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Voorwoord
WODI: Werkomgevingsdiagnose-instrument
Aan de overstap naar een nieuw kantoorconcept liggen vaak ambitieuze doelstellingen ten
grondslag. Om te weten of huisvestingsdoelstellingen gehaald zijn, zal onderzoek gedaan
moeten worden. Maar hoe doe je dat? Hoe meet je de prestaties van de werkomgeving in
relatie tot de doelstellingen van de organisatie en de beleving van de dagelijkse gebruikers?
Het Center for People and Buildings (CfPB) in Delft dook de literatuur in, stelde
vragenlijsten op, ontwikkelde interviewprotocollen en testte haar methoden in
projectevaluaties. Resultaat is het voorliggende Werkomgevingsdiagnose-instrument,
afgekort WODI. Samen met een database van geëvalueerde projecten vormt dit instrument
de WODI-Evaluatie Toolkit.
Publicatie
Deze publicatie is een korte toelichting op het diagnose-instrument. Het eerste deel
bespreekt de aanleiding, beoogde doelgroepen, de modulaire opbouw en het
toepassingsgebied. In de volgende hoofdstukken worden de afzonderlijke modulen
toegelicht en geïllustreerd met vragen voor een interview of enquête en uitkomsten uit
metingen met WODI. Het volledige instrument inclusief alle overwegingen achter de
gekozen meetmethoden en literatuurverwijzingen is vastgelegd in een intern rapport.
Gebruik van WODI
Organisaties, adviseurs en wetenschappers die geïnteresseerd zijn in het gebruik van WODI
kunnen contact opnemen met het CfPB. Het instrument wordt in licentie uitgegeven aan
organisaties die ook participeren in het CfPB. Het CfPB treedt op als beheerder en centraal
informatiepunt. Data uit metingen met WODI worden ingevoerd in een digitale database
ten behoeve van crosscase analyses en benchmarking. Het CfPB garandeert dat de data
vertrouwelijk worden behandeld en desgewenst geanonimiseerd worden opgenomen.
Licentiehouders worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een kennisplatform,
om vragen en bevindingen uit onderzoek te delen.
Met dank aan
Door InAxis, het innovatiecentrum Openbaar Bestuur, is subsidie toegekend voor het
project. Parallel aan WODI heeft het Ministerie van OCW m.m.v. Twynstra
Workinnovation de zogenaamde Werkomgevingsthermometer ontwikkeld, een eenvoudig door
organisaties zelf in te zetten instrument voor een quick scan. CfPB, FMWEB (het netwerk
voor Facilitair Management van de Rijksoverheid) en het Ministerie van OCW zorgden
samen voor de projectcoördinatie. Het project is begeleid door een begeleidingscommissie en
twee klankbordgroepen. Al deze partijen past een hartelijk dank voor hun inzet en
betrokkenheid.
Wim Pullen, directeur Center for People and Buildings

Delft, januari 2005
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Doel en opbouw
Waarom een werkomgevingsdiagnose-instrument?
De werkomgeving is voor mensen erg belangrijk. We brengen er vele uren in door.
Vormgeving, lay-out, inrichting en uitrusting bepalen in belangrijke mate of de
medewerkers plezierig, effectief en efficiënt kunnen werken. Voor organisaties is de functie
van de accommodatie in de eerste plaats huisvesten van de medewerkers en het optimaal
ondersteunen van de werkprocessen, om een zo hoog mogelijke productiviteit te realiseren.
Daarnaast hebben gebouwen een symbolische functie. Zij drukken iets uit van wie men is en
waar de organisatie voor staat. De huisvesting is daarmee ook van invloed op het imago bij
personeel, klanten en het publiek. Huisvesting is dus niet alleen een kostenfactor, die vraagt
om kostenbewust ontwerpen en beheren, maar ook een "fifth resource", naast arbeid,
kapitaal, technologie en ICT. Kennis over de gevolgen van de huisvesting voor de organisatie
en haar medewerkers is dan ook erg belangrijk.
Om te toetsen of sprake is van een optimale accommodatie tegen verantwoorde kosten zijn
meetinstrumenten nodig. Bestaande instrumenten op het gebied van werk en
werkomgeving, zoals vragenlijsten in het kader van onderzoek naar tevredenheid of
arbeidsbeleving van de medewerkers en de verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie, gaan
vaak onvoldoende in op de fysieke omgeving. Hetzelfde geldt voor kwaliteitsmodellen zoals
de Balanced Score Card en het INK model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit.
Instrumenten die wél specifiek zijn ontwikkeld om het functioneren van de fysieke
werkomgeving te meten, zijn vaak onvoldoende afgestemd op innovatieve
kantooromgevingen met flexibel gebruik van een gedifferentieerd aanbod aan
uiteenlopende typen werkplekken. Relevante aspecten zoals de bezettingsgraad, gedrag op de
werkplek, kosten, performance van de organisatie en toekomstwaarde blijven vaak
onderbelicht of worden in het geheel niet meegenomen. Vanwege deze omissies is een
integraal diagnose-instrument ontwikkeld om een groot scala aan werkomgevingaspecten op
wetenschappelijk verantwoorde wijze te kunnen meten. Integraal: zowel beleving als gebruik,
arbeidsproductiviteit, kosten, bedrijfsresultaat, toekomstwaarde en kritische succesfactoren
in het implementatieproces. En wetenschappelijk: niet 'quick and dirty' maar systematisch,
valide en betrouwbaar.

Doelgroepen
Het instrument is in eerste instantie ontwikkeld met de rijksoverheid om kennis te
verzamelen over de prestaties van verschillende kantoorconcepten. Het is daarom
betekenisvol voor alle kantoororganisaties. De uitkomsten van de diagnose kunnen van
belang zijn voor alle lagen van een organisatie, waaronder de raad van bestuur, het
management (vastgoedmanagement, facility management, personeelsmanagement, ICT),
afdelingshoofden, medewerkers en vertegenwoordigers hiervan zoals de ondernemingsraad.
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Een meting is een interventie in de organisatie. Het maakt de medewerkers bewust(er) van
wat er speelt, wat goed functioneert en wat verbetering behoeft. Dit schept verplichtingen
naar het management om iets met de uitkomsten van de meting te doen.
Data uit een diagnose zijn inzetbaar op drie beleidsniveaus: strategisch, tactisch en
operationeel. Systematische dataverzameling in meerdere projecten maakt het mogelijk om
projecten te vergelijken op overeenkomsten en verschillen in concepten en effecten. Dit
vormt een stevige basis voor theorievorming over relaties tussen organisatiekenmerken,
kenmerken van werkprocessen en de best bijpassende huisvesting. Wanneer over lange
periodes wordt gemeten kunnen ook de lange termijn effecten worden vastgesteld. Data uit
succesvolle projecten (‘best practices’) kunnen als inspiratiebron dienen voor nieuwe
projecten. Kennis over minder goed functionerende concepten (‘worst cases’) kan gebruikt
worden om missers in de toekomst te voorkomen. Daarmee kunnen de met het diagnoseinstrument verkregen data bijdragen aan een meer efficiënte en effectieve besluitvorming.
Naast praktische relevantie heeft het diagnose-instrument ook wetenschappelijke relevantie.
Metingen met het diagnose-instrument genereren data - projectspecifiek en crosscase - voor
het exploreren en toetsen van hypothesen over relaties tussen organisatiekenmerken, aard
van de werkzaamheden en best passende huisvesting, effecten van huisvestingsvarianten op
medewerkertevredenheid, arbeidsproductiviteit, imago, bedrijfsresultaat, toekomstwaarde
en facilitaire kosten, en de invloed van het implementatieproces. De wetenschappelijke
wereld is daarom eveneens doelgroep van WODI. Hoewel naar verwachting niet zozeer
sprake zal zijn van deterministische verbanden (als dit, dan dat) maar eerder van probabilistische
verbanden (als dit, dan is de kans groot dat), vergroot een gedegen empirische onderbouwing
of falsificatie van hypothesen de voorspelbaarheid van de effecten van fysieke ingrepen op
een organisatie en haar medewerkers. De verbinding van wetenschap en praktijk is een
belangrijke voorwaarde voor verantwoorde 'evidence based' besluitvorming.

Modulaire opbouw
Vanwege de breedte en diepgang van het instrument is gekozen voor een modulaire opbouw
(zie figuren op pagina 3 en 4). Dit vergroot de overzichtelijkheid en maakt het mogelijk om afhankelijk van het doel van de diagnose - onderdelen over te slaan. De eerste module
registreert de projectgegevens. Drie introductiemodulen helpen bij het maken van een
selectie en het vast stellen van de gewenste diepgang. De volgende drie modulen zijn
ontwikkeld om de feitelijke situatie in kaart te brengen met betrekking tot de organisatie, de
werkprocessen en de faciliteiten, waaronder huisvesting, al dan niet in vergelijking met een
eerdere situatie. Daarna volgen zes modulen om de beleving en het gebruik van de
werkomgeving te kunnen meten. Verder zijn drie modulen ontwikkeld voor het meten van
economische aspecten, toegespitst op arbeidsproductiviteit, bedrijfsresultaat en facilitaire
kosten. Het instrument eindigt met een module voor het in kaart brengen van de
toekomstwaarde en een module voor een evaluatie van het implementatieproces.
Elke module bestaat uit een stukje theorie over het thema van de module inclusief
verwijzingen naar literatuur voor verder lezen, een korte beschouwing over de relevantie
van de module, een bespreking van mogelijke meetmethoden voor datacollectie, en een
keuze hieruit.
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Projectgegevens en Introductiemodulen

Feitelijke situatie

Organisatie

Huisvesting en
overige faciliteiten

Werkprocessen

Beleving, Gebruik en Economische aspecten
Tevredenheid
- organisatie
- werk
- faciliteiten

Gebruik

Gezondheid

Imago

Arbeidsproductiviteit

Facilitaire kosten

Bedrijfsresultaat

Toekomstwaarde

Implementatieproces

Visualisering van de modulaire opbouw van WODI

Open werkplekken
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Diepgang & Aanleiding,
Algemeen
reikwijdte doel, randv.

Algemene projectgegevens

0.1

Aanleiding(en) tot de diagnose
Doelstelling van de diagnose
Randvoorwaarden bij de diagnose

0.2

Keuze uit een Quick Scan (thermometer), een selectie uit WODI of een integrale meting;
positionering t.o.v. de thermometer

Meetmethoden

0.3

Keuze uit verschillende meetmethoden:
mondelinge interviews, schriftelijke enquête, groepsgesprek, workshop, observatie (gedrag,
bezettingsgraad), documentenanalyse (publicaties, jaarverslagen, beeldmateriaal), en zelfrapportage

A1

Organisatiekenmerken:
branche, strategie, structuur, product, personeel, cultuur, middelen, resultaten

A2

Werkprocessen:
soort werk, verdeling in de tijd, autonomie, mobiliteit

A3

Faciliteiten:
huisvestingsconcept, diensten en middelen, ICT, externe voorzieningen, FM

B1

Arbeidssatisfactie - tevredenheid over de organisatie:
strategie, leiderschap, procedures, cultuur, personeelsmanagement, vaardigheden

B2

Arbeidssatisfactie - tevredenheid over het werk:
kwaliteit, kwantiteit, werkproces, communicatie, concentratie, bereikbaarheid

B3

Arbeidssatisfactie - tevredenheid over de faciliteiten:
huisvesting, diensten en middelen, ICT, externe voorzieningen, FM

B4

Gezondheid:
fysiologisch & psychologisch welzijn, ziekteverzuim, sociale veiligheid, arbo

B5

Imago:
uitstraling, identiteit, voorbeeldfunctie

C

Gebruik van faciliteiten:
gedrag bij en gebruik van soorten plekken, ervaren gebruik, efficiency

D1

Arbeidsproductiviteit:
ervaren/ daadwerkelijke productiviteit, effectief en efficiënt werken

D2

Bedrijfsresultaat:
output in termen van economic value added, winst, marktsegment

D3

Facilitaire kosten:
huisvesting, diensten en middelen, ICT, externe voorzieningen, FM

E

Toekomstwaarde:
trends, toekomstscenario’s, aanpasbaarheid aan nieuwe ontwikkelingen (flexibiliteit)

F

Implementatieproces:
projectorganisatie, implementatie, kritische succesfactoren

Proces Toekomst Economische aspecten Gebruik

Beleving

Feitelijke situatie

0

Uitwerking van de modulaire opbouw van WODI
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WODI Evaluatie Toolkit
Naast deze methoden voor dataverzameling omvat WODI een aantal andere
"gereedschappen" voor onderzoek, die samen de zogenaamde WODI-Evaluatie Toolkit
vormen. De gehele toolkit bestaat uit:
• Een stappenplan en indicatie van de onderzoekscapaciteit voor de uitvoering van een
diagnose (zie bijlage 2).
• Vragen en bespreekpunten voor het management om de diagnose zorgvuldig binnen
de organisatie te introduceren, doel en aanpak vast te stellen en afspraken te maken
over feedback van de resultaten naar het management en de medewerkers (modulen
0.1-0.3, op papier en in gedigitaliseerde vorm).
• Dataverzamelingsmethoden op papier en digitaal in de vorm van
interviewprotocollen, observatiemethoden en vragen voor een workshop,
groepsgesprek of schriftelijke enquête naar de feitelijke situatie (modulen A1-A3), de
effecten van de huisvesting en andere faciliteiten op gebruik en beleving van de
werkomgeving, arbeidsproductiviteit, bedrijfsresultaat, facilitaire kosten en
toekomstwaarde (modulen B t/m E), en de invloed van het implementatieproces
(module F).
• Een handleiding bij de toepassing van de gedigitaliseerde versie, inclusief antwoorden
op "Frequently Asked Questions", zodat een professioneel onderzoeksbureau met
basiskennis van Microsoft Access de diagnose zelfstandig kan uitvoeren.
• Voorbeeldbrieven om de diagnose bij de medewerkers bekend te maken en hen uit te
nodigen om de enquête in te vullen.
• Voorbeeldrapportages van de toepassing van WODI. Deze geven een goed beeld van
een mogelijke inhoudsopgave, dataverwerkingsmethoden m.b.v. Excel of SPSS,
presentatie van en reflectie op de uitkomsten, conclusies en aanbeveling en.
• Een database gevuld met data van uitkomsten uit metingen met WODI in diverse
projecten.

Afbakening
Het overzicht van de modulen onderstreept hoe breed het thema 'werkomgeving' is. Het
begrip werkomgeving heeft zowel betrekking op organisatorische als op fysieke aspecten. In
het diagnose-instrument ligt de nadruk op de fysieke werkomgeving. Maar ook binnen de
fysieke component is het onmogelijk om in een diagnose álle vragen die wetenschappelijk of
voor het huisvestingsbeleid interessant zijn diepgaand te onderzoeken. Dat zou een te groot
beslag leggen op de organisatie en haar medewerkers en een erg hoog budget eisen in tijd en
geld. De introductiemodulen helpen bij het selecteren van de meest relevante modules en
het vaststellen van de gewenste diepgang van de meting, afhankelijk van de doelstellingen
van de diagnose en de doelstellingen van de huisvesting. Wanneer een organisatie een
diepgaand onderzoek wil uitvoeren naar bijvoorbeeld de psychologische effecten van het
opgeven van een eigen territorium, het minder goed tot uitdrukking kunnen brengen van
statusverschillen, of werk- en gebouwgerelateerde gezondheidsklachten, dan is het
verstandig het onderzoek daarop te focussen en themaspecifieke meetinstrumenten in te
zetten. Bijvoorbeeld de Delft Measurement Toolkit voor het meten van de werkbeleving, of
de Healthy Building Quality methode voor onderzoek naar het zogenaamde Sick Building
Syndrome.
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Toepassing
Het diagnose-instrument is zodanig opgezet, dat bij voldoende interne capaciteit en eigen
onderzoeksdeskundigheid de diagnose door een organisatie zelf kan worden uitgevoerd.
Vanwege de breedte en complexiteit valt het echter aan te raden om de uitvoering van de
diagnose uit te besteden aan een professioneel onderzoeksbureau. Voor een optimaal
resultaat is het gewenst dat er een projectteam wordt samengesteld met deskundigen op het
gebied van facilitair management, human resource management en IT-management.
Afhankelijk van de insteek van de organisatie kunnen ook (representanten van) medewerkers bij de opzet van de diagnose worden betrokken.
Het instrument is geschikt voor elk type kantoor: traditioneel of innovatief, cellenkantoor of
kantoortuin, vast of flexibel gebruik van werkplekken. In Nederland en ook elders wordt het
begrip kantoorinnovatie vooral gebruikt voor flexibel gebruik van een gevarieerd aanbod aan
activiteitgerelateerde werkplekken, zoals open werkplekken, concentratieplekken,
werkplekken voor formeel en informeel overleg, koffiecorners, centrale en decentrale
archieven, aanlandwerkplekken voor kortstondige werkzaamheden en thuiswerkplekken.
Omdat dit concept sinds medio jaren negentig op veel plaatsen wordt toegepast, is flexibel
werken strikt genomen niet meer innovatief te noemen. Omdat het in essentie gaat om het
afstemmen van de huisvesting, ICT en andere faciliteiten op (veranderingen in) de
organisatie en haar wijze van werken, kunnen we ook spreken van functiegericht,
activiteitengericht of organisatiegericht huisvesten.
Het instrument is op verschillende momenten inzetbaar: op een willekeurig moment, bij een
nulmeting of ex ante meting voorafgaand aan een interventie in de huisvesting, en bij een
nameting of ex post meting, b.v. enkele maanden na de ingebruikname van een nieuw
kantoorconcept. Dit maakt het instrument zowel geschikt voor legitimatie van een
huisvestingsconcept als voor evaluatie, bijstelling en verbetering. Een andere
toepassingsmogelijkheid is om het instrument periodiek in te zetten, om zo het gebruik en
de beleving te kunnen monitoren. Om verschillende metingen - zowel binnen één project als
tussen verschillende projecten - goed met elkaar te kunnen vergelijken, zijn de vragen waar
mogelijk neutraal geformuleerd, ongeacht het moment van meten. In geval van een
interventie in de huisvesting maakt een voor- en nameting het mogelijk om vast te stellen of
de doelstellingen zijn behaald en of zich wellicht onverwachte neveneffecten voordoen,
positief of negatief. Is de communicatie en samenwerking verbeterd? Is de
arbeidsproductiviteit gestegen? Is de gebruiksflexibiliteit toegenomen? Ondersteunt de
huisvesting de gewenste veranderingsprocessen (cultuurverandering, meer openheid en
dynamiek, business re-engineering)? Hebben mensen meer plezier in hun werk? Hoe zit het
met de facilitaire kosten en andere kosten?

Resultaten
Het instrument is in de ontwikkelfase op onderdelen getest in case studies. Er zijn nametingen
verricht bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam en Dordrecht, VROM-Inspectie ZuidWest in het Groothandelsgebouw in Rotterdam, en het Centrum voor Facilitaire
Dienstverlening van de Belastingdienst in Utrecht. Eind 2004 is een nulmeting uitgevoerd in
drie kantoren van de Rijksgebouwendienst in Den Haag. Na verhuizing naar de Hoofdzetel
volgt een nameting. Een case studie in Canada is in voorbereiding. De resultaten van de case
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studies zijn vastgelegd in afzonderlijke rapportages (zie bijlage 3). Er is vooral veel aandacht
besteed aan de introductiemodulen, de modulen om de feitelijke situatie in kaart te brengen,
de modulen om het gebruik en de beleving te meten, en de modulen over
arbeidsproductiviteit en implementatieproces. Omdat de onderzochte organisaties geen
prioriteit gaven aan de effecten van de huisvesting op de facilitaire kosten, het
bedrijfsresultaat en de toekomstwaarde, zijn de modulen rond deze thema's voornamelijk op
literatuurstudie gebaseerd.
De gegevens uit de case studies worden ingevoerd in een database, die gebruikt kan worden
voor vergelijkend onderzoek. De structuur van de database is zoveel mogelijk afgestemd op
de modulaire opbouw van het diagnose-instrument.
Samenvattend kan het diagnose-instrument worden toegepast voor de volgende doelen:
• Ondersteuning van de keuze van het kantoorconcept (voormeting)
• Idem ter onderbouwing van het programma van eisen
• Toetsen of de huisvestingsdoelstellingen behaald zijn (nameting)
• Vaststellen van onbedoelde neveneffecten, positief en negatief
• Inzicht geven in de relaties tussen huisvesting en andere faciliteiten als middel, en een
betere performance, hogere arbeidssatisfactie, kostenreductie etc. als doel
• Legitimatie voor continuering, wijziging of bijstelling van het huisvestingsbeleid
• Basis voor verbeterplannen en ontwikkeling van een toekomstvisie
• Monitoring van ontwikkelingen binnen organisaties en op macroniveau
• Basis voor theorievorming en instrumentontwikkeling, ter ondersteuning van
complexe besluitvormingsprocessen
• Basis voor een database, als referentiekader en ten behoeve van benchmarking

Plattegrond en doorkijk van een kantooromgeving

7

WODI - E V ALUA T IE T O OL KIT

Korte karakteristiek van de cases met het aantal respondenten en responspercentages van de schriftelijke vragenlijst

Kamer van Koophandel
Rotterdam: N= 130, respons = 67%
Dordrecht: N= 24, respons = 79%
Belastingdienst Centrum voor Facilitaire Dienstverlening Utrecht
N = 88, respons = 48%

VROM inspectie Zuid-West Rotterdam
N = 69, respons = 62%
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Rijksgebouwendienst Den Haag
N = 196, respons = 37%

Introductiemodulen
Module 0.1 Aanleiding, doelen en randvoorwaarden
Een goede start van de meting is erg belangrijk. Organisaties zijn zich niet altijd voldoende
bewust van de aspecten die in het onderzoek naar voren zouden moeten komen. Als men
onvoldoende bekend is met het instrument bestaat er een kans dat niet alle mogelijkheden
worden benut. In de eerste introductiemodule dient de opdrachtgever - meestal het
management van een organisatie - daarom aan te geven wat de aanleiding is voor een
werkomgevingsdiagnose. Dit maakt het mogelijk om de opzet en resultaten in de juiste
context te plaatsen. Vervolgens moet worden aangegeven welke doelen men met de diagnose
nastreeft. Het valt aan te bevelen om het doel te relateren aan de doelstellingen van de
huisvesting. De derde stap is het in kaart brengen van beschikbare informatie in de vorm van
documenten en data. Als vierde wordt de opdrachtgever van het instrument gevraagd naar de
randvoorwaarden, zoals tijd, geld, beschikbare expertise en belastbaarheid van de organisatie.
De vijfde en laatste stap is het vaststellen van de wijze van communiceren. Wie moet waarover
worden geïnformeerd, wanneer en hoe? Een meting met het WODI heeft een grote impact
binnen de organisatie. Medewerkers gaan nadenken over hun huisvesting en het
management kan kritische vragen verwachten. Zorgvuldige communicatie is daarom erg
belangrijk.

Module 0.2 Diepgang en reikwijdte
In de tweede introductiemodule dient de opdrachtgever de beoogde diepgang en reikwijdte van
de diagnose aan te geven. Op basis van deze module kan de opdrachtgever kiezen voor een
selectieve meting - een beperkt aantal modulen of binnen modulen een beperkt aantal items,
het toevoegen van enkele vragen "op maat" van de organisatie, of een integrale meting met
alle modulen en meetmethoden uit WODI. Resultaat van de discussie kan ook zijn dat
alsnog gekozen worden voor een Quick Scan op basis van de Werkomgevingsthermometer.

Module 0.3 Meetmethoden
In deze module wordt een keuzepalet aan methoden en technieken aangeboden, inclusief
overwegingen bij de keuze. Belangrijke keuzen zijn de manier van ondervragen (mondeling
of schriftelijk, digitaal of schriftelijk, individueel of groepsgewijs, open of gestructureerd),
wel of niet observeren en het aantal medewerkers. Belangrijke overwegingen zijn het doel
van de evaluatie, de gewenste breedte en diepgang, en de beschikbare middelen in tijd, geld
en personeel.
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Voorbeelden van vragen en antwoorden naar de aanleiding, doelstelling en diepgang van de diagnose
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A. Feitelijke situatie (oud - nieuw)
Module A1 Organisatiekenmerken
Organisaties onderscheiden zich op een groot aantal kenmerken: missie en doelstellingen,
organisatiestructuur, organisatiecultuur, managementstijl, personeelsbestand naar
opleiding, leeftijd, geslacht, aantal dienstjaren, procedures etc. Hoewel het diagnoseinstrument primair is gericht op de performance van de fysieke werkomgeving, is het om
meerdere redenen van belang om ook een aantal organisatiekenmerken in kaart te brengen.
Meestal gaan ingrepen in de huisvesting gepaard met veranderingen in de organisatie, als
"oorzaak" (b.v. een interventie in de huisvesting als katalysator voor een
cultuurverandering), of als "gevolg" (b.v. meer autonomie voor de medewerkers en sturing
op output --> minder noodzaak tot plaats- en tijdgebonden werken --> keuze voor een
combikantoor). Door (veranderingen in) de organisatie in kaart te brengen kan worden
vastgesteld of de huisvesting past bij de organisatie en ook, of het gebruik en de beleving
beïnvloed worden door (veranderingen in) kenmerken van de organisatie, kenmerken van
de medewerkers (geslacht, leeftijd, opleiding, functie, afdeling) of de aanwezigheid op
kantoor (fulltime of parttime, veel of weinig buiten kantoor werkzaam).

Voorbeelden van antwoorden op enquêtevragen over de organisatie en persoonskenmerken
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Module A2 Werkprocessen
Voor de keuze van het kantoorconcept, de programmatische uitwerking hiervan (aantal
werkplekken per type werkplek, faciliteiten zoals printers en faxen) en de vertaling in een
ontwerp, zijn met name de volgende kenmerken van belang: de aard van de werkzaamheden
(wie doet wat, waar, wanneer), de hoeveel tijd die men besteedt aan communicatie en
geconcentreerd werken, de verhouding tussen individueel werken en samenwerken in
teams, de mate van vrijheid en autonomie ten aanzien van plaats en tijd van werken, en de
mobiliteit van de medewerkers. Het in kaart brengen van de werkprocessen is van belang om
vergelijkbare redenen als hiervoor genoemd bij de organisatie. Door een inventarisatie van
de werkprocessen (module A2) en de tevredenheid over het werk (module B2) kan worden
vastgesteld of de faciliteiten passen bij de aard van het werk, in welke mate het functioneren
van de fysieke omgeving beïnvloed worden door (veranderingen in) het werkproces, en of
het gebruik en de beleving samenhangen met het soort werk dat men doet.

Voorbeeld van antwoorden op enquêtevragen naar de manier van werken
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Hiërarchisch
Open
Centraal
Formeel
Statisch
Traditioneel
Top down
Representatief
Controle op aanwezigheid
Sturing op tijd
Lokaal

Score op aspect in % (N = 88)
1
2
3
4
5
6
7
14 19 35 20
6
24 30 12 17 9
8
15 28 29 6
14
2
14 8
21 14 38
4
5
11 26 22 29
4
5
11 26 22 29
7
14 31 29 13 5
4
26 22 15 21 11
2
1
12 29 21 24
4
6
9
27 20 26
28 32 15 17 6
1

7
6
1
1
3
5
5
1
1
11
8
-

gem
4,6
3,4
3,6
4,6
4,6
4,3
3,5
3,6
4,8
4,7
2,4

Typering van de organisatie door de medewerkers

Activiteit
Bureauwerk (o.a computeren , lezen)
Telefoneren
Formeel overleg
Informeel overleg
Archiveren, kopiëren, etc.
Anders

Gem.%
55
8
16
12
4
5

Min.
8
0
0
0
0
0

Max.
90
30
60
40
15
55

Gemiddelde tijdsbesteding (inschatting medewerkers) en spreiding

Anders 5%
Archiveren,
kopieren etc. 4%
Informeel overleg
12%

Formeel overleg
16%

Telefoneren 8%

Voorbeelden van uitkomsten uit een WODI-meting
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Bureauwerk (o.a.
computeren, lezen)
55%

Plat
Gesloten
Decentraal
Informeel
Dynamisch
Progressief
Bottum up
Casual
Controle op output
Sturing op kwaliteit
Internationaal

Module A3 Huisvesting en andere faciliteiten
Voor het in kaart brengen van de faciliteiten wordt een combinatie toegepast van een
interview met de opdrachtgever of een facilitair medewerker en het analyseren van
beschikbare documenten. Kenmerken van de huisvesting en andere faciliteiten kunnen op
vele manieren worden geordend en gerubriceerd. NEN 2748, Facilitaire termen - Rubricering en
definiëring onderscheidt vijf soorten faciliteiten: 1) Huisvesting; 2) Diensten en middelen; 3)
Informatie en communicatie; 4) Externe voorzieningen; en 5) Facility management. In de
bouwkundige literatuur wordt huisvesting vaak getypeerd aan de hand van 6 S-en: Locatie
('site'); Buitenhuid ('skin' of 'shell'); Draagstructuur ('structure'); Installaties ('services');
Indeling / layout ('scenery' of 'space plan'); Inrichting ('stuff'). Beide ingangen zijn gebruikt
voor het ordenen van vragen voor een interview of enquête. Module A3 is noodzakelijk en
onmisbaar. Gegevens over het functioneren van de fysieke omgeving kunnen slechts zinvol
worden geïnterpreteerd wanneer helder is hoe deze omgeving er feitelijk uitziet, vooral
wanneer ook derden gebruik moeten kunnen maken van de ervaringen.

Voorbeeld van antwoorden op een vraag naar de feitelijke huisvestingskenmerken
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B. Beleving van de werkomgeving
Beleving van de werkomgeving heeft betrekking op de organisatie waarin men werkt, het
werk, de faciliteiten die het werken mogelijk maken, en externe factoren zoals het
referentiekader van mensen (b.v. zijn de arbeidsomstandigheden beter of slechter dan
elders). Een verwant begrip is arbeidssatisfactie: de mate waarin het werk en de sociale en
fysieke werkomstandigheden voldoen aan de wensen en behoeften van de werkende.
Persoonskenmerken zoals geslacht en leeftijd, en karaktereigenschappen zoals de neiging tot
(on)tevredenheid spelen uiteraard ook mee (zie onderstaand figuur).

Faciliteiten

Externe factoren

Huisvesting
(o.a. indeling, inrichting)
Diensten en middelen
(o.a. archief)
ICT
(o.a. computers, telefonie)
Externe voorzieningen
FM

Organisatie

Werkproces

Strategie
Structuur
Cultuur
Managementstijl
Vaardigheden
Procedures
Normen
etc.

Soort werk
Verdeling in de tijd
Sociale interactie
Concentratie
Autonomie
Complexiteit
Mobiliteit
etc.

Beleving

Persoonskenmerken
Geslacht
Leeftijd
Persoonlijkheid
Thuissituatie
etc.

Invloedsfactoren op de beleving van de werkomgeving (de grijs gearceerde blokjes symboliseren de focus van de
diagnose i.c. de invloed van huisvesting en andere faciliteiten op de beleving van de werkomgeving)
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Hoewel tevredenheid van medewerkers meestal geen primaire doelstelling is van een
organisatie, hebben organisaties hierin wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Voor de organisatie zelf is het ook van belang dat medewerkers tevreden zijn. Een hoge
arbeidssatisfactie betekent minder personeelsverloop en waarschijnlijk ook een hogere
arbeidsproductiviteit. In het diagnose-instrument is het thema beleving uitgewerkt in drie
modulen voor de arbeidssatisfactie: B1 Tevredenheid over de organisatie; B2 Tevredenheid
over het werk; B3 Tevredenheid over de faciliteiten, module B4 Gezondheid en module B5
Imago. De beleving van de faciliteiten staat centraal en is verder uitgewerkt dan de eerste twee
modulen. Tevredenheid over de organisatie en het werk worden alleen meegenomen voor
zover deze naar verwachting beïnvloed worden door de fysieke werkomgeving of omgekeerd
het gebruik en de beleving van de fysieke werkomgeving beïnvloeden.

Module B1 Tevredenheid over de organisatie
Belangrijke aspecten zijn de tevredenheid over de mission statement en de bedrijfsstrategie,
de organisatiestructuur, de bedrijfscultuur, de vaardigheden van de medewerkers, de
procedures die gevolgd worden, en de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Niet al
deze aspecten worden beïnvloed door het huisvestingsconcept. Enig inzicht hierin is
niettemin belangrijk, omdat tevredenheid over de organisatie mede van invloed kan zijn op
de tevredenheid over de faciliteiten. Module B1 meet de tevredenheid over de organisatie via
een interview met b.v. de opdrachtgever, het management of een HRM-medewerker, een
schriftelijke enquête onder de medewerkers, en bestudering van documenten, b.v. de
uitkomst van een personeelsmonitor. Een variant op het interview is een groepsgesprek.

Enkele enquêtevragen naar tevredenheid over de organisatie
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Module B2 Tevredenheid over het werkproces
Het diagnose-instrument spitst zich toe op de tevredenheid en ervaren vrijheid ten aanzien
van werktijden, werkplek, werkwijze en thuis werken, flexibel, papierarm en draadloos
werken, en het relatieve belang van de huisvesting voor de arbeidssatisfactie in vergelijking
met andere aspecten in het werk (b.v. carrièreperspectief, salaris, vaste aanstelling). Ook deze
module bestaat uit een interview voor een globaal beeld en een schriftelijke enquête onder de
medewerkers voor een meer genuanceerd beeld.

Voorbeelden van antwoorden op enquêtevragen naar tevredenheid over het werkproces
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Module B3 Tevredenheid over de faciliteiten
Het diagnose-instrument concentreert zich op de tevredenheid over het huisvestingsconcept
(b.v. cellenkantoor, kantoortuin of combikantoor, wel of geen wisselwerkplekken), ICT,
meubilair en het archief. Hoewel het binnenklimaat relatief los staat van het
huisvestingsconcept, is het wel een belangrijke variabele om mee te nemen in tevredenheid
over de huisvesting. Afhankelijk van de situatie kan het zinvol zijn om ook data te
verzamelen over de tevredenheid over diensten en middelen, externe voorzieningen (b.v.
thuiswerkplekken) en het facility management. De relevantie hiervan hangt af van de mate
waarin deze aspecten samenhangen met het huisvestingsconcept. Net als de modulen voor
tevredenheid over de organisatie en tevredenheid over het werkproces, bestaat ook de
module tevredenheid over de faciliteiten uit een combinatie van een interview met het
management en een schriftelijke enquête onder de medewerkers.

Enkele interviewvragen naar tevredenheid over de faciliteiten
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Mate van openheid en transparantie
Ruimte voor persoonlijke attributen
Geen onderscheid naar status
Wisselend gebruik van werkplekken
Het niet hebben van een ‘eigen’ plek
Delen van werkplekken
Niet gestoord worden door geluiden
Niet gezien kunnen worden
Niet gehoord kunnen worden
Altijd bereikbaar zijn
Fysieke bereikbaarheid (vindbaarheid)
Elektronische bereikbaarheid
Telefonische bereikbaarheid
0%
zeer tevreden

20%

40%

60%

tevreden

neutraal

80%

ontevreden

100%

zeer ontevreden

Afstand tot archief
Toegankelijkheid van documentatie
Hoeveelh pers archiefruimte
Hoeveelh gemeenschappelijke ruimte
Terugvindbaarheid van documenten
Gebruiksvriend digitaal archief
Wijze van archiveren
0%
zeer tevreden

20%
tevreden

40%
neutraal

60%
ontevreden

30

20

percentage

10
Std. Dev = 1,36
Mean = 7
N = 85,00

0
3

4

5

6

7

8

9

rapportcijfer fysieke werkomgeving

Voorbeelden van resultaten uit module B3 Tevredenheid over de faciliteiten

19

WODI - E V ALUA T IE T O OL KIT

80%

100%

zeer ontevreden

nvt

Module B4 Gezondheid
De fysieke werkomgeving heeft een belangrijke impact op de gezondheid van de dagelijkse
gebruikers. Veel openheid (weinig wanden, veel glas) en veel medewerkers op een klein
oppervlak gaan vaak samen met een gevoel van drukte, problemen met geconcentreerd
werken en onvoldoende privacy. Slecht meubilair kan aanleiding geven tot rugklachten. Een
slecht binnenklimaat kan leiden tot het Sick Building Syndrome: gebouwgerelateerde
gezondheidsklachten door te weinig frisse lucht, te droge of te vochtige lucht, tocht,
onvoldoende daglicht en uitzicht en niet zelf controle kunnen uitoefenen op de regeling van
het binnenklimaat. Daarnaast worden gezondheid en welbevinden beïnvloed door de sociale
werkomgeving: het wel of niet kunnen opschieten met de leiding en met collega's,
onzekerheid over de toekomst, de aard van het werk (saai of interessant, monotoon of
afwisselend) en de hoeveelheid beweging van werknemers. Vanwege het grote scala aan
factoren is het zonder grootschalig en longitudinaal onderzoek uiterst lastig om hieruit de
effecten van de fysieke werkomgeving te destilleren. Dergelijk onderzoek valt daarom buiten
de scope van WODI. Het verzamelen van data over huisvestingskenmerken en
gezondheidsklachten kan wel inzicht geven in belangrijke knelpunten en bijdragen aan het
exploreren van gefundeerde inzichten over mogelijke relaties hiertussen. Dit is van groot
belang, zowel voor het welzijn van de medewerkers als om ziekteverzuim en
personeelsuitval te voorkomen. De gezondheid van de medewerkers is tevens van grote
invloed op de arbeidsproductiviteit en daarmee op het resultaat van de organisatie. In de
module Gezondheid wordt voornamelijk ingegaan op huisvestingsgerelateerde effecten.
Andere externe factoren worden slechts globaal meegenomen. Het diagnose-instrument
bestaat uit een interview of groepsgesprek met bijvoorbeeld een personeelsmanager,
bedrijfsarts, arbo medewerker of vertegenwoordigers van de dagelijkse gebruikers en enkele
schriftelijke vragen aan de medewerkers.

Enkele enquêtevragen naar huisvestingsgerelateerde gezondheidsklachten
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Module B5 Imago
Imago verwijst naar de indruk die mensen hebben van een organisatie, de wijze waarop zij de
organisatie beschrijven, herinneren en er naar refereren. Het woord stamt af van 'image':
een voorstellingsbeeld, een stereotiepe mening. Imago speelt niet alleen een rol in de
publieke opinie maar ook bij andere doelgroepen, bijvoorbeeld het management,
werknemers en klanten. Door hun kennis en een ander soort betrokkenheid is het imago
van een organisatie bij professionals vaak anders dan bij 'leken'. Imago is niet hetzelfde als
identiteit. Identiteit verwijst naar een eigen karakter, naar individuele kenmerken waardoor
iemand of iets herkenbaar is en zich van anderen of van iets anders onderscheidt. Toegepast
op organisaties kan identiteit gedefinieerd worden als de wijze waarop een organisatie zich
profileert ten opzichte van zijn doelgroepen en zich zelf presenteert door haar gedrag,
communicatie en symbolen zoals een bedrijfslogo of het gebouw. Huisvesting en andere
faciliteiten kunnen bijdragen aan een positief imago van de organisatie, intern en extern.
Een aantrekkelijke omgeving roept het beeld op dat werknemers er iets toe doen en dat de
organisatie veel voor hen over heeft. Het kan een middel zijn om werknemers trots te laten
zijn op hun organisatie en hun werk en daarmee invloed hebben op de werktevredenheid en
de productiviteit. Hoewel de inhoud van het werk, salaris en leuke collega's belangrijker zijn
dan de fysieke werkomgeving, kan een goed verzorgde, prettige en efficiënte werkomgeving
bijdragen aan het werven en vasthouden van personeel en klanten. Het diagnose-instrument
bestaat uit een interview of groepsgesprek met enkele sleutelpersonen van binnen en buiten
de organisatie en enkele schriftelijke vragen aan medewerkers en/of bezoekers.

Voorbeelden van antwoorden over de rol van huisvesting in het imago van de organisatie
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C. Gebruik van de werkomgeving
Naast het meten van de beleving van de werkomgeving is het belangrijk om ook het gebruik
te onderzoeken. Huisvesting en andere faciliteiten zijn kostbaar en moeten efficiënt worden
ingezet. Een lage bezettingsgraad betekent wellicht dat bepaalde ruimten overbodig zijn. Een
erg hoge gebruiksfrequentie kan tot gevolg hebben, dat mensen regelmatig moeten wachten
tot er een plek vrij komt en hun heil ergens anders zoeken. Data over de bezettingsgraad van
ruimten en werkplekken zijn onmisbaar voor een goed onderbouwde ruimteplanning.
Daarom wordt in WODI ingegaan op vragen zoals: hoe intensief worden de ruimten benut?
Wat is de gemiddelde bezettingsgraad van werkplekken en hoe groot is de spreiding hierin
(pieken, dalen)? Data over andere gebruiksaspecten zijn eveneens belangrijk om te kunnen
constateren of het concept gebruikt wordt zoals bedoeld. Hoe vaak wordt er van plek
gewisseld, op een dag, gedurende een week? Ligt de frequentie waarmee mensen wisselen
vooral aan het soort werk en de functie, of ook aan persoonskenmerken zoals geslacht,
leeftijd, karaktereigenschappen? Verlopen contacten bij wisselwerken meer door de
afdelingen heen? Wordt het ‘clean desk’ beleid nagevolgd, of laten mensen toch spullen
achter wanneer zij een werkplek gedurende langere tijd verlaten? Voor een antwoord op dit
soort vragen maakt WODI gebruik van interviews, een enquête onder de medewerkers en
bezettingsgraadmetingen.

Voorbeelden van antwoorden op interviewvragen naar het gebruik van de werkomgeving
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Voorbeelden van uitkomsten uit een bezettingsgraadmeting met module C Gebruik
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17:00

D. Economische aspecten
Module D1 Arbeidsproductiviteit
In gewone spreektaal wordt productiviteit vooral geassocieerd met resultaten en
opbrengsten: de output. In wetenschappelijke literatuur wordt productiviteit gedefinieerd als
de verhouding tussen output en input, tussen opbrengsten en offers. De input betreft de
ingezette bedrijfsmiddelen: arbeid (aantal medewerkers, aantal f.t.e.), kapitaal, technologie,
informatie (training, scholing) en faciliteiten, waaronder vastgoed en ICT. Er zijn drie
mogelijkheden om de productiviteit te verhogen: meer output met dezelfde input (gericht op
effectiviteit), dezelfde output met minder input (gericht op efficiency), of een combinatie
waarbij de output sterker toeneemt dan de input. Om inzicht te krijgen in de invloed van alle
mogelijke variabelen op de totale factor productiviteit, dienen zowel de volledige output als
de volledige input te worden gemeten. Dit is vrijwel onmogelijk. Het diagnose-instrument
concentreert zich vanuit haar doelstelling vooral op de inputvariabele 'huisvesting en andere
faciliteiten' en aan de output kant op de arbeidsproductiviteit. Verhoging van de
arbeidsproductiviteit is vaak een belangrijke doelstelling van een interventie in de
huisvesting. Het is voor het management erg belangrijk om te weten of bijvoorbeeld de
invoering van een nieuw kantoorconcept of concentratie van verschillende businessunits op
één locatie de arbeidsproductiviteit daadwerkelijk is verbeterd. De WODI-module over
arbeidsproductiviteit bestaat uit een of meer interviews en een enquête onder de
medewerkers naar hun inschatting van de mate waarin de fysieke werkomgeving hun
arbeidsproductiviteit ondersteunt.

Voorbeelden van enquêtevragen en antwoorden naar arbeidsproductiviteit
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Module D2 Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat kan worden uitgedrukt in verschillende indicatoren, bijvoorbeeld de
Shareholder Value, Economic Value Added (EVA), EBITDA (Earnings Before Interest,
Taxes, Depreciation and Amortization), marktaandeel, omzet en netto winst. Het is niet
eenvoudig om een relatie aan te tonen tussen het bedrijfsresultaat en kenmerken van de
fysieke werkomgeving. Stel dat sinds de verhuizing naar een aansprekend gebouw de omzet
is toegenomen. Kan de omzetstijging dan worden toegerekend aan de grotere
naamsbekendheid door het nieuwe gebouw, of is deze te danken aan een herstel van de
economie? Een concreet voorbeeld is de nieuwbouw voor de Haagse Hogeschool. Sindsdien
is het aantal studenten fors toegenomen. Hoewel de positieve uitstraling van het gebouw
hierin een belangrijke rol lijkt te spelen, lijken factoren zoals de concentratie van veel
faciliteiten op één plek en nieuwe manieren van les geven minstens zo belangrijk. Toch is het
een uitdaging om de rol van het gebouw nader te bestuderen. Vanwege de complexiteit en
lastige meetbaarheid van oorzaak-gevolg relaties, leent dit onderwerp zich niet voor een
schriftelijke enquête onder de medewerkers. Module D2 Bedrijfsresultaat bestaat daarom uit
een aantal vragen voor diepte-interviews met sleutelpersonen.

Enkele interviewvragen naar effecten van de huisvesting op het bedrijfsresultaat

25

WODI - E V ALUA T IE T O OL KIT

Module D3 Facilitaire kosten
NEN 2748, Facilitaire termen – Rubricering en definiëring onderscheidt vijf categorieën facilitaire
kosten: 1) Huisvesting; 2) Diensten en middelen; 3) Informatie en communicatietechnologie; 4) Externe voorzieningen; en 5) Facility management (milieu,
arbo, kwaliteit). Elk van deze rubrieken is onderverdeeld in een groot aantal subrubrieken.
Hierbinnen worden vijf kostensoorten onderscheiden: kosten eigen personeel, kosten
ingehuurde of ingekochte goederen en diensten, afschrijvingskosten, vermogenskosten en
opbrengsten. Ook voor de facilitaire kosten geldt dat hierop tal van factoren van invloed zijn,
bijvoorbeeld de locatie, het kwaliteitsniveau van gebouw, inrichting en facilitaire
dienstverlening en de gebruiksintensiteit van het gebouw. De specifieke invloed op de
facilitaire kosten van afzonderlijke huisvestingsvariabelen zoals het kantoorconcept is dus
niet eenvoudig te traceren. Omdat individuele medewerkers zelden op de hoogte zijn van de
kosten, heeft een enquête onder de medewerkers naar effecten van de huisvesting op de
kosten geen zin. De WODI-module over facilitaire kosten bestaat voornamelijk uit vragen
voor een mondeling interview met het management en suggesties voor een analyse van
kostengegevens. Een gedetailleerde kostenanalyse is erg arbeidsintensief en zal naar
verwachting zelden deel uitmaken van een integrale werkomgevingsdiagnose. Tenzij de
kosten zeer goed gedocumenteerd zijn, zal additioneel onderzoek noodzakelijk zijn.

Voorbeelden van interviewvragen en antwoorden naar facilitaire kosten
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E. Toekomstwaarde
Een werkomgevingsdiagnose moet niet alleen inzicht geven in het huidige functioneren van
de werkomgeving, maar ook in het toekomstig functioneren van de huisvesting. Hoe flexibel
is de huisvesting ten aanzien van groei of krimp, personeelsmutaties, veranderingen in de
werkprocessen? Wat is het risico dat het kantoorconcept verwatert? Kan met de huisvesting
flexibel worden ingespeeld op nieuwe trends? Voor een antwoord op deze vragen is inzicht
nodig in toekomstige ontwikkelingen, de kans dat zich veranderingen voordoen in de
organisatie, werkprocessen en externe factoren, en de ruimtelijke consequenties hiervan.
Voorts is inzicht nodig in de flexibiliteit van de huisvesting, het gemak waarmee
veranderingen in de organisatie, werkprocessen of ondersteunende faciliteiten door het
gebouw kunnen worden opgevangen. Module E definieert een aantal verwante begrippen
zoals flexibel, aanpasbaar en multifunctioneel en geeft inzicht in potentiële
flexibiliteitmaatregelen. In WODI is een protocol opgenomen voor een interview met
sleutelpersonen. Aan de hand van vragen wordt met het management doorgenomen welke
veranderingen er op korte en (middel)lange termijn expliciet te verwachten zijn, hoe groot
de kans is dat deze veranderingen zich daadwerkelijk voordoen, en welke maatregelen
genomen zijn of genomen zouden moeten worden om hierop flexibel te kunnen inspelen.
Om trends en toekomstscenario’s te verkennen, wordt retrospectief gevraagd welke
veranderingen hebben plaatsgevonden sinds de ingebruikname. De ingebouwde flexibiliteit
wordt verder gemeten door het bestuderen van plattegronden en ander
documentatiemateriaal.
Verwachte veranderingen in:
1. Organisatie
Mission statement (doelen, doelgroepen, in te zetten middelen)
Organisatiestructuur (hiërarchischer, platter, andere divisie
indeling)
Omvang (groei, krimp)
Managementstijl (b.v. sturen op output, grotere vrijheid in
werkwijze, plaats en tijd
2. Werkprocessen
Meer teamwork, al dan niet op projectbasis
Meer thuis werken

3. ICT
Centraal en digitaal archiveren
Gebruik van laptops en flat screens
Draadloos communiceren
4. Diensten
Aanbieden van employee services zoals fitness
Nieuwe front office services
5. Externe eisen en randvoorwaarden
Strengere Arbo eisen
Strengere milieu eisen

Mogelijke ruimtelijke consequenties:
Locatiekeuze, uitstraling, omvang en inrichting entree,
bezoekersfaciliteiten
Ruimtelijke indeling; aantal, grootte, inrichting en locatie
van stafruimten;
Uitbreiding, inkrimping, afstoting van m2
Grotere differentiatie in locatie en type werkplekken
Behoefte aan teamruimten, evt. voor tijdelijke teams
Lagere bezettingsgraad op kantoor; behoefte aan Arbo
genormeerde werkruimte thuis
Minder archiefruimte, ruimtelijke concentratie van het
archief (dus langere looplijnen)
Minder plaatsingsruimte nodig op het bureau
Minder bekabeling
Indien in huis: meer ruimte nodig
Service desk
Hogere kwaliteit van de werkomgeving
Hogere kwaliteit van de werkomgeving

Enkele bespreekpunten voor een interview over de toekomstwaarde
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F. Implementatieproces
Naast een evaluatie van het product - het huisvestingsconcept en het gebouw in gebruik - is
een zorgvuldige evaluatie gewenst van het implementatieproces. Uit allerlei projecten blijkt
dat gebruik en beleving van een product mede worden beïnvloed door de wijze waarop dit
product tot stand is gekomen. Vragen waarop module F een antwoord zoekt, zijn
bijvoorbeeld: hoe is het proces verlopen? Wie zijn er betrokken geweest bij het proces? Wie
heeft het initiatief genomen en waarom? Op basis van welke informatie zijn welke
beslissingen genomen, wanneer en door wie? Hoe hebben de betrokkenen het proces
ervaren? In hoeverre worden het gebruik en de beleving van de huisvesting beïnvloed door
de wijze waarop de huisvesting tot stand is gekomen?
Hoewel een proces niet terug te draaien is, kunnen uit een evaluatie ex post punten naar
voren komen, die verklaren waarom mensen reageren zoals ze reageren, ideeën voor
maatregelen om eventuele onvrede weg te nemen of te reduceren, en kritische
succesfactoren waarmee tekening kan worden gehouden in nieuwe projecten. Informatie
over het implementatieproces wordt met WODI verzameld door het bestuderen van
documenten, enkele interviews met sleutelpersonen en een schriftelijke enquête onder de
medewerkers. Het organiseren van een groepsgesprek met betrokkenen, waarin zij ook op
elkaar kunnen reageren is tevens een optie.

Enkele interviewvragen naar het verloop van het implementatieproces
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Tot besluit
Ondersteuning van de besluitvorming
Zoals in het begin is aangegeven, is WODI ontwikkeld als instrument voor het verzamelen
van data over het functioneren van kantoorhuisvesting. De resultaten kunnen zowel
projectspecifiek, door de verkregen inzichten aan te wenden voor de keuze van een concept,
een verbeterplan of eigen huisvestingsbeleid, als generiek, door de data te gebruiken voor de
ontwikkeling en onderbouwing van een stevig theoretisch raamwerk gebruikt worden ter
ondersteuning van complexe besluitvorming. Alleen op basis van de gegevens is het mogelijk
om niet alleen achteraf te constateren wat goed is en wat beter kan, maar om ook vooraf te
kunnen voorspellen wat de consequenties zijn van verschillende keuzes. En ook kan een
inschatting worden gemaakt hoe kansrijk een huisvestingsoplossing is voor een organisatie,
gegeven haar kenmerken en de werkprocessen.
De casestudies voor het ontwikkelen en toetsen van WODI hebben al heel wat gegevens
opgeleverd. Vandaar dat hierover afzonderlijke rapportages zijn uitgebracht. Op basis van de
eerste drie cases kunnen we concluderen, dat flexibel gebruik van een gevarieerd aanbod aan
activiteitgerelateerde werkplekken goed kan werken, mits voldoende aandacht wordt
besteed aan enkele notoire knelpunten. Positief gewaardeerde punten zijn doorgaans de
communicatie met collega's, transparantie en openheid, de aantrekkelijke vormgeving en
goede kwaliteit van gebouw en inrichting, en de keuze uit verschillende werkplekken.
Minpunten zijn de geluidsoverlast, de afleiding en het daardoor moeilijker geconcentreerd
kunnen werken, problemen met het klimaat en gebrekkige (ICT)faciliteiten. Medewerkers
die zich vaak moeten kunnen concentreren, vinden de nieuwe situatie vaker geen
verbetering en willen ook vaker terug naar de oude situatie. Mensen die veel overleggen,
formeel en informeel, zijn daarentegen bovengemiddeld positief. Er zijn relatief veel
opmerkingen over het gebrek aan aankleding met planten en kunst of het missen van
persoonlijke attributen. De dynamiek van wisselwerken zorgt er voor dat mensen meer
collega's tegenkomen. Keerzijde is dat vertrouwde contacten tussen mensen die vroeger altijd
bij elkaar zaten, worden doorbroken. Vrij veel mensen hebben moeite met centraal en
digitaal archiveren maar dit wordt ook gezien als een van de sterke punten. Wanneer het
aantal werkplekken erg ruim is, daalt de bezettingsgraad en is er minder reden om van plek
te wisselen. De uitvoering en detaillering van het kantoorconcept spelen eveneens een
belangrijke rol. Wanneer voldoende concentratieplekken beschikbaar zijn, maar deze
inpandig zijn gelegen of klimatologisch niet optimaal zijn, heeft dat een negatief effect op de
tevredenheid.
Het verschil in beleving tussen mannen en vrouwen is niet groot. Leeftijd speelt een
belangrijker rol. Vijftig plussers zijn gemiddeld minder positief dan jongeren als het gaat om
het delen van werkplekken, wisselend gebruik van activiteitgerelateerde werkplekken en
open kantoren met weinig wanden en veel glas. In het kader van de vergrijzing en het debat
over langer doorwerken is dit een belangrijke bevinding!
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De tevredenheid over de fysieke werkomgeving wordt beïnvloed door de wijze waarop deze
tot stand is gekomen en na ingebruikname wordt beheerd. Op vrijwel alle procesvariabelen
correleert de waardering van het implementatieproces statistisch significant met de
waardering van de faciliteiten. Informeren, communiceren en participeren zijn
sleutelwoorden. Medewerkers vinden het belangrijk om goed geïnformeerd te worden over
het hoe en waarom van ingrepen in de huisvesting, het verloop van het proces en de
gevolgen voor hun eigen werk. Voor veel mensen is goede informatie voldoende. Een
minderheid hecht er aan zelf actief betrokken te worden in de voorbereidingen.
Het ligt in de bedoeling om op grond van toekomstige projectevaluaties bovengenoemde
inzichten uit te breiden en te verdiepen en samen met de praktijk verder te werken aan
beslissingsondersteunende instrumenten, bijvoorbeeld in de vorm van een model voor
business cases, antwoorden op "frequently asked questions" of een instrument voor
ruimteplanning.

Standaardisatie
In de praktijk blijkt een spanningsveld te bestaan tussen wat organisaties willen weten en de
middelen in tijd, geld en capaciteit die zij daarvoor beschikbaar willen stellen. De keuze voor
een opbouw in modulen biedt organisaties de mogelijkheid om prioriteiten te stellen en naar
behoefte alleen bepaalde delen van het diagnose-instrument in te zetten. Afhankelijk van de
behoefte kan men ook binnen de modulen kiezen tussen volledig of selectief. Gebruikers van
het instrument kunnen zelf vragen toevoegen of schrappen. Het voordeel hiervan is dat
organisaties hun middelen optimaal kunnen inzetten en een eigen focus kunnen kiezen. Een
nadeel is dat een vergelijking tussen cases slechts beperkt mogelijk wordt, omdat de
variabelen per case kunnen verschillen. Dit beperkt de mogelijkheden tot benchmarking en
gebruik van data uit case studies voor verdere theorievorming. Daarom is binnen WODI
onderscheid gemaakt in een kernpakket, bij voorkeur standaard door elke organisatie te
gebruiken, en een additioneel keuzepakket, naar behoefte toe te passen, afhankelijk van
aanleiding en doel van de evaluatie. Het kernpakket bestaat uit een oriënterend interview
met het management op basis van de introductiemodulen, enkele interviews met
sleutelpersonen voor een globale indruk van het gebruik , het implementatieproces en de
beleving van de werkomgeving, een standaardvragenlijst voor een enquête onder de
medewerkers, en het bestuderen van documenten met feitelijke gegevens.
Het keuzepakket varieert en bestaat naar behoefte uit meer uitgebreide interviews, het
toevoegen of schrappen van vragen binnen de gekozen modules, het uitvoeren van
bezettingsgraadmetingen, en de modules D2 Bedrijfsresultaat, D3 Facilitaire kosten en
E Toekomstwaarde.

30

WODI - E V ALUA T IE T O OL KIT

Mee doen?
De WODI-Evaluatie Toolkit is een robuust instrument, dat breed en zelfstandig inzetbaar is
voor professionele huisvestingsadviseurs. Om kennis te delen en data te verzamelen is een
samenwerkingsmodel ontwikkeld met de professionele aanbieders van huisvestingsadvies.
Er zijn verschillende vormen van participatie mogelijk, voor marktpartijen en voor
eindgebruikers: een persoonsgebonden informatiepakket, een licentiepakket, verbinding
aan een onderzoeksprogramma of participatie in het gehele kennisveld van het CfPB. Voor
meer gedetailleerde informatie zie de website van het CfPB (www.cfpb.nl).
Licentiehouders van WODI verplichten zich de data uit hun diagnose aan te leveren aan het
CfPB. Het CfPB garandeert dat de data vertrouwelijk worden behandeld en desgewenst
geanonimiseerd (zonder algemene projectgegevens zoals naam en adres van de organisatie)
worden opgenomen in de database. Licentiehouders worden van harte uitgenodigd om deel
te nemen aan een door het CfPB op te richten kennisplatform, om de bevindingen uit
onderzoek te delen en verdere ontwikkelingen van de WODI-toolkit te bediscussiëren.
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Bijlagen
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Bijlage 1 Samenstelling klankbordgroep
en begeleidingscommissie
Klankbordgroep
Fred Boeré, Ministerie van VROM
Judith Chin Kwie Joe- Donkers, Ministerie van Verkeer & Waterstaat en CKJ Consultancy
Yvonne de Kort, TU Eindhoven
Marion Wiethoff, TU Delft
Robert van de Pas, Rijksgebouwendienst (tot 1 juli 2004)
Dick Jonker, Rijksgebouwendienst (vanaf 1 juli 2004)

Begeleidingscommissie
Karel de Beer, Ministerie van Buitenlandse Zaken
Willem Bos, Ministerie van OCW
Bernadette van Buchem (tot 1 januari 2004), Ministerie van Economische Zaken
Annemarie Boonstra, FMWEB
Coen Boot, InAxis
Hans Cox, Center for People and Buildings
Frans Cortenbach, Ministerie van Verkeer & Waterstaat
Leo van der Horst, FMWEB
Martin Zadelhoff (tot 1 januari 2004), Ministerie van OCW
Hans de Jong (vanaf 1 januari 2004), Ministerie van OCW
Wim Pullen, Center for People and Buildings
Jan Wardenier, Belastingdienst
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Bijlage 2 Indicatie onderzoekscapaciteit
Een werkomgevings-diagnose bestaat uit een stuk projectmanagement (introductie,
begeleiding van het proces, terugkoppeling van de resultaten), het onderzoek zelf
(dataverzameling, data-analyse) en het schriftelijk vastleggen van de resultaten in een
onderzoeksrapport. De bemensing bestaat doorgaans uit een projectmanager, senior
onderzoeker, junior onderzoeker en ondersteuning.
Er wordt gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksmethoden:
• Analyse van bestaande bronnen (nieuwsbrieven, plattegronden, notities etc.)
• Inleidende en oriënterende interviews of gesprekken
• Gestructureerde interviews met sleutelpersonen
• Schriftelijke enquête onder een representatieve groep medewerkers
• Bezettingsgraadmetingen
• Observaties op locatie in de vorm van "walk throughs"
• Groepsgesprek, groepsdiscussie of workshop

Onderdelen evaluatiecase
0. Projectmanagement
1. Introductie

2. Voorbereiding
onderzoek
3. Uitvoer onderzoek

4. Invoer data
5. Data analyse

6. Rapportage

7. Oplevering
conceptrapportage
8. Oplevering
onderzoeksrapport

Beschrijving activiteiten voor complete case met vragenlijsten en bezettingsgraadmetingen
mddelgrote organisatie
Contact leggen, contracteren, onderhouden en controleren
Introducerend gesprek met onderwerpen: Aanleiding van diagnose, Doelstellingen,
Randvoorwaarden, Contactpersonen, Planning indicatie en vervolgafspraken
Onderzoeksvoorstel opstellen, incl. budget, planning en inhoudsopgave onderzoeksrapport
Organisatie, werkprocessen en huisvesting in kaart brengen
Uitvoer onderzoek voorbereiden
Interviews uitvoeren en vastleggen in verslag
Uitzetten en verzamelen van vragenlijsten binnen de organisatie schriftelijk of digitaal
Observeren en/of inventariseren bezettingsgraad mbv pda
Invoeren data
Controleren dataset
Interviewverslagen analyseren en omzetten in tekst voor rapportage
Frequentiedata uitdraaien van vragenlijsten en interpreteren van gegevens
Verbanden (o.a. correlaties, t-toets, chi-kwadraat) tussen variabelen uit de vragenlijsten berekenen en
interpreteren
Frequentiedata uitdraaien van observaties en/of inventarisatie van gebruik en interpreteren
Inleidende en beschrijvende hoofdstukken van concept rapportage schrijven
Beschrijven resultaten uit interviews, vragenlijsten en observaties
Conclusie schrijven
Bijlagen selecteren, invoegen en opmaken concept rapportage
Terugkoppelingsgesprek met opdrachtgever over conceptrapportage
Afspraken over oplevering definitief rapport en terugkoppeling naar gehele organisatie
(Eventueel) Groepsgesprek met gebruikers over gevonden resultaten
Verwerking van terugkoppeling in definitieve rapportage
Opleveren definitief onderzoeksrapport
Data versturen naar Center for People and Buildings database WODI

Totaal

Benodigde
menskracht
Projectmanager
Projectmanager
Sr. onderzoeker
Jr. onderzoeker
Sr. Onderzoeker
Jr. onderzoeker

Werkbel. in
dagen
1a3
0,5
0,5
1
2
5a7

Tijdsindicatie

Sr.onderzoeker
Jr. onderzoeker
Ondersteuning
Jr. onderzoeker
Ondersteuning
Sr. onderzoeker
Jr. onderzoeker

1a3
4 a 10
2a8
2
2a8
2a4
6 a 10

Week 5 - 8

Sr. onderzoeker
Jr. onderzoeker

2a4
7 a 10

Week 13-15

Sr. onderzoeker
Jr. onderzoeker

1,5
2,5

Week 16

Sr. onderzoeker
Jr. onderzoeker
Projectmanager

1
2,5
0,5
minimaal
2
10
30
4

Week 17 -18

Projectmanager
Sr. onderzoeker
Jr. onderzoeker
Ondersteuning

Week 0-18
Week 1

Week 2 - 5

Week 9 -10
Week 11-12

maximaal
4
25
50
16

Overzicht van activiteiten inclusief tijdsindicatie voor uitvoering van een diagnose, gebaseerd op ervaringen uit cases
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Bijlage 3 WODI-publicaties
Over de cases ter ontwikkeling en toetsing van WODI zijn afzonderlijke rapportages
gepubliceerd. Daarnaast zijn enkele artikelen over WODI gepubliceerd in de vakpers en is
een interview over doel en achtergronden verschenen in BinnenbeRijk.
Volker, L. & D.J.M. van der Voordt (2005). Werkomgevingsdiagnose-instrument. Methoden voor
het meten van de prestaties van kantoorhuisvesting. Delft: Center for People and Buildings.
Integrale eindrapportage plus CD ROM.
Volker, L. & D.J.M. van der Voordt (2005). WODI - Evaluatie Toolkit. Delft: Center for People
and Buildings. Verkorte uitgave.
Maarleveld, M., L. Volker & D. Borgman (2005). Drie is teveel? Een onderzoek naar de beleving
van de huisvesting van de Rijksgebouwendienst in Den Haag. Delft: Center for People and
Buildings. In press.
Volker, L. & D.J.M. van der Voordt (2005). An integral tool for the diagnostic evaluation of
non-territorial offices. In: B. Martens & A. Keul (eds), Evaluation in Progress. Göttingen:
Hogrefe & Huber Publishers. In press.
Volker, L. & D.J.M. van der Voordt (2004). Instrumenten om prestaties van
werkomgevingen te kunnen meten. Facility Management Magazine. Deel 1: jaargang 17,
126, december 2004. p. 46-51, Deel 2: jaargang 18, 128, februari 2005.
Klein Breukink, E. (2004). Hoe beleef jij je kantooromgeving? BinnenbeRijk (2) no. 7,
Oktober 2004, p. 15.
Volker, L. & D.J.M. van der Voordt (2004). Flexen in Forum Flex. Een onderzoek naar de beleving
van het innovatieve kantoorconcept van het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening van de
Belastingdienst in Utrecht. Delft: Center for People and Buildings.
Ree, H.J. van, D.J.M. van der Voordt & L. Volker (2004). Van vast naar flexibel. Een onderzoek
naar de beleving van het innovatieve kantoorconcept van de VROM inspectie Zuid West te
Rotterdam. Delft: Center for People and Buildings.
Wanner, J. & L. Volker (2004). Van binnenstad naar haven. Een onderzoek naar de beleving van
een innovatief kantoorconcept voor de Kamer van Koophandel Rotterdam, regiokantoor Dordrecht.
Delft: Center for People and Buildings.
Volker, L. & Theo van der Voordt (2003). Een kijkje in de keuken van de Kamer. Facility
Management Magazine (16) 116, december 2003. p. 71-75.
Volker, L. & D.J.M. van der Voordt (2003).Van Beurs naar Blaak. Een onderzoek naar de beleving
van het innovatieve kantoorconcept van de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Delft: Center
for People and Buildings.
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Bijlage 4 Center for People and Buildings
De stichting kenniscentrum Center for People and Buildings (CfPB) is een kenniscentrum
dat zich richt op de relatie tussen mens, werk en werkomgeving met als doel het bevorderen
van onderzoek, productontwikkeling en kennisoverdracht op dit gebied. Het CfPB is
opgericht in 2001 door de Rijksgebouwendienst, de Technische Universiteit Delft en de ABN
AMRO bank. Momenteel ontvangt het CfPB ook steun van de Belastingdienst en een groot
aantal publieke en private organisaties in en buiten Nederland. Het kenniscentrum werkt
voor en met bedrijven en instellingen. Daarnaast bevordert het CfPB multidisciplinaire
samenwerking tussen leerstoelen van verschillende universiteiten onderling en de
beroepspraktijk voor zover het de relatie tussen mensen, werk en werkomgeving betreft.
Kernactiviteiten
De genoemde doelstellingen worden bereikt door een drietal kernactiviteiten.
• Het opsporen van relevante behoeften aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.
• Het initiëren, begeleiden en uitvoeren of doen uitvoeren van fundamenteel en
toegepast wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling; bij voorkeur zoveel mogelijk
resulterend in praktisch toepasbare kennis en instrumenten.
• Het overdragen van de opgedane kennis middels publicaties, lezingen en presentaties,
werkconferenties en praktisch toepasbare instrumenten.
Rollen
Naar buiten toe kan het CfPB verschillende rollen vervullen. Ten aanzien van het
inventariseren van de behoefte aan kennis treedt het CfPB vooral op als initiator of als
intermediair. Daar waar het gaat om kennis maken, vervult zij de rol van producent, maar
ook de rol van regisseur indien onderzoeksprojecten worden uitbesteed.
Op het gebied van kennisdeling treedt het CfPB vooral op als uitgever van
onderzoeksresultaten. Verder wordt het CfPB als betrokkene bij verschillende
(her)huisvestingsprojecten nogal eens omschreven als coach of reflectant.
Onderzoeksresultaten
De resultaten van het onderzoek zijn openbaar en mogen desgewenst geanonimiseerd,
gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden en publicaties. De gegevens uit de
schriftelijke enquête kunnen niet worden herleid naar individuele personen; daarmee is
anonimiteit van deze respondenten gewaarborgd.
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