurverandering, kostenreductie, efficiency en medewerkertevredenheid
spelen een belangrijke rol binnen organisaties. De huisvestingsambities imago/uitstraling en
medewerkertevredenheid spelen voornamelijk een rol binnen jonge organisaties. Imago/uitstraling
speelt een minder belangrijke of geen rol binnen oude, grote organisaties.
Huisvestingsconcepten
Grote kantoren in de juridische, financiële en organisatieadviesbranche gebruiken hun werkplek
om onderscheid te maken in functie en status van de directie, partners en medewerkers. Kleine
kantoren in de technische, huisvestings‐ en communicatieadviesbranche benadrukken juist de
gelijkheid tussen de directie en medewerkers. Binnen organisaties wordt veel aandacht besteed
aan een flexibele inrichting. Kleine kantoren hebben een meer gastvrije, informele, open en
samenhangende uitstraling ten opzichte van grote kantoren. Grote kantoren stralen voornamelijk
degelijkheid en integriteit uit. Een geheel open werkplekconcept binnen grote organisaties in de
juridische, financiële en organisatieadviesbranche wordt in de onderzochte cases niet toegepast.
Analyse van de relaties
Het antwoord op de onderzoeksvraag is dat binnen jonge en kleine organisaties in sterke mate een
relatie aanwezig is tussen de organisatiewaarden, huisvestingsambities en het huisvestingsconcept.
De organisatiewaarden van het huisvestingsadviesbureau worden allen vertaald in de
huisvestingsambities en het huisvestingsconcept. Een verklaring hiervoor is dat deze organisatie de
kennis in huis heeft en het kantoor gebruikt als showcase (‘practice what you preach’). Binnen
grote, oude organisaties is in mindere mate sprake van een relatie tussen de organisatiewaarden,
huisvestingsambities en het huisvestingsconcept.
De organisatiewaarden van het jonge, grote kantoor komen in grote mate terug in de
huisvestingsambities en het huisvestingsconcept. De organisatiewaarde integriteit/eerlijkheid
werkte tijdens het herhuisvestingsproces de ambities kostenreductie en efficiency tegen.
Aan de hand van de onderzoeksresultaten kunnen geen concrete conclusies getrokken worden
over overeenkomsten en/of verschillen tussen nationaal en wereldwijd opererende organisaties.
Conclusies en aanbevelingen
Aanbevolen wordt om tijdens een (her)huisvestingsproces de identiteit, en dus organisatiewaarden,
te vertalen in de huisvestingsambities en het huisvestingsconcept. Ter ondersteuning hiervan zijn
tools ontwikkeld. Deze tools zijn opgenomen in bijlage I en II. Hierdoor wordt de uitdrukking ‘fits
like a coat’ gerealiseerd. Dit kwalitatief, exploratief (verkennend) onderzoek kan als basis dienen
voor kwalitatief vervolgonderzoek met een grotere onderzoekspopulatie om de
onderzoeksresultaten te verifiëren en mogelijk generaliseerbaar te maken. Aanbevolen wordt om
het vervolgonderzoek te laten plaatsvinden als samenwerkingsverband tussen CfPB en opleidingen
Facility Management. Ter ondersteuning van vervolgonderzoek zijn de tools uit bijlage II en III
ontwikkeld.
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1. INLEIDING
1.1 AANLEIDING EN ACHTERGROND
Vanuit het CfPB is er vraag naar inzicht in de relatie tussen organisatiewaarden,
huisvestingsambities en het huisvestingsconcept. Hieraan ligt het Huisvestingskeuzemodel (HK‐
model) ten grondslag dat door het CfPB is ontwikkeld in 2009. Dit is een procesmodel voor mens‐
en organisatiegericht huisvesten en is enerzijds bedoeld om organisaties te helpen om meer grip te
krijgen op hun huisvestingsproces en om beter onderbouwde en meer gedragen besluiten te
nemen. Anderzijds wordt het HK‐model gebruikt als ondersteuning bij onderzoek naar
huisvestingsconcepten en de realisatie hiervan (Ikiz‐Koppejan, van der Voordt, Gosselink, 2009).
Meer theorie over het HK‐model is opgenomen in bijlage IV. Het CfPB heeft behoefte aan inzicht in
de relatie tussen organisatiewaarden, huisvestingsambities en het huisvestingsconcept, omdat het
bepalen van organisatiewaarden niet expliciet meegenomen is in het HK‐model. In het HK‐model
wordt wel gerefereerd aan de cultuur van organisaties. Door middel van het toevoegen van
organisatiewaarden kan meer invulling gegeven worden aan het begrip cultuur.

1.2 ONDERZOEKSVRAAG, AFSTUDEERDOELSTELLING EN DEELVRAGEN
De kennisbehoefte van het CfPB heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag:
‘In welke mate is er een relatie tussen de organisatiewaarden, de huisvestingsambities en het
huisvestingsconcept van adviesbureaus met minimaal tien medewerkers in de gemeente
Rotterdam?’
De hierop aansluitende afstudeerdoelstelling luidt als volgt:
‘Binnen een periode van zestien weken in kaart brengen in welke mate er een relatie is tussen de
organisatiewaarden, de huisvestingsambities en het huisvestingsconcept van adviesbureaus met
minimaal tien medewerkers in de gemeente Rotterdam.’
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, zijn de volgende deelvragen opgesteld:
‐ Wat zijn de organisatiewaarden van de onderzochte adviesbureaus?
‐ Wat zijn de huisvestingsambities van de onderzochte adviesbureaus?
‐ Wat zijn de huisvestingsconcepten van de onderzochte adviesbureaus?
‐ Is de gebruikte terminologie tijdens het afstudeeronderzoek bruikbaar in de praktijk?
‐ Wat is de relatie tussen de organisatiewaarden en de huisvestingsambities?
‐ Wat is de relatie tussen de huisvestingsambities en het huisvestingsconcept?
‐ Wat is de relatie tussen de organisatiewaarden en het huisvestingsconcept?

1.3 DOELGROEP
Dit afstudeerrapport is in de eerste plaats geschreven voor het CfPB, om inzicht te krijgen in en
kennis te delen over de relatie tussen organisatiewaarden, huisvestingsambities en
huisvestingsconcepten. Het rapport is daarnaast geschreven voor de afstudeerbegeleider en peers
(studenten die het afstudeerrapport becommentariëren en beoordelen) vanuit de Hogeschool
Rotterdam. Ten derde zijn dit afstudeerrapport, en voornamelijk de bijbehorende cases,
geschreven voor de zes onderzochte organisaties die medewerking hebben verleend tijdens het
afstudeeronderzoek. Ten slotte kunnen de onderzoeksresultaten gebruikt worden ter
ondersteuning van het facilitaire en huisvestingswerkveld en het facilitaire onderwijs.
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1.4 MAATSCHAPPELIJKE/WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE
Het afstudeeronderzoek betreft niet zozeer een organisatorisch probleem, maar een
kennisprobleem. Er ontbreekt kennis binnen het CfPB over de relatie tussen organisatiewaarden,
huisvestingsambities en huisvestingsconcepten. Het afstudeeronderzoek beoogt een bijdrage te
leveren aan de kennisontwikkeling en vormt een bijdrage aan het facilitaire vakgebied. Met de
onderzoeksresultaten kan het CfPB inzicht verlenen en kennis delen. Door dit afstudeeronderzoek
wordt inzicht verkregen in de mogelijke samenhang/relatie tussen organisatiewaarden,
huisvestingsambities en huisvestingsconcepten. Het afstudeeronderzoek levert meerdere
resultaten op, namelijk:
‐ een aanvulling op het HK‐model van het CfPB;
‐ aanbevelingen aan het facilitaire en huisvestingswerkveld;
‐ aanbevelingen en een basis voor vervolgonderzoek;
‐ aanbevelingen aan het facilitaire onderwijs.

1.5 LEESWIJZER
Alle onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een case per organisatie die als bijlagen zijn
meegeleverd bij dit afstudeerrapport. Daarnaast zijn de uitwerkingen van de interviews en
mondelinge enquêtes bij dit afstudeerrapport meegeleverd op Cd‐rom.
In hoofdstuk 2 is ten eerste het theoretisch kader geschetst aan de hand van literatuurstudie met
betrekking tot organisatiewaarden, huisvestingsambities en huisvestingsconcepten.
Een beschrijving en onderbouwing van de onderzoeksopzet is te vinden in hoofdstuk 3. Het
onderzoekstype, de populatieverantwoording, onderzoeksafbakening, onderzoeksmethoden, het
onderzoeksmodel en de validiteit en betrouwbaarheid staan hierin beschreven.
Om een beeld te krijgen van de culturen, en daarmee organisatiewaarden, is in hoofdstuk 4
ingegaan op de organisatiewaarden van de organisaties. In dit hoofdstuk worden de culturen van
de organisaties ‘afgepeld’ van de praktijken, symbolen, iconen en rituelen naar de
organisatiewaarden aan de hand van het Ui‐model van Hofstede.
De huisvestingsambities en de totstandkomingprocessen van de huisvestingsconcepten zijn in
hoofdstuk 5 beschreven aan de hand van de theorie van het HK‐model van het CfPB.
In hoofdstuk 6 zijn de huisvestingsconcepten van de organisaties beschreven. Dit is gedaan aan
de hand van zeven aspecten, benoemd in het HK‐model; het werkplekconcept, de voorzieningen,
diensten en middelen, informatie‐ en communicatietechnologie (ICT), technische kwaliteit,
esthetische kwaliteit en het locatieconcept.
In hoofdstuk 7 is een analyse van de onderlinge relaties tussen de organisatiewaarden,
huisvestingsambities en huisvestingsconcepten opgenomen.
De conclusies en aanbevelingen over de onderzoeksvraag, het facilitaire en huisvestingswerkveld,
de terminologie en tools, vervolgonderzoek en het facilitaire onderwijs volgen in hoofdstuk 8.
Na de epiloog is een begrippenlijst te vinden waar veelvoorkomende begrippen die nadere uitleg
verdienen toegelicht worden. Deze begrippen zijn cursief gedrukt in dit afstudeerrapport.
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2. THEORETISCH KADER
In dit hoofdstuk is het theoretisch kader geschetst aan de hand van literatuurstudie. Hierbij zijn de
gebruikte theorieën/modellen tijdens het afstudeeronderzoek beschreven en onderbouwd. Een
meer uitgebreide onderbouwing inclusief vergelijkingen met alternatieve theorieën/modellen is
opgenomen in bijlage IV. Het theoretisch kader heeft achtereenvolgens betrekking tot de NEN‐EN
1522‐1, trends en ontwikkelingen, organisatiewaarden, huisvestingsambities en
huisvestingsconcepten.

2.1 NEN‐EN 15221‐1
De relatie tussen de onderzoeksresultaten van dit afstudeeronderzoek en het facilitaire werkveld
kan onderbouwd worden door de NEN‐EN 15221‐1 (2006). In deze NEN‐norm zijn strategische,
tactische en operationele invalshoeken van facility management opgenomen. Daarnaast geeft de
norm alle relevante vakgebieden voor het facilitaire werkveld weer. De invalshoeken en relevante
vakgebieden volgens de NEN‐EN 15221‐1 (2006) zijn opgenomen in bijlage V. Hieruit blijkt dat het
managen van de invloed van faciliteiten op de primaire processen, de externe omgeving en de
maatschappij een belangrijk onderdeel is van de taken van een facility manager. Dit geldt ook voor
vaststelling van een facility management strategie in overeenstemming met de strategie van de
organisatie en opstelling van beleid, uitwerking van richtlijnen voor ruimte, bedrijfsmiddelen,
processen en diensten. Daarnaast worden als belangrijke werkgebieden accommodatie,
werkplekconcept, technische infrastructuur, reiniging, gastheerschap, gezondheid, veiligheid en
beveiliging, ICT, logistiek en overige ondersteunende diensten, ruimten en infrastructuur genoemd.

2.2 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
Zowel intern (de cultuur van een organisatie) als extern (de waarden en normen in de
maatschappij) zijn trends en ontwikkelingen gaande. Voor het benutten van kansen of het
neutraliseren van bedreigingen, om de concurrenten voor te blijven, proactief om te kunnen gaan
met de toekomst en deze zelf vorm te geven is het van belang om trends en ontwikkelingen te
kennen en te onderkennen. Volgens van Leeuwen (2010), Corporate Facility Partners (2010),
Gijsbers, van der Kluit en ’t Spijker (2010) zijn de volgende trends en ontwikkelingen merkbaar:
‐ sociale verantwoordelijkheid/
‐
samenwerking;
duurzaamheid;
‐
noodzaak tot kostenreductie.
‐ imago bouwen/organisaties op
flexibel werken (Het Nieuwe
zoek naar identiteit;
Werken) en flexibele
‐ gezondheid;
werkplekinrichting;
‐ werken met klanten;
‐
outsourcing en centralisatie;
‐ bottom up/wijziging
‐
integratie vastgoed, organisatie
hiërarchie/platte organisaties;
en techniek.
‐ transparante bedrijfsvoering;
De trends en ontwikkelingen worden meegenomen tijdens dit afstudeeronderzoek, zodat
onderzocht kan worden of en welke organisaties meegaan in deze trends en ontwikkelingen.
Daarnaast kunnen de trends en ontwikkelingen meegenomen worden in de aanbevelingen aan het
facilitaire en huisvestingswerkveld. Voor een nadere toelichting van de trends en ontwikkelingen
wordt verwezen naar bijlage VI.
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2.3 ORGANISATIEWAARDEN
Organisatiewaarden worden in dit afstudeeronderzoek als volgt gedefinieerd (www.universele‐
beschaving.nl):
‘De gegevenheden van het menselijk bestaan/de organisatie, die als belangrijk
worden ervaren en waar ze/de medewerkers/de klanten zich mee verbonden
voelen.’
Het Ui‐model
Organisatiewaarden maken onderdeel uit van een cultuur. Een organisatiecultuur is niet zichtbaar,
maar kan worden afgeleid uit de manier waarop medewerkers zich gedragen en uit wat er gebeurt
tussen mensen. Een bekend model om een cultuur te omschrijven is het Ui‐model van Hofstede
(zie figuur 2.1). Het Ui‐model gaat uit van vier categorieën, namelijk de organisatiewaarden,
rituelen, helden (of anti‐helden) en symbolen (Sanders & Neuijen, 1999). Hieruit vloeien de
dagelijkse handelingen binnen een organisatie voort.
Het Ui‐model is gebaseerd op het idee dat niet alle categorieën even diep
Figuur 2.1; Het Ui‐model
geworteld zijn en dat de verschillende lagen in de organisatie kunnen worden
van Hofstede
afgepeld, totdat uiteindelijk alleen de grondbeginselen/organisatiewaarden over
zijn. De elementen die het tastbare, zichtbare gedeelte van een cultuur vormen,
bevinden zich in de buitenste schillen van de ui. De ontastbare, onzichtbare
elementen van een cultuur bevinden zich in de binnenste schillen en in de kern van
de ui. De kern van een cultuur, en ook de kern van de ui, zijn de
organisatiewaarden. Leden van een cultuur zijn zich hier vaak niet van bewust en
daardoor zijn organisatiewaarden moeilijk bespreekbaar. De organisatiewaarden
zijn de basis voor de praktijken van een cultuur. De term praktijken verwijst daarbij
naar de manier waarop de organisatiewaarden van een cultuur worden uitgedrukt,
benadrukt en gecommuniceerd. Door middel van de symbolen, helden en rituelen
kan binnen de concrete cultuuruitingen aangegeven worden in welke mate deze
Bron: snvt.taalunie‐
versum.org
uitingen de onderliggende organisatiewaarden aan de oppervlakte brengen. De
organisatiewaarden van een cultuur bepalen welke rituelen gewenst zijn, wie de
helden zijn en waarom bepaalde symbolen gebruikt worden. De elementen van de
praktijken en organisatiewaarden beïnvloeden elkaar en vormen samen één cultuur
(Muntjewerf, 2006). Het Ui‐model is het meest geschikt voor het afstudeeronderzoek, omdat dit
model, naast de cultuurbeschrijvende functie, een hulpmiddel is bij het achterhalen van de (vaak)
onzichtbare organisatiewaarden. Tijdens het afstudeeronderzoek is gebruik gemaakt van de term
‘iconen’ in plaats van ‘helden’ (of anti‐helden), omdat uit de tussentijdse reflectie is gebleken dat
dit een meer begrijpelijke en toepasselijke term is.
Figuur 2.2; Het model van zeven Niveaus van Bewustzijn van
Barrett

Bron: www.competentindesocialprofit.be
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Het model van zeven Niveaus van Bewustzijn
Het model van zeven Niveaus van Bewustzijn
(zie figuur 2.2) is ontwikkeld door R. Barrett en
bouwt voort op de behoeftepiramide van
Maslow en de waardetheorie van Graves. Aan
alle zeven niveaus van bewustzijn zijn
organisatiewaarden gekoppeld. Door het
hanteren van de niveaus worden niet alleen de
verschillende organisatiewaarden in kaart
gebracht, maar wordt ook direct duidelijk welke
oriëntatie de cultuur voornamelijk heeft. Op
basis van de organisatiewaarden kan bepaald
worden welke niveaus het meest dominant zijn
binnen een organisatie en welke niveaus het
minst (Barrett, 2006). De cultuur en dus
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organisatiewaarden kunnen verschillen per groep of afdeling binnen een organisatie. Echter, er zijn
altijd gedeelde organisatiewaarden aanwezig die een organisatie bij elkaar houden (Cameron &
Quinn, 2009). De zeven niveaus van bewustzijn worden nader toegelicht in bijlage VII.
Het model van zeven Niveaus van Bewustzijn is het meest geschikt voor het afstudeeronderzoek,
omdat dit model uitgaat van één organisatiebrede cultuur naast het bestaan van subculturen.
Daarnaast zijn de niveaus van bewustzijn concreet te vertalen naar organisatiewaarden.

2.4 HUISVESTINGSAMBITIES
Huisvestingsambities worden in dit afstudeeronderzoek als volgt gedefinieerd (Ikiz‐Koppejan, Van
der Voordt, Gosselink, 2009):
‘Huisvestingsambities geven weer wat een organisatie wil bereiken met haar huisvesting’
Doel van huisvestingsambities
Voordat een organisatie haar huisvestingconcept bepaalt, moeten huisvestingsambities worden
opgesteld. Een huisvestingsconcept heeft een functionele, sociale en symbolische functie,
waardoor het belangrijk is om na te gaan wat een organisatie precies wil met haar kantoor.
Huisvestingsambities vormen de ‘kapstok’ voor het huisvestingsconcept en de concrete uitwerking
ervan. Daarnaast hebben huisvestingsambities een belangrijke functie als toetsingskader, om te
checken of het resultaat overeenstemt met wat men heeft gevraagd. Huisvestingsambities dienen
bij voorkeur expliciet te zijn, zodat wordt voorkomen dat medewerkers een eigen interpretatie
geven aan het gekozen huisvestingsconcept.
Huisvestingsambities en bijbehorende keuzes kunnen per onderdeel van de organisatie of per
functie(groep) verschillen. Daarom is het belangrijk om te bepalen of/welke gebruikersprofielen bij
het maken van huisvestingskeuzes worden onderscheiden. Essentieel hierbij is om te definiëren of
de organisatie ‘one size fits all’ wil of juist differentiatie vanuit bijvoorbeeld het werkproces,
activiteitenpatronen of de organisatiestructuur (Ikiz‐Koppejan, Van der Voordt, Gosselink, 2009).
Vlakken van huisvestingsambities
Huisvestingsambities kunnen op verschillende vlakken liggen en zijn vaak verweven. De volgende
huisvestingsambities kunnen worden onderscheiden:
‐ arbeidsproductiviteit
‐ efficiency
‐ innovatiekracht
‐ klanttevredenheid
‐ medewerkertevredenheid
‐ flexibiliteit
‐ veiligheid en gezondheid
‐ duurzaamheid
‐ kostenreductie
‐ imago/uitstraling
‐ risicobeheersing
‐ cultuurverandering
De lijst beoogt onuitputtelijk te zijn. In de praktijk worden allerlei andere huisvestingsambities
genoemd, maar het gaat dan vrijwel altijd om een andere verwoording of aspect van één of meer
van de hierboven genoemde huisvestingsambities. De eenduidige termen voor de
huisvestingsambities kunnen gebruikt worden om organisaties of projecten te vergelijken.
Desgewenst kunnen bovengenoemde huisvestingsambities opgesplitst worden in
subhuisvestingsambities en kunnen prioriteiten aangegeven worden (Ikiz‐ Koppejan, Van der
Voordt, Gosselink, 2009).
De huisvestingsambities uit het HK‐model zijn gebruikt tijdens het afstudeeronderzoek, omdat
hiermee de terminologie gecontroleerd kan worden in de praktijk en de organisaties vergeleken
kunnen worden. Daarnaast beoogt de lijst onuitputtelijk zijn, waardoor verwacht wordt dat alle
genoemde (sub)huisvestingsambities toepasbaar zijn.
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2.5 HUISVESTINGSCONCEPTEN
Een huisvestingsconcept wordt in dit afstudeeronderzoek als volgt gedefinieerd:
‘De manier waarop het werkplekconcept, de voorzieningen, diensten en middelen, ICT,
technische kwaliteit, esthetische kwaliteit en het locatieconcept van een organisatie
zijn vormgegeven’
De definitie is door de onderzoekers zelf opgesteld aan de hand van het HK‐model. Bij het maken
van keuzes voor een huisvestingsconcept zijn de zeven aspecten uit de definitie van belang (Ikiz‐
Koppejan, Van der Voordt, Gosselink, 2009). De zeven aspecten van een huisvestingsconcept
worden in de begrippenlijst nader toegelicht.
Betekenisverlening
Op basis van zintuiglijke waarnemingen interpreteren mensen de ruimtelijke omgeving en geven
haar betekenis. Belangrijke aspecten die de betekenisverlening van de huisvesting beïnvloeden zijn
volgens Mobach (2010) en van Loon, van der Voordt en van Liebergen (2006) de functionaliteit
(efficiency), sociale functie (effectiviteit), esthetiek en symboliek (expressie). Deze aspecten
worden beschreven in bijlage VIII. Huisvesting moet functioneel zijn en passen bij de identiteit,
ofwel corporate identity, van een organisatie. De corporate identity is te beschrijven als de
verzameling eigenschappen die een organisatie herkenbaar maakt en onderscheidt van andere
organisaties. Organisatiewaarden zijn een belangrijk onderdeel van de identiteit. Een
huisvestingsconcept kan mede ingezet worden als marketinginstrument om de organisatiewaarden
van een organisatie tot uitdrukking te brengen en de identiteit te communiceren naar klanten en
bezoekers. Door de identiteit te laten zien in de huisvesting, kan een organisatie zorgen voor meer
onderscheidend vermogen. Een organisatie met een eigen identiteit (en een sterke reputatie) is
daarnaast moeilijker te kopiëren door concurrenten. Naast onderscheidend vermogen zorgt het
communiceren van de identiteit, en dus organisatiewaarden, door middel van de huisvesting voor
herkenning bij klanten en bezoekers. Om de juiste boodschap uit te dragen, dient het
huisvestingsconcept afgestemd te worden op het beeld dat de organisatie bij haar doelgroepen wil
creëren. De manier waarop de identiteit (corporate identity) wordt uitgedragen naar de
buitenwereld is van invloed op het imago (corporate image). Dat is het beeld dat mensen hebben
van de organisatie (van Loon, van der Voordt en van Liebergen, 2006). Een gebouw fungeert
hierdoor als spiegel van en voor het zelfbeeld van organisaties en kan organisatiewaarden, geloof
en gevoel communiceren (van Loon, van der Voordt en van Liebergen, 2006).

2.6 CONCLUSIES
Aan de hand van de NEN‐EN 15221‐1 kan de relatie tussen het afstudeeronderzoek en het
facilitaire werkveld verklaard worden. Op strategisch niveau kunnen de resultaten van dit
afstudeeronderzoek bijdragen aan strategiebepaling en beleidsvorming op het gebied van
huisvesting. Het Ui‐model van Hofstede, het model van zeven Niveaus van Bewustzijn van Barrett
en het HK‐model van het CfPB zijn niet de enige geschikte modellen met betrekking tot het
afstudeeronderzoek, maar zijn wel de drie meest geschikte modellen. De modellen zijn, samen met
theorie van onder andere Mobach (2010) en van Loon, van der Voordt en van Liebergen (2006),
gebruikt voor de opzet en inhoud van de dataverzameling en dit afstudeerrapport.
De onderliggende organisatiewaarden resulterend uit het Ui‐model kunnen gekoppeld worden aan
de zeven niveaus van bewustzijn. De aspecten uit het HK‐model worden vergeleken met de
resultaten van het onderzoek naar de organisatiewaarden.
Nu de achtergrond van het afstudeeronderzoek en het theoretisch kader zijn geschetst, wordt in
het volgende hoofdstuk de onderzoeksopzet beschreven en onderbouwd. De onderzoeksopzet is
bepaald aan de hand van het theoretisch kader.
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3. ONDERZOEKSOPZET
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet beschreven en onderbouwd. Een aansluitende
onderzoeksopzet is van belang om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag en
deelvragen. In dit hoofdstuk worden het onderzoekstype, de populatieverantwoording,
onderzoeksafbakening, onderzoeksmethoden, het onderzoeksmodel en de validiteit en
betrouwbaarheid van het afstudeeronderzoek beschreven.

3.1 ONDERZOEKSTYPE
Het afstudeeronderzoek betreft een kwalitatief exploratief onderzoek. Het onderzoek is
kwalitatief, omdat geen cijfermatige informatie wordt verzameld, maar informatie in de vorm van
teksten (Verhoeven, 2006). Daarnaast betreft het exploratief onderzoek, omdat het
afstudeeronderzoek gericht is op de mogelijke samenhang/relatie tussen organisatiewaarden,
huisvestingsambities en huisvestingsconcepten. Het afstudeeronderzoek heeft als bedoeling om
met een beperkt aantal van zes cases te verkennen wat het geval zou kunnen zijn (Baarda en de
Goede, 1997).

3.2 POPULATIEVERANTWOORDING
Het afstudeeronderzoek is verricht binnen een steekproef van zes adviesbureaus met minimaal
tien medewerkers in de gemeente Rotterdam. Er is gekozen voor adviesbureaus als
onderzoekspopulatie, omdat dit een brede onderzoekspopulatie is die erg gedifferentieerd is qua
type. Daarnaast is een groot aantal adviesbureaus gevestigd in de gemeente Rotterdam, waardoor
de kans op voldoende onderzoekseenheden groot was. Ten slotte is binnen adviesbureaus veel
sprake van klantencontact, waardoor het uitdragen van de organisatiewaarden erg belangrijk is.
De criteria bij het selecteren van de adviesbureaus waren:
‐ Het adviesbureau is maximaal vijf tot tien jaar geleden verhuisd of heeft een
(her)huisvestingsproces doorlopen.
‐ Het adviesbureau heeft minimaal tien medewerkers in dienst.
‐ Het adviesbureau is gevestigd in de gemeente Rotterdam.
‐ Het adviesbureau maakt gebruik van kantoorhuisvesting.
‐ De adviesbureaus verschillen in branche, grootte, leeftijd en nationaal/internationaal
opererend.
In de volgende paragraaf worden de selectiecriteria voor de onderzoekspopulatie onderbouwd.
Met behulp van het handelsregister van de Kamer van Koophandel en contactgegevens uit
netwerken zijn potentiële adviesbureaus geselecteerd en telefonisch benaderd. Hierbij wilde circa
tien procent van de benaderde organisaties medewerking verlenen aan het afstudeeronderzoek.
De organisaties die medewerking hebben verleend, zijn weergegeven in tabel 3.1. In deze tabel
worden de branche waarin de organisatie opereert, de grootte (klein <35 medewerkers en groot >
180 medewerkers), de leeftijd (jong <25 jaar en oud >80 jaar) van de organisaties en het feit of de
organisaties nationaal of internationaal opereren weergegeven.

Tabel 3.1; Overzicht van de onderzochte adviesbureaus
organisatie
IN10
AOS Studley
Movares
Juridisch adviesbureau*
Ernst & Young
Ecorys

branche
communicatie
huisvesting
technisch
juridisch
financieel
organisatie‐
advies

grootte
klein
klein
klein
groot
groot
groot

leeftijd
jong
jong
jong
jong
oud
oud

* Deze organisatie wil anoniem blijven.

3.3 ONDERZOEKSAFBAKENING
‐

‐

‐

‐
‐

‐

nationaal/internationaal opererend
vestigingen in Nederland
vestigingen wereldwijd
vestigingen in Nederland, Polen en Duitsland
vestigingen in Nederland en België
vestigingen wereldwijd
vestigingen wereldwijd

Het afstudeeronderzoek is als volgt afgebakend:
Het afstudeeronderzoek is alleen uitgevoerd binnen adviesbureaus in de gemeente Rotterdam.
Hiervoor is gekozen, omdat het de eigen leeromgeving betreft en het een goede afspiegeling is van
de situatie in de Randstad. Daarnaast was een lange reistijd niet haalbaar, vanwege de beperkte
onderzoeksperiode van zestien weken.
Het afstudeeronderzoek is alleen uitgevoerd binnen adviesbureaus met minimaal tien
medewerkers, omdat wordt verwacht dat organisaties met minder medewerkers in mindere mate
aandacht besteden aan hun huisvestingsconcept.
Het afstudeeronderzoek is alleen uitgevoerd binnen adviesbureaus die maximaal vijf tot tien jaar
geleden zijn verhuisd of een (her)huisvestingsproces hebben doorgemaakt, omdat uit de
oriëntatiefase is gebleken dat huisvestingsvraagstukken vraagstukken zijn voor vijf a tien jaar.
Tijdens het afstudeeronderzoek zijn alleen de huisvestingsambities uit het HK‐model van het CfPB
onderzocht, omdat er vanuit gegaan wordt dat deze lijst onuitputtelijk is.
Tijdens het afstudeeronderzoek zijn enkel zes organisaties onderzocht om een
onderzoekspopulatie van voldoende omvang te creëren en het afstudeeronderzoek haalbaar te
maken.
De adviesbureaus verschillen in branche, grootte, leeftijd en nationaal/internationaal opererend,
omdat de onderzoeksresultaten op deze manier gekoppeld kunnen worden aan deze verschillen.

3.4 ONDERZOEKSMETHODEN
Voor de juiste uitvoering van het afstudeeronderzoek is een keuze gemaakt uit diverse
onderzoeksmethoden. De onderzoeksmethoden geven aan op welke wijze de gegevens voor het
afstudeeronderzoek verzameld zijn. Alle verzamelde informatie is verwerkt in een case per
organisatie, die zijn meegeleverd bij dit afstudeerrapport. Een uitwerking van de interviews en
mondelinge enquêtes is te vinden op de bijgevoegde Cd‐rom. In dit afstudeerrapport worden
alleen (opmerkelijke) voorbeelden beschreven en algemene conclusies getrokken. Onderstaand
worden de gebruikte onderzoeksmethoden beschreven en onderbouwd.
Literatuurstudie
Tijdens de oriëntatiefase van het afstudeeronderzoek is literatuurstudie verricht met betrekking
tot het onderzoeksonderwerp. De resultaten van de gehele literatuurstudie zijn terug te vinden in
het oriëntatieverslag. Het doel hiervan was een helder theoretisch kader met betrekking tot
organisatiewaarden, huisvestingsambities en huisvestingsconcepten te schetsen. Daarnaast is
literatuurstudie verricht met betrekking tot (wetenschappelijke) onderzoeksmethoden. Er is vooral
veel literatuur geschreven over organisatiewaarden en huisvestingsconcepten. Om de
literatuurstudie af te bakenen, zijn de meest bruikbare theorieën/modellen vergeleken. Op basis
hiervan zijn de theorieën/modellen geselecteerd die het meest aansluiten bij de onderzoeksvraag
en helpen bij het beantwoorden van de deelvragen. Een groot gedeelte van de literatuur is
gepubliceerd door het CfPB.
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Deskresearch
Om informatie te verzamelen over de adviesbureaus is deskresearch op de websites van de
organisaties uitgevoerd. Het doel hiervan was om voorkennis van de organisaties te verkrijgen en
de belangrijkste organisatiewaarden, resulterend uit de deskresearch, voor te leggen aan de
respondenten ter controle. De checklist die bij de deskresearch is gebruikt, is opgenomen in bijlage
IX. De checklist is gebaseerd op de theorie van het Ui‐model van Hofstede.
Interview
Binnen iedere organisatie is één interview afgenomen met een medewerker die betrokken is
geweest bij het (her)huisvestingsproces. Het doel van dit interview was achterhalen waarom
gekozen is voor het huidige huisvestingsconcept, hoe dit proces is verlopen, welke keuzes ten
aanzien van het huisvestingsconcept zijn gemaakt en waarop deze keuzes gebaseerd zijn. Er is
gekozen voor open interviews, omdat dit tot doel heeft om informatie te verzamelen over de
keuze in het huisvestingsconcept en de organisatiewaarden. Open interviews bestaan voornamelijk
uit open vragen of een vrije vraagstelling (Swanborn, 2002). Bij open interviews wordt tevens
gevraagd naar motieven van de respondenten, worden gevoelige onderwerpen aangesneden en is
de beleving van respondenten van belang (de achtergrond van de mening van respondenten). Dit
sluit aan bij het afstudeeronderzoek, omdat juist de beleving en achtergrond van de meningen en
een kritische evaluatie van het huisvestingsconcept en (her)huisvestingsproces van belang zijn.
(Verhoeven, 2006). Tijdens het afnemen van het interview is (indien toegestaan) gebruik gemaakt
van een geluidsrecorder. De interviewvragenlijst is opgenomen in bijlage X. De interviewvragenlijst
is gebaseerd op de theorie van het Ui‐model van Hofstede, het model van zeven Niveaus van
Bewustzijn van Barrett en de theorie van huisvestingsconcepten van het CfPB.
Mondelinge enquête
Naast een interview zijn binnen iedere organisatie vier mondelinge enquêtes afgenomen met
medewerkers uit verschillende organisatielagen. Een mondelinge enquête is een gestructureerde
vragenlijst die persoonlijk wordt afgenomen. De vragen zijn hierbij opgelezen en verpersoonlijkt
door de interviewers en zo nodig zijn voorbeelden gegeven of vragen anders geformuleerd of
verduidelijkt. Naast een aantal gesloten vragen (multiple choice vragen) zijn open vragen gesteld
(www.qualiteit.nl). Er is gekozen voor mondelinge enquêtes, omdat dit gematigd gestructureerde
antwoorden oplevert die relatief snel verkregen kunnen worden en tijdens analyse relatief
eenvoudig te vergelijken zijn. Er is voor gekozen om een mondelinge enquête af te nemen met
medewerkers uit verschillende organisatielagen, omdat zij verschillende taken uitvoeren en dus
een verschillend(e) gebruikersprofiel/visie hebben en organisatiewaarden verschillend kunnen
ervaren. De onderzoeksmethode is geverifieerd op pseudo‐experts. Op basis hiervan is gebleken
dat het een geschikte methode is om de juiste informatie te achterhalen. Tijdens het afnemen van
de mondelinge enquête is (indien toegestaan) gebruik gemaakt van een geluidsrecorder. De
vragenlijst van de mondelinge enquête is opgenomen in bijlage XI. De vragenlijst is gebaseerd op
de theorie van het Ui‐model van Hofstede, het model van zeven Niveaus van Bewustzijn van
Barrett, de theorie van huisvestingsconcepten en de Wodi Toolkit van het CfPB.
Observatie
Onder observatie wordt verstaan: ‘de systematische waarneming van bepaalde gedragingen van
personen’ (Verhoeven, 2006). Het gaat daarbij alleen om die aspecten van het gedrag die voor het
onderzoek interessant zijn. Tijdens het afstudeeronderzoek is geobserveerd in het ‘veld’, wat wil
zeggen: in alledaagse situaties. De observatie is halfgestructureerd uitgevoerd waarbij een lijst met
observatiecategorieën op het gebied van gedragingen en huisvestingsaspecten als checklist
gebruikt is. Deze lijst is opgenomen in bijlage XII. De observatielijst is gebaseerd op de theorie van
het Ui‐model van Hofstede en de theorie van huisvestingsconcepten van het CfPB. Om de
huisvestingsconcepten op beeld vast te leggen, zijn foto’s gemaakt. Deze foto’s zijn gebruikt om de
huisvestingsconcepten te beschrijven en te visualiseren. Gedragsobservatie is slechts een deel van
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het afstudeeronderzoek, omdat het voornamelijk gaat om observatie van het huisvestingsconcept.
Observatie van de omgeving speelt hierbij een grote rol (Verhoeven 2006).
Mixed methods
Zoals uit bovenstaande onderzoeksmethoden blijkt, is tijdens het afstudeeronderzoek gebruik
gemaakt van een combinatie van meerdere onderzoeksmethoden. Dit is toegepast, zodat de
onderzoeksvraag van verschillende kanten kan worden belicht om de betrouwbaarheid en
eenduidigheid ervan te controleren. Dit vergroot de kwaliteit van het afstudeeronderzoek
(Verhoeven 2006).
Tussentijdse reflectie
Na één organisatie onderzocht te hebben, is een evaluatiemoment gehouden om een tussentijdse
reflectie te houden. De resultaten uit de deskresearch, het interview en de observatie zijn hierbij
besproken met de bedrijfsbegeleider. Hierbij is gekeken naar de inhoud en onderzoeksmethode.
Op deze manier is gebruik gemaakt van voortschrijdend inzicht. Het doel hiervan was de kwaliteit
van het afstudeeronderzoek/de onderzoeksmethoden te verhogen en zo optimale
onderzoeksresultaten te verkrijgen.

3.5 ONDERZOEKSMODEL
Tijdens het afstudeeronderzoek is onderzocht of de organisatiewaarden vertaald zijn in de
huisvestingsambities en huisvestingsconcepten en of de opgestelde huisvestingsambities terug te
zien zijn in het huisvestingsconcept (zie figuur 3.1).
Figuur 3.1; Onderlinge relaties

Op basis van de onderzoeksvraag en deelvragen is een onderzoeksmodel opgesteld die is
weergegeven in figuur 3.2. In het onderzoeksmodel is te zien hoe de verschillende
onderzoeksmethoden op elkaar ingewerkt hebben en input geleverd hebben voor de volgende
stap. Om de organisatiewaarden, resulterend uit de verschillende onderzoeksmethoden,
inzichtelijk te maken, is gebruik gemaakt van het waardenmodel. Dit model is ontwikkeld door de
onderzoekers aan de hand van het model van zeven Niveaus van Bewustzijn van Barrett. Het
waardenmodel is opgenomen in bijlage XIII.
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Figuur 3.2; Onderzoeksmodel
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Bewustzijn en het Ui‐model
Huisvestingsambities
Huisvestingskeuzemodel
Huisvestingsconcepten
Huisvestingskeuzemodel

Ondezoeksresultaten/cases
Case IN10

Deskresearch

Interview
Case Ernst & Young

Week
7 t/m 12

Case Ecorys
Mondelinge
enquete
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Case OAS Studley
Case Movares
Case juridisch adviesbureau

Week
13

Uitwerking en analyse

Week
14

Conclusies en aanbevelingen

Week
15 en 16

Van concept naar definitief

3.6 VALIDITEIT EN BETROUWBAARHEID
Een belangrijke factor van het afstudeeronderzoek is de kwaliteit. Kwaliteit van een onderzoek
wordt veroorzaakt door betrouwbaarheid en validiteit. Betrouwbaarheid betreft de mate waarin
metingen afhankelijk zijn van toeval. Hoe kleiner de verschillen, hoe betrouwbaarder het
afstudeeronderzoek. Om het afstudeeronderzoek betrouwbaar te maken, zijn de volgende acties
ondernomen (Baarda, 2005):
‐ De antwoorden van respondenten zijn goed geparafraseerd en onderbouwd, zodat
de kans op interpretatieverschillen klein is.
‐ Het interview, de mondelinge enquête en observatie zijn altijd door de twee
onderzoekers afgenomen en de resultaten zijn tussentijds geëvalueerd met de
bedrijfsbegeleider, zodat gebruik is gemaakt van voortschrijdend inzicht.
‐ Het interview en de mondelinge enquête zijn ter plekke vastgelegd door
geluidsopnames. Dit zorgt voor een minimaal verlies van gegevens.
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‐

De observatie van de huisvestingsconcepten is ter plekke vastgelegd door middel
van foto’s. Dit zorgt voor een geheugensteun en visualisatie.

Doordat het onderzoek kwalitatief en exploratief is, werd verwacht dat er relatief veel verschillen
optraden in de onderzoeksresultaten. Dit is geen zwakte van het afstudeeronderzoek, maar heeft
geleid tot aanbevelingen voor vervolgonderzoek.
Het afstudeeronderzoek heeft tevens enkele beperkingen. Deze geven aan waar rekening mee is
gehouden tijdens het afstudeeronderzoek en bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten. Het
afstudeeronderzoek heeft de volgende beperkingen:
‐ De literatuurstudie is verricht op basis van verwijzingen en eigen bevindingen.
Echter, niet alle literatuur met betrekking tot het onderzoeksonderwerp is
onderzocht, waardoor de kans bestaat dat belangrijke literatuur of vergelijkbaar
onderzoeksmateriaal niet bestudeerd is. Om deze beperking te minimaliseren, zijn
voor‐ en tegenstanders en verschillende perspectieven bestudeerd.
‐ De eenmalige observatie binnen de organisaties is een momentopname, waardoor
de kans bestaat dat dit niet representatief is voor de dagelijkse praktijk.
‐ Er zijn slechts vijf respondenten per organisatie benaderd, waardoor de kans
bestaat dat de onderzoeksresultaten niet representatief zijn voor de gehele
organisatie.
‐ De organisatiewaarden zijn tijdens de deskresearch, het interview, de observatie
en mondelinge enquête gebaseerd op eigen waarnemingen, intuïtie en de mening
van de respondenten. De organisatiewaarden zijn hierdoor niet meetbaar.
Bij validiteit gaat het om de juistheid van onderzoeksbevindingen. De validiteit is als volgt
gewaarborgd (Baarda, 2005):
‐ Er is tussentijds gereflecteerd om te bepalen of de onderzoeksopzet een geldig
antwoord geeft op de onderzoeksvragen.
‐ Er is gebruik gemaakt van mixed methods (een interview, mondelinge enquête,
deskresearch en observatie) zodat de onderzoeksvraag van verschillende kanten
wordt belicht.
‐ De respondenten hebben de case van de onderzoeksresultaten gekregen en
daarmee de kans om op de bevindingen te reageren. De kans op eventuele
foutieve interpretatie is hiermee verkleind.
Nu de onderzoeksopzet in kaart is gebracht en is onderbouwd, worden de onderzoeksresultaten
van de fieldresearch in de volgende hoofdstukken beschreven.
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4. VAN PRAKTIJKEN NAAR ORGANISATIEWAARDEN
Om een beeld te krijgen van de culturen van de organisaties, wordt in dit hoofdstuk ingegaan op
de organisatiewaarden. Aan de hand van het Ui‐model van Hofstede wordt een vergelijking
gemaakt van de praktijken, symbolen, iconen en rituelen naar de organisatiewaarden binnen de
organisaties. Een beschrijving per organisatie is te vinden in de bijgevoegde cases.
In dit hoofdstuk wordt de volgende deelvraag beantwoord:
‘Wat zijn de organisatiewaarden van de onderzochte adviesbureaus?’

4.1 PRAKTIJKEN
De organisaties benadrukken en communiceren de organisatiewaarden onder andere
door middel van de strategie en corporate identity. De strategie van de organisaties
komt in sterke mate overeen met datgene waarin zij zich willen onderscheiden.
Opmerkelijk is dat de twee oude, grote organisaties (Ernst & Young en Ecorys)
voornamelijk gericht zijn op excellentie, kwalitatief hoogstaande dienstverlening,
specialisatie en een betrouwbare reputatie. De jonge organisaties (het juridisch
adviesbureau, Movares, IN10 en AOS Studley) zijn voornamelijk gericht op een klant‐
en servicegerichte dienstverlening, waarin uiteindelijk de eindgebruiker centraal staat.
Daarnaast willen Movares en IN10 zich onder andere onderscheiden door innovatie en IN10 ook
door creativiteit. Movares wil zich daarnaast onderscheiden door duurzaamheid en
maatschappelijke verantwoordelijkheid, wat sterk in de visie naar voren komt. Op basis hiervan
kan gesteld worden dat oude organisaties traditioneel op de kwaliteit van hun product gericht zijn
en jonge organisaties meer op de klant gericht zijn. Jonge organisaties gaan mee in de trend
werken met klanten. Het feit dat oude organisaties nog steeds bestaan, kan verklaard worden door
de hoogwaardige kwaliteit die zij nastreven en waarin zij zich willen onderscheiden.

4.2 SYMBOLEN
Symbolen zijn de tastbare, zichtbare gedeeltes van de organisaties waarmee tot
uitdrukking gebracht wordt wat de organisaties willen zijn of willen betekenen.
Opmerkelijk is dat het logo van de grote organisaties (het juridisch adviesbureau,
Ernst & Young en Ecorys) groot zichtbaar zijn op het gebouw. Hiermee willen zij
naamsbekendheid verwerven. In het kantoor van deze grote organisaties zijn
symbolen van hiërarchie en kenmerken van status herkenbaar, zoals een eigen
kamer/speciaal meubilair voor de directeuren, managers en partners.

Figuur 4.1;
Fruitschalen in de
entreehal van Ernst &
Young

Het is opmerkelijk dat de huisvesting en kantoorinrichting voornamelijk symbolen zijn
binnen de jonge organisaties (het juridisch adviesbureau, IN10 en AOS Studley). Het
kantoor van IN10 staat op nummer één op www.thisaintnodisco.com, een website
met de mooiste bureaukantoren ter wereld. Het kantoor van AOS Studley dient onder
andere als showcase voor het werk van de organisatie, zowel qua kantoorinrichting
als de omgeving. Het juridisch adviesbureau is gevestigd in de hoogste kantoortoren
van Nederland op een ‘Triple A’ locatie. Enkele attributen in het kantoor van IN10 zijn
erg opmerkelijk en afwijkend, zoals een draaitafel, tafelvoetbaltafel, step, krijtbord en
stethoscoop. Hiermee drukt de organisatie uit dat zij speels, creatief, innovatief,
geïnspireerd en informeel is. In het kantoor van Ernst & Young zijn veelal symbolen
van gezondheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid zichtbaar, zoals een
fruitschaal in de ontvangsthal (zie figuur 4.1) en bannieren. In het kantoor van Ecorys
staat een glazen kast met daarin oude documenten symbool voor trots op de oude
organisatie. Uit de symbolen blijkt dat grote organisaties meer gericht zijn op een
(betrouwbare) reputatie (werken aan naam en faam) dan kleine kantoren, zoals een
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groot logo op het gebouw, de slogan en formele receptie met toegangsregistratie.
Binnen kleine kantoren zijn voornamelijk symbolen van flexibiliteit, openheid en
informaliteit zichtbaar, zoals een bar, flessen drank, een open kantoorinrichting en
een verwelkomende ontvangst.

4.3 ICONEN
Binnen vrijwel alle organisaties, op IN10 na, worden diverse directieleden als iconen
beschouwd, omdat zij intern en/of extern naar voren toe treden en daarmee het
visitekaartje voor de organisatie zijn. Enkele partners worden binnen Ernst & Young
en het juridisch adviesbureau tevens beschouwd als iconen, omdat zij een goede
naam in de markt hebben, uniek zijn op een bepaald specialisatiegebied en regelmatig
in de media treden bij grote, bekende praktijken. Opmerkelijk binnen het juridisch
adviesbureau is dat advocaatpartners een voorbeeldrol vervullen voor advocaten en
advocaatstagiaires. Ecorys heeft de Nobelprijswinnaar Prof. Tinbergen voortgebracht
en hier wordt jaarlijks de Hefprijs uitgereikt aan een aantal veelbelovende jonge medewerkers.
Hiermee stimuleert de organisatie medewerkers om de beste te zijn en zich te ontwikkelen. Binnen
het juridisch adviesbureau en Ernst & Young is het van belang dat medewerkers integer zijn,
vanwege de vertrouwelijke informatie vanuit het primaire proces. Dit kan ertoe leiden dat
medewerkers gesloten en introvert zijn. Voornamelijk binnen de kleine organisaties (AOS Studley,
Movares en IN10) krijgen medewerkers veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Opvallend is dat
medewerkers hier individueel, maar toch betrokken zijn bij de organisatie en hun collega’s. Binnen
deze organisaties is sprake van een informele en open cultuur en heerst een ondernemingsgeest.
Op basis van de iconen kan gesteld worden dat binnen grote organisaties erg uitgegaan wordt van
voorbeeldrollen vanuit de hiërarchische structuur. Binnen kleine kantoren is veel meer sprake van
autonomie.

4.4

RITUELEN

Binnen de jonge, kleine organisaties (AOS Studley, Movares en IN10) vinden rituelen
veelal gezamenlijk plaats. De cultuur binnen de organisaties is familiair. Binnen de
grote organisaties (het juridisch adviesbureau, Ecorys en Ernst & Young) is sprake van
veel subculturen waarbij rituelen veelal per afdeling plaatsvinden. Opvallend is dat
organisatiebrede activiteiten en uitjes binnen de oude, grote organisaties steeds
minder plaatsvinden, vanwege de lage animo, bezuinigingen en individualisatie. Ook
activiteiten zoals borrels worden niet goed bezocht. De personeelsvereniging binnen
Movares en AOS Studley zijn echter erg actief en vrijwel alle medewerkers zijn lid.
Binnen het juridisch adviesbureau is een groot verschil merkbaar in rituelen tussen de
stafafdelingen en advocaten en notarissen. De vrijdagmiddagborrel wordt voornamelijk bezocht
door advocaten en notarissen, vanwege de studentikoze achtergrond van rechtenstudenten.
Uit de rituelen blijkt dat de betrokkenheid van medewerkers binnen kleine kantoren groter is dan
binnen grote kantoren. Dit kan verklaard worden door de meer informele cultuur, openheid en
verantwoordelijkheid binnen kleine kantoren.

4.5

ORGANISATIEWAARDEN

Het begrip ‘organisatiewaarden’ wordt op diverse manieren geïnterpreteerd. In figuur
4.2 zijn citaten van respondenten over de definitie van organisatiewaarden
weergegeven. Hierbij zijn alleen de relevante en niet‐overlappende definities
meegenomen. Uit de citaten blijkt dat organisatiewaarden gezien worden als de
fundering/ grondbeginselen van een organisatiecultuur. Organisatiewaarden zijn
bepalend voor het gedrag, de inrichting, de werkwijze, het succes, het type
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medewerkers, het streven en de omgangsvormen van een organisatie. Daarnaast zijn
organisatiewaarden volgens de respondenten gedeeld en zorgen zij voor binding van de
medewerkers, klanten en omgeving aan een organisatie.
Figuur 4.2; Citaten van respondenten over de definitie van organisatiewaarden
‘De waarden van de organisatie, zowel
intern als HR gericht. Waar de
‘Het is de bindende
organisatie voor staat en wat zij
factor’.
uitstraalt met haar medewerkers.’
‘Bij organisatiewaarden denk
ik aan de cultuur van
een organisatie.’

‘Waar een organisatie voor staat, wat zij
uitdraagt, wat medewerkers moeten uitdragen
en waar medewerkers aan moeten voldoen.’

‘Een set van overtuigingen
van waaruit vormgegeven
wordt aan het werk.’

‘Datgene waar een
organisatie waarde aan
hecht’.

‘Vier of vijf termen die

‘Een onderdeel van wat een organisatie
het profiel van een
onderscheidt van anderen en wat medewerkers
organisatie
aangeven.’
samen bindt. Het bepaalt voor mijn gevoel in hoge mate
het succes van de organisatie.’

‘Het leidende principe van
waaruit de organisatie ingericht
wordt en werk verricht wordt.’

‘De identiteit van een organisatie. De waarden die
bepalen hoe een organisatie zich gedraagt.’

‘Alles wat maakt of ik

‘Bepaalde denkwijzen, idealen of een filosofie me prettig of onprettig
‘De manier waarop men in een
waar een organisatie zich naar vormt, zowel
organisatie met elkaar
voel in een
qua werkwijze, medewerkers en het
omgaat en hoe een organisatie met de
organisatie.’
uiteindelijke streven’
omgeving en haar klanten omgaat. ’

Bron: Respondenten uit de mondelinge enquête

Op basis van de organisatiewaarden en de mening van de respondenten is inzichtelijk gemaakt
welke oriëntatie de culturen van de organisaties hebben (zie figuur 4.3).
Opmerkelijk is dat het niveau van eigenwaarde binnen het juridisch adviesbureau en Ernst & Young
het meest dominant is. De cultuur binnen deze organisaties is voornamelijk georiënteerd op de
beste en grootste zijn in hun vakgebied. Dit komt overeen met de cultuurtypering door de
respondenten. Beide organisaties worden getypeerd als degelijk, betrouwbaar, zakelijk en
professioneel. Luxe, stijl, status en macht spelen bij het juridisch adviesbureau een grote rol.
Daarnaast is het opvallend dat zowel interne cohesie als transformatie dominante niveaus zijn
binnen de kleine kantoren (Movares, IN10 en AOS Studley). De niveaus van eigenwaarde en
overleven worden binnen deze organisaties als vanzelfsprekend gezien en worden automatisch
gecreëerd door een sterke interne cohesie en transformatie. De niveaus van interne cohesie en
transformatie komen sterk overeen met de cultuurtypering door de respondenten. IN10 wordt
getypeerd als modern, innovatief, eigenzinnig, flexibel, snel en creatief. AOS Studley wordt
getypeerd als innovatief, dynamisch, eigenzinnig, vooruitlopend, gericht op de toekomst, klassiek,
betrouwbaar, gedegen en eigentijds.
De nadruk binnen Movares en Ecorys ligt op het niveau van onderscheiden. Beiden hebben een
sterke wil om toegevoegde waarde te leveren aan de maatschappij. De cultuurtypering van
Movares wijkt in enige mate af van het niveau van onderscheiden. De organisatie wordt enerzijds
getypeerd als sober, bescheiden en degelijk en anderzijds als innovatief, duurzaam, flexibel en
creatief. Ecorys wordt getypeerd als enigszins luxe, degelijk, behoudend, kwalitatief, zakelijk,
tijdloos, betrouwbaar, oud, comfortabel en traag. Deze cultuurtypering komt in grote mate
overeen met de niveaus van eigenwaarde en overleven.
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De meest dominante niveaus van bewustzijn laten zien dat grote kantoren eigenwaarde willen
ontwikkelen door het leveren van hoogwaardige kwaliteit. Jonge, kleine kantoren zijn voornamelijk
gericht op de organisatiewaarden openheid, flexibiliteit/dynamiek, klantgerichtheid en innovatie
wat moet leiden tot een hoogwaardige kwaliteit en het niveau van eigenwaarde. De interne
cohesie binnen kleine kantoren is daarnaast groter dan binnen grote kantoren.
Figuur 4.3; Meest dominante niveaus van bewustzijn binnen de organisaties (gemiddelde
score uit alle onderzoeksmethoden)
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4.6 CONCLUSIE
Uit dit hoofdstuk blijkt dat de organisatiewaarden over het algemeen sterk terugkomen in de
praktijken, symbolen, iconen en rituelen. Geconcludeerd kan worden dat bij grote kantoren
hiërarchie, de beste zijn, een betrouwbare reputatie, degelijkheid en zakelijkheid als belangrijke
aspecten worden beschouwd. Dit kan tevens verklaard worden door de branches (juridisch,
financieel en organisatieadvies). Binnen kleine kantoren zijn klantgerichtheid, flexibiliteit en
dynamiek, creativiteit, innovatie en eigenzinnigheid belangrijke organisatiewaarden. Ook dit kan
verklaard worden door de branches (technisch, communicatie‐ en huisvestingsadvies). Binnen
kleine kantoren zijn medewerkers meer betrokken bij de organisatie. Dit kan verklaard worden
door de meer informele cultuur, openheid en verantwoordelijkheid binnen kleine kantoren.
De trends gezondheid en sociale verantwoordelijkheid/duurzaamheid worden vooral gevolgd door
oude, grote organisaties. De trends werken met klanten, bottom up/wijziging hiërarchie/platte
organisaties en een transparante bedrijfsvoering zijn voornamelijk merkbaar binnen jonge, kleine
organisaties. De trend samenwerking is binnen alle organisaties te zien.
In het volgende hoofdstuk wordt het (her)huisvestingsproces van de organisaties beschreven aan
de hand van de huisvestingsambities en het totstandkomingproces.
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5. HERHUISVESTINGSPROCES
Om tot het huidige huisvestingsconcept te komen, hebben alle organisaties een
(her)huisvestingproces doorlopen. Hierin zijn conceptuele keuzes gemaakt en bepaalde acties
ondernomen. Om dit proces in kaart te brengen, worden in dit hoofdstuk de huisvestingsambities
en het totstandkomingsproces van de organisaties beschreven. Een beschrijving per organisatie is
te vinden in de bijgevoegde cases. In dit hoofdstuk wordt de volgende deelvraag beantwoord:
‘Wat zijn de huisvestingsambities van de onderzochte adviesbureaus?’

5.1 HUISVESTINGSAMBITIES
Tijdens het (her)huisvestingsproces van de organisaties zijn uitgangspunten opgesteld, al dan niet
in een Programma van Eisen. Deze uitgangspunten vallen onder verschillende vlakken van
huisvestingsambities. De huisvestingsambities van de organisaties worden schematisch
weergegeven in tabel 5.1.

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

Bij het opstellen van de uitgangspunten is binnen alle organisaties in meer of mindere mate
rekening gehouden met de gebruikersprofielen. De eenheden in de organisaties waarop het
werkplekconcept gebaseerd is, worden schematisch weergegeven in tabel 5.2.
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Differentiatie
vanuit het
werkproces

Differentiatie
vanuit de orga‐
nisatiestructuur

Differentiatie
vanuit activi‐
teitenpatronen

Tabel 5.2 Eenheden waarop het werkplekconcept gebaseerd is per organisatie

Juridisch adviesbureau (Anoniem)
Technisch adviesbureau (Movares)
Huisvestingsadviesbureau (AOS Studley)
Organisatieadviesbureau (Ecorys)
Financieel adviesbureau (Ernst & Young)
Communicatieadviesbureau (IN10)

X
X
X
X
X
X

medewerker‐
tevredenheid

X

X

duurzaamheid

X

X

flexibiliteit

klanttevredenheid

efficiency

X
X
X

kostenreductie

Juridisch adviesbureau (Anoniem)
Technisch adviesbureau (Movares)
Huisvestingsadviesbureau (AOS Studley)
Organisatieadviesbureau (Ecorys)
Financieel adviesbureau (Ernst & Young)
Communicatieadviesbureau (IN10)

cultuurverandering

imago/uitstraling

Tabel 5.1 Huisvestingsambities per organisatie

X
X
X

5.2 TOTSTANDKOMINGPROCES
Opmerkelijk is dat de medewerkers enkel binnen Movares niet of nauwelijks betrokken zijn tijdens
het totstandkomingsproces. Binnen het juridisch adviesbureau zijn medewerkers in kleine mate
betrokken door middel van een klankbordgroep. Hier is enkel naar de advocaatpartners toe
gecommuniceerd. Binnen de oude organisaties (Ernst & Young en Ecorys) zijn medewerkers
betrokken door middel van interviews en/of gesprekken. Medewerkers binnen IN10 zijn gevoed
met informatie door middel van wekelijkse en/of maandelijkse updates. De projectgroep is er
vanuit gegaan dat hieruit vanzelf interactie ontstond en medewerkers met ideeën zouden komen.
Binnen AOS Studley zijn medewerkers vanzelf betrokken geweest, doordat zij over het algemeen
veel interesse hadden vanuit hun vakgebied. Tijdens het proces is onderling goed gecommuniceerd
en is de filosofie van de organisatie gedeeld. Bij het totstandkomingsproces van Movares was
engagement/verbintenis, inspiratie en een overtuigende visie van de organisatie en haar
medewerkers belangrijk. Binnen Ernst & Young is veel aandacht besteed aan het overtuigen van de
medewerkers van een open werkplekconcept. Ecorys heeft medewerkers overtuigd van de
kostenbesparing van een open werkplekconcept aan de hand van tellingen van de bezettingsgraad.
Binnen zowel Ernst & Young als Ecorys is het oorspronkelijke idee van een open werkplekconcept
aangepast naar een combikantoor. Opmerkelijk is dat onder de advocaatpartners binnen het
juridisch adviesbureau enige sprake was van weerstand, vanwege het gestandaardiseerde
meubilair en de reductie van het aantal vierkante meter per werkplek voor advocaatpartners.

5.3 CONCLUSIE
Geconcludeerd kan worden dat voornamelijk de huisvestingsambities imago/uitstraling,
cultuurverandering, kostenreductie, efficiency en medewerkertevredenheid een belangrijke rol
spelen binnen organisaties. Dit kan verklaard worden door de noodzaak voor kostenreductie en de
trends imago bouwen/organisaties op zoek naar identiteit en samenwerking. Uit de
huisvestingsambities blijkt dat de trend duurzaamheid in kleine mate naar voren komt. Wel wordt
binnen alle organisaties in meer of mindere mate aandacht besteed aan een duurzame huisvesting.
De huisvestingsambities imago/uitstraling en medewerkertevredenheid spelen voornamelijk een
rol binnen jonge organisaties. Imago/uistraling speelt een minder belangrijke of geen rol binnen
oude, grote organisaties. Hiermee kan geconcludeerd worden dat oude, grote organisaties hun
huisvesting in mindere mate gebruiken om een imago te bouwen en dus minder meegaan in de
trend imago bouwen. De huisvestingsambities arbeidsproductiviteit, innovatiekracht, veiligheid en
gezondheid en risicobeheersing worden door organisaties niet of nauwelijks opgesteld.
Met betrekking tot gebruikersprofielen kan geconcludeerd worden dat organisaties hier rekening
mee houden. Differentiatie vanuit activiteitenpatronen wordt hierbij het meest gehanteerd.
Binnen grote kantoren in de juridische, financiële en organisatieadviesbranche is tevens sprake van
differentiatie vanuit de organisatiestructuur, waardoor een sterke hiërarchie merkbaar is. Dit kan
verklaard worden door de branches, grootte en leeftijd. Voornamelijk kleine, jonge organisaties
kiezen ook voor differentiatie vanuit het werkproces. Dit kan verklaard worden doordat de
afdelingen hier sterk samenwerken en afhankelijk zijn van elkaar voor optimale resultaten.
Binnen grote organisaties zijn de medewerkers door middel van gesprekken in meer of mindere
mate betrokken bij het herhuisvestingsproces. Binnen kleine organisaties worden de medewerkers
niet betrokken bij het herhuisvestingsproces door middel van gesprekken. Hier gaat men ervan uit
dat medewerkers zelf met ideeën komen en dat men op de hoogte is van de wensen met
betrekking tot de huisvesting.
In het volgende hoofdstuk worden de huisvestingsconcepten van de organisaties beschreven.
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6. HUISVESTINGSCONCEPTEN
Nu de huisvestingsambities en het totstandkomingproces van de huisvestingsconcepten zijn
beschreven, worden de huidige huisvestingsconcepten in kaart gebracht. Dit wordt gedaan aan de
hand van zeven aspecten, vastgesteld door het CfPB; het werkplekconcept, de voorzieningen,
diensten en middelen, informatie‐ en communicatietechnologie (ICT), technische kwaliteit,
esthetische kwaliteit en het locatieconcept. Hier wordt tevens een plattegrondanalyse van de
kantoren aan toegevoegd. Een beschrijving per organisatie is te vinden in de bijgevoegde cases.
In dit hoofdstuk wordt de volgende deelvraag beantwoord:
‘Wat zijn de huisvestingsconcepten van de onderzochte adviesbureaus?’

6.1 WERKPLEKCONCEPT
Alle kantoren van de organisaties betreffen basiskantoren. Binnen drie van de vier jonge
organisaties werken medewerkers plaats‐ en tijdonafhankelijk en is sprake van een hoge mate van
outputgerichtheid. Binnen de oude organisaties mag plaats‐ en tijdonafhankelijk gewerkt worden.
Hier wordt echter beperkt gebruik van gemaakt. Binnen AOS Studley en Ecorys is grotendeels
sprake van een non‐territoriaal werkplekconcept. Echter, enkele afdelingen/medewerkers maken
gebruik van vaste werkplekken, omdat zij vaste werkplekken nodig hebben in verband met de
werkprocessen of activiteiten. Binnen Ernst & Young hebben de directieleden/managers een
persoonlijke werkplek en medewerkers (oorspronkelijk) een non‐territoriale werkplek.
Directieleden en managers kunnen op deze manier vertrouwelijke informatie
integer bespreken. Daarnaast drukt dit macht, status en een sterke hiërarchie uit.
Het juridisch adviesbureau en IN10 maken gebruik van persoonlijke werkplekken.
Alleen binnen Movares is sprake van een volledig non‐territoriaal
werkplekconcept (zie figuur 6.1). Opvallend is dat de grote organisaties (het
juridisch adviesbureau, Ecorys en Ernst & Young) hun werkplekconcept gebruiken
om onderscheid te maken in functie en status van de partners/medewerkers. Het
Figuur 6.1; Non‐
territoriale werkplekken
kantoor van de kleine organisaties (AOS Studley, IN10 en Movares) wordt juist
bij Movares
gebruikt om de gelijkheid tussen de directie/medewerkers te benadrukken.

6.2 VOORZIENINGEN
Binnen de grote organisaties zijn de voorzieningen zowel centraal als decentraal gerealiseerd.
Binnen de kleine organisaties zijn de voorzieningen voornamelijk decentraal gerealiseerd. De
aanwezige voorzieningen worden multifunctioneel gebruikt (lounge,
pauzewerkplek als flexibele werkplek, overlegwerkplek en ontvangst‐ en
wachtplek), om deze optimaal te benutten. Binnen het kantoor van Ernst &
Young en het juridisch adviesbureau vervullen de voorzieningen ‘slechts’ één
functie, waardoor de ruimte niet optimaal wordt benut (zie figuur 6.2). Binnen
Ecorys is in lichte mate sprake van multifunctioneel gebruik van de voorzieningen.
De
kwaliteit van de voorzieningen is binnen alle onderzochte organisaties hoog.
Figuur 6.2; De
Opvallend
is dat organisaties die hun werkplekken als persoonlijke werkplekken
boardroom van het
gebruiken, in het kantoor meer gelegenheid hebben om in privacy overleg te
juridisch adviesbureau
plegen.

6.3 DIENSTEN EN MIDDELEN
Opmerkelijk is dat binnen de grote kantoren meer aandacht is besteed aan beveiliging dan binnen
de kleine kantoren. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de grote organisaties binnen
branches vallen waar veel waarde gehecht wordt aan vertrouwelijkheid en integriteit (Ernst &
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Figuur 6.3; Toegangs‐
poortjes bij het
juridisch adviesbureau

Young , Ecorys en het juridisch adviesbureau). Bezoekers moeten binnen deze
kantoren door toegangspoortjes (zie figuur 6.3), zich melden bij de receptie/balie
en mogen/kunnen niet zelfstandig door het kantoor lopen. Tevens zijn hier
camera’s aanwezig en zijn deuren afgesloten. Binnen de kleine kantoren is geen van
deze maatregelen geïmplementeerd. Binnen deze kantoren is alleen mechanische
of elektronische beveiliging aanwezig en een aantal medewerkers heeft een sleutel
van het kantoor. Tevens wordt bij calamiteiten contact opgenomen met deze
medewerkers. Dit wijst erop dat het onderling vertrouwen binnen de kleine
organisaties groot is. Extra voorzieningen zijn soms aanwezig, doordat Movares en
IN10 in een bedrijfsverzamelgebouw gevestigd zijn. De schoonmaak is bij alle
onderzochte organisaties uitbesteed. Diensten en middelen bij grote organisaties
zijn professioneler en formeler georganiseerd, maar de kwaliteit van de
voorzieningen is overal hoog.

6.4 INFORMATIE‐ EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)
Binnen vrijwel alle onderzochte organisaties is de ICT in eigen beheer gehouden. Alleen binnen
AOS Studley is dit uitbesteed, vanwege ontbrekende kennis. In het kantoor van AOS Studley, IN10
en Ecorys is draadloze internetverbinding mogelijk. Binnen de overige organisaties is dit niet het
geval. Binnen AOS Studley worden smartphones, laptops en tokes aan alle medewerkers verstrekt,
zodat iedereen altijd en overal kan werken en bereikbaar is. Laptops kunnen binnen de andere
organisaties in sommige gevallen geleend worden bij zakenreizen of ambulant werk. Binnen de
meeste organisaties krijgen medewerkers een GSM of smartphone. Binnen Ernst & Young en het
juridisch adviesbureau krijgen (sommige) medewerkers een GSM en managers een smartphone,
door verschil in activiteiten, status en macht. De kleine kantoren hebben een digitaal en een klein
decentraal papieren archief. De grote kantoren hebben een groot extern papieren archief en een
klein decentraal archief per afdeling.

6.5 TECHNISCHE KWALITEIT
De kwaliteit van het klimaat is binnen vrijwel alle onderzochte kantoren goed. Alleen de
temperatuur binnen het kantoor van AOS Studley is in de winter te laag en in de zomer te hoog. De
akoestiek is matig (gehorig en galmend) in het kantoor van AOS Studley en IN10. Dit wordt
veroorzaakt door het open concept en de strakke inrichting. Alle kantoren zijn voorzien van veel
grote ramen, waardoor veel zonlicht het kantoor in kan schijnen. Het aanwezige zonlicht wordt in
de grote kantoren (het juridisch adviesbureau, Ecorys en Ernst & Young) niet optimaal benut door
de aanwezigheid van scheidingswanden, hoge kasten en andere zicht‐ en lichtversperrende
objecten. Bij het juridisch adviesbureau reageren de tl‐lampen wel op de sterkte van het zonlicht,
waardoor energie wordt bespaard.

6.6 ESTHETISCHE KWALITEIT

Figuur 6.4; Hoogwaardige
esthetische kwaliteit bij
IN10

De kantoren van de kleine organisaties hebben een meer gastvrije, frisse,
informele, open en samenhangende uitstraling ten opzichte van de kantoren van
de grote organisaties (zie figuur 6.4). De uitstraling van de huisvesting van de
grote kantoren is voornamelijk degelijk en integer. Binnen deze kantoren is veel
gebruik gemaakt van stof. Alle huisvestingsconcepten hebben een professionele
en kwalitatief hoogwaardige uitstraling. Bij de huisvestingsconcepten van de
oude organisaties (Ecorys en Ernst & Young) zijn veel verschillende kleuren en
materialen gebruikt voor verschillende zones in het kantoor. Hierdoor is de
onderlinge samenhang niet optimaal.
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6.7

LOCATIECONCEPT

De kantoren van de grote organisaties zijn gelegen aan de rand van Rotterdam in zakelijke
gebieden, nabij andere grote kantoortorens op een A‐locatie (zie figuur 6.5). Het juridische
adviesbureau is zelfs gevestigd op een ‘triple A’ locatie, een zeer goede zichtlocatie. De kleine
kantoren zijn gelegen in of nabij het centrum van de stad. AOS Studley is gevestigd in een
levendige en creatieve wijk. IN10 is gevestigd in een creatief
bedrijfsverzamelgebouw. Movares is gevestigd op een levendige, centrale locatie
nabij de opdrachtgever en het spoor (primaire proces). Alle locaties zijn goed
bereikbaar met het openbaar vervoer. De kleine kantoren (in/nabij het centrum)
zijn minder goed bereikbaar met de auto. De grote kantoren (nabij een snelweg)
zijn goed bereikbaar per auto en hebben voldoende parkeergelegenheid. In de
directe omgeving van alle kantoren liggen diverse voorzieningen. De oude
organisaties (Ecorys en Ernst & Young) zijn gevestigd op een locatie die
Figuur 6.5; Zichtlocatie
ontwikkeld is in de jaren tachtig. De jonge organisaties hebben hun kantoor
kantoor Ernst & Young
gevestigd in gebieden die momenteel in ontwikkeling zijn.

6.8

PLATTEGRONDANALYSE

Binnen de kantoren van de kleine, jonge organisaties (IN10, Movares en AOS Studley) en Ecorys
zijn veel (kruisende) looplijnen aanwezig door de open structuur, het beperkte aantal verdiepingen
en toegankelijke faciliteiten. Interactiestimulatie is binnen deze huisvestingsconcepten tevens
sterk aanwezig door de kleine (open) overlegplekken en pantry’s. Binnen Ernst & Young zijn vooral
veel kruisende looplijnen binnen de verschillende afdelingen aanwezig. Kantoorbreed is hier in
mindere mate sprake van, door scheiding van verschillende afdelingen en de vele verdiepingen in
het kantoor. Binnen het juridisch adviesbureau zijn/is weinig kruisende
looplijnen/interactiestimulatie aanwezig door de gesloten structuur en het grote aantal
verdiepingen. Op de plattegrond van IN10, Ecorys, Movares en AOS Studley is veel variatie te zien.
De plattegronden van het juridisch adviesbureau en Ernst & Young zijn gestandaardiseerd,
waardoor weinig variatie zichtbaar is.

6.9 CONCLUSIE
Geconcludeerd kan worden dat grote kantoren in de juridische, financiële en
organisatieadviesbranche hun werkplekconcept gebruiken om onderscheid te maken in functie en
status van de directie, partners en medewerkers. Binnen kleine kantoren wordt gelijkheid tussen
de directie en medewerkers benadrukt. Dit kan worden verklaard door de grote betrokkenheid en
verantwoordelijk en de trend bottom up/wijziging hiërarchie/platte organisaties. Grote kantoren
gaan minder snel of niet mee in deze trend.
De trends en ontwikkelingen op het gebied van huisvestingsconcepten zijn binnen veel organisaties
zichtbaar. Flexibel werken wordt alleen niet binnen de juridische branche toegepast. Binnen iedere
organisatie is sprake van een flexibele inrichting van het kantoor door standaardisatie, semiopen
ruimten en/of een flexibel werkplekconcept. Op deze manier kunnen veranderingen gemakkelijk
en efficiënt doorgevoerd worden en kunnen externen of medewerkers van andere kantoren
opgevangen worden. Kleine kantoren hebben een meer gastvrije, informele, open en
samenhangende uitstraling ten opzichte van grote kantoren. Grote kantoren stralen voornamelijk
degelijkheid en integriteit uit. Dit kan verklaard worden door de branches (juridisch, financieel en
organisatieadvies). Een geheel open werkplekconcept in de juridische, financiële en
organisatieadviesbranche wordt niet toegepast. Hieruit blijkt dat binnen deze branches veel
waarde gehecht wordt aan een sterke hiërarchie, status, privacy en integriteit.
Nu zowel de organisatiewaarden, huisvestingsambities als huisvestingsconcepten in kaart zijn
gebracht, worden de onderlinge relaties met elkaar geanalyseerd in het volgende hoofdstuk.
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7. ANALYSE VAN DE RELATIES
Nu zowel de organisatiewaarden, huisvestingsambities als huisvestingsconcepten in kaart zijn
gebracht, kunnen de onderzoeksresultaten geanalyseerd worden. Om deze analyse te
vereenvoudigen, is een inventarisatie opgesteld waarin een overzicht wordt gegeven van de
onderzoeksresultaten per organisatie. De inventarisatie is opgenomen in bijlage XIV. De deelvragen
en onderzoeksvraag fungeren als rode draad in dit afstudeeronderzoek. De onderzoeksvraag is
opgesplitst in deelvragen. Daarom worden onderstaand ten eerste de deelvragen beantwoord met
betrekking tot de onderlinge relaties. Daarna wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag.

7.1 RELATIE TUSSEN DE ORGANISATIEWAARDEN EN HUISVESTINGSAMBITIES
Binnen jonge organisaties (juridische, technische, huisvestings‐ en communicatie‐
adviesbranche) is een sterke relatie zichtbaar tussen de organisatiewaarden en
huisvestingsambities. Vooral de organisatiewaarden en huisvestingsambitie met
betrekking tot imago/uitstraling komen sterk overeen binnen jonge organisaties.
De organisatiewaarden van kleine kantoren (technische, huisvestings‐ en
communicatieadviesbranche) komen zelfs allemaal terug in de
huisvestingsambities. Bij grote, oude, wereldwijd opererende organisaties
(financiële en organisatieadviesbranche) is er niet of nauwelijks sprake van een relatie tussen de
organisatiewaarden en huisvestingsambities.
Een logische verklaring hiervoor is dat jonge, kleine organisaties beter op de hoogte zijn van wat er
binnen de organisatie speelt en hier hun ambities op afstemmen. Vooral kleine kantoren zijn
gericht op klantgerichtheid, flexibiliteit en dynamiek, creativiteit, innovatie en eigenzinnigheid.
Oude, grote organisaties spelen minder goed in op veranderingen binnen de organisatie, trends en
ontwikkelingen, omdat flexibiliteit/dynamiek hier geen organisatiewaarde is. Vooral grote
kantoren hechten waarde aan hiërarchie, de beste zijn, een betrouwbare reputatie, degelijkheid en
zakelijkheid en zijn behoudend.

7.2 RELATIE TUSSEN DE HUISVESTINGSAMBITIES EN HET HUISVESTINGSCONCEPT
Binnen alle organisaties is sprake van een relatie tussen de huisvestingsambities
en het huisvestingsconcept. Echter, de bezettingsgraad is overal laag (minder dan
60%), terwijl de huisvestingsambities kostenreductie en efficiency een grote rol
spelen. Dit kan verklaard worden door de verslechterde economie (krimpende
organisaties waardoor de huisvesting ruim wordt) en de verwachte vooruitgang
van de economie (groeiende organisaties waardoor huisvesting ‘op de groei’
wordt gerealiseerd). De huisvestingsambities van het huisvestingsadviesbureau
worden allen vertaald in het huisvestingsconcept. Dit kan verklaard worden doordat deze
organisatie de kennis in huis heeft en het kantoor gebruikt als showcase (‘practice what you
preach’). Binnen jonge organisaties zijn de huisvestingsambities voor een groot deel vertaald in het
huisvestingsconcept. Binnen oude kantoren is hier in mindere mate sprake van. Vaak kunnen de
opgestelde huisvestingsambities niet allemaal vertaald worden in het huisvestingsconcept, omdat
ze elkaar tegenwerken (CO2‐neutraal kantoor versus een centraal gelegen kantoor nabij de
opdrachtgever, kwalitatief hoogwaardige uitstraling versus kostenbesparing en integriteit en/of
hiërarchie versus efficiency).
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7.3 RELATIE TUSSEN DE ORGANISATIEWAARDEN EN HET HUISVESTINGSCONCEPT
Binnen jonge organisaties is sprake van een sterke relatie tussen de
organisatiewaarden en het huisvestingsconcept. Dit is te verklaren doordat
jonge organisaties zich sneller aan kunnen passen aan trends en
ontwikkelingen beter inzicht hebben in hun organisatiewaarden en over
het algemeen vaker hun kantoor innoveren. De organisatiewaarde
innovatie is vooral binnen kleine kantoren belangrijk en is terug te zien in
de huisvesting. Toch is ook binnen oude organisaties een relatie te zien
tussen de organisatiewaarden en het huisvestingsconcept. De
organisatiewaarden maatschappelijke betrokkenheid en betrouwbaarheid en milieubewustzijn
komen veel voor binnen organisaties. Een verklaring hiervoor is de trend duurzaamheid/sociale
verantwoordelijkheid en de intrinsieke waarden van organisaties. Deze organisatiewaarden
worden veelal vertaald in het huisvestingsconcept door duurzaam materiaalgebruik en attributen
in het kantoor. Organisaties bouwen hiermee een imago, zodat klanten worden aangetrokken.
Binnen organisaties is sprake van een sterke relatie tussen de organisatiewaarden
kwaliteit/uitmuntendheid en professionaliteit en het huisvestingsconcept. Dit kan worden
verklaard door de hevige concurrentie en de trend imago bouwen. Een verklaring voor het feit dat
niet alle organisatiewaarden terugkomen in het huisvestingsconcept, is dat sommige
organisatiewaarden ‘soft’ zijn. Organisatiewaarden zoals respect zijn moeilijk te vertalen in een
huisvestingsconcept.

7.4 RELATIE TUSSEN ORGANISATIEWAARDEN, HUISVESTINGSAMBITIES EN ‐CONCEPT
Uit de analyse blijkt dat er sprake is van een relatie tussen de
organisatiewaarden, huisvestingsambities en het huisvestingsconcept.
Binnen jonge en kleine organisaties is de onderlinge relatie tussen de
organisatiewaarden, huisvestingsambities en het huisvestingsconcept
sterker aanwezig dan binnen grote, oude organisaties. Binnen kleine
kantoren komt de identiteit terug door vertaling van de
organisatiewaarden flexibiliteit/dynamiek, openheid en innovatie in de
huisvestingsambities en het huisvestingsconcept. In de huisvesting van
oude organisaties wordt in mindere mate een herkenbare identiteit uitgestraald. In het kantoor
van de grote, jonge organisatie komt de identiteit duidelijk naar voren. Dit kan tevens veroorzaakt
worden door standaardisatie van het kantoor.
Binnen de organisatie in de huisvestingsadviesbranche worden alle organisatiewaarden vertaald in
de huisvestingsambities en het huisvestingsconcept. Dit kan verklaard worden doordat deze
organisatie voorop moet lopen in haar vakgebied en haar kantoor als showcase gebruikt voor
klanten. Binnen de overige branches worden de organisatiewaarden niet bewust vertaald in de
huisvestingsambities en het huisvestingsconcept. Echter, wel is een relatie zichtbaar. Een
verklaring is dat het een logisch gegeven is dat organisatiewaarden worden meegenomen, mits
organisaties aandacht besteden aan huisvestingsambities en het huisvestingsconcept.
In het volgende hoofdstuk worden aan de hand van de onderzoeksresultaten en de analyse
conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.
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8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Op basis van de onderzoeksresultaten en analyse hiervan worden conclusies getrokken en
aanbevelingen gedaan. In dit hoofdstuk wordt ten eerste een conclusie getrokken met betrekking
tot de onderzoeksvraag. Vervolgens worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan over
de te gebruiken terminologie en tools, aan het facilitaire en huisvestingswerkveld, over
vervolgonderzoek en aan het facilitaire onderwijs.

8.1 RELATIE TUSSEN ORGANISATIEWAARDEN, HUISVESTINGSAMBITIES EN –
CONCEPTEN
Binnen organisaties is sprake van een relatie tussen de organisatiewaarden,
huisvestingsambities en het huisvestingsconcept. De onderlinge relatie tussen
de organisatiewaarden, huisvestingsambities en het huisvestingsconcept is
sterker aanwezig binnen kleine en jonge organisaties dan binnen grote, oude
organisaties. Binnen de organisatie in de huisvestingsadviesbranche worden
alle organisatiewaarden vertaald in de huisvestingsambities en het
huisvestingsconcept. Binnen de organisaties in de overige branches worden de
organisatiewaarden niet bewust vertaald in de huisvestingsambities en het
huisvestingsconcept. De relatie is echter wel zichtbaar.
Jonge organisaties communiceren de identiteit (corporate idendity) sterk naar klanten en
bezoekers door middel van de huisvesting. Jonge organisaties zijn hierdoor herkenbaar en
onderscheidend ten opzichte van andere organisaties. Door middel van de huisvesting wordt het
gewenste imago (klant‐ en servicegerichte dienstverlening) gecreëerd. Oude organisaties
communiceren hun identiteit minder sterk, omdat zij zich vooral willen onderscheiden door
excellentie. Het gewenste imago (excellentie en een betrouwbare reputatie) wordt hierdoor niet
direct door de huisvesting uitgedragen.
Beslissingen over gebouwen en de werkomgeving worden volgens adviesbureau Brinkgroep voor
lange perioden vastgelegd, terwijl trends en ontwikkelingen snel veranderen. Het verschil in
dynamiek tussen korte en lange termijn vraagstukken zorgt ervoor dat organisaties behoefte
hebben aan een organisatiebrede huisvestingsvisie, die niet alleen duidelijke financiële
besparingen oplevert, maar daarnaast ook bijdraagt aan een beter bedrijfsimago voor klanten,
medewerkers en potentieel nieuw talent en aansluit bij de organisatie.

8.2 FACILITAIRE EN HUISVESTINGSWERKVELD
De onderzoeksresultaten van dit afstudeeronderzoek kunnen gebruikt worden bij beheer van een
groot gedeelte van deze vakgebieden en invulling van de (strategische) invalshoeken.
Aanbevolen wordt om tijdens een (her)huisvestingsproces de identiteit, en dus
organisatiewaarden, te vertalen in de huisvestingsambities en het huisvestingsconcept aan de
hand van de tool uit bijlage I. Hierdoor wordt de uitdrukking ‘fits like a coat’ gerealiseerd. Door het
huisvestingsconcept in te zetten als marketinginstrument om de organisatiewaarden tot
uitdrukking te brengen en de identiteit te communiceren naar klanten en bezoekers, wordt
gezorgd voor onderscheidend vermogen en herkenning. Een organisatie met een eigen identiteit
(en een sterke reputatie) is moeilijker te kopiëren door concurrenten. De waarde van een sterke
reputatie voor een organisatie is door wetenschappelijk onderzoek overtuigend aangetoond. Het
werkt als magneet; klanten, medewerkers en andere relaties worden vanzelf aangetrokken,
waardoor hier minder aandacht aan besteed hoeft te worden. Bovendien verbindt een reputatie
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medewerkers en zorgt ervoor dat mensen trots zijn op de organisatie waarvoor zij werken. Om de
juiste boodschap uit te dragen, dient het huisvestingsconcept afgestemd te worden op het beeld
dat de organisatie bij haar doelgroepen wil creëren. De manier waarop de identiteit (corporate
identity) wordt uitgedragen naar de buitenwereld is van invloed op het imago (corporate image).
Een gebouw fungeert hiermee als spiegel van en voor het zelfbeeld van organisaties en kan
organisatiewaarden, geloof en gevoel communiceren.

8.3 TERMINOLOGIE EN TOOLS
Organisatiewaarden
De theorieën/modellen die zijn gebruikt bij het onderzoeken van de organisatiewaarden (Ui‐model
en model van zeven Niveaus van Bewustzijn) zijn geschikt gebleken voor het afstudeeronderzoek.
Tijdens het afstudeeronderzoek zijn geen nadelen van de modellen ondervonden. Uit het
totaalonderzoek naar de organisatiewaarden kan wel geconcludeerd worden dat de lijst met
organisatiewaarden te uitgebreid is. In de lijst zijn enkele organisatiewaarden opgenomen die door
de respondenten van het interview en de mondelinge enquête niet genoemd zijn. Daarnaast zijn er
enkele organisatiewaarden die elkaar overlappen, waardoor het voor respondenten lastig is om
een keuze tussen verschillende organisatiewaarden te maken. De uiteindelijke keuze is hierbij
afhankelijk van de interpretatie van de respondent.
Een herziene lijst met organisatiewaarden is daarom opgesteld. Aanbevolen wordt om deze lijst te
gebruiken bij vervolgonderzoek. In de lijst zijn overlappende organisatiewaarden samengevoegd en
niet genoemde organisatiewaarden verwijderd. De herziene lijst met organisatiewaarden is te
vinden als tool voor vervolgonderzoek in bijlage II.
Huisvestingsambities
Tijdens het afstudeeronderzoek zijn de huisvestingsambities uit het HK‐model gebruikt om de
huisvestingsambities van de organisaties in kaart te brengen. De respondenten hebben geen
enkele keer letterlijk de huisvestingsambities uit het HK‐model genoemd. Wel zijn subambities
genoemd die verdeeld kunnen worden onder de huisvestingsambities. Geconcludeerd kan worden
dat niet alle huisvestingsambities uit het HK‐model naar voren komen. De huisvestingsambities
arbeidsproductiviteit, innovatiekracht, veiligheid en gezondheid en risicobeheersing zijn tijdens het
afstudeeronderzoek niet naar voren gekomen. Echter, dit betekent niet dat deze
huisvestingsambities nooit voorkomen. Daarom wordt aanbevolen deze ambities is de lijst te laten
staan. De huisvestingsambitie kostenbesparing wordt wel uit de lijst verwijderd, omdat uit het
afstudeeronderzoek is gebleken dat kostenbesparing altijd uit efficiencyoverwegingen wordt
gerealiseerd. Aanbevolen wordt om deze lijst te gebruiken bij vervolgonderzoek. Een herziene lijst
met huisvestingsambities is te vinden als tool voor vervolgonderzoek in bijlage II.
Huisvestingsconcepten
Tijdens het afstudeeronderzoek zijn de huisvestingsconcepten van de organisaties in kaart
gebracht aan de hand een checklist, behorende bij het HK‐model. Het in kaart brengen van de
huisvestingsconcepten is op deze manier grondig, maar overzichtelijk gerealiseerd. Tijdens het
afstudeeronderzoek zijn geen nadelen van deze methode ondervonden. Aan het HK‐model en de
bijbehorende checklist hoeven geen aanpassingen gedaan te worden.

8.4 VERVOLGONDERZOEK
Dit kwalitatief exploratief (verkennend) onderzoek kan als basis dienen voor kwalitatief
vervolgonderzoek met een grotere onderzoekspopulatie om de onderzoeksresultaten te verifiëren
en mogelijk generaliseerbaar te maken. Aanbevolen wordt om de volgende aspecten te
onderzoeken bij vervolgonderzoek:
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‐
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Zijn de onderzoeksresultaten typisch Rotterdams of zijn deze generaliseerbaar voor
organisaties in andere steden?
Zijn de onderzoeksresultaten typerend voor de onderzochte organisaties of zijn deze
generaliseerbaar voor heel Nederland?
Zijn de verschillen tussen de onderzochte organisaties verklaarbaar door verschillen in
branche, grootte, leeftijd en/of nationaal/internationaal gericht?
Wat is het meetbare resultaat van het vertalen van de organisatiewaarden in de
huisvestingsambities en het huisvestingsconcept?

Bij het uitvoeren van vervolgonderzoek is het belangrijk dat het aantal onderzochte afdelingen en
respondenten binnen organisaties wordt verhoogd, zodat verschillen tussen functies en/of
afdelingen onderzocht kunnen worden. Bij het vervolgonderzoek kan de herziene terminologie uit
paragraaf 7.3 gebruikt worden. Om ondersteuning te bieden bij vervolgonderzoek, is in bijlage III
een tool opgenomen met tips en trucs. Het vervolgonderzoek kan uitgevoerd worden door een
samenwerkingsverband tussen het CfPB en (studenten van) de opleiding Facility Management. Hoe
dit vervolgonderzoek plaats kan vinden wordt beschreven in de volgende paragraaf.

8.5 FACILITAIR ONDERWIJS
Het vervolgonderzoek is groot, neemt veel tijd in beslag en vraagt veel van de onderzoekers
wanneer het vervolgonderzoek wordt uitgevoerd door een kleine onderzoeksgroep. Er wordt
daarom aanbevolen om het vervolgonderzoek uit te voeren door middel van een
samenwerkingsverband tussen het CfPB en (een) facilitaire opleiding(en). Hierbij kan het CfPB
optreden als opdrachtgever, extern deskundige en coördinator van het vervolgonderzoek op lange
termijn. Tijdens het vervolgonderzoek kunnen de eerdergenoemde tools uit bijlage II en III gebruikt
worden. In bijlage XIV worden twee scenario’s uitgewerkt voor de uitvoering van het
vervolgonderzoek. Een door het CfPB gecoördineerde samenwerking is van toegevoegde waarde
voor het facilitaire onderwijs, omdat:
‐ De kwaliteit van het onderwijs wordt verhoogd. Studenten kunnen hierdoor hun kennis en
onderzoeksvaardigheden vergroten.
‐ Studenten kennis maken met de onderzoeksstof en als toekomstig facility manager weten
wat het belang is van het vertalen van de organisatiewaarden in de huisvestingsambities
en het huisvestingsconcept.
‐ Studenten deze kennis later eventueel toepassen in de praktijk.
‐ Studenten de kans krijgen om kennis te maken met wetenschappelijk onderwijs. Hierdoor
wordt de kans vergroot dat meer studenten afstuderen met een wetenschappelijk
onderzoek en een vervolgopleiding op wetenschappelijk niveau voortzetten.
Nadelen van uitvoering van het vervolgonderzoek door studenten zijn:
‐ Het onderzoek is gestandaardiseerd, waardoor studenten weinig eigen inbreng hebben.
Echter, dit is niet ongebruikelijk binnen het Hoger Beroepsonderwijs.
‐ Het is moeilijk om controle te houden op het soort organisaties dat wordt onderzocht. De
onderzoekspopulatie kan hierdoor uit balans raken. Dit kan opgelost worden door duo’s
een branche toe te wijzen waarin het vervolgonderzoek uitgevoerd moet worden.
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EPILOOG
Na zestien drukke, maar leerzame en uitdagende weken is het dan zo ver, het afstudeeronderzoek
is verricht en de onderzoeksvraag is beantwoord. Tijdens dit proces hebben wij verschillende, soms
moeizame, fasen doorlopen en enkele obstakels overwonnen. Het afstudeeronderzoek bestond
voor ons gevoel uit drie fasen, namelijk de oriëntatiefase, onderzoeksfase en rapportagefase.
Voornamelijk in de oriëntatiefase hebben wij veel kennis opgedaan over het uitvoeren van
onderzoek met een wetenschappelijke tint. Dit hebben wij te danken aan onze bedrijfsbegeleiders
die kritische vragen stelden en ons zelf hard lieten nadenken over de essentie van het
afstudeeronderzoek en de bijbehorende onderzoeksvragen en onderzoeksopzet. Wij vonden het
lastig om vanuit niets tot een theorie te komen waarmee de onderzoeksvraag beantwoord kon
worden. Het bepalen van de te gebruiken theorieën, modellen en onderzoeksmethoden heeft ons
dan ook veel tijd en kopzorgen gekost.
In de onderzoeksfase hebben wij erg veel interviews en mondelinge enquêtes afgenomen en
deskresearch en observatie uitgevoerd. Ook de weg hiernaartoe is niet helemaal vlekkeloos
verlopen. Er heeft veel tijd gezeten in het benaderen van (de juiste) organisaties en het verkrijgen
van medewerking. Om een beeld te schetsen: circa zestig organisaties zijn telefonisch benaderd,
waarvan uiteindelijk zes medewerking hebben verleend. Uiteindelijk hebben wij veel geleerd van
voornamelijk de interviews en mondelinge enquêtes. Wij zijn trots op het feit dat dit in een
periode van vier á vijf weken is verricht, inclusief de uitwerking hiervan. We hebben geleerd om
open vragen te stellen, de respondent zoveel mogelijk aan het woord te laten en de juiste
informatie te verkrijgen door middel van doorvragen.
Na deze weken konden wij onze stemmen op de geluidsrecorder dan ook niet meer horen.
Uiteindelijk zijn we aanbeland bij de grootste uitdaging: het verwerken en analyseren van een
enorme hoeveelheid aan informatie tot zes cases en een afstudeerrapport van maximaal dertig
pagina’s. Toch is onze ambitie voor ons gevoel bereikt: het schrijven van een kwalitatief
hoogstaand afstudeerrapport met een wetenschappelijke tint.
Onder andere onze goede samenwerking heeft ervoor gezorgd dat alle fasen uiteindelijk met een
goed resultaat doorlopen zijn. Om in de termen van waarden te blijven, is onze samenwerking
samen te vatten als interne betrokkenheid, loyaliteit en samenwerking, enthousiasme/passie en
kwaliteit/uitmuntendheid. Ook de samenwerking tussen het CfPB, de Hogeschool Rotterdam en
ons is goed verlopen. Aan de opleiding facility management zouden wij willen zeggen: biedt
studenten vaker de mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren, zodat zij eens
buiten de gangbare paden treden en hun kennis kunnen verbreden. Wij hebben zelf enorm veel
geleerd en hebben het met veel plezier uitgevoerd.
Tijdens de Lustrumviering van het CfPB stuitten wij op een aangename verrassing. Door het
afdelingshoofd Beheer en Onderhoud van de TU Eindhoven zijn wij benaderd om onze
onderzoeksresultaten bij hen te komen presenteren. Hierdoor hopen wij dat de kennis verspreidt
wordt en organisatiewaarden steeds meer meegenomen worden in de keuze van het
huisvestingsconcept. Wij willen dit afstudeerrapport dan ook afsluiten met de volgende wijze
woorden van Roy E. Disney (www.brainyquote.com):

‘When your values are clear to you, making decisions becomes easier’.
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BEGRIPPENLIJST
Begrippen kunnen op verschillende manieren worden geïnterpreteerd, wat kan leiden tot
verwarring en miscommunicatie. Om deze reden zijn de begrippen die tijdens het
afstudeeronderzoek zijn gebruikt vooraf gedefinieerd en afgebakend. Onderstaand worden deze
begrippen gedefinieerd en afgebakend.
Bannier
Een vlag of ander stuk stof dat een symbool, logo, slogan of andere boodschap toont.
(http://nl.wiktionary.org).
Brainstormruimte
Een afgesloten ruime voor ‘brainstormachtige’ activiteiten. De indeling van de kamer is flexibel. De
ruimte is voorzien van speciale faciliteiten zoals whiteboards en flip‐overs.
(Van Meel, Martens, Hofkamp, Jonker en Zeegers, 2007).
Corporate identity
De verzameling eigenschappen die een organisatie herkenbaar maakt en onderscheidt van andere
organisaties.
(Van Loon, Van der Voordt en van Liebergen, 2006).
Diensten en middelen
Diensten binnen een organisatie, zoals de receptie, catering, beveiliging en schoonmaak. (Ikiz‐
Koppejan, Van der Voordt, Gosselink, 2009).
Esthetische kwaliteit
De uitstraling, afwerking en materialisatie van het gebouw en de inrichting
(Ikiz‐Koppejan, Van der Voordt, Gosselink, 2009).
Gebruikersprofielen
Bepalen of, en zo ja welke groepen er bij het maken van huisvestingskeuzes worden onderscheiden.
Essentieel hierbij is de keuze voor de mate van diversiteit in de organisatie. Het gaat om het
definiëren van de eenheid in de organisatie waarop het werkplekconcept gebaseerd wordt: wil de
organisatie ‘one size fits all’ of wil de organisatie differentiatie vanuit bijvoorbeeld werkproces,
activiteitenpatronen of organisatiestructuur. In praktijk worden gebruikersprofielen vaak vertaald
in overeenkomsten en verschillen in de activiteitenpatronen van de toekomstige gebruikers: welke
activiteiten verrichten zij, hoeveel % van de tijd, is er sprake van een vaste volgorde, wat is de
aanwezigheid, e.d. (Y.M.D. Ikiz‐Koppejan et al, 2009).
Grote overlegruimte
Een afgesloten ruimte voor overleg met vier tot acht personen. Denk hierbij aan gepland overleg
en grote vergaderingen.
(Van Meel, Martens, Hofkamp, Jonker en Zeegers, 2007).
Huisvestingsambities
Deze geven weer wat een organisatie wil bereiken met haar huisvesting.
(Ikiz‐Koppejan, Van der Voordt, Gosselink, 2009).
Huisvestingsconcept
De manier waarop het werkplekconcept, de voorzieningen, diensten en middelen, ICT, technische
kwaliteit, esthetische kwaliteit en het locatieconcept van een organisatie zijn vormgegeven.
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Iconen
Reële of imaginaire personen die de medewerkers bewonderen of verafschuwen. Hieruit kan
bijvoorbeeld worden afgeleid welke selectiecriteria van belang zijn of wat voor soort mensen kans
maakt op promotie.
(Sanders & Neuijen, 1999).
Informatie en communicatietechnologie (ICT)
De keuzes ten aanzien van ICT (hard‐ en software, internet en intranet, telefonie),
documentenmanagement en archivering (centraal en/of decentraal, papier/digitaal).
(Ikiz‐Koppejan, Van der Voordt, Gosselink, 2009).
Kleine overlegruimte
Een afgesloten ruimte voor overleg met twee tot vier personen. Denk hierbij aan kleine
vergaderingen en vertrouwelijke gesprekken. Door op de kamer te overleggen hebben anderen
geen last van het geluid. De ruimte is vrij te gebruiken.
(van Meel, Martens, Hofkamp, Jonker en Zeegers, 2007).
Locatieconcept
Bereikbaarheid, parkeermogelijkheden, uitstraling en voorzieningen in de omgeving.
(Ikiz‐Koppejan, Van der Voordt, Gosselink, 2009).
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
Het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie op langere termijn in de
drie dimensies people, planet en profit, gecombineerd met de bereidheid de dialoog met de
samenleving aan te gaan. MVO behoort tot de core business van ondernemingen.
(Sociaal Economische Raad, z.d.).
Onderzoekseenheden
Elementen, objecten personen of organisaties in een onderzoek waarover uitspraken gedaan
worden. Het zijn alle elementen waar een onderzoek betrekking tot heeft. (Verhoeven, 2008).
Onderzoekspopulatie
Het totaal aantal eenheden waarop het onderzoek betrekking heeft.
(Verhoeven, 2008).
Ontmoetingsruimte
Een open ruimte met bijvoorbeeld statafels waaraan medewerkers gemakkelijk en snel kunnen
overleggen.
(Ikiz‐Koppejan, Van der Voordt, Gosselink, 2009).
Open overlegruimte (groot)
Een open ruimte voor informeel overleg met meer dan vier personen.
(Ikiz‐Koppejan, Van der Voordt, Gosselink, 2009).
Open overlegruimte (klein)
Een open ruimte voor kort informeel overleg met twee tot vier personen.
(Ikiz‐Koppejan, Van der Voordt, Gosselink, 2009).
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Organisatiecultuur
Voor het begrip 'organisatiecultuur' zijn veel definities opgesteld. Borsboom en Parlevliet geven
een overzicht van gemeenschappelijke kenmerken in die cultuurdefinities
(http://www.markensteijn.com):
‐ Organisatiecultuur is iets dat door medewerkers binnen organisaties/afdelingen wordt
‐ gedeeld.
‐ Organisatiecultuur wordt gedragen door de medewerkers binnen organisaties/afdelingen.
‐ Organisatiecultuur is/wordt aangeleerd.
‐ Organisatiecultuur is niet onmiddellijk zichtbaar, noch direct beïnvloedbaar.
‐ Cultuur heeft een duurzaam, stabiel karakter.
Organisatiegericht huisvesten (OGH)
Het in een bewust vormgegeven proces maken, op elkaar afstemmen, uitwerken en
implementeren van (conceptuele) huisvestingskeuzes. De keuzes worden gemaakt op basis van
informatie over de organisatie, de bestaande huisvesting, de context en de best beschikbare kennis.
Centraal staan expliciete huisvestingsambities en gebruikersprofielen. (ir. Y.M.D. Ikiz‐Koppejan et al,
2009).
Organisatiewaarden
De gegevenheden van het menselijk bestaan/de organisatie, die als belangrijk worden ervaren en
waar ze/de medewerkers/de klanten zich mee verbonden voelen. (http://www.universele‐
beschaving.nl/Univ).
Op basis van verschillende theorieën kunnen organisatiewaarden als volgt worden samengevat
(Schwartz, 2005):
‐ Organisatiewaarden zijn subjectieve overtuigingen.
‐ Organisatiewaarden zijn op een onderbouwde manier samengesteld en refereren aan
doelen.
‐ Organisatiewaarden overtreffen specifieke acties en situaties.
‐ Organisatiewaarden functioneren als standaarden of criteria.
‐ Organisatiewaarden zijn in volgorde van belang ten opzichte van elkaar te rangschikken.
Praktijken
De manier waarop de organisatiewaarden van een cultuur worden uitgedrukt, benadrukt en
gecommuniceerd.
(D. Muntjewerf, 2006).
Pseudo‐expert
Een leek, schijnbare expert, ondeskundige.
Rituelen
Sociale gewoonten die voor de medewerkers iets essentieels uitdrukken en die een context geven
aan bepaalde gebeurtenissen.
(Sanders & Neuijen, 1999).
Steekproef
Het deel van de onderzoekspopulatie waarop het onderzoek wordt uitgevoerd.
(Verhoeven, 2008).
Symbolen
Voorwerpen, woorden of handelingen die naast een dagelijkse betekenis tot uitdrukking brengen
wat de organisatie wil zijn of wil betekenen.
(Sanders & Neuijen, 1999).
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Technische kwaliteit
Het klimaat, daglicht en verlichting, geluid en zonnewering. (Ikiz‐Koppejan, Van der Voordt,
Gosselink, 2009).
Triple A locatie
Best denkbare locatie.
Voorzieningen
De lay‐out, kwantiteit en plaatsing (centraal en/of decentraal) van overlegplekken, restauratieve
voorzieningen, pantry, pauzeplek, wacht‐/ontvangstruimte, opslag, servers, reprovoorzieningen en
externe voorzieningen waaronder externe werkplekken. De typen overlegplekken die in dit
afstudeerrapport worden onderscheiden zijn de kleine overlegruimte, grote overlegruimte,
brainstormruimte, open overlegruimte (klein), open overlegruimte (groot) en ontmoetingsruimte.
(Van Meel, Martens, Hofkamp, Jonker en Zeegers, 2007).
Werkplekconcept
Ten aanzien van de plaats (‘place’) van de werkplek zijn er grofweg twee opties: werken in een
basiskantoor en werken op een telewerkplek. Oplossingsvarianten voor een telewerkplek zijn
onder meer het satellietkantoor, business centre, gastwerkplek in het kantoor van de
opdrachtgever/klant, thuiswerkplek en de instant werkplek (Vos, Van Meel en Dijcks, 1999). De lay‐
out (‘space’) van de werkplek verwijst naar de ruimtelijke indeling (positionering) van werkplekken
ten opzichte van elkaar en naar de aard van de begrenzingen. In de praktijk komen allerlei
varianten voor waarbij deze vrijwel altijd gecombineerd worden, met als basistypen het
kamerkantoor, groepskantoor, de kantoortuin, het combikantoor, het kloosterkantoor en de
stawerkplek. Ten aanzien van het gebruik van de werkplek (‘use’) kunnen drie varianten worden
onderscheiden, namelijk de persoonlijke werkplek, gedeelde werkplek en non‐territoriale werkplek
(Vos, Van Meel en Dijcks, 1999). De kwantiteit/normering van de werkplekken betreft de
hoeveelheid ruimte per plek en de bezettingsgraad.
(Ikiz‐Koppejan, Van der Voordt, Gosselink, 2009).
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Bijlage VII:
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Bijlage XIII:
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Tool facilitaire en huisvestingswerkveld
Herziene lijst organisatiewaarden en huisvestingsambities
Tool vervolgonderzoek
Onderbouwing theorieën/modellen
NEN‐EN 15221‐1
Trends en ontwikkelingen
Betekenisverlening
Checklist deskresearch
Interviewvragenlijst
Vragenlijst van de mondelinge enquête
Checklist observatie
Waardenmodel
Inventarisatieschema
Scenario’s vervolgonderzoek facilitair onderwijs
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BIJLAGE I TOOL FACILITAIRE EN HUISVESTINGS‐
WERKVELD
Om de identiteit, en dus organisatiewaarden, in kaart te brengen, dient niet alleen naar de
strategie, het value statement en/of kernwaarden van de organisatie gekeken te worden. Het is
juist belangrijk om de medewerkers te betrekken bij het (her)huisvestingproces en hun visie te
achterhalen. Dit kan gerealiseerd worden door gesprekken met medewerkers te voeren.
Aanbevolen wordt om aan de hand van deze gesprekken een top vijf van meest genoemde
organisatiewaarden op te stellen. Deze top vijf kan vergeleken worden met de strategie, het value
statement en/of de kernwaarden. Op deze manier kunnen de organisatiewaarden geselecteerd
worden die zodanig belangrijk zijn dat zij vertaald moeten worden in de huisvestingsambities en
het huisvestingsconcept. Aanbevolen wordt om dit toe te passen tijdens stap 1 van het HK‐model
van het CfPB; informatie verzamelen en analyseren. Hierbij kan de hernieuwde lijst van
organisatiewaarden gebruikt worden. Op basis hiervan kan tevens bepaald worden welk(e)
niveau(s) van bewustzijn dominant is/zijn in de organisatiecultuur. De onderzoeksmethode kan
door facility of huisvestingsmanagers na realisatie van het huisvestingconcept ook gebruikt worden
om te toetsen of het huisvestingsconcept aansluit bij de organisatie.
Onderstaand wordt een methode weergegeven om de identiteit, en dus organisatiewaarden, vast
te stellen aan de hand van organisatiewaarden. Door middel van dit spinnenwebmodel wordt in
een oogopslag duidelijk welke organisatiewaarden centraal staan binnen een organisatie.

Kwaliteit/uitmuntendheid

Openheid
5
4
3
2
1
0

Innovatie

AOS Studley

Teamgeest

Klantgerichtheid

Flexibiliteit en dynamiek

Professionaliteit

Om bewust te kiezen welke aspecten worden meegenomen en welke aspecten extra aandacht
verdienen tijdens een (her)huisvestingsproces, is door het CfPB een uitgebreide checklist met
vragen ontwikkeld waarmee een organisatie door alle stappen van het HK‐model wordt geleid (Ikiz‐
Koppejan, Van der Voordt en Hartjes‐Gosselink, 2009). Om in stap 1 van het HK‐model informatie
te verzamelen en te analyseren met betrekking tot de organisatiewaarden, is door de onderzoekers
een tool opgesteld. Deze tool is een aanvulling op de checklist Hk‐model van het CfPB. De tool
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bevat inhoudelijke vragen met betrekking tot verschillende aandachtpunten. Door middel van het
beantwoorden van de vragen worden de organisatiewaarden inzichtelijk gemaakt en bepaald
welke worden meegenomen in het (her)huisvestingsproces.
Stap 1: ‘Informatie verzamelen en analyseren’
Organisatiewaarden
‐ Welke symbolen brengen tot uitdrukking wat de organisatie wil zijn of wil betekenen?
(denk hierbij aan de aard van de huisvesting, de kantoorinrichting en het
kantooronderhoud, het taalgebruik, soort humor, portretten en afbeeldingen, kleding,
kenmerken van status van organisatieleden, het logo, de huisstijl en de slogan van de
organisatie).
‐ Welke iconen (gedragsmodellen) verwijzen naar wat binnen de organisatie of delen van
de organisatie als wenselijk of onwenselijk wordt beschouwd? (denk hierbij aan de
oprichters, helden of anti‐helden, onmisbare en bekende organisatieleden en
organisatieleden in de media).
‐ Welke selectiecriteria zijn van belang binnen de organisatie?
‐ Wat voor een soort mensen past binnen de organisatie en wordt gewaardeerd?
‐ Welke rituelen drukken iets essentieels uit voor de organisatieleden en geven een
context aan bepaalde gebeurtenissen? (denk hierbij aan begroetingen, vergaderingen,
gedragspatronen tijdens de lunchpauze, het vieren van verjaardagen en jubilea, uitjes
en activiteiten).
‐ Welke grondbeginselen/organisatiewaarden blijken uit de symbolen, iconen en rituelen?
‐ In welke mate worden de onderliggende organisatiewaarden door de symbolen, iconen
en rituelen aan de oppervlakte gebracht?
‐ Wat is de top vijf van meest genoemde organisatiewaarden door de medewerkers?
‐ Komt de top vijf van meest genoemde organisatiewaarden door de medewerkers
overeen met de strategie, het value statement en/of de kernwaarden van de organisatie?
‐ Door middel van welk type auto kan de organisatie het beste getypeerd worden en
welke typeringen worden hierbij genoemd?
‐ Komt de organisatietypering overeen met de top vijf van meest genoemde
organisatiewaarden?
‐ Welk(e) Niveau(s) van Bewustzijn is/zijn het meest dominant binnen de organisatie?
‐ Welke organisatiewaarden zijn zodanig belangrijk dat deze terug dienen te komen in de
huisvestingsambities en het huisvestingsconcept?
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BIJLAGE II HERZIENE LIJST ORGANISATIE‐
WAARDEN EN HUISVESTINGSAMBITIES
Herziene lijst organisatiewaarden
Dienstbaarheid

Onderscheiden

Mondiale maatschappelijke
verantwoordelijkheid
Ethiek en compassie

Strategische allianties en
partnerships
Medewerkertevredenheid

Gericht op een duurzame
toekomst

Lokale maatschappelijke
betrokkenheid, betrouw‐
baarheid en integriteit
Sterk mentorschap/
leiderschap
Relaties
Goede relatie/communicatie
tussen medewerkers,
klanten en leveranciers
Interne loyaliteit
Wederzijds respect
Klantgerichtheid

Zeer sterke interne en
externe verbondenheid
Eigenwaarde
Productiviteit en efficiency

Professionaliteit/kwaliteit
Bureaucratie/hiërarchie
Competitief

Interne cohesie

Transformatie

Creativiteit, originaliteit en
eigenzinnigheid
openheid en onderling
vertrouwen
Gedeelde visie, waarden en
doelen

Ondernemingsgeest van
medewerkers
Innovatie

Interne betrokkenheid en
samenwerking
Overleven
Veiligheid en gezondheid
medewerkers

Participatie/machtsdeling
met de medewerkers

Flexibiliteit en dynamiek

Beheersing/behoudendheid
Soberheid/degelijkheid
Winstgevendheid

Genoemde huisvestingsambities
De organisaties hebben diverse subhuisvestingsambities genoemd die allen onder de verschillende
vlakken van huisvestingsambities liggen. Onderstaand volgt een lijst van alle genoemde ambities.
Medewerkertevredenheid
‐ Het creëren van een goed werkklimaat en goede sfeer, omdat
medewerkertevredenheid binnen de organisatie een grote rol speelt. Medewerkers
moeten in het kantoor kunnen werken, samenwerken, overleggen, lunchen en
relaties kunnen ontvangen.
‐ Het realiseren van een inspirerende werkplek waar medewerkers graag naartoe gaan
en elkaar kunnen ontmoeten. Het centraal stellen van de multigeneration workplace
door het realiseren van drie verschillende werkzones, namelijk een communicatieve,
creatieve en werkzone.
‐ Het centraal stellen van de medewerkers door het creëren van een fijne en
comfortabele werkplek en ontmoetingsplek waar onderlinge communicatie en
synergie kan plaatsvinden.
‐ Het realiseren van een goede bereikbaarheid voor de medewerkers.
Kostenreductie
‐ Het besparen van kosten door efficiënter gebruik te maken van het aantal vierkante
meter.
‐ Het realiseren van een zo economisch mogelijk kantoor, waarbij reductie van de kosten
per werkplek en van het kantoor wordt nagestreefd. Hiervoor moeten creatieve
oplossingen in het gebruik van materiaal en contacten met leveranciers worden gebruikt,
waarbij de integriteit gewaarborgd wordt.
‐ Het realiseren van kostenreductie door een open werkplekconcept, waarbij
verdiepingen afgestoten kunnen worden.
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‐

Het lopende huurcontract niet opzeggen vanwege de nabije snelweg, goede
openbaarvervoersverbinding, de zichtlocatie vanaf de A20 en veel verschillende
voorzieningen in de buurt, zoals winkels en horeca. Het reduceren van de totale
huisvestingskosten.

Efficiency
‐ Het maken van een efficiencyslag door standaardisatie van de inrichting, waardoor
interne verhuizingen veel efficiënter kunnen verlopen. Het realiseren van een
efficiëntere archiefomgang, mobiliteit en innovaties zoals videoconferencing.
‐ Het realiseren van een flexnorm van 0,7 bij een medewerkeraantal van veertig, zodat
een efficiencyslag gemaakt kan worden.
‐ Het realiseren van een efficiëntere communicatie en efficiënter werkproces door van
twee naar één locatie te gaan.
‐ Het huisvesten van twee gefuseerde organisaties in één pand, zodat een efficiëntere
communicatie en samenwerking gerealiseerd wordt.
‐ Het huisvesten van alle stafafdelingen in één kantoor, waarbij de ruimtenorm van
vijftien vierkante meter per medewerker moet worden behaald.
Klanttevredenheid
‐ Een kantoor dicht bij de klanten/opdrachtgevers realiseren, zodat contact met hen
wordt vereenvoudigd.
‐ Het realiseren van een kantoor waar klanten/opdrachtgevers zich welkom voelen.
Hierbij het centraal stellen van het thema ‘Welkom’.
Flexibiliteit
‐ Het realiseren van een flexibel regiokantoor, zodat medewerkers vanuit het
hoofdkantoor op het regiokantoor kunnen werken als zij aan projecten in de regio
werken. Het creëren van voldoende ruimte om relaties te kunnen ontvangen en om
toekomstige groei van de organisatie in het regiokantoor op te kunnen vangen.
Duurzaamheid
‐ Meer aandacht besteden aan duurzaamheid.
Imago/uistraling
‐ Het uitstralen van kwaliteit, professionaliteit en integriteit, wat past bij het gewenste
imago, met daarbij een goede ontvangst.
‐ Door het kantoor bekend staan bij klanten/opdrachtgevers als een leuke en innovatieve
organisatie, waarbij goed is nagedacht over het huisvestingsconcept. Een duurzaam
imago realiseren door een locatie naast Rotterdam Centraal Station.
‐ Het realiseren van een uitstraling die past bij de organisatie en het imago. Het realiseren
van een showcase (‘practice what you preach’) voor het werk van de organisatie, zowel
qua interieur als de omgeving. Het realiseren van een kantooromgeving met
verschillende gezichten en uitstralingen waar klanten ontvangen kunnen worden in een
meer creatieve omgeving.
‐ Het creëren van een moderne, creatieve en interactieve uitstraling en bereiken dat
mensen de organisatie categoriseren en identificeren als creatief bureau.
Cultuurverandering
‐ Het realiseren van ontmoetingsruimten voor het creëren van een sterke teamgeest.
‐ Het realiseren van een betere onderlinge communicatie en het stimuleren van het
verlaten van de werkplek. Meer één organisatie worden en het realiseren van een
betere synergie, zodat de creativiteit verhoogd wordt en projecten verbeteren.
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‐

Het creëren van meer samenwerking, kennisdeling en uitwisseling, bewustzijn en
interne betrokkenheid door een open werkplekconcept.

Herziene lijst huisvestingsambities
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Arbeidsproductiviteit
Innovatiekracht
Medewerkertevredenheid
Veiligheid en gezondheid
Risicobeheersing
Efficiency
Klanttevredenheid
Flexibiliteit
Duurzaamheid
Imago/uitstraling
Cultuurverandering
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BIJLAGE III TOOL VERVOLGONDERZOEK
Om de onderzoeksresultaten te verifiëren en stabiel generaliseerbaar te maken, moet
vervolgonderzoek plaatsvinden. Ter ondersteuning van dit vervolgonderzoek is een tool opgesteld.
De tool bevat tips en trucs, gebaseerd op handigheden of problemen die de onderzoekers tijdens
het verkennende onderzoekers tegenkwamen. Bij vervolgonderzoek op dit gebied kunnen de
onderstaande aandachtspunten in acht genomen worden:
‐ Voer het kwalitatief onderzoek uit door middel van een steekproef, zodat de
onderzoeksresultaten generaliseerbaar worden voor de gehele onderzoekspopulatie.
‐ Ga bij het selecteren van de eenheden voor de steekproef uit van een toezeggen van
maximaal 10 procent (6 van de 60 benaderde organisaties wilden meewerken aan het
verkennende onderzoek, naar verwachting ligt dit percentage bij kwalitatief
vervolgonderzoek nog lager, omdat dit meer tijd in beslag neemt).
‐ Zorg ervoor dat er in de steekproef van de onderzoekspopulatie voldoende grote, kleine,
oude, jonge, nationale en internationale organisaties uit verschillende branches door heel
Nederland meewerken, zodat gekeken kan worden of er verschillen tussen de
onderzochte eenheden en achterhaald kan worden waardoor de verschillen veroorzaakt
worden. Verlaag hierbij het minimum aantal vereiste medewerkers binnen een organisatie
(het gaat erom dat er een kantoor(ruimte) is).
‐ Gebruik tijdens het onderzoek de in dit verkennende onderzoek ontwikkelde modellen en
theorieën en verbeter ze zo nodig. De onderzoekers vonden de modellen erg prettig om
mee te werken.
‐ Voer het onderzoek uit met minimaal twee personen, zodat de analyse van de
onderzoeksresultaten zo objectief mogelijk uitgevoerd wordt. Sociale, onderlinge controle
kan hieraan bijdragen.
‐ Neem gesprekken met respondenten op en werk ze later letterlijk uit, zodat er gen
gegevens verloren gaan en taalgebruik binnen de organisaties meegenomen kan worden
als symbool van de organisatiewaarden/cultuur van de respondent.
‐ Inventariseer van te voren het aantal afdelingen binnen een organisatie en enquêteer (aan
de hand van de vragenlijst uit bijlage VI) een (gelijk) aantal medewerkers per afdeling
mondeling, omdat de cultuur en waarden per afdeling (sterk) kunnen verschillen (vooral
tussen primaire en secundaire proces van grote organisaties).
‐ Achterhaal welke medewerkers in het herhuisvestingsprojectteam zaten en interview een
aantal van hen over organisatiewaarden, het herhuisvestingsproces en de eigen
interpretatie van het gerealiseerde huisvestingsconcept (aan de hand van de vragenlijst uit
bijlage V).
‐ Vergelijk de onderzoeksresultaten per afdeling met de organisatiebrede
onderzoeksresultaten om te achterhalen hoe sterk deze verschillen en wat de
overheersende culturen zijn.
‐ Maak tijdens de observatie (indien toegestaan) foto’s van opmerkelijke zaken en het
kantoor. Deze kunnen gebruikt worden om herinneringen op te halen en de
observatieresultaten te onderbouwen.
‐ Vergelijk de resultaten uit de observatie en deskresearch met antwoorden van de
respondenten en check bij de respondenten of je antwoorden herkenbaar zijn (vraag
hierbij door: welke resultaten kloppen waarom wel/niet?).
‐ Pas de modellen en interviewvragen aan op het wederzijdse onderonderzoek
(organisatiewaarden <‐> huisvestingsambities, huisvestingsambities <‐>
huisvestingsconcepten en organisatiewaarden <‐> huisvestingsconcepten.
‐ Baken voorafgaand aan het onderzoek alle te gebruiken begrippen/
huisvestingsambities/organisatiewaarden goed af, zodat geen systematische fouten in het
onderzoek kunnen ontstaan door verkeerde begripsinterpretatie.
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‐

‐

‐

‐

Vraag tijdens het achterhalen van de belangrijkste organisatiewaarden naar de betekenis
of naar voorbeelden van de genoemde begrippen, zodat gecontroleerd kan worden welke
begripsdefinities de respondenten aanhouden. Geef zo nodig aan wat de in het onderzoek
gehanteerde begripsdefinities zijn. Hierdoor is de kans op systematische fouten in het
onderzoek door verkeerde begripsinterpretatie klein.
Vraag tijdens het onderzoek door op de gegeven antwoorden en geef respondenten ruim
de tijd om te antwoorden, omdat zij vaak lang moeten nadenken over onderwerpen, zoals
organisatiewaarden, rituelen, iconen en symbolen.
Vergelijk de resultaten van de verschillende cases met elkaar. Sommige organisaties
noemen zichzelf zeer open en flexibel (ten opzichte van hun branchegenoten zijn zij dit
misschien ook), terwijl ze ten opzichte van andere organisaties behoudend en integer zijn.
Vergelijk de resultaten en baseer hier, indien mogelijk, een schaal op, zodat het onderzoek
meetbaar wordt.
Toets de onderzoeksresultaten van het verkennende onderzoek aan de eigen
onderzoeksresultaten en inventariseer en verklaar deze.
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BIJLAGE IV: ONDERBOUWING
THEORIEEN/MODELLEN
Barrett versus Versnel en Koppenol
Het model van zeven Niveaus van (organisatie)Bewustzijn van Richard Barrett (1997) en het
Drijfverenmodel van Versnel en Koppenol (2009) lijken beide geschikt voor het onderzoeken van
organisatiewaarden. Het model van zeven Niveaus van Bewustzijn is gebaseerd op de theorie van
Graves (+/‐ 1960) en de Behoeftepiramide van Maslow (1943). Het Drijfverenmodel is ook
gebaseerd op de theorie van Graves. Onderstaand worden het model van zeven Niveaus van
Bewustzijn en het Drijfverenmodel met elkaar vergeleken en onderbouwd waarom gekozen is voor
het model van zeven Niveaus van Bewustzijn.
Behoeftepiramide van Maslow (1943)
Eén van de kernpunten van Maslow (zie figuur 1) zijn de door onderzoek aangetoonde
behoefteniveaus van de mens. Deze lopen van laag naar hoog. Een behoefte kan men zien als het
verlangen naar iets. Het willen eten is een behoefte om de honger te stillen. De hongerbehoefte is
er dus omdat men honger heeft. Een behoefte kan men niet sturen, maar ontstaat vanzelf doordat
men ergens behoefte aan heeft. Een behoefte op een bepaald niveau moet eerst voor het grootste
deel bevredigd worden, voordat men bevrediging wil van een hogere behoefte. Een behoefte
overslaan is over het algemeen niet mogelijk. Het bevredigen van de behoefte kan men overslaan,
maar de behoefte zal blijven. Als men honger heeft, kan men zichzelf opleggen, maar de behoefte
zal blijven bestaan. Hoe groter een behoefte is, des te nadrukkelijker is hij aanwezig en des te meer
zal men moeten doen om hem weg te drukken. Zodra een behoefte bevredigd is, ontstaat meestal
vroeg of laat de volgende. Nadat men gegeten heeft, krijgt men bijvoorbeeld zin in koffie of een
dutje. Over het algemeen ontstaat een hogere behoefte pas als de lagere bevredigd zijn. Eentje
zou men nog kunnen overslaan, maar twee of meer komt maar heel zelden voor. Veel behoeftes
zijn overigens onbewust. De behoeftes van laag naar hoog zijn (www.over‐maslow.com):
‐ De fysiologische behoeften;
‐ Veiligheids behoeften;
‐ Saamhorigheids‐ en liefdes behoeften;
‐ Waardering en respect behoeften;
‐ Zelf‐actualiserings behoeften.

Figuur 1: De Behoeftepiramide van Maslow (1943)

Bron: http://www.over‐maslow.com/behoefteniveaus.htm
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Waardesystemen van Graves (+/‐ 1960)
Dr. Clare Graves legde in de jaren ’60 en '70 de basis voor de modellen die gaan over de werking
van waarden‐ en overtuigingssystemen op het denken en doen van mensen
(teams/organisaties/culturen). Volgens Graves wordt menselijk gedrag bepaald door een
combinatie van sociale, biologische en psychologische factoren (zie figuur 2). Hij stelde vast dat in
de loop van meer dan 100.000 jaar menselijke geschiedenis zeven waarden‐ en
overtuigingssystemen, uit elkaar voortvloeiend en in reactie op steeds complexere
levensomstandigheden, tot ontwikkeling zijn gekomen. Een evolutionair proces dat zowel op
biologisch, psychologisch als cultureel vlak zijn uitwerking had. Elk waardesysteem is het gevolg
van enerzijds lifeconditions: de levens‐ omstandigheden en daarmee samenhangende problemen
op een zeker moment en anderzijds mindconditions: de wijze waarop mensen, gegeven de
ontwikkeling van hun neurologisch systeem, hierop reageren. Ieder waardesysteem is een
worldview: een wereldbeeld (paradigma) met 'logisch' samenhangende patronen van waarnemen,
waarden, overtuigingen, denken en voelen, verhoudingen, normen, codes, voorkeursgedrag,
oordelen over goed en fout, belangrijk en
Figuur 1: De waardesystemen van Graves (+/‐ 1960)
onbelangrijk, etc. Waardesystemen kleuren en
maken de eigen werkelijkheid van mensen en
groepen. Wezenlijk in de theorie van Graves is
dat ieder volwassen mens meerdere
waardesystemen in zich draagt. Die
waardesystemen vullen elkaar op aspecten aan,
maar kunnen op andere aspecten ook onderling
(tegen)strijdig zijn. Graves en zijn opvolgers
brachten gedetailleerd de overeenkomsten en
verschillen tussen de waardesystemen in beeld
en ontwikkelden middelen om waardesystemen
bij mensen (teams en organisaties) te kunnen
meten. Ieder mens draagt zeven
waardesystemen in zich. De volgorde en
intensiteit verschillen per persoon/organisatie
en is bepalend voor perceptie, denken, houding,
gedrag (www.responsable.nl).

Bron: www.responsable.nl
Het model van zeven Niveaus van Bewustzijn (Barrett, 1997)
Het model van zeven Niveaus van Bewustzijn (zie figuur 3) is ontworpen in 1997 door Richard
Barrett, oprichter en voorzitter van het Barrett Values Centre. Barrett is een auteur, keynote
spreker en adviseur over leiderschap, waarden en cultuur in het bedrijfsleven en de samenleving.
Het onderscheidende kenmerk van het model van zeven Niveaus van Bewustzijn is dat het een
kader biedt voor het begrijpen van de fasen in de ontwikkeling van zowel het individuele en
collectieve/organisatorische bewustzijn. Het model omvat zowel de interne dimensies van
bewustzijn ‐ de innerlijke reis naar zelfkennis en betekenis, als de externe dimensies van
bewustzijn ‐ de geleidelijke uitbreiding van het gevoel van identiteit in termen van wie en wat men
is en over de zorg in het leven. Barrett realiseerde zich dat met enkele kleine wijzigingen de
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Behoeftepiramide van Maslow kon worden omgevormd tot een model voor de kartering van de
evolutie van het bewustzijn in individuen, en alle vormen van menselijke groepsstructuren ‐
organisaties, gemeenschappen, naties, etc. (www.valuescentre.com).

Figuur 3; Het model van zeven Niveaus van Bewustzijn (Barrett, 1997)

Bron: www.competentindesocialprofit.be

De zeven niveaus van bewustzijn worden hieronder beschreven (Barrett, 2006):
Niveau 1: Overleving
Niveau 1 richt zich op financieel overleven en organisatorische groei. Een gezonde concentratie op
de eindresultaten is een eerste vereiste voor succes. Het niveau omvat organisatiewaarden als
financiële zekerheid, winst, waarde van de aandelen en gezondheid en veiligheid van werknemers.
De potentieel beperkende aspecten van dit niveau komen voort uit angsten wat betreft overleven.
Ze omvatten organisatiewaarden als buitensporige controle, territoriaal gedrag, voorzichtigheid,
risicomijding en uitputting van de bedrijfsmiddelen.
Niveau 2: Relaties
Dit niveau richt zich op de kwaliteit van inter‐persoonlijke relaties en communicatie tussen
werknemers en klanten/leveranciers. Tradities en rituelen helpen deze banden versterken. Het
omvat organisatiewaarden als open communicatie, conflictoplossing, klanttevredenheid,
waardering van de medewerkers en respect. De potentieel beperkende aspecten van dit niveau
komen voort uit angsten voor verlies van controle en persoonlijk respect, wat kan leiden tot
manipulatie, veroordeling en interne competitie.
Niveau 3: Eigenwaarde
Dit niveau heeft te maken met optimalisering en meting van de bedrijfsvoering en met de
systemen en processen die de werkwijze en de levering van diensten en producten verbeteren.
Een vereiste voor continue verbetering is het stimuleren en belonen van uitmuntendheid.
Organisatiewaarden op dit niveau zijn onder andere productiviteit, efficiency, professionele groei,
ontwikkeling van vaardigheden en kwaliteit. De potentieel beperkende waarden van dit niveau
komen voort uit lage eigenwaarde en verlies van controle. Potentieel beperkende waarden zijn
onder andere status, arrogantie, hiërarchie, bureaucratie en zelfingenomenheid.
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Niveau 4: Transformatie
Niveau 4 concentreert zich op continue vernieuwing, aanpassingsvermogen,
machtsdeling/gelijkheid met/onder het personeel en continu leren. Cruciaal is het stimuleren van
innovatie. Dit vereist een flexibele organisatie die bereid is risico’s te nemen. Het niveau bevat
organisatiewaarden die de potentieel beperkende waarden van niveaus 1 t/m 3 overwinnen.
Organisatiewaarden op dit niveau zijn onder andere verantwoordelijkheid, werknemersparticipatie,
kennisverwerving, innovatie, teamwork, persoonlijke ontwikkeling en het delen van kennis. Een
potentieel beperkende waarde is een te grote drang tot het bereiken van consensus.
Niveau 5: Interne cohesie
Niveau 5 richt zich op het bouwen van culturele samengang en het vermogen tot collectieve actie
binnen de organisatie. Cruciaal is hierbij een gemeenschappelijk toekomstvisie en een gedeeld
waardestelsel. Het omvat organisatiewaarden als vertrouwen, integriteit, eerlijkheid,
waardebewustzijn, samenwerking, uitmuntendheid en rechtvaardigheid. De bijproducten zijn
plezier, enthousiasme, passie, betrokkenheid en creativiteit.
Niveau 6: Onderscheiden
Niveau 6 richt zich op de het versterken van het niveau van onderlinge verbondenheid in de
organisatie en op het verder ontplooien van het gevoel van externe verbondenheid. Binnen de
organisatie omvat het organisatiewaarden zoals mentorschap, leiderschapsontwikkeling, training,
coaching en werknemerstevredenheid. Extern omvat het organisatiewaarden als samenwerking
tussen klant en leverancier, partnership, strategische verbintenissen, betrokkenheid bij de
gemeenschap, milieubewustzijn en de wil toegevoegde waarde te leveren. Werknemers en
afnemers moeten het gevoel hebben dat de organisatie om hen geeft en zich bekommert om hun
toekomst.
Niveau 7: Dienstbaarheid
Niveau 7 licht in het verlengde van niveau 6 weerspiegelt de hoogste orde van interne en externe
verbondenheid. Binnen de organisatie omvat het organisatiewaarden als ethiek, visie, wijsheid,
vergevingsgezindheid en compassie. Extern omvat het organisatiewaarden als sociale
rechtvaardigheid, mensenrechten, mondiaal perspectief en toekomstige generaties.
Aan elk van de niveaus zijn waarden gekoppeld. Door het hanteren van de niveaus worden niet
alleen de verschillende cultuurwaarden in kaart gebracht, maar wordt ook direct duidelijk welke
oriëntatie de cultuur voornamelijk heeft. In het onderstaande model worden van hoog naar laag de
zeven niveaus beschreven.Individuen, teams en organisaties opereren niet vanuit een enkel
bewustzijnsniveau. De waarden worden vaak geclusterd rond drie of vier niveaus. De meeste
individuen focussen op de niveaus één t/m vijf, vaak met de nadruk op niveau vijf. Teams en
organisaties concentreren zich echter in de meeste gevallen op de eerste drie bewustzijnsniveaus.
Bij de meeste succesvolle organisaties is vaak een bredere oriëntatie te zien langs het gehele
spectrum van organisatiebewustzijn. De cultuurwaardenscan van Barrett is een eenvoudig
hulpmiddel om cultuur binnen een organisatie in kaart te brengen. Het resultaat is een uitgebreide
diagnose van de huidige cultuur en een gedetailleerd inzicht in de gewenste cultuur. De resultaten
van de scan bevatten een drietal perspectieven:
‐ persoonlijk perspectief;
‐ organisatieontwikkelingperspectief;
‐ bedrijfsmatig perspectief.
Persoonlijk en organisatieontwikkelingperspectief
Het persoonlijke perspectief en het organisatieontwikkelingperspectief worden verkregen door de
persoonlijke waarden van alle medewerkers te plaatsen in het model met zeven niveaus van
persoonlijk bewustzijn. Daarnaast plaatsen ze hun perceptie van de huidige en gewenste
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cultuurwaarden van de organisatie in een model met zeven vergelijkbare niveaus van
organisatiebewustzijn. Uitgangspunt bij de zeven niveaus van organisatiebewustzijn is de gedachte
dat organisaties opgebouwd zijn uit individuen en handelen als levende identiteiten en motivaties,
vergelijkbaar met die van individuen (Barrett, 2006).
Bedrijfsmatig perspectief
Het bedrijfsmatige perspectief wordt verkregen door de huidige en de gewenste cultuurwaarden
van de organisatie te koppelen aan de zogenaamde Balanced needs scorecard:
‐ Financiën – economische gezondheid, financiële groei;
‐ Interne processen – systemen en processen;
‐ Klant‐ en leverancierrelaties – marketing, klanttevredenheid, strategische
verbintenissen;
‐ Leervermogen – onderzoek en ontwikkeling, nieuwe producten en dienstbaarheid;
‐ Cultuur – tevredenheid werknemers en Human Resources;
‐ Maatschappelijke bijdrage – verantwoordelijkheid t.o.v. samenleving en omgeving.
Drijfverenmodel (Versnel en Koppenol, 2009)
Het Drijfverenmodel onderscheidt zes drijfveren (zie figuur 4). De term ‘drijfveren’ heeft dezelfde
betekenis als ‘waarden’. Versnel is van mening dat acht hoofdwaarden onderscheiden kunnen
worden bij individuen en organisaties. Het is niet zo dat een organisatie slechts aandacht besteedt
aan één waarde. In organisaties komen alle waarden in meer of mindere mate terug. Vooral tussen
onderlinge afdelingen is veel verschil in waarden, wat volgens Versnel regelmatig voor (gezonde)
conflicten zorgt. Door sterke aanwezigheid van de subculturen is het volgens Versnel, in
tegenstelling tot Barrett, niet mogelijk om een expliciete organisatiecultuur aan te wijzen. Het boek
richt zich dan ook meer op uitleg van de verschillende drijfveren, de bijbehorende waarden en de
problemen of oplossingen die de verschillende drijfveren kunnen bieden tussen mensen of binnen
teams. Ook biedt het hulp aan managers, doordat inzicht in de eigen drijfveren en die van de
medewerkers behulpzaam is bij effectief leidinggeven (Versnel, 2009).
Organisaties hebben er baat bij als er een zekere balans is tussen de drijfveren. Ernstige problemen
binnen organisaties hangen bijna altijd samen met de organisatieaspecten die geen aandacht
kregen, doordat alle energie ging naar de overdreven drijfveer. Hoe deze balansen werken in een
organisatiecultuur wordt uitgelegd aan de hand van vier balansgebieden. Deze balansgebieden zijn
stukken van de cultuur die los van elkaar beschouwd kunnen worden. Gezamenlijke vormen ze de
elementen die de totale cultuur kunnen verklaren. De vier balansgebieden zijn (Versnel, 2009):
‐ Balansgebied 1: dat gaat over leiderschap en de wijze waarop mensen gestuurd worden.
Hierbij is de balans tussen paars, rood en blauw belangrijk.
‐ Balansgebied 2: Dit geeft aan wat binnen de organisatie de norm is. Hierbij gaat het om
de balans tussen blauw, groen en oranje.
‐ Balansgebied 3: Dit gaat over de ontwikkeling van de organisatie. Hierbij gaat het om de
balans tussen paars, oranje en geel.
‐ Balansgebied 4: Daarbij gaat het om groen, oranje en geel.
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Figuur 4; het drijfverenmodel van Versnel en Koppenol (2009)

Bron: www.responsable.nl
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Barrett versus. Versnel
In onderstaande tabel worden de voor‐ en nadelen van het model van zeven Niveaus
van Bewustzijn en het Drijfverenmodel weergegeven.

Voordelen

Nadelen

Het model van zeven Niveaus van Bewustzijn
(Barrett, 1997)
Het model plaatst organisaties/mensen niet in
‘hokjes’.
In het model wordt uitgegaan van het belang van
evenwicht tussen de verschillende niveaus.
Wanneer aandacht van organisaties ongelijk is
verdeeld, ontstaat er onbalans.
De niveaus van bewustzijn zijn concreet te vertalen
naar organisatiewaarden en niveaus van
organisatiebewustzijn.
Barrett gaat, naast het bestaan van subculturen, uit
van één organisatiebrede cultuur.
Bij het model is een combinatie van alle niveaus van
organisatiebewustzijn mogelijk en gewenst.
Het model biedt een kader voor het begrijpen van
de fasen in de ontwikkeling van zowel het
individuele als collectieve/organisatorische
bewustzijn.
Soms is de scheiding tussen de verschillende
niveaus van bewustzijn moeilijk te benoemen,
doordat de niveaus in het verlengde van elkaar
liggen.

De gebruikte termen, zoals ‘overleven’ kunnen bij
organisaties negatieve gedachten oproepen,
waardoor de kans bestaat dat zij ontkennen op dat
niveau te zitten.
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Het Drijfverenmodel
(Versnel, 2009)
Het model plaatst
organisaties/mensen niet in ‘hokjes’.
In het model wordt uitgegaan van
het belang van evenwicht tussen de
verschillende waardesystemen.
Wanneer aandacht van organisaties
ongelijk is verdeeld, ontstaat er
onbalans.

Het waardesysteem is niet
toepasbaar op organisatieculturen,
omdat de theorie er vanuit gaat dat
organisatiebrede culturen niet
bestaan. Er zouden alleen
subculturen per afdeling bestaan.
De ‘waarden’ die in het
waardesysteem genoemd worden,
zijn meer doelstellingen dan
waarden, waardoor de vertaling
naar de praktijk lastig is.
Het model gaat uit van bepaalde
balansgebieden die belangrijk zijn
ten opzichte van elkaar. Andere
combinaties zijn volgens de theorie
minder geschikt.
Het model maakt gebruik van
begrippen die niet altijd toepasbaar
zijn op organisaties.

De modellen van Barrett en Versnel gaan uit van een vergelijkbare theorie. Echter, de theorieën
worden op een verschillende manier toegepast. De theorie van Versnel is alleen gebaseerd op de
theorie van Graves en laat diverse waardesystemen zien met een bijbehorende cultuur. Afdelingen
binnen een organisatie vallen binnen één of enkele waardesystemen, waardoor zij goed zijn in het
werk wat zij doen. Doordat verschillende afdelingen altijd binnen verschillende waardesystemen
vallen, bestaat er binnen een grote organisatie nooit één organisatiecultuur. Een waardesysteem is
nooit goed of slecht, maar moet passen bij een afdeling/organisatie. Verschillende
waardesystemen binnen een organisatie leiden tot (gezonde) conflicten. De theorie van Barrett is
gebaseerd op de theorieën van Graves en Maslow, waardoor er een model staat waarin een
organisatie zich kan ontwikkelen en kan doorgroeien, maar waarbij geen van de niveaus van
bewustzijn een ‘slecht’ niveau is. De niveaus van bewustzijn moeten passen bij de organisatie en
de organisatie kan zich, naarmate zij verder ontwikkelt, op steeds meer niveaus richten. Een
organisatie moet ‘in balans’ zijn om goed te kunnen functioneren.
Uit de vergelijking is gebleken dat het model van zeven Niveaus van (organisatie)Bewustzijn het
beste toegepast kan worden tijdens het afstudeeronderzoek. Het model heeft de meeste
voordelen en de minste nadelen. Voornamelijk het feit dat het model van zeven Niveaus van
Bewustzijn uitgaat van één organisatiecultuur is doorslaggevend. Tijdens het afstudeeronderzoek
worden namelijk alleen de organisatiebrede waarden achterhaald en niet de waarden van
subculturen.
Het model van zeven Niveaus van (organisatie)Bewustzijn wordt gebruikt om de
organisatiewaarden binnen de organisaties te achterhalen. Daarnaast wordt het model gebruikt
om de cultuur binnen organisaties te beschrijven en te visualiseren. Hierbij wordt alleen het
organisatieontwikkelingperspectief meegenomen. Het persoonlijk perspectief en bedrijfsmatige
perspectief (balanced scorecard) worden niet meegenomen, wegens de beperkte afstudeerperiode
van zestien weken en gebrek aan toegevoegde waarde voor het afstudeeronderzoek. De
organisatiewaarden die gebruikt worden tijdens het afstudeeronderzoek zijn opgesteld aan de
hand van het model van zeven Niveaus van Bewustzijn en het boek ‘De waarde(n) van mijn bedrijf’
(Barrett, 2006). Hierbij is, aan de hand van de literatuur, gekeken welke organisatiewaarden passen
bij welke niveaus. Per niveau zijn zes organisatiewaarden opgesteld. Hierbij is erop gelet dat de
organisatiewaarden elkaar minimaal overlappen en zo eenduidig mogelijk te definiëren zijn. De
organisatiewaarden die gebruikt worden tijdens het afstudeeronderzoek zijn terug te vinden in
tabel 1.

Tabel 1; De (organisatie)waarden, opgesteld aan de hand van de zeven Niveaus van Bewustzijn
Paars

Donkerblauw

Lichtblauw

Groen

Mondiale
maatschappelijke
verantwoordelijkheid
Dienstbaarheid aan de
mens
Gericht op toekomstige
generaties
Ethiek

Strategische allianties en
partnerships

Creativiteit, originaliteit
en eigenzinnigheid

Continue leren en
verbeteren

Medewerker‐
tevredenheid
Milieubewustzijn

Integriteit/eerlijkheid

Innovatie

Gedeelde visie en
waarden
Interne betrokkenheid,
loyaliteit en
samenwerking
Openheid

Flexibiliteit en dynamisch

Sociale rechtvaardigheid

Maatschappelijke
betrokkenheid en
betrouwbaarheid
Mentorschap/
leiderschapsontwikkeling
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Doel‐ en
missiegerichtheid
Teamgeest

Vergevingsgezindheid en
compassie

transparantie

Enthousiasme/passie

Geel

Oranje

Rood

Productiviteit en
efficiency

Goede
relatie/communicatie
tussen medewerkers,
klanten en leveranciers
Onderlinge beïnvloeding

Winstgevendheid

Professionaliteit
Kwaliteit/uitmuntendheid
Bureaucratie
Competitief/
concurrerend
Proces‐ en
systeemgericht

Saamhorigheid en
solidariteit
Conflictoplossing
Respect
Klantgerichtheid

Financiële
stabiliteit/zekerheid
Starheid
Veiligheid en gezondheid
medewerkers
Beheersing/
behoudendheid
Soberheid/degelijkheid
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Initiatief/
verantwoordelijkheid

Cameron & Quinn versus Hofstede

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Cameron & Quinn
Volgens deze theorie wordt cultuur weerspiegeld door waarden, leiderschapsstijl, taal en symbolen,
de procedures, vaste regels en de definities van succes die de organisatie uniek maken. Cameron &
Quinn geven net als Versnel aan dat een cultuur kan verschillen per groep of afdeling binnen
organisaties. Zij geven echter ook aan dat er altijd organisatiebrede kernelementen zijn die de
organisatie bij elkaar houdt. Als organisatiecultuur‐beoordelingsinstrument wordt het
Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) gebruikt. Dit model geeft, aan de hand van
een lijst met uitspraken op zes gebieden, een diagnose van de organisatiecultuur. De zes gebieden
zijn:
Dominante kenmerken;
De leiding van de organisatie;
Personeelsmanagement;
Het bindmiddel van de organisatie;
Strategische accenten;
Succescriteria.
Het OCAI is gebaseerd op het theoretische model van de concurrerende waarden van Quinn (zie
figuur 5 en tabel 2). Dit model is bruikbaar bij organisaties en interpretatie van een grote
verscheidenheid van organisatorische fenomenen en werkt met vier soorten culturen, namelijk de
familie, adhocratie, hiërarchie en markt. Het model van de concurrerende waarden kan gebruikt
worden om organisaties in te delen in één van deze vier concurrerende waarden.
Figuur 5; Het model van de concurrerende waarden

Bron: http://www.gertjanschop.com/
organisatieanalyse/3 3_7__cultuurdiagnose.html
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Tabel 2; Culturele hoofdvormen

Bron: http://www.gertjanschop.com/ organisatieanalyse/3 3_7__cultuurdiagnose.html
Het Ui‐model van Hofstede
Figuur 6; Het Ui‐model
Organisatiewaarden maken onderdeel uit van een cultuur. Een
organisatiecultuur is niet zichtbaar, maar kan worden afgeleid uit de
manier waarop medewerkers zich gedragen en uit wat er gebeurt. Een
bekend model om een cultuur te omschrijven is het Ui‐model van
Hofstede (zie figuur 6). Het Ui‐model gaat uit van vier categorieën,
namelijk de organisatiewaarden, rituelen, helden (of anti‐helden) en
symbolen (Sanders & Neuijen, 1999). Hieruit vloeien de dagelijkse
handelingen binnen een organisatie voort. Symbolen zijn voorwerpen,
woorden of handelingen die, naast een dagelijkse betekenis, tot
uitdrukking brengen wat de organisatie wil zijn of wil betekenen.
Symbolische zeggingskracht heeft de aard van huisvesting van een
bedrijf, de kantoorinrichting en het kantooronderhoud, evenals het
taalgebruik en het soort humor. Ook geldt dit voor de portretten en
afbeeldingen die men ziet, de kleding die men draagt en de gehanteerde
Bron: snvt.taalunie‐versum.org
kenmerken van de status van organisatieleden. Helden of anti‐helden
zijn reële of imaginaire personen die de organisatieleden bewonderen of verafschuwen. Ideeën
over helden verwijzen naar wat binnen de organisatie of delen van de organisatie als wenselijk of
onwenselijk wordt beschouwd. Rituelen zijn sociale gewoonten die voor de
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organisatieleden iets essentieels uitdrukken en die een context geven aan bepaalde
gebeurtenissen. Rituelen zijn onder andere verboden aan begroetingen, vergaderingen,
gedragspatronen tijdens de lunchpauzes en aan het vieren van verjaardagen en jubilea.
Waarden en grondbeginselen horen bij elkaar. Waarden hebben een ‘gij‐behoort’‐karakter dat het
waarnemen, denken, voelen en handelen van de leden van de organisatie betreft: de leden
ontlenen hieraan veel van hun oordelen over wat zij goed of slecht, mooi of lelijk, rationeel of
irrationeel vinden. Het gaat hier om hun oordeel binnen de bedrijfscontext.
Grondbeginselen vallen samen met wat stilzwijgend voor waar wordt aangenomen. Het zijn de
bedrijfsgebonden premissen die aan de basis liggen van de eerder behandelde uitingsvormen
(Sanders & Neuijen, 1999).
Het Ui‐model is gebaseerd op het idee dat niet alle categorieën even diep geworteld zijn en dat de
verschillende lagen in de organisatie kunnen worden afgepeld, totdat uiteindelijk alleen de
grondbeginselen/organisatiewaarden over zijn. De elementen die het tastbare, zichtbare gedeelte
van een cultuur vormen, bevinden zich in de buitenste schillen van de ui. De ontastbare,
onzichtbare elementen van een cultuur bevinden zich in de binnenste schillen en in de kern van de
ui. De kern van een cultuur, en ook de kern van de ui, zijn de organisatiewaarden. Leden van een
cultuur zijn zich hier vaak niet van bewust en daardoor zijn organisatiewaarden moeilijk
bespreekbaar. De organisatiewaarden zijn de basis voor de
praktijken van een cultuur. De term praktijken verwijst daarbij naar de manier waarop de
organisatiewaarden van een cultuur worden uitgedrukt, benadrukt en gecommuniceerd. Door
middel van de symbolen, helden en rituelen kan binnen de concrete cultuuruitingen aangegeven
worden in welke mate deze uitingen de orderliggende organisatiewaarden aan de oppervlakte
brengen. De organisatiewaarden van een cultuur bepalen welke rituelen gewenst zijn, wie de
helden zijn en waarom bepaalde symbolen gebruikt worden. De elementen van de praktijken en
organisatiewaarden beïnvloeden elkaar en vormen samen één cultuur (D. Muntjewerf, 2006).
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Cameron en Quinn versus Hofstede
In onderstaande tabel worden de voor‐ en nadelen van het Organizational Culture Assessment
Instrument (OCAI) en het Ui‐model weergegeven.
Het Organizational Culture Assessment
Instrument (OCAI)
Bij het OCAI zijn standaard vragenlijsten
geformuleerd, welke tijdens het
afstudeeronderzoek gemakkelijk gebruikt kunnen
worden. Dit scheelt tijd.

Voordelen

Nadelen

Het model van de concurrerende waarden en het
OCAI richten zich voornamelijk op verbetering
van de effectiviteit en niet zozeer op het
achterhalen van organisatiewaarden.
Het instrument geeft alleen de score op de
vier concurrerende waarden weer.
Het instrument deelt de organisatie op in
hokjes of geeft een onderverdeling in
hokjes.
Het is lastig om het model van zeven
Niveaus van Bewustzijn samen te voegen
met het OCAI.

Het Ui‐model
Door middel van de praktijken,
symbolen, iconen en rituelen kan
binnen de concrete cultuuruitingen
aangegeven worden in welke mate
deze uitingen de orderliggende
organisatiewaarden aan de
oppervlakte brengen.
De aspecten uit het Ui‐model zijn
gemakkelijk om te vormen naar
interview/mondelinge enquêtevragen
en observatieaspecten, waardoor de
bruikbaarheid voor het
afstudeeronderzoek hoog is.
Het model van zeven Niveaus van
Bewustzijn kan goed samengevoegd
worden met het Ui‐model.
Het onderzoeken van de praktijken,
symbolen, iconen en rituelen neemt
veel tijd in beslag.
.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het Ui‐model het meest geschikt is om te gebruiken tijdens het
afstudeeronderzoek. Het model sluit aan bij de vraag van de onderzoekers en heeft als enige
nadeel dat het zorgt voor een tijdrovend afstudeeronderzoek. Aangezien kwaliteit voorop wordt
gesteld, wordt dit nadeel geaccepteerd. Het OCAI‐model blijkt ongeschikt te zijn voor het
onderzoek, omdat het zich niet specifiek richt op het achterhalen van organisatiewaarden. Het Ui‐
model wordt gebruikt voor het opstellen van de interview‐ en mondelinge enquêtevragenlijst en
het afpellen van de praktijken, symbolen, iconen en rituelen tot de organisatiewaarden.
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Het Huisvestingskeuzemodel van het CfPB (2009)
Het Huisvestingskeuzemodel (zie figuur 7), opgesteld door het CfPB in 2009, is een
besluitvormingsondersteunend procesmodel voor organisatiegericht huisvesten. Met behulp van
het model kunnen organisaties de inhoudelijke en procesmatige keuzes in een aantal stappen
zorgvuldig afstemmen wat leidt tot betere organisatiegerichte huisvesting en het expliciet(er)
maken van keuzes wat weer leidt tot een soepel(er) proces. Het HK‐model kan zowel gebruikt
worden in organisatiegerichte (her)huisvestingsprocessen als om gemaakte keuzen te toetsen aan
bijvoorbeeld de huisvestingsambities. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een eenduidig
begrippenkader, zodat organisaties het model kunnen gebruiken als referentiekader, gemakkelijker
kunnen communiceren en het eigen proces kunnen vergelijken met andere huisvestingsprocessen
en hier lessen uit kunnen trekken.
Een (her)huisvestingsproces binnen organisaties start met een aanleiding. Vaak vraagt
herhuisvesting om een (cultuur)verandering. Het onderkennen en begrijpen van de ‘noodzaak’ van
ingrijpen in de huisvesting is daarom een belangrijke eerste stap. Een gemeenschappelijke ‘sense
of urgency’ vergroot de bereidheid tot medewerking en leidt tot een soepeler proces. Deze
‘noodzaak’ is vaak te vinden in de aanleiding. De eerste stap in het HK‐model is ‘informatie
verzamelen’ over de organisatie. Hieronder valt onder andere de bestaande huisvesting, zoals
kenmerken van het huidige huisvestingsconcept, de tevredenheid van de medewerkers en het
management over de huidige huisvesting, gesignaleerde problemen, enzovoorts. De tweede stap
in het HK‐model is het vaststellen van de intenties: wat zijn de ambities van de organisatie en meer
specifiek wat wil de organisatie met de huisvesting bereiken (huisvestingsambities)? Ambities en
bijbehorende keuzes kunnen per onderdeel van de organisatie of per functie(groep) verschillen.
Daarom is het belangrijk om te bepalen welke gebruikersprofielen er bij het maken van
huisvestingskeuzes worden onderscheiden. Essentieel hierbij is om te definiëren of de organisatie
‘one size fits all’ wil of juist differentiatie vanuit bijvoorbeeld het werkproces, activiteitenpatronen
of organisatiestructuur. Stap 3 in het model is het maken van conceptuele keuzes, waaronder de
keuze voor het huisvestingsconcept. In de vierde en laatste stap worden de gemaakte conceptuele
keuzes uitgewerkt en geïmplementeerd.
Figuur 7;
1; Huisvestingskeuzemodel
Huisvestingskeuzemodel van
van het
CfPB
Figuur
CfPB

‘
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Het huisvestingskeuzeproces kan worden ondersteund door de inzet van verschillende
instrumenten. Tijdens de ontwikkeling van het HK‐model zijn twee nieuwe instrumenten
ontwikkeld, namelijk:
‐ Een keuzematrix voor het afstemmen van de conceptuele keuzes op de intenties en
uitgangspunten (ambities en gebruikersprofielen);
‐ Een checklist waarmee een organisatie door alle stappen van het model geleid wordt.
Met de keuzematrix kunnen de ambities voor een organisatie of voor onderdelen, bijvoorbeeld per
gebruikersprofiel of afdeling, in verband worden gebracht met mogelijke keuzen over de
onderdelen van onder andere het huisvestingsconcept. Het doel van de keuzematrix is om
structuur te bieden bij de vertaalslag ‘van ambities naar huisvestingskeuzes’ en nodigt uit om
concreet te worden over ambities, verwachtingen en keuzes, om ze te beredeneren en te
bediscussiëren. De checklist bestaat uit vragen waarmee bewust gekozen kan worden welke
aspecten worden meegenomen en welke aspecten extra aandacht verdienen in het
(her)huisvestingsproces.
Onderbouwing keuze Huisvestingskeuzemodel
Er is ten eerste voor het HK‐model gekozen, omdat het afstudeeronderzoek is geschreven in het
verlengde van het model. Ten tweede is het model goed bruikbaar bij het in kaart brengen van de
informatie met betrekking tot huisvestingsambities en huisvestingsconcepten. De informatie/tools
uit het model zijn praktisch, gemakkelijk toepasbaar en zorgen voor een complete inventarisatie
van de onderzoeksresultaten. Voor dit model zijn geen vergelijkbare modellen beschreven, omdat
geen enkele van de onderzochte modellen qua praktisch gebruik in de buurt kwam van het HK‐
model. Doordat het model is opgesteld aan de hand van vele praktijkvoorbeelden zijn er weinig
nadelen van het model te benoemen. Een nadeel van het model is dat het veel
inventarisatiegebieden heeft, waardoor er een zeer uitgebreide beschrijving van het
huisvestingsconcept ontstaat. De inventarisatie neemt veel tijd in beslag en is lang. Het HK‐model
wordt tijdens het afstudeeronderzoek gebruikt voor het in kaart brengen van de
huisvestingsambities en de huisvestingsconcepten. Het model wordt dus automatisch gebruikt
voor het opstellen van de interviewvragenlijst en de observatielijst.
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BIJLAGE V NEN‐EN 15221‐1
Niveaus van interactie (strategisch, tactisch, operationeel)
Om de vereiste resultaten met succes te kunnen leveren, behoort facility management zorgvuldig
te worden afgestemd op de missie, visie en doelstellingen van de organisatie. Facility management
speelt zich dan ook af op de hoofdniveaus: strategisch, tactisch en operationeel.
Strategisch niveau: het halen van de doelstellingen van de organisatie op de lange termijn door:
‐ vaststelling van een facility management strategie in overeenstemming met de
strategie van de organisatie;
‐ opstelling van beleid, uitwerking van richtlijnen voor ruimte, bedrijfsmiddelen,
processen en diensten;
‐ actieve inbreng en reactie;
‐ initiëring van risicoanalyse en het aangeven van richting voor aanpassing aan
veranderingen in de organisatie;
‐ initiëring van SLA's en bewaking van KPI's;
‐ managen van de invloed van faciliteiten op de primaire processen, de externe
omgeving en de maatschappij;
‐ het bijhouden van relaties met overheden, huurders en verhuurders, strategische
partners, verenigingen enz.;
‐ supervisie van de facility management organisatie.
Tactisch niveau: invoering van strategische doelstellingen in de organisatie op de middellange
termijn door:
‐ invoering en bewaking van richtlijnen voor strategieën;
‐ ontwikkeling van bedrijfsplannen en budgetten;
‐ vertaling van facility management doelstellingen naar eisen op operationeel niveau;
‐ vaststelling van SLA's en interpretatie van KPI's (prestaties, kwaliteit, risico en waarde);
‐ bewaking van naleving van wetten en voorschriften;
‐ managen van projecten, processen en overeenkomsten;
‐ managen van het facility management team;
‐ optimalisering van benutting van middelen;
‐ aanpassing aan en rapportage over veranderingen;
‐ communicatie met interne of externe dienstverleners op tactisch niveau.
Operationeel niveau: het creëren van de vereiste omgeving voor eindgebruikers op dagelijkse basis
door:
‐ levering van diensten overeenkomstig de SLA;
‐ bewaking en controle van de dienstverleningprocessen;
‐ bewaking van de dienstverleners;
‐ ontvangst van verzoeken om dienstverlening bijv. via een helpdesk;
‐ verzameling van gegevens voor prestatiebeoordeling, feedback en vragen van
eindgebruikers;
‐ rapportage op tactisch niveau;
‐ communicatie met interne of externe dienstverleners op operationeel niveau.
De onderstaande beschrijving van het toepassingsgebied van de diensten wordt als voorbeeld
gegeven, en is niet gerangschikt naar prioriteit. De beschrijving beoogt ook niet uitputtend te zijn.
De voorbeelden vertegenwoordigen een selectie uit een uitgebreider overzicht van termen uit
normen en richtlijnen op het gebied van facility management.
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Accommodatie: aan de vraag van de opdrachtgever naar ruimte (accommodatie) wordt voldaan
door diensten zoals het opstellen van een programma van eisen, ontwerp en verwerving van
ruimte, maar ook door administratie en beheer van de ruimte en de beschikbaarheid ervan. Dit zijn
enkele voorbeelden van diensten die betrekking hebben op deze vraag:
‐ strategische planning rond en beheer van ruimte;
‐ opstellen programma van eisen en instructies;
‐ ontwerp en constructie;
‐ management van de verhuur en bezettingsgraad van gebouwen;
‐ gebruik en onderhoud van gebouwen;
‐ renovatie en/of herinrichting.
Werkplek: aan de vraag van de opdrachtgever naar een werkomgeving (werkplek) wordt voldaan
door diensten die betrekking hebben op interne en externe omgevingen, inrichting met meubilair,
uitrusting en huurders. Dit zijn enkele voorbeelden van diensten die betrekking hebben op deze
vraag:
‐ ontwerp en ergonomie van een werkplek;
‐ selectie van meubilair, machines en hulpmiddelen;
‐ managen van verhuizingen;
‐ uitrusting van de binnen‐ en buitenomgeving;
‐ bewegwijzering, kunst, indeling en vervanging van meubilair.
Technische infrastructuur: aan de vraag van de opdrachtgever naar nutsvoorzieningen (technische
infrastructuur) wordt voldaan door diensten die een comfortabel klimaat scheppen,
verlichting/zonwering en nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, water en gas.
‐ management van energie/nutsvoorzieningen;
‐ management van milieuaspecten;
‐ werking en onderhoud van technische infrastructuur;
‐ werking en onderhoud van gebouwbeheersystemen;
‐ onderhoud van verlichting;
‐ management van verwerking van (gevaarlijke) reststoffen.
Reiniging: aan de vraag van de opdrachtgever naar hygiëne en reinheid (reiniging) wordt voldaan
door diensten die een schone werkomgeving handhaven en de bedrijfsmiddelen in goede conditie
houden. Dit zijn enkele voorbeelden van diensten die betrekking hebben op deze vraag:
‐ diensten op het gebied van hygiëne;
‐ reiniging van de werkplek, reiniging van machines;
‐ reiniging van gebouwen en ramen;
‐ voorzien in en onderhoud van reinigingsapparatuur;
‐ reiniging van buitenruimte en winterdiensten.
Overige ruimte en infrastructuur: hieronder vallen specifieke of individuele behoeften van
opdrachtgevers met betrekking tot ruimte en infrastructuur. Dit zijn enkele voorbeelden van
diensten die betrekking hebben op deze behoeften:
‐ huren van speciale meetapparatuur;
‐ uitrusting met machines en apparatuur;
‐ management van ruimte voor detailhandel.
Gezondheid, veiligheid en beveiliging: aan de behoefte van de opdrachtgever aan een veilige
werkomgeving (gezondheid, veiligheid en beveiliging) wordt voldaan door diensten die
bescherming bieden tegen externe gevaren of interne risico's en aan gezondheid en welzijn van
mensen. Dit zijn enkele voorbeelden van diensten die betrekking hebben op deze vraag:
‐ arbozorg;
‐ beveiligingsmanagement;
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‐
‐
‐

toegangscontrole, identificatiepasjes, sloten en sleutelbeheer;
reddings‐ en evacuatieplannen;
brandveiligheid en –preventie.

Gastheerschap: aan de behoefte van de opdrachtgever aan gastvrijheid wordt voldaan door
diensten die een gastvrije werkomgeving bieden waarin mensen zich welkom en comfortabel
voelen. Dit zijn enkele voorbeelden van diensten die betrekking hebben op deze vraag:
‐ secretariële‐ en receptiediensten;
‐ helpdesk;
‐ catering en automaten voor dranken en snacks;
‐ organisatie van conferenties, vergaderingen en evenementen;
‐ persoonlijke assistentie;
‐ voorzien in werkkleding.
ICT: aan de behoefte van de opdrachtgever aan informatie‐ en communicatiediensten (ICT) wordt
voldaan door diensten waarmee technologie voor informatie en telecommunicatie beschikbaar
wordt gesteld. Dit zijn enkele voorbeelden van diensten die betrekking hebben op deze vraag:
‐ netwerkdiensten voor data‐ en telefoonverkeer;
‐ datacentra, server hosting en uitvoerende diensten;
‐ computerondersteuning;
‐ beveiliging en bescherming van IT;
‐ aansluiting en verhuizing van computer‐ en telefoonverbindingen.
Logistiek: aan de behoefte van de opdrachtgever aan logistiek wordt voldaan door diensten die
betrekking hebben op transport en opslag van goederen en informatie en verbetering van
relevante processen. Dit zijn enkele voorbeelden van diensten die betrekking hebben op deze vraag:
‐ interne post‐ en koeriersdiensten;
‐ beheer en archivering van documenten;
‐ reprografische systemen, kopieer‐ en afdrukdiensten;
‐ kantoorbenodigdheden;
‐ vrachtverzending, opslagsystemen;
‐ vervoers‐ en reisdiensten voor mensen;
‐ parkeerbeheer en wagenparkbeheer.
Overige ondersteunende diensten: aan de behoefte van opdrachtgevers aan andere
ondersteunende diensten kan door een breed scala aan aanvullende diensten worden voldaan. Dit
kunnen op maat toegesneden diensten zijn, al naar gelang de omschrijving van de primaire
processen. Dit zijn enkele voorbeelden van diensten die betrekking hebben op deze vraag:
‐ accountantsdiensten, auditing en financiële rapportage;
‐ human resource management;
‐ marketing en reclame, fotografische diensten;
‐ inkoop, contractbeheer en juridische adviesdiensten;
‐ projectmanagement;
‐ kwaliteitsmanagement.
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BIJLAGE VI TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
Trends en ontwikkelingen op het gebied van organisatiewaarden
Sociale verantwoordelijkheid/duurzaamheid
Een groeiende groep mensen haalt status niet meer alleen uit glimmende juwelen, grote auto’s en
een goedgevulde bankrekening. Het draait voor hen om sociale verantwoordelijkheid en groen
gedrag. Dit verwachten consumenten ook steeds meer van bedrijven. (www.mt.nl)
Het thema duurzaamheid speelt in op de alles doordingende actualiteit en behoefte om
maatschappelijk verantwoord ondernemen te realiseren in de vorm van zorg voor mens en milieu.
De uitwerking dringt door in nagenoeg alle aspecten van organisatie en bedrijfsvoering:
energiemanagement, mobiliteit, inkopen, bedrijfsimago, arbeidsmarktbenadering, omgang met ICT,
om maar een paar zaken te noemen. Van de beslissingen die een facility manager moet
voorbereiden of zelf moet nemen wordt niet alleen gevraagd dat de functionele ondersteuning van
de primaire processen is gewaarborgd, ze moeten ook duurzaam zijn. Duurzaam op het gebied van
materialen en middelen maar ook in termen van relaties met mensen, zowel klanten als
medewerkers, ook wel samengevat in ‘People Planet Profit’, oftewel maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Daartoe is het noodzakelijk dat bij te nemen besluiten, alternatieven naast elkaar
worden gezet en getoetst aan verschillende prestatiecriteria. Bij gelijke functionele performance
kan duurzaamheid de doorslag geven. Door SenterNovem3 zijn definities opgesteld wat CO2‐
neutraal en wat klimaatneutraal is, de toepassing van die begrippen is nogal complex. (Gijsbers,
van der Kluit en ’t Spijker, 2010)
Imago bouwen/organisaties op zoek naar identiteit
De tijd dat een organisatie zijn boodschap alleen zendt, is met de opkomst van social media
voorbij. Organisaties die een goede relatie weten op te bouwen met hun community zullen in staat
zijn een goed imago te bouwen en behouden. De concurrent is slechts één muisklik weg.
(www.mt.nl )
Gezondheid
Omdat gezondheid van medewerkers een steeds belangrijker thema wordt, al was het maar omdat
er langer moet worden doorgewerkt, gaat de werkgever zich steeds actiever bemoeien met de ‐
gezondheid van medewerkers. Gezondheidsmanagement zal een strategisch proces worden
binnen de bedrijfsstrategie. (www.mt.nl)
Werken met klanten
De toekomst is werken met in plaats van werken voor een klant, waarbij geld niet langer de valuta
is om te delen, maar kennis, tijd, energie en vertrouwen veel belangrijker worden. (www.mt.nl)
Bottom up/wijziging hiërarchie/platte organisaties
Organisaties die vasthouden aan het principe dat de leiding van boven moet komen, zijn ten dode
opgeschreven. Van binnenuit omdat de werknemer van vandaag steeds mondiger, kritischer en
onafhankelijker is geworden. Van buitenaf omdat klanten steeds meer verwachten van
dienstverleners. (www.mt.nl)
Transparante bedrijfsvoering
De alsmaar toenemende invloed van internet maakt dat we naar een wereld gaan van totale
transparantie. De klant verlangt steeds meer transparantie over doelmatigheid van het primaire
proces, kosten, verantwoording van de doelstellingen en hoe deze gerealiseerd zijn. De trend
sociale verantwoordelijkheid/duurzaamheid speelt hierbij ook een rol. Organisaties moeten laten
zien dat zij deugen. Transparantie is ook voor de eigen bedrijfsvoering belangrijk. Door cijfers
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inzichtelijk te maken kunnen deze als sturingsmechanisme ingezet worden. Er kan beter worden
gestuurd op kwaliteit maar niet in de laatste plaats ook op kwantiteit. Door benchmarking van de
eigen organisatie met concurrentie, kan een organisatie haar eigen zwakten ontdekken en laten
zien waar haar sterkten liggen. (www.mt.nl)
Samenwerking
Binnen organisaties groeien samenwerkingsverbanden tussen medewerkers en verschillende
afdelingen, zowel in de vorm van projectgroepen als blijvende samenwerkingverbanden.
Steeds vaker ontstaan er ook samenwerkingsverbanden tussen kleine bedrijven, soms zelfs
startups, en grote bedrijven. Kleine bedrijven brengen een frisse wind en innovatie. De grote
bedrijven zorgen voor de financiële injectie en het marktbereik. (www.mt.nl)
Trends en ontwikkelingen op het gebied van huisvestingsambities
Duurzaamheid
Zie Sociale verantwoordelijkheid/duurzaamheid.
Noodzaak voor kostenreductie
Ondanks de groeiende economie situatie is er binnen grote organisaties nog steeds de noodzaak
om de vaste kosten te laten dalen. De facility/huisvestingskosten vertegenwoordigen een van de
grootste vaste kosten van een bedrijf cq organisatie, terwijl de kwaliteit van de dienstverlening van
eminent belang voor de primaire processen is. Het realiseren van de gevraagde kostenreductie
dient dus met inzet van gespecialiseerde expertise te gebeuren. (Corporate Facility Partners, 2010)
Trends en ontwikkelingen op het gebied van huisvestingsconcepten
Flexibel werken (Het Nieuwe Werken) en flexibele werkplekinrichting
Flexibel werken betekent meer mogelijkheden creëren zodat mannen en vrouwen privé en werk
beter op elkaar af kunnen stemmen. Met goed resultaat voor werkgever, werknemer en de
samenleving als geheel. (www.mt.nl)
Outsourcing en centralisatie
Twee jaar geleden werd deze trend al gesignaleerd als een belangrijke trend en ook nu prijkt dit
hoog op de agenda van facilitair verantwoordelijken. Het bedrijfsleven en semi‐overheid hebben
de beweging richting de facilitaire regieorganisatie al massaal ingezet. De uitbesteding van
facilitaire diensten als schoonmaak, catering en beveiliging is intussen de gewoonste zaak van de
wereld. Daarnaast heeft de facilitaire organisatie een keur aan andere partners, subcontractors en
leveranciers tot haar beschikking. Ondanks hun externe positie maken deze partijen onderdeel uit
van de dienstverlening. (Corporate Facility Partners, 2010)

Integratie vastgoed, organisatie en techniek
De vanouds gescheiden vakdisciplines en organisaties worden geïntegreerd. Dit start in de top van
de organisatie van huisvesting en facilities, om naar beneden door de werken bij succesvolle
implementatie. Deze integratie maakt demand management en optimalisatie van inkoop en
overhead mogelijk. (Corporate Facility Partners, 2010)
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BIJLAGE VII BETEKENISVERLENING
Op basis van zintuiglijke waarnemingen interpreteren mensen de ruimtelijke omgeving en geven
haar betekenis. Belangrijke aspecten die de betekenisverlening beïnvloeden zijn de functionaliteit,
sociale functie, esthetiek en symboliek. Deze aspecten worden onderstaand beschreven.
2B2B

Functionele functie (Efficiency)
Een huisvestingsconcept heeft een belangrijke functionele functie, waarbij verschillende
eigenschappen, zoals kleur en temperatuur, invloed kunnen hebben op de prestaties van een
organisatie (Mobach, 2010). Eén van de meest kritische schakels in het ontwikkelen van een
huisvestingsconcept is de positionering van de diverse functies in een ruimte. Het ruimtelijk
ordenen van functies wordt ook wel ‘zoneren’ genoemd. Zonering kan in sterke mate bijdragen
aan de effectiviteit van de werkomgeving. Negatief gesteld kan zonering, als er onjuiste keuzes zijn
gemaakt, een belangrijke hindernis vormen voor het functioneren van een organisatie. Leidende
principes voor de zonering worden ontleend aan de (huisvesting)ambities. Als samenwerking
verbeterd moet worden, dan worden functies die elkaar versterken samengebracht en worden
functies die botsen van elkaar gescheiden. Aan de hand van (huisvesting)ambities, een analyse en
gemaakte cruciale keuzes kan een huisvestingsconcept uitgewerkt worden (van Meel, Martens,
Hofkamp, Jonker en Zeegers, 2007).
Sociale functie (Effectiviteit)
Naast een functionele functie heeft een huisvestingsconcept een sociale functie. De fysieke
omgeving wordt gebruikt om macht en status uit te drukken. Voor het intermenselijk contact zijn
indeling, onderlinge afstand, vitalisering, drukte en privacy van invloed (Mobach, 2010).
Esthetische functie
De esthetiek van de ruimtelijke omgeving heeft macht over de mens. Het samenspel van materiaal,
vorm, licht, kleur, geur en geluid kan mensen verrukken. De verhouding tussen functie en vorm, de
flexibiliteit en de duurzaamheid zijn van invloed op de bruikbaarheid van de ruimtelijke omgeving
voor organisaties. Bovendien heeft esthetiek een relatie met de functie. Mooie dingen maakt
mensen blij en daarmee creatiever in het vinden van alternatieve oplossingen en meer tolerant
voor kleine problemen (Norman, 2004).
Symbolische functie (Expressie)
Naast Efficiëntie en Effectiviteit is er de derde E van Expressie. Een huisvestingsconcept kan mede
ingezet worden als marketinginstrument om de kernwaarden van een organisatie tot uitdrukking
te brengen en de corporate identity te communiceren naar klanten en het publiek. De corporate
identity is te beschrijven als de verzameling eigenschappen die een organisatie herkenbaar maakt
en onderscheidt van andere organisaties. Om de juiste boodschap uit te dragen, dient het
huisvestingsconcept afgestemd te worden op het beeld dat de organisatie bij haar doelgroepen wil
creëren. De manier waarop de corporate identity wordt uitgedragen naar de buitenwereld is van
invloed op het corporate image. Dat is het beeld dat mensen hebben van de organisatie (van Loon,
van der Voordt en van Liebergen, 2006). Een aansprekend gebouw kan eveneens bijdragen aan het
overbrengen van kenmerkende eigenschappen. Hieronder vallen zowel zichtbare als minder
zichtbare aspecten van een gebouw. Camp (2003) spreekt in dit verband dan ook over gebouwen
met een ziel: een mooi gebouw kan de organisatie en mensen inspireren. De inrichting van een
gebouw geeft uitdrukking aan zwakheden, complexen en frustraties, maar ook aan ambities en
verlangens (Sudjic, 2005). Het gebouw fungeert daarmee ook als spiegel naar de ziel van en voor
het zelfbeeld van organisaties. Een gebouw kan organisatiewaarden, geloof en gevoel
communiceren (van Loon, van der Voordt en van Liebergen, 2006).
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BIJLAGE VIII: CHECKLIST DESKRESEARCH
aspecten

bevindingen

organisatiewaarde

Product/dienst
Missie en visie
Organisatiestructuur
Slagzin
Kernwaarden
Huisstijl en logo
Afnemers/klanten
Markt/branche
Bereikbaarheid
Certificering/prijzen
Vacature‐eisen
Medewerkeraanbod
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niveau van bewustzijn

BIJLAGE IX: INTERVIEWVRAGENLIJST
Organisatie:
Functie:
1.

Wat is de organisatiestructuur (aantal medewerkers, aantal fte, verschillende afdelingen,
verschillende organisatielagen)?
Voor de volgende vraag zijn hieronder 42 organisatiewaarden geformuleerd. Deze
organisatiewaarden zijn gebaseerd op het model van zeven Niveaus van Bewustzijn van R. Barrett.
Indien de gewenste organisatiewaarden hier niet tussen staan, kunt u dit aangegeven.

2.

Wat zijn volgens u de vijf belangrijkste organisatiewaarden binnen uw organisatie en wat verstaat
u onder deze organisatiewaarden (kunt u eventueel voorbeelden geven)?
Paars

Mondiale
maatschappelijke
verantwoordelijkheid
Dienstbaarheid aan de
mens
Gericht op toekomstige
generaties
Ethiek

Sociale
rechtvaardigheid
Vergevingsgezindheid
en compassie

Donkerblauw

Professionaliteit
Kwaliteit/uitmuntendh
eid
Bureaucratie

Competitief/
concurrerend
Proces‐ en
systeemgericht

Groen

Strategische allianties
en partnerships

Creativiteit, originaliteit
en eigenzinnigheid

Continue leren en
verbeteren

Medewerker‐
tevredenheid
Maatschappelijke
betrokkenheid en
betrouwbaarheid
Milieubewustzijn

Integriteit/eerlijkheid

Innovatie

Gedeelde visie en
waarden

Flexibiliteit en
dynamisch

Interne betrokkenheid,
loyaliteit en
samenwerking
Openheid

Doel‐ en
missiegerichtheid

Mentorschap/
leiderschapsontwikkeli
ng
Transparantie

Geel
Productiviteit en
efficiency

Lichtblauw

Oranje
Goede
relatie/communicatie
tussen medewerkers,
klanten en leveranciers
Onderlinge
beïnvloeding
Saamhorigheid en
solidariteit
Conflictoplossing

Respect
Klantgerichtheid
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Enthousiasme/passie
Rood
Winstgevendheid

Financiële
stabiliteit/zekerheid
Starheid
Veiligheid en
gezondheid
medewerkers
Beheersing/behoudend
heid
Soberheid/degelijkheid

Teamgeest

Initiatief/
verantwoordelijkheid

3.

Tijdens onze deskresearch zijn we deze organisatiewaarden tegengekomen (benoemen). Komt dit
overeen met het beeld dat u van de organisatie heeft en waar baseert u dit op?

4.

Wat is de corporate identity en het gewenste imago van uw organisatie, op welke manier probeert
uw organisatie dit extern uit te dragen en hoe komt dit terug in de huisvesting?

5.

Wat was de aanleiding voor de verhuizing/herhuisvesting en wat voor (bewuste) verandering wilde
uw organisatie door maken (bijvoorbeeld cultuurverandering)?

6.

Kunt u een korte beschrijving geven van het huisvestingsconcept en uitleggen waarom is gekozen
voor het huidige huisvestingsconcept?

7.

Waarom is bij verhuizing gekozen voor de huidige locatie?

8.

Welke veranderstrategie is gehanteerd bij de verhuizing/herhuisvesting?

9.

Was deze veranderstrategie afgestemd op de organisatiewaarden en was er weerstand onder de
medewerkers? Zo ja, waarom?

10. Wat waren de huisvestingsambities bij het realiseren van het huidige huisvestingsconcept en wat
verstaat u hieronder?
11. Hoe zijn de organisatiewaarden/kernwaarden toegepast op het huidige huisvestingsconcept?
12. Vindt u dat uw organisatie de huisvestingsambities heeft gerealiseerd en zou u in de toekomst
dezelfde keuzes maken met betrekking tot het gerealiseerde huisvestingsconcept?
13. Welke (bewuste) keuzes zijn gemaakt met betrekking tot de voorzieningen (centraal/decentraal,
archief/papier/digitaal, ICT, beveiliging, schoonmaak en catering) en waarom?
14. Is bij de realisatie van het huisvestingsconcept rekening gehouden met de verschillende
gebruikersprofielen van de medewerkers? Zo ja, op welke manier?
15. Heeft het nieuwe huisvestingsconcept invloed gehad op de organisatiewaarden en het gedrag van
de medewerkers (meer openheid en samenwerking bijvoorbeeld)?
16. Is er sprake van keuzevrijheid onder de medewerkers met betrekking tot het gebruik van het
huisvestingsconcept en waarom (onder andere individuele regeling)?
17. Welke gedragsregels en normen worden gehanteerd binnen uw organisatie en wat is de
redenering hierachter (bijvoorbeeld clean desk policy, muziek, eten, etc)?
18. Hebt u een plattegrond van het huidige huisvestingsconcept voor ons?
19. Mogen wij tijdens de observatie enkele foto’s maken van het huisvestingsconcept?
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BIJLAGE X: VRAGENLIJST MONDELINGE ENQUETE
Organisatie:
Functie:
Activiteiten: bureauwerk/documenten verzorgen en archiveren/telefoneren/intern
overleg/gesprekken met werkgevers/gesprekken met klanten/groepsbijeenkomsten met
klanten/buiten kantoor
Plaats van werken: Basiskantoor of telewerkplek: satellietkantoor/business
center/hotelkamer/gastwerkplek/thuiswerkplek/gelegeheidswerkplek/instant werkplek
Gebruik van de werkplek: Persoonlijke werkplek/gedeelde werkplek/non‐territoriale werkplek
Percentage aanwezigheid:
Type werkplek Open werkplek/stiltewerkplek/teamkamer/stawerkplek/ontmoeting‐ en
vergaderruimte/zitje/koffiehoek/leestafel/ontvangstplek
1.

Wat verstaat u onder organisatiewaarden?

2.

Zijn er vaste rituelen, symbolen en iconen binnen uw organisatie en zo ja, welke zijn dit?
Voor de volgende vraag zijn hieronder 42 organisatiewaarden geformuleerd. Deze
organisatiewaarden zijn gebaseerd op het model van zeven Niveaus van Bewustzijn van R. Barrett.
Indien de gewenste organisatiewaarden hier niet tussen staan, kunt u dit aangegeven.

3.

Wat zijn volgens u de vijf belangrijkste organisatiewaarden binnen uw organisatie en wat verstaat
u onder deze organisatiewaarden (kunt u eventueel voorbeelden geven)?

Paars
Mondiale
maatschappelijke
verantwoordelijkheid
Dienstbaarheid aan de
mens
Gericht op toekomstige
generaties
Ethiek

Sociale rechtvaardigheid
Vergevingsgezindheid en
compassie
Geel
Productiviteit en
efficiency

Professionaliteit

Donkerblauw

Lichtblauw

Groen

Strategische allianties en
partnerships

Creativiteit, originaliteit
en eigenzinnigheid

Continue leren en
verbeteren

Medewerker‐
tevredenheid
Maatschappelijke
betrokkenheid en
betrouwbaarheid
Milieubewustzijn

Integriteit/eerlijkheid

Innovatie

Gedeelde visie en
waarden

Flexibiliteit en dynamisch

Interne betrokkenheid,
loyaliteit en
samenwerking
Openheid

Doel‐ en
missiegerichtheid

Mentorschap/
leiderschapsontwikkeling
transparantie

Enthousiasme/passie

Oranje
Goede
relatie/communicatie
tussen medewerkers,
klanten en leveranciers
Onderlinge beïnvloeding

Rood
Winstgevendheid

Financiële
stabiliteit/zekerheid
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Teamgeest
Initiatief/
verantwoordelijkheid

Kwaliteit/
uitmuntendheid
Bureaucratie

Saamhorigheid en
solidariteit
Conflictoplossing

Competitief/
concurrerend
Proces‐ en
systeemgericht

Respect

4.

Klantgerichtheid

Starheid
Veiligheid en gezondheid
medewerkers
Beheersing/
behoudendheid
Soberheid/degelijkheid

Kunt u aangeven in welke mate de volgende begrippen van toepassing zijn op het
huisvestingsconcept?
Luxueus
Sober
Gesloten
Open
Voorzichtig
Gedurfd
Amateuristisch
Professioneel
Solistisch
Clubhuisgevoel
Conformistisch
Eigenzinnig
Conformistisch houdt in dat men zich aanpast aan een geldend gebruik
Gewoon
Bijzonder
Flexibel
Star/ stijf
Behoudend/ conservatief
Vooruitstrevend
Intern gericht
Klantgericht
Milieuonvriendelijk
Milieuvriendelijk
Hiërarchisch
Plat
Formeel
Informeel
Statisch
Dynamisch
Representatief
Casual
Controle op aanwezigheid
Controle op output
Mensgericht
Kapitaalgericht

5.

Vindt u dat bij de realisatie van het huidige huisvestingsconcept rekening is gehouden met de
organisatiewaarden en waarom vindt u dat?

6.

Wij hebben door middel van deskresearch de volgende organisatiewaarden geassocieerd met het
huisvestingsconcept (benoemen). Kunt u zich hierin vinden en waarom wel/niet?
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Hieronder volgen negen afbeeldingen van auto’s. Aan de hand van deze afbeelding kunt u
aangeven welke auto u associeert met uw organisatie. Indien er geen geschikte auto tussen zit,
kunt u deze zelf aangeven.
7.

Welke auto associeert u het meest met uw organisatie en waarom?

Bedankt voor uw medewerking! Indien u benieuwd bent naar de onderzoeksresultaten, kunt u uw
e‐mailadres aan ons doorgeven. Wij e‐mailen u dan de case met onderzoeksresultaten van uw
organisatie.
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BIJLAGE XI: CKECKLIST OBSERVATIE
Aandachts‐
punten
Faciliteiten

Specificatie

Opties

wel/niet aanwezig
balie/bar/werkplek
lounge/wachtkamer/zitje
/(lees)tafel
Ontvangstruimte gedeeld/eigen
ontvangsruimte
centraal/decentraal
formeel/informeel
open/gesloten
wel/niet aanwezig
Reproruimte
centraal/decentraal
wel/niet aanwezig
gedeeld/eigen
restaurant/bar/keuken
Kantine/catering wel/geen pantry
klein/middelgroot/groot
luxe/gemiddeld/sober
open/gesloten
in eigen
Schoonmaak en beheer/uitbesteed
onderhoud
slechte/matige/goede
kwaliteit
wel/niet aanwezig
gedeeld/eigen/openbare
Parkeerplaats parkeerfaciliteit
wel/niet
functiegerelateerd
wel/niet aanwezig
Archief
centraal/decentraal
papieren/digitaal
wel/niet aanwezig
Rookplek
gedeeld/eigen rookplek
centraal/decentraal
wel/niet aanwezig
in eigen
beheer/uitbesteed
centraal/decentraal
Beveiliging
elektronisch/fysiek/mech
anisch/ toegangspoorten
eigen/gedeeld
zichtbaar/onzichtbaar
in eigen
ICT
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Toelichting

Organisatiewaarde Kleuren

beheer/uitbesteed
wel/geen draagbare
apparatuur
wel/geen
conferencecalling
wel/geen draadloze ICT
voorzieningen
klein/middelgroot/groot
Overlegruimten luxe/gemiddeld/sober
open/gesloten
open/gesloten
wel/matig/niet gastvrij
beperkte/voldoende/alle
tijd
Gedrag
wel/niet georganiseerd
medewerkers
geinteresseerd/redelijk/
niet geinteresseerd

Overleg‐
mogelijkheden

Huisvestings‐
concept

Place

Space

zakelijke/vriendschappelij
ke omgang
wel/niet gezamelijk
lunchen
wel/niet verjaardagen
vieren
wel/niet eten op de
werkplek
wel/geen muziek
wel/geen personificatie
van kantoren
wel/geen clean desk
policy
wel/geen
kledingvoorschriften
geschreven/ongeschreve
n regels
wel/geen verschil
afdelingen
basiskantoor/satelietkant
oor/business center en
hotelkantoor/gastwerkple
k/thuiswerkplek/gelegen
heidswerkplek of instant
werkplek
grote/kleine onderlinge
afstand
wel/geen privacy
druk/rustig
kamerkantoor,
groepskantoren,
kantoortuin,
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combikantoor,
kloosterkantoor
persoonlijk/gedeeld/non‐
territoriaal
open werkplekken/stilte
Type werkplekken werkplekken/teamkamer
s/ stawerkplekken
laag/gemiddeld/hoog
Bezetting
werkplekken
formele/informele
kleding
wel/geen toepassing
huisstijl
Symbolen
wel/geen toepassing logo
wel/geen kenmerken van
status
wel/geen attributen
Use

Materiaal‐
eigenschappen
en interieur

Plafond

Wanden

Vloer

Belichting

Meubilair

Kleurgebruik

Esthetiek

vast/systeemplafond
hoog/gemiddeld/laag
glas, hout, stof, kunststof,
metaal, beton
wel/semi/niet flexibel
glazen/beton/anders
veel/matig/weinig
wel/geen muurdecoratie
glas, hout, stof, kunststof,
metaal, beton
veel/weinig ramen
tl‐
verlichting/designerlamp
en/ spotjes
bewegingssensor/lichtsen
sor/ aan‐uitknop
veel/weinig belichting
wel/geen zonnewering
glas, hout, stof, kunststof,
metaal
wel/beperkte/geen
diversiteit
wel/geen planten
minimalistisch/opvallend/
kleurrijk/invloedrijk
wel/matig/geen
samenspel van
materialen, vorm, licht,
kleur, geur, geluid
wel/matige/geen goede
afwerking
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Bereikbaarheid

Omgeving/locati
eeigenschappen
Afstanden

Overig

wel/matige/geen goede
uitstraling
goede/matige/slechte
bereikbaarheid per
openbaar vervoer
Goede/matige/slechte
bereikbaarheid per auto
Goede/matige/slechte
bereikbaarheid per fiets
of te voet
kleine/grote afstand tot
klanten
kleine/grote afstand tot
woongebieden en
voorzieningen
kleine/grote afstand tot
natuur
wel/geen geluidsoverlast
wel/geen stank
wel/geen drukte
wel/geen affreuze
context

Overig
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BIJLAGE XII W AARDENMODEL
‐
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BIJLAGE XIII SCENARIO’S VERVOLGONDERZOEK
FACILITAIRE ONDERWIJS
Scenario 1: Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de minor Real Estate & Housing
Een geschikte onderzoeksgroep voor het in paragraaf 7.3 beschreven vervolgonderzoek vormen de
vierdejaars studenten van de minor Real Estate & Housing (gecoördineerd door de opleiding
Facility Management – Hogeschool Rotterdam). Deze groep studenten heeft al drie jaar les in het
vakgebied en is afkomstig van verschillende opleidingen (voornamelijk Facility Management,
Vastgoed en Makelaardij en Bouwkunde) en beschikt daarom over een breed aanbod van kennis.
De studenten die de minor volgen (er wordt uitgegaan van 40‐50 studenten per jaar) voeren het
vervolgonderzoek in duo’s uit als onderdeel van één van de modules. Ieder duo onderzoekt een
organisatie binnen tien weken (een kwartaal). Op deze manier worden er 20‐25 organisaties per
jaar onderzocht. De conclusies van het vervolgonderzoek binnen de organisaties worden op
eenduidige wijze geïnventariseerd, zodat ze door een projectgroep met elkaar vergeleken en
geanalyseerd kunnen worden. Deze projectgroep kan bestaan uit studenten en docenten van de
Hogeschool Rotterdam, medewerkers van het CfPB en/of studenten van een wetenschappelijke
opleiding. Wanneer de analyse is voltooid, worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd aan de
onderzoeksgroep en de betrokken organisaties.
Dit scenario heeft een aantal nadelen:
‐ Het vervolgonderzoek zal voornamelijk plaatsvinden in de Randstad/Zuid‐Holland,
omdat dit het woon‐ en leefgebied is van de onderzoeksgroep. Dit kan opgelost worden
door de studenten in te delen in regio’s. Hierdoor zal protest ontstaan onder de
studenten die in een verre regio zijn ingedeeld.
‐ Er wordt een relatief klein aantal organisaties per jaar onderzocht, waardoor het
vervolgonderzoek erg lang gaat duren. De onderzoeksresultaten worden hierdoor in de
loop van de jaren beïnvloed door trends en ontwikkelingen, waardoor vergelijking van
de onderzoekresultaten moeilijk is.
Scenario 2: Het onderzoek wordt uitgevoerd door facilitaire opleidingen in Nederland
Door een samenwerkingsverband van alle facilitaire opleidingen in Nederland kan er grootschalig
vervolgonderzoek naar de relatie tussen organisatiewaarden, huisvestingsambities en
huisvestingsconcepten uitgevoerd worden. De studenten voeren het onderzoek in duo’s uit als
landelijk project. Ieder duo onderzoekt een organisatie binnen een kwartaal (+/‐ tien weken). Het
aantal studenten Facility Management per jaar in Nederland wordt geschat op 750 studenten* (10
opleidingen, gemiddeld 75 studenten per opleiding, per jaar). Op basis van deze schatting kan
gesteld worden dat er 375 organisaties (verspreid over Nederland)per jaar onderzocht kunnen
worden. De conclusies van het onderzoek binnen de organisaties worden per school op eenduidige
wijze geïnventariseerd, zodat ze door een projectgroep met elkaar vergeleken en geanalyseerd
kunnen worden. Deze projectgroepen kunnen bestaan uit studenten en docenten van de
desbetreffende opleiding, medewerkers van het CfPB en/of studenten van een wetenschappelijke
opleiding. Wanneer de analyse per opleiding is voltooid en is gepresenteerd, worden de
onderzoeksresultaten landelijk geanalyseerd en vergeleken. Deze analyse kan uitgevoerd worden
door wetenschappelijke studenten en/of een onderzoeksgroep van het CfPB. De resultaten van het
onderzoek kunnen jaarlijks worden gepresenteerd aan de landelijke onderzoeksgroep. Kosten
hiervoor kunnen eventueel gedekt worden door sponsoren of door de verschillende
onderwijsinstellingen. Op deze manier kunnen de studenten van de verschillende opleidingen
kennis maken met elkaar. Opleidingen kunnen op deze manier kennis uitwisselen. Dit scenario kan
een aantal jaren achter elkaar uitgevoerd worden, zodat er een groot aantal organisatie is
onderzocht.
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Dit scenario heeft een aantal nadelen:
‐ Het onderzoek is groot en er zijn veel verschillende onderzoekduo’s bij betrokken. Dit
zorgt ervoor dat het lastig is om eenduidige onderzoeksresultaten te creëren.
Eenduidige onderzoeksresultaten kunnen gerealiseerd worden door strikte kaders op te
stellen waarin het onderzoek wordt uitgevoerd, de ontwikkelde tools uit bijlage I en III
kunnen hierbij helpen.
‐ De analyse van alle onderzoeksresultaten neemt enorm veel tijd in beslag. Er moet en
projectteam worden opgezet die de landelijke resultaten kan verwerken.
*Schatting op basis van het aantal studenten in het vierde jaar van de opleiding Facility
Management aan de Hogeschool Rotterdam.
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