
Om inzicht te hebben in de verschillende kan-
toorconcepten volgt hier eerst een korte in-
troductie. Daarbij worden de voor- en nadelen 
voor ‘gewone gebruikers’ vermeld. Vervolgens 
wordt ingegaan op de ervaringen van slecht-
zienden op kantoor.

Kantoorconcepten
In Nederland komen momenteel drie kantoor-
concepten het meeste voor: cellenkantoren, 
combikantoren en flexibele kantoren. Cellen-
kantoren zijn relatief kleine ruimten, waar één 
tot drie mensen hun eigen en vaste werkplek 
hebben. De ruimten worden afgesloten door 
een deur. Het klimaat (verwarming, ventilatie, 
zonwering) en verlichting kunnen vaak per ka-
mer ingesteld worden.

Combikantoren hebben een meer open en 
transparant karakter, met veel open en half-open 
werkplekken. Er zijn aparte ruimten voor in-
dividueel en geconcentreerd werken, en voor 
telefoneren en overleggen. De medewerkers in 
dit kantoortype hebben ook een vaste werk-
plek. Het klimaat en de verlichting zijn in open 
ruimten vaak centraal geregeld. In de gesloten 
ruimten kunnen gebruikers zelf het klimaat en 
de verlichting voor deze ruimte instellen.

Flexibele kantoren hebben eenzelfde soort in-
deling als combikantoren, met het verschil dat 

de werkplekken gedeeld worden met diverse 
collega’s. Het zogenoemde ‘activiteitgerela-
teerd werken’ (AGH). Voor iedere activiteit kiest 
de medewerker een geschikte werkplek en als 
hij of zij de werkplek voor een langere tijd ver-
laat, dient deze leeg achtergelaten te worden 
(clean desk).

Tevredenheid met de werkomgeving
Uit onderzoek van het CfPB blijkt dat mede-
werkers op tal van aspecten meer tevreden zijn 
met cellenkantoren dan met combi- en flexi-
bele kantoren. Vooral als het om concentratie 
en privacy gaat zijn de cellenkantoren veruit 
favoriet. Ook scoren de cellenkantoren beter op 

Een prettige werkplek
Het hebben van een prettige werkplek is voor blinden en slechtzienden niet 

de normaalste zaak van de wereld. Tot voor kort werd die werkplek al dan 

niet naar wens ingericht. Maar door de Participatiewet is de werkgever per  

1 januari 2015 wettelijk verplicht de werkplek voor iemand met een beperking 

zo optimaal mogelijk in te richten. Voor het verrichten van werkzaamheden zijn 

er al veel ondersteunende attributen, maar wat is nou een prettige werkplek? 

Wat vinden blinden en slechtzienden prettig op kantoor? Op 17 januari 

jongstleden ging het CfPB tijdens het evenement ’Ziende(r)ogen werkt’ met 

de bezoekers over de voor- en nadelen van verschillende kantoorconcepten 

voor slechtzienden in gesprek.
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klimaat, omdat per ruimte de temperatuur door de me-
dewerkers zelf kan worden geregeld.
Over de mogelijkheden voor communicatie zijn mensen 
in cellenkantoren juist minder tevreden. In open kanto-
ren zien we iets opmerkelijks wat betreft de communi-
catie: er is vaak meer communicatie dan in cellenkanto-
ren, maar mensen missen de persoonlijke gesprekken. 
Als de gesprekken over werk gaan is het meeluisteren 
van collega’s geen probleem, maar het delen van per-
soonlijk lief en leed gebeurt niet snel in open concepten. 
In flexibele kantoren neemt de communicatie tussen 
afdelingen vaak toe. Mensen komen vaker per toeval 
mensen van andere afdelingen tegen en raken hiermee 
in gesprek. Maar de communicatie binnen teams wordt 
vaak weer minder. Je zit niet meer altijd naast je directe 
collega’s, waardoor je deze minder spreekt.
Wat betreft de uitstraling van de werkomgeving zijn 
mensen in combi- en flexibele kantoren ook meer te-
vreden dan in cellenkantoren.
Een speciaal type flexibel kantoor, waar de gebruikers 
erg tevreden over blijken te zijn, is het Salonkantoor. De 
inrichting van dit kantoor is gebaseerd op oude land-
huizen, waar je van de ene naar de andere salonruimte 
loopt. De ruimte in deze kantoren wordt erg efficiënt 
gebruikt doordat ze, net als deze landhuizen, geen gan-
gen hebben.

Is de voorkeur voor de verschillende kantoorconcep-
ten voor blinden en slechtzienden hetzelfde als die van 
werknemers die niet blind of slechtziend zijn? Onder-
zoekers van het CfPB gingen hierover in gesprek met 
deelnemers aan ’Ziende(r)ogen werkt’.

Kantoren voor blinden en slechtzienden
De mensen die het CfPB sprak tijdens ’Ziende(r)ogen 
werkt’ hadden veelal dezelfde voorkeuren als respon-
denten uit andere CfPB-onderzoeken waar mensen 
zonder slechtziend- of blindheid aan deelnamen. Alge-
meen wordt aangegeven dat het vervelend is als mensen 
achter je mee kunnen kijken naar je werk en er moeten 
ruimten zijn waar men kan ongestoord kan overleggen 
(communicatie) en men zich kan concentreren. Maar er 
kwam ook een aantal aandachtspunten naar voren die 
specifiek voor blinden en slechtzienden gelden.

Voor blinden en slechtzienden is er op de werkplek meer 
maatwerk nodig. Bijvoorbeeld door het gebruik van be-
paalde hulpmiddelen, maar ook waar het gaat om de 
werkplek te kunnen verlichten dan wel te verduisteren. 
Ook kan het van belang zijn dat een werkplek meer af-
gezonderd wordt, bijvoorbeeld om te kunnen werken 
met spraaksoftware.
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Hoe kan dit maatwerk nu in een flexibel kantoorcon-
cept worden ingepast? Kunnen mensen die extra on-
dersteuning op de werkplek nodig hebben wel flexibel 
werken? Of is een eigen, vaste werkplek nodig? Som-
mige mensen met een beperking werken graag in een 
flexibel kantoorconcept, terwijl anderen liever een vaste 
werkplek hebben. Dit is sterk afhankelijk van het soort 
werkzaamheden dat moeten worden verricht en van de 
persoonlijke voorkeur van de medewerker. In het Salon-
kantoorconcept zagen de slechtzienden een grote kans 
om mensen met een beperking mee te laten doen in het 
flexibele concept. Je kan er dan zelf voor kiezen om, in 
de buurt van collega’s, een rustig plekje uit te zoeken. In 
een meer open kantoor is dit minder makkelijk.

Voor blinden en slechtzienden is geluid erg belangrijk. 
Waar architecten het vaak hebben over zichtlijnen, zijn 
voor deze doelgroep ‘geluidslijnen’ essentieel. Hierdoor 
kunnen ze zich oriënteren en horen waar collega’s zitten.

Een nadeel van het openkantoorconcept is volgens 
slechtzienden het risico om ergens tegenaan te lopen. 
Glazen wanden loodrecht op wandelroutes zijn lastig en 
ook kasten die in de open omgeving staan moeten vol-
doende volume hebben om op te vallen.

Voor het cellenkantoor vonden slechtzienden vooral de 
voorspelbaarheid van een vaste kamer en een vaste op-
stelling een voordeel. Het is goed voor de oriëntatie, je 
weet wat de afstanden zijn en kunt mensen makke-
lijk vinden als je weet waar ze zitten. Dit laatste wordt 
ook meteen als een nadeel gezien: als je niet weet waar 
mensen zitten, is het lastig om ze te vinden. Ook geven 
cellenkantoren minder saamhorigheidsgevoel doordat 
iedereen in kleinere ruimten zit.

Onderzoek/het vervolg
In dit artikel zijn enkele uitkomsten uit onze gesprekken 
met blinden en slechtzienden naar voren gebracht. On-
derzoek naar de werkplekken geeft beter inzicht in de 
voorzieningen die op en rond de werkplek voor slecht-
zienden of blinden nodig zijn. Hiervoor is het CfPB al-
tijd op zoek naar partijen om mee samen te werken. 
Heeft u een visuele beperking en wilt u graag uw erva-
ringen delen over uw werkplek? Of heeft u een blinde 
of slechtziende in dienst en bent u opzoek naar de bes-
te werkplek voor deze medewerker? Het CfPB verkent 
graag met u de mogelijkheden voor nader onderzoek.

Center for People and Buildings
Tekst: Fien Thoolen  Beeld: Gerben Grotenhuis.
F.Thoolen@tudelft.nl
015-2781271

Het Center for People and Buildings (CfPB) 
doet onderzoek naar werkomgevingen, 
met als doel “Stimuleren van een goede 
werkomgeving voor elke organisatie”. 

Dat betekent ook een goede en 
prettige werkomgeving voor blinden 

en slechtzienden. Het CfPB heeft door 
onderzoek vanaf 2001 veel kennis verkregen 
over de beleving van kantoren. Wat vinden 

mensen wel en niet prettig? 
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