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Rust en ruimte op de werkplek 

Iris de Been 
7 december 2011 

Regiobijeenkomst over Rust en Ruimte 
  



Drie centrale vragen 

1. Hoe belangrijk  zijn Rust en Ruimte op de werkvloer?  

2. Hoe verhouden Rust en Ruimte zich tot elkaar? 

3. Welke lessen zijn er uit Good Practices te leren? 
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Verantwoording: 
• Resultaten gebaseerd op toegepast onderzoek (ruim 70 cases) 
• Database met 12.000 respondenten 
• Aanvullende interviews, gesprekken en analyses 



Belang (1): Sterke invloed op productiviteit* 
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Ondersteuning van 
werkomgeving aan 

productiviteit 

Concentratiemogelijkheden 

Functionaliteit en 
comfort van de werkplek 

Hoeveelheid, diversiteit 
en functionaliteit van de 

ruimten 

Privacy 

*) Gemeten als tevredenheid over gepercipieerde arbeidsproductiviteit 



Belang (2): Beeldbepalend in de belangen -referentie 
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Onder de motorkap…   
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Hoevh., funct. en 
divers. van de 

ruimten

Indeling Gebouw

Ligging van de 
ruimten

Architectuur en 
uitstraling gebouw

Openheid en 
transparantie 

gebouw

Functionaliteit en 
comfort werkplek

Sfeer en uitstraling 
interieur

Mogelijkheden 
buiten kantoor

Inbreng ideeën

Organisatie

Inhoud en 
complexiteit van het 

werk

Binnenklimaat

Communicatie 
mogelijkheden

Concentratie 
mogelijkheden

Privacy Archief en opslag 
mogelijkheden

Dienstverlening en 
faciliteiten

ICT en 
ondersteunende 

diensten

B waarde: 0.1 tot 0.2
B waarde: ≥ 0.2

Bereikbaarheid

Verlichting

Akoestiek

gebouwkenmerken 

installatieconcept 

faciliteiten en ICT 

organisatie 



Gemiddelde (on)tevredenheid – Flexibel concept 
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Even inzoomen.. 

8 

Privacy & 
Concentratie 

Flexibel 
concept 

Traditioneel 
concept 



Flexibel: waarom ontevreden? 

Interviews: 
•Geluid van anderen  (overleg, telefoneren) 
•Omgevingsgeluiden (radio, beltonen, klimaatsystemen) 
•Visuele afleiding  (langslopende collega’s) 
 
•Gehoord en gezien worden 
• Eigen plek/personalisatie 
 
Literatuur: 
• Introversie vs. extraversie 
• Taakcomplexiteit (complex = gesloten,  
   simpel = open) 
• Personalisatie/territorium 
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Best practices (1) 
Staf Belastingtelefoon Utrecht 

10 



 
Staf Belastingtelefoon Utrecht 

“De werkomgeving is licht, rustig, ruimtelijk en open, zonder te open te zijn, 
en heeft een prettige, warme en huiselijke sfeer”. 
 
Er zijn voldoende concentratiemogelijkheden in de vorm van 
stiltewerkplekken, geluidswerende schotten tussen plekken en geluiddempende 
materialen (tapijt, kurk).  
 
Medewerkers die rustig willen werken (‘cijfertjes kant’) zoeken elkaar op, net als 
de medewerkers die meer interactie zoeken.  
 
Mix van werkplekken lijkt goed aan te sluiten bij de activiteiten van de 
medewerkers.  
 
Men is tevreden over het implementatieproces. 
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Best practices (2) 
Kadaster Rotterdam 
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Kadaster Rotterdam 

Er wordt relatief veel thuisgewerkt door de afdeling. Medewerkers zijn 
daarnaast veel ‘op pad’.  
 
Er zijn genoeg plekken aanwezig. Men heeft niet het gevoel dat de bezetting 
te hoog is. Er wordt weinig gebruik gemaakt van de concentratieplekken.  
 
Er is geluiddempend materiaal aangebracht op de kasten die in de open 
werkomgeving staan. Ook ligt er tapijt in de open werkomgeving.  
 
Pantry met huiskamertafel aanwezig en is afgescheiden v an open 
werkplekken. 
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Best practices (3) 
DSM Sittard (Sourcing) 
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DSM Sittard (Sourcing) 

Diversiteit aan werkplekken is aanwezig (open plekken, 
concentratieruimten, bibliotheken, informele hoeken). 
 
Pantry aanwezig en is redelijk afgesloten van de open werkplekken. 
 
Telefoneren doet men met head-sets. 
 
Men kiest ‘communicatiemogelijkheden’ (52%) vaker als belangrijk 
aspect dan ‘concentratiemogelijkheden’ (28%). Dit geldt ook voor de vorige 
twee best practices! 
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Samenvatting en op weg naar nieuwe inzichten…. 

Binnenkort wordt Acapella geëvalueerd.  
 
Vraag: 
Hebben de bijzondere akoestische maatregelen invloed op de 
beleving? 
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Drie tips om morgen mee aan de slag te gaan: 
 
1. Diversiteit van werkplekken, afstemming op activiteiten 
2. Balans tussen openheid en afscherming in 

werkomgeving  
3. Aanbrengen akoestische materialen 

 
 



Informatie 
 
Iris de Been 
015-2786261 
info@cfpb.nl 
www.cfpb.nl 



Gemiddelde (on)tevredenheid – Traditioneel concept 
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ONTEVREDENHEID FLEXIBEL 
Gemiddeld B/SCD Kadaster R'dam DSM Sittard 

Privacy   43% 17% 27% 33% 
Concentratiemogelijkheden  40% 9% 20% 20% 
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Gemiddelde (on)tevredenheid 
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