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Goede 
werkomgeving, 
betere prestaties

De werkomgeving is een belangrijke 
factor in het functioneren van
organisaties, met name als het gaat om 
afstemming op de werkprocessen en
medewerkertevredenheid. Een prettige
werkomgeving kan bijdragen aan een 
hogere arbeidsproductiviteit, een beter
imago of een grotere attractiviteit als
werkgever. Reden voor het Center for
People and Buildings (CfPB) in Delft
om een onderzoek te starten naar 
maatregelen voor organisaties om de 
werkomgeving te verbeteren: ‘Van rood 
naar groen’. Oftewel: op welke wijze 
kan een organisatie (het oordeel over)
haar werkomgeving verbeteren, zodat 
de ontevredenheid van medewerkers 
(rood) afneemt en de tevredenheid (groen)
toeneemt?

Het CfPB zoekt bedrijven die willen 
deelnemen aan het onderzoeksprogramma, 
dat een doorlooptijd kent van anderhalf 
tot 2 jaar. Deelname geeft een beeld 
van de sterke en minder sterke kanten 
van de eigen werkomgeving. “Inmiddels 
beschikt het CfPB over onderzoek bij meer 
dan veertig cases, met ruim tienduizend 
respondenten”, aldus projectmanager 
Maartje Maarleveld. “Op basis hiervan 
hebben we de gemiddelde tevredenheid
over elk aspect berekend – de CfPB
Indicator – die organisaties kunnen 
hanteren als referentiepunt.” De centrale
onderzoeksvragen zijn: voldoet de 
werkomgeving binnen de organisatie
en zo niet, hoe is deze te verbeteren? 
En welke combinatie van maatregelen – 
technisch, facilitair, management, gedrag 
– brengt dit doel binnen handbereik?
Organisaties moeten overigens niet alleen 
afgaan op het gemiddelde van de CfPB 

Een nieuwe werkomgeving vormt vaak een uitstekende tool om werkmethoden

te veranderen.

Scores op verschillende huisvestingsaspecten, afgezet tegen de CfPB Indicator.

Eind april vond de startbijeenkomst plaats van een nieuw
onderzoeksprogramma van het Center for People and Buildings (CfPB) in 
Delft. Doel: maatregelen achterhalen aan de hand waarvan organisaties
de werkomgeving gericht kunnen verbeteren. Middel: de gemeten
tevredenheid van medewerkers. Auteur: Wilma Schreiber, foto: Mewaf. 

Indicator, maar hun eigen streefwaarde 
bepalen, benadrukt Maarleveld. “Het gaat 
erom wat zij belangrijk vinden in het 
licht van hun organisatiedoelen, cultuur 
en werkprocessen.” Hiertoe bepalen 
ze allereerst per werkomgevingaspect 
een streefwaarde voor tevredenheid. 
Vervolgens kunnen voor elk aspect
uiteenlopende maatregelen geformuleerd 
worden. De uitkomsten bieden het 
management inzicht in de tevredenheid 
over de werkomgeving. Bovendien 
brengt het programma mogelijke
maatregelen in kaart en reikt het
sturingsmaatregelen aan. 

Eén van de organisaties die participeert
in het onderzoeksprogramma ‘Van 
rood naar groen’, is het Kadaster. Bij
een recente reorganisatie ontwikkelde
dit zelfstandig bestuursorgaan een 
werkplekmodel. De invoering had de
nodige consequenties voor de cultuur en 
het werkproces. Zo werden er vestigingen 
samengevoegd en werden archieven
gedigitaliseerd. Ook qua werkplekken 
vonden ingrijpende veranderingen
plaats: het aantal daalde van 3.120 naar
2.400 en het aantal vierkante meter
per werkplek werd teruggebracht. Dit 
bracht een andere ruimtetoedeling en 
een andere lay-out met zich mee: een
coulissenlandschap, met afwisselend
open en gesloten werkplekken. In het
kader van het onderzoeksprogramma 
werd medewerkers gevraagd naar hun 
oordeel over het nieuwe werkplekmodel. 
Voor de aspecten die laag scoorden 
qua medewerkertevredenheid,
onderzocht het Kadaster vervolgens
de sturingsmogelijkheden om hier
verbetering in te brengen. 

Het gemiddelde rapportcijfer bij een 
tevredenheidmeting binnen het Kadaster
lag vorig jaar hoger dan de CfPB Indicator. 
Een uitkomst die het Kadaster als niet 
onaardig kwalifi ceerde, vanwege het feit 
dat tweederde van de mensen is verhuisd,
ook naar een andere stad, en dat het werk
ingrijpend is veranderd door digitalisering.
Zo gebeurde het landmeten eerst met z’n 
drieën en nu solo dankzij GPS-technologie.
Zowel leeftijd als werkstijl en afkomst 
(regio/kantoor) bleken bepalend voor de
mate van tevredenheid. Daarnaast was
ook het cultuurverschil tussen afdelingen
van invloed op de wijze waarop de nieuwe
werkomgeving werd geaccepteerd.
Voorts kwamen uit het onderzoek 
opmerkelijke bezettingscijfers naar voren: 
70 procent van de werkplekken is op 
maandag en dinsdag bezet, 30 tot 40 
procent op vrijdag. Het Kadaster wijt de
lage bezetting aan het solometen, het
lagere aantal medewerkers en het feit dat 
thuiswerken nu een optie is. 

Het nieuwe werkplekmodel vormt bij het
Kadaster zoals verwacht een faciliteit voor
het doorvoeren van een nieuwe manier
van werken, maar vergt wel een forse
investering. Een ander discussiepunt is het 
kosten-batenverhaal. Nieuwe huisvesting 
draagt bij aan de nieuwe organisatie, maar
in welke mate – even los van het aantal 
vierkante meter en vestigingen – en op
welke onderdelen, is lastig te meten. 
In hoeverre is een lager ziekteverzuim 
bijvoorbeeld toe te schrijven aan het 
nieuwe werkplekmodel? Andere factoren 
spelen daarbij immers eveneens een rol.
Het belang van dergelijke studies ligt
volgens het CfPB in het feit dat de
verzamelde gegevens de voorspelbaarheid 

van aanpassing van de huisvesting helpen te vergroten. “Er 
zijn veel variabelen en veel aspecten die alle met elkaar
samenhangen. Daardoor is het niet mogelijk om effecten 
van maatregelen te beschrijven zonder te kijken naar de 
context”, aldus Maartje Maarleveld. “Je maakt een zoektocht
in het werkveld en hoopt uit de cases een bewegwijzering te
destilleren. Wat ging er goed, wat ging minder goed en waar lag 
dat aan? Dat zijn de aanknopingspunten voor het achterhalen van
maatregelen waarmee organisaties hun werkomgeving gericht 
kunnen verbeteren.”
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