
Hoe kunt u profiteren van het model Prestatieverbetering door uw 
kantoor?  
 
Er zijn 3 varianten om het model in uw situatie of voor uw belang in te zetten: 

1. Quick Scan; 
2. Full Scan; 
3. Total Scan;  

 
Wat zit er in de verschillende scans 
Varianten Quick Scan Full Scan Total Scan 
Resultaat met accent op: Rekenen en lichte 

argumentatie 
Rekenen en 
uitgebreide 

argumentatie** 

Rekenen, 
argumentatie**  

en effectmetingen 
Intakegesprek ✔ ✔ ✔ 
Gebouwopname NEN 8021 ✔ ✔ ✔ 
Rekenmodel ✔ ✔ ✔ 
Mens ✔ ✔ ✔ 
Organisatie ✔ ✔ ✔ 
Fysische meting binnenmilieu  ✔ ✔ 
Arbeidsproductiviteit (incl. 
benchmark) 

 ✔ ✔ 

Strategisch thema naar keuze   ✔ 
Voor- en effectmeting   ✔ 
Rapportage & presentatie ✔ ✔ ✔ 
Subsidietraject   ✔ 
    
Kosten* in € excl. BTW Ca. 10K Ca. 15-25K Ca. 40K 

 
*Per situatie zal een onderzoeksplan/ offerte worden opgesteld; de bedragen zijn indicatief. 
** De argumentatie bevat een management-agenda om de kans op succes na implementatie te vergroten. 
 
Quick Scan 
Onderstaand zijn de onderzoekstappen voor de Quick Scan weergegeven. 
 
Onderzoekstappen 
Intakegesprek 
Gebouwopname NEN 8021 
Toepassen rekenmodel 
Opstellen (situationeel) van gestandaardiseerde vragenlijst binnenmilieu, mens en 
organisatie 
Uitzetten enquêtes 
Eindrapportage Concept Business case en presentatie 
 
 
Full Scan 
Onderstaand zijn de onderzoekstappen voor de Full Scan weergegeven. 
 



Onderzoekstappen 
Intakegesprek 
Gebouwopname NEN 8021 
Toepassen rekenmodel 
Opstellen (situationeel) van aanvullingen gestandaardiseerde vragenlijst 
binnenmilieu, mens, organisatie en arbeidsproductiviteit* 
Uitzetten enquêtes 
Uitwerken enquête en 2 interviews 
Fysische meting binnenmilieu 
Eindrapportage Concept Business case en presentatie van conclusies een 
aanbevelingen  
*) o.a. inzet WODI en zelf ingeschatte arbeidsproductiviteit  
 
 
Total scan 
Onderstaand zijn de onderzoekstappen voor de Total Scan weergegeven. 
 
Onderzoekstappen 
Intakegesprek 
Subsidietraject is bedoeld om innovatie-subsidies te verkrijgen  
Gebouwopname NEN 8021 
Toepassen rekenmodel 
Opstellen (situationele) van vragenlijst voormeting binnenmilieu, mens, organisatie 
en  arbeidsproductiviteit* 
Uitzetten enquêtes voormeting 
Fysische meting binnenmilieu voormeting 
Strategisch thema 
Groepsinterviews (per 3 interviews: voorbereiding, organisatie, interview en analyse)  
Tussenrapportage en presentatie 
Opstellen vragenlijst nameting binnenmilieu, mens, organisatie en 
arbeidsproductiviteit* 
Uitzetten enquêtes nameting 
Fysische meting binnenmilieu nameting 
Groepsinterviews (per 3 interviews: voorbereiding, organisatie, interview en analyse) 
Eindrapportage en presentatie 
Subsidietraject 
*) o.a. inzet WODI en zelf ingeschatte arbeidsproductiviteit 
 
Informatie voor een offerte  
Wilt u  meer weten of een offerte aanvragen, neem dan gerust contact op met Bartele Hoekstra of Wim 
Pullen van het CfPB.  
 
Onderzoek en Onderzoeksteams 
Het CfPB stelt situationeel onderzoeksteams samen. We werken daarin samen met bureau Valstar Simonis, 
TUEindhoven, TUDelft, Antwerpen Management School. 
 
De onderzoeksresultaten worden (geanonimiseerd) ingezet bij grootschalig wetenschappelijk onderzoek. 
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