Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Kenniscentrum Center for People and Buildings
2 7 1 9 8 7 7 7

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Van der Burghweg 1
0 1 5 2 7 8 1 2 7 1

E-mailadres

info@cfpb.nl

Website (*)

www.cfpb.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 0 6 5 5 2 6 3

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Nederland
5 , 2
0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

H. de Jonge

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

G.J.H. Brentjens

Algemeen bestuurslid

M.H. Arkesteijn

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

1. Het bevorderen van multidisciplinair onderzoek, productontwikkeling en
kennisoverdracht op het gebied van de relatie tussen mensen, werk en de
werkomgeving, in het bijzonder de productiemiddelen en specifiek het vastgoed.
2. Het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking tussen de leerstoelen van
verschillende universiteiten onderling en de beroepspraktijk voorzover het de in lid 1
beschreven aandachtsgebieden betreft.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Het CfPB ontwikkelt en deelt kennis rondom de samenhang tussen mens, werk en
werkomgeving. Daarbij gaat het zowel om generieke als case-georiënteerde
kennisontwikkeling voor en bij kantoorhoudende organisaties die een eigen
huisvestingsvraag hebben. De opgedane kennis wordt zowel in case-georiënteerd
onderzoek ingebracht als verspreid voor algemene kennisdeling in publicaties of
tijdens symposia en andere kennisdeel-evenementen. De doelgroep zijn zowel
beslissers, beleidsmakers als mensen die in de dagelijkse werkpraktijk te maken
hebben met huisvestingsvraagstukken en werkomgevingen.
Een tweede doelgroep zijn studenten die opgeleid worden in het werkveld. CfPB houdt
kennissessies, deelt kennis met studenten en begeleid (desgewenst) afstudeerders of
studenten die groepsgewijs onderzoek doen in het werkveld mens, werk en
werkomgeving.
Naast kennisontwikkeling en kennisdeling, richt het CfPB zich op agendering van
thema’s die het werkveld van mens, werk en werkomgeving raken om zo nieuwe
kennisontwikkeling op gang te brengen. De activiteiten vinden in alle maanden van het
jaar plaats (sinds de oprichting in 2001). De activiteiten en ontwikkelde en te delen
kennis dragen altijd bij aan de missie: ‘een goede werkomgeving voor iedereen’.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten komen uit bijdragen van verschillende organisaties. Dit varieert van (meer)
jaarlijkse bijdragen tot bijdragen voor specifieke onderzoeken en projecten. Daarnaast
is er een vijfjarige subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK). Een groot deel van de activiteiten op gebied van kennis
delen worden uit eigen middelen gefinancierd. Het gaat dan om presentaties,
publicaties voor het werkveld en alle activiteiten voor en met studenten.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

De inkomsten worden besteed aan het opzetten, voorbereiden en uitvoeren van
onderzoeken, het delen van kennis op diverse manieren en kennisinbreng in het
werkveld, inclusief agendering van actuele vraagstukken.
Er wordt een klein vermogen opgebouwd op een spaarrekening ter hoogte van
maximaal zes maanden kosten voor vaste lasten.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het statutaire bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen onkostenvergoeding. De
organisatie heeft eigen arbeidsvoorwaarden die wettelijke regelingen volgen. De
werknemers worden betaald volgens een eigen salarisregeling die is vastgesteld bij de
arbeidsvoorwaarden. Naast de wettelijke regelingen voor reiskosten en onkosten, zijn
er geen aanvullende financiële regelingen.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

In 2020 verrichtte CfPB samen met twee universiteiten en een adviesbureau een acht
maanden durend onderzoek naar de effecten van het verplichte thuis werken. In 2021
zijn de resultaten van dit onderzoek op diverse manieren gedeeld. Tevens wordt dit
onderzoek voortgezet door te kijken naar de gevolgen van het verplichte thuiswerken
voor zowel individu, teams als organisatie en de betekenis daarvan voor de
toekomstige werkomgeving van kantoorhoudende organisaties.
Naast dit grote generieke onderzoek bij 19 organisaties verricht het CfPB al sinds haar
oprichting verschillende onderzoeken naar werkplekbeleving, keuzes rondom de
werkomgeving en effecten van keuzes voor de organisatie bij diverse organisaties, met
name rijksoverheid en publieke diensten.
CfPB deelt haar kennis op congressen en symposia in het werkveld door het houden
van presentaties en indienen van papers. Daarnaast zijn in diverse media
onderzoekresultaten gedeeld door eigen publicaties, verspreiden van infographics of
het geven van interviews. Gedurende het jaar deelt CfPB haar kennis met studenten in
kennissessies, interviews en waar gewenst bij begeleiding van studentonderzoek of
afstudeerderonderzoek.
Daarnaast is er samenwerking met universiteiten en hogescholen voor het inzetten van
studenten in themagewijze of algemene kennisontwikkeling cq onderzoeken in het
werkveld en de praktijk.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

28.819

16.737

€

+

€

28.819

Voorraden

€

4.982

€

6.495

Vorderingen &
overlopende activa

€

76.675

€

120.381

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
16.737

€

+
€

319.705

+
€

643.123

446.581

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

671.942

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

134.392

€

73.089

Bestemmingsreserve

€

82.090

€

91.222

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€
€

+
€

€
561.466

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

360.460

463.318

Totaal

€

671.942

164.311

€
€

95.000

70.000

€

+
€

+
€

216.482

€

229.007

€

463.318

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

509.104

€

717.383

Subsidies van overheden

€

170.220

€

200.000

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

€
€

170.220

+

200.000

€
€

0

+

+
0

+

+

€

679.324

€

917.383

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

5.416

€

7.490

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

403

€

2.435

Personeelskosten

€

375.888

€

575.152

Huisvestingskosten

€

33.872

€

40.608

Afschrijvingen

€

7.170

€

7.973

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

204.404

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€
€

230.377

627.153

€

864.035

52.171

€

53.348

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Door de corona-crisis konden case-onderzoeken naar werkplekken bij organisaties,
normaliter een groot deel van de activiteiten, geen doorgang vinden. In verband
daarmee is besloten om de geplande uitbreiding van het personeelsbestand (na het
vertrek van enkele medewerkers eind 2019) op te schorten. In plaats van de
activiteiten op locatie is deels uit eigen middelen een forse investering gedaan in het –
tegen de achtergrond van de coronacrisis – bijzonder actuele en maatschappelijk
relevante thematische onderzoek We Werken Thuis. Door de flink lagere omzet dan in
2019 moest voor de periode maart t/m september een beroep gedaan worden op een
bijdrage vanuit de NOW-regeling. Eind 2020 kon toch nog een groot onderzoek
uitgevoerd worden voor een externe organisatie, waardoor een NOW-bijdrage voor het
laatste kwartaal niet meer nodig was. Door de coronacrisis kwamen ook andere kosten
dan de personeelskosten lager uit. Zo is er voor de huisvestingslasten door de
verhuurder een corona-reductie gegeven, en waren er ook bij diverse andere posten,
bijvoorbeeld het woon/werkverkeer, lagere kosten dan gebruikelijk.

Open

