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1 INLEIDING 

Om inzicht te krijgen in de prestatie van de werkomgeving, maakt het Center for People and 

Buildings (CfPB) gebruik van het wetenschappelijk gefundeerde Werkomgevingsdiagnose-

instrument, kortweg WODI. In de periode 2007 tot en met 2013 is de WODI structureel ingezet bij 

een diversiteit aan organisaties. Hierdoor is een grote database opgebouwd die inzicht geeft in 

trends en ontwikkelingen in werkplekbeleving onder medewerkers. Jaarlijks berekenen we een 

indicator (benchmark) van de gemiddelde tevredenheid en ontevredenheid over verschillende 

werkomgevingsaspecten waaraan organisaties zich kunnen spiegelen. In dit document geven we u 

een overzicht van de meest opvallende ontwikkelingen in deze jaarlijkse CfPB Indicatoren. 

 

1.1 Werkomgevingsdiagnoses & CfPB Indicatoren 
Met de WODI wordt de beleving van de werkomgeving in kaart gebracht. Aan de hand van deze 

quick scan komen de belangrijkste knelpunten en successen van de werkomgeving aan het licht. In 

een online enquête onder medewerkers kan de respondent zijn of haar waardering over een 

werkomgevingsaspect aangeven. Om de gebruiks-, ervarings- en belevingsaspecten van de eigen 

organisatie te vergelijken met die van andere organisaties, ontwikkelt het CfPB jaarlijks een 

indicator.  

 

Tevredenheid en ontevredenheid 

Over diverse werkomgevingsaspecten wordt aan de respondenten gevraagd hoe tevreden zij zijn. 

Dit wordt gevraagd op een vijf-puntsschaal lopend van “1” (zeer ontevreden) naar “5” (zeer 

tevreden). Om tot een tevredenheidsindicator te komen is deze 5-puntsschaal teruggebracht naar 

een 3-puntsschaal met de categorieën tevreden (samenvoeging van ‘zeer tevreden’ en ‘tevreden’), 

neutraal en ontevreden (samenvoeging van ‘zeer ontevreden’ en ‘ontevreden’). De indicator maakt 

onderscheid in tevredenheids- en ontevredenheidspercentages, waardoor zowel het percentage 

tevreden mensen als het percentage ontevreden mensen over een bepaald aspect helder worden. 

Een hoge score op tevredenheid wil namelijk niet automatisch zeggen dat er een lage score is op 

ontevredenheid, omdat er ook neutraal kan worden geantwoord. De uitsplitsing in tevredenheids- 

en ontevredenheidsscores geeft organisaties ook de mogelijkheid om hun eigen doelen te bepalen. 

Er zijn organisaties die streven naar een zo hoog mogelijke tevredenheid (maximum haalbare), 

terwijl andere juist sturen op het reduceren van ontevredenheid.  

 

Gemiddelden en streefwaarden 

De hoogte van de indicatoren is het gemiddelde van de uitkomsten per onderzochte case, verzameld 

in de periode 2007 tot en met 2013. Alle representatieve
1
 cases zijn in de indicatoren meegenomen 

en tellen even zwaar mee, ongeacht het aantal respondenten binnen de case. Met deze manier van 

berekenen wordt voorkomen dat cases met relatief veel respondenten de indicatorcijfers 

grotendeels bepalen.  

 

                                                                 
1
 Met representatieve cases worden onderzoeken bedoeld waar de respons hoog genoeg was om een betrouwbaar beeld te 

kunnen geven over de beleving van de werkomgeving. 
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Organisaties kunnen zich niet alleen vergelijken met de indicator, maar ook op basis van eigen 

doelstellingen en een selectie van cases uit de WODI database, eigen streefwaarden formuleren en 

de lat hoger of lager leggen. Te denken valt aan onderscheid in een bepaald type lay-out 

(cellenkantoor of combikantoor), gebruik van het gebouw (flexibel of vast werkplekgebruik), op 

basis van de eigen gebouwen of op basis van de eigen doelstellingen. Organisaties kunnen zo zelf 

bepalen of zij streven naar perfectie of dat zij een bepaalde ondergrens acceptabel vinden. 

 

Indicatoren ondersteuning ervaren productiviteit en belang 

Behalve een tevredenheidsindicator is er ook een indicator voor de ondersteuning van de 

productiviteit door de werkomgeving. De data voor deze indicator zijn op dezelfde manier en bij 

dezelfde cases verzameld als de data voor de tevredenheidsindicator. Respondenten kunnen 

antwoord geven op de vraag of de werkomgeving ondersteunend is voor hun productiviteit op een 

vijf-puntsschaal lopend van “totaal niet onderstuenend” tot “zeer ondersteunend”. In WODI maken 

we onderscheid tussen drie verschillende productiviteitniveaus, namelijk de ervaren individuele 

productiviteit, de ervaren teamproductiviteit en de ervaren productiviteit van de gehele organisatie.  

 

Een geheel ander type indicator is ontwikkeld op de “belang”-vraag. Medewerkers kunnen in WODI 

drie werkomgevingaspecten aangeven die zij als het meest belangrijk ervaren. De gemiddelde 

percentages respondenten die aspecten als een van de drie meest belangrijke heeft benoemd zijn 

berekend op basis van de cases uit 2009 tot en met 2013. 

 

1.2 Basis van de indicatoren 2014 
Begin 2014 is de 8

e
 CfPB Indicator berekend op basis van de 105 representatieve WODI cases van 

2007 tot en met 2013 (tabel 1). Bijlage 1 toont een overzicht van alle WODI cases die in de 

indicatoren opgenomen zijn.  

 

Indicatoren 2014 O.b.v. aantal cases O.b.v. aantal respondenten

CfPB Indicator (overall) 105* 14980

Traditionele kantoren 35 6086

Combikantoren vaste werkplekken 14 1276

Combikantoren flexibele werkplekken 52 7140

 
*Waaronder 2 kantoortuinen en 2 gemengde kantoren. Deze 4 kantoren zijn niet in 

de indicatoren voor de specifieke kantoortypen opgenomen. 

 

De uitgevoerde WODI cases hebben betrekking gehad op zowel traditionele cellenkantoren (gangen 

met aan weerszijden kamers) als op combikantoren (transparante werkomgevingen met 

verschillende typen werkplekken die variëren in mate van openheid). In deze combikantoren kon 

men zowel vast of flexibel gebruik maken van de beschikbare werkplekken. De kantoortypen 

worden verder besproken in hoofdstuk 3. 

Tabel 1: Basis van de indicatoren 2014 
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2 CFPB INDICATOR 2014 

De CfPB Indicator 2014 is gebaseerd op alle representatieve WODI cases die zijn uitgevoerd in de 

periode 2007 tot en met 2013, ongeacht het type werkomgeving. De CfPB Indicator toont de 

gemiddelde tevredenheid en de gemiddelde ontevredenheid over de diverse aspecten van de 

werkomgeving. 

 

2.1 Overall tevredenheid en ontevredenheid 
Figuur 1 toont de gemiddelde percentages tevreden en ontevreden medewerkers over de 

verschillende aspecten van de werkomgeving, van meest naar minst tevreden. Figuur 2 toont 

dezelfde data, maar dan van meest naar minst ontevreden. 

 

 
Figuur 1: CfPB-indicator 2014 - de gemiddelde percentages tevreden en ontevreden medewerkers over de verschillende 

werkomgevingsaspecten o.b.v. 105 WODI-cases uit 2007 t/m 2013 (van meest tevreden naar minst tevreden) 
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De aspecten waar gemiddeld de meeste medewerkers tevreden over zijn, betreffen de 

bereikbaarheid van het gebouw (gemiddeld 78% tevreden), de communicatiemogelijkheden (70% 

tevreden) en de verlichting (58% tevreden). Over zes aspecten zijn gemiddeld tussen de 50% en 56% 

van de medewerkers tevreden, over de overige tien aspecten is 30% tot 50% tevreden (figuur 1).  

 

De aspecten waar gemiddeld meer dan een derde van de medewerkers ontevreden over is, zijn de 

aspecten binnenklimaat, concentratiemogelijkheden en privacy (respectievelijk 43%, 40% en 36% 

ontevreden). Over zeven aspecten is gemiddeld 20% tot 30% ontevreden, over de overige negen 

aspecten is gemiddeld 10% tot 20% ontevreden (figuur 2).  

 

  

Figuur 2: CfPB-indicator 2014 - de gemiddelde percentages tevreden en ontevreden medewerkers over de verschillende 

werkomgevingsaspecten o.b.v. 105 WODI-cases uit 2007 t/m 2013 (van meest ontevreden naar minst ontevreden) 



 

TRENDS IN WERKPLEKBELEVING: EEN ANALYSE VAN DE CFPB INDICATOREN 2007-2014 7 

Verschillen in tevredenheid binnen de casestudies 

De CfPB Indicator toont de gemiddelde tevredenheid en ontevredenheid per aspect. In de 

verschillende onderzoeken is echter een grote spreiding te zien in de tevredenheid (tabel 2): 

 

Verschil 

hoogste en 

laagste 

tevredenheid

Laagste % 

tevredenheid

Hoogste % 

tevredenheid

architectuur en uitstraling van het gebouw 89 7 96

sfeer en uitstral ing van het interieur 88 4 92

mogelijkheden om buiten uw eigen kantoor te werken 85 5 90

privacy 81 8 89

bereikbaarheid van het gebouw 80 19 99

ICT voorzieningen 78 17 95

binnenklimaat 78 0 78

concentratiemogelijkheden 77 9 86

inbreng ideeen over de werkomgeving 71 7 78

hoeveelheid en diversiteit van de plekken en ruimten 71 10 81

indeling van het gehele gebouw 70 13 83

openheid en transparantie van de werkomgeving 70 19 89

archief en de opslagmogelijkheden 69 2 71

positie van de ruimten t.o.v. elkaar in de directe omgeving 66 20 86

comfort van de werkplek 65 17 82

verl ichting 65 23 88

akoestiek 65 14 79

aangeboden faci liteiten in het gebouw 64 23 87

communicatiemogelijkheden 57 35 92

Over de uitstraling van de verschillende onderzochte gebouwen verschillen de tevredenheidsscores 

het sterkst (laagste percentage tevreden medewerkers 7%, hoogste percentage tevreden 

medewerkers 96%). De kleinste spreiding is te zien bij het aspect communicatiemogelijkheden, maar 

ook daar varieert de tevredenheid van 35% tot 92%. 

  

2.2 Ondersteuning productiviteit 
Respondenten kunnen in WODI-vragenlijst aangeven in welke mate zij de werkomgeving 

ondersteunend vinden aan hun individuele productiviteit, de teamproductiviteit en de productiviteit 

van de organisatie. Figuur 3 toont de CfPB Indicator 2014 Ondersteuning productiviteit: 

 

 

Tabel 2: Verschil tussen hoogste en laagste percentages tevreden medewerkers binnen de 105 cases die in de CfPB Indicator 

2014 zijn opgenomen (van grootste naar laagste verschil) 

Figuur 3: CfPB-indicator 2014 Ondersteuning van de productiviteit o.b.v. 105 WODI cases uit 2007 t/m 2013  
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Medewerkers blijken het lastig te vinden om een mening te vormen over de ondersteuning van de 

productiviteit van de organisatie door de werkomgeving, getuige het grote percentage neutrale 

medewerkers. Of de werkomgeving de eigen productiviteit of die van het team ondersteund staat 

dichter bij de belevingswereld van medewerkers. Daarnaast blijken voor alle drie de 

productiviteitsniveaus dezelfde werkomgevingsaspecten het meest van invloed te zijn op de ervaren 

productiviteit (concentratiemogelijkheden, privacy, functionaliteit en comfort van de werkplek, 

openheid en transparantie van de werkomgeving en hoeveelheid en diversiteit van de plekken en 

ruimten). Daarom is er voor gekozen om de vraag over de ondersteuning van de gehele organisatie 

vanaf 2014 te laten vervallen.  

 

2.3 Belang van de aspecten 
Medewerkers geven niet alleen aan hoe tevreden zij zijn over diverse werkomgevingsaspecten. Ook 

wordt aan hen gevraagd om uit deze zelfde aspecten de drie meest belangrijke aspecten voor de 

werkomgeving te kiezen. Figuur 4 toont de aspecten in volgorde van meest naar minst genoemd: 

 

 

 

Het comfort van de werkplek wordt gemiddeld het meest genoemd als een van de drie meest 

belangrijke aspecten van de werkomgeving. Dit aspect wordt over het algemeen door bijna de helft 

van de medewerkers genoemd als een van de drie meest belangrijke aspecten. Ook de 

bereikbaarheid van het gebouw en de concentratiemogelijkheden worden gemiddeld door meer 

dan 30% van de medewerkers genoemd.  

 

 

 

Figuur 4: CfPB Indicator 2014 op belang - Gemiddeld percentage medewerkers dat werkomgevingsaspect als 1 van de 3 meest 

belangrijke benoemd heeft (o.b.v. 74 WODI-cases uit 2009 t/m 2013) 
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Verschillen in belang binnen de casestudies 

Net als bij de CfPB Indicator geldt ook voor de indicator op belang dat het een gemiddelde over alle 

WODI cases betreft. Tabel 3 toont de mate van spreiding tussen de cases die in deze indicator 

opgenomen zijn, van grootste naar kleinste verschil: 

 

Verschil meest 

en minst 

genoemd

Minst 

genoemd

Meest 

genoemd

binnenklimaat 65 2 67

bereikbaarheid van het kantoorgebouw 60 2 62

communicatiemogelijkheden 52 0 52

concentratiemogelijkheden 48 10 58

ICT voorzieningen 45 0 45

mogeli jkheden om buiten eigen kantoor te werken 45 0 45

hoeveelheid en diversiteit plekken en ruimten 44 0 44

comfort van de werkplek 41 29 70

privacy 41 0 41

openheid en transparantie werkomgeving 39 0 39

indeling van het gehele gebouw 33 0 33

sfeer en uitstral ing interieur 26 3 29

aangeboden facil iteiten in gebouw 22 0 22

positie ruimten t.o.v. van elkaar in directe omgeving 20 0 20

inbreng ideeen over de werkomgeving 18 0 18

archief en de opslagmogeli jkheden 17 0 17

architectuur en de uitstraling gebouw 17 0 17

akoestiek 15 0 15

verlichting 14 0 14

 

De grootste verschillen (meer dan 50%) in percentage medewerkers dat een aspect noemt als een 

van de drie meest belangrijke zijn zichtbaar bij: 

› binnenklimaat (van 2% tot 67%) 

› bereikbaarheid van het kantoorgebouw (van 2% tot 62%)  

› communicatiemogelijkheden (van 0% tot 52%) 

 

Er zijn vijf aspecten die in alle cases door minimaal 2% van de medewerkers genoemd worden als 

belangrijk, namelijk binnenklimaat, bereikbaarheid van het kantoorgebouw, de 

concentratiemogelijkheden, het comfort van de werkplek en de sfeer en uitstraling van het 

interieur. De andere aspecten werden in minstens een onderzoek door niemand belangrijk 

gevonden.  

 

Voor de meeste werkomgevingaspecten geldt dat naarmate medewerkers meer ontevreden zijn 

over een aspect zij deze hoger op belang waarderen. Alleen voor bereikbaarheid van het gebouw 

geldt het omgekeerde: hoe meer tevreden, hoe belangrijker.  

 

Tabel 3: Verschil tussen meest en minst genoemd als een van de drie meest belangrijke aspecten van de werkomgeving 

binnen 74 cases (deze vraag is pas later in zijn huidige vorm geformuleerd, waardoor het aantal cases lager ligt dan bij de 

tevredenheidsindicator 2014) 
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2.4 Trends en ontwikkelingen in de CfPB Indicator 
Aan het begin van ieder jaar wordt de CfPB Indicator berekend op basis van alle voltooide en 

representatieve cases tot en met het voorgaande kalenderjaar. Onderstaande tabel toont de 

toename aan cases en respondenten per jaar tot op heden (hierin zijn alleen die cases opgenomen 

die ook in de indicatoren opgenomen zijn): 

 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Aantal cases per jaar 10 17 12 20 16 13 12

Aantal organisaties per jaar 7 7 9 10 7 8 8

Aantal respondenten per jaar 1015 2873 2184 2404 1852 1805 2847

 

 

Indicator stabiliseert 

De CfPB Indicator 2014 verschilt nauwelijks van de CfPB indicator van 2013. Dit is echter goed 

verklaarbaar, omdat de indicator een optelsom is van alle onderzoeken uit voorgaande jaren. 

Verhoudingsgewijs komen er dus steeds minder onderzoeken bij, waardoor de indicator minder 

gevoelig wordt voor uitschieters binnen een onderzoek.  

 

Bij acht aspecten is er een kleine afwijking in de gemiddelde percentages medewerkers van 1%, bij 

één aspect is er een (negatieve) afwijking van 2% (akoestiek). Alle andere aspecten zijn gelijk 

gebleven. Aan de ontevredenheidskant zijn er zeven aspecten waarvan de gemiddelde 

ontevredenheid 1% afwijkt ten opzichte van vorig jaar alleen het aspect akoestiek wijkt 2% af. 

Wanneer we kijken naar de verschillen tussen de indicator van 2008 (12 cases uit 2007) en die van 

2014 (105 cases) zijn de verschillen duidelijk groter, variërend van 1% tot 9%.  

 

Ook het percentage neutrale medewerkers stabiliseert: bij zes aspecten wijken de neutrale 

percentages slechts 1% af ten opzichte van 2013. Ten opzichte van 2008 is het aandeel neutrale 

medewerkers bij alle aspecten afgenomen, variërend van 1% (privacy) tot 13% (mogelijkheden 

werken buiten kantoor). Medewerkers lijken dus een duidelijkere mening te hebben gekregen.  

 

Verschillen tussen cases bij aantal aspecten toegenomen 

De spreiding in het  percentage tevreden medewerkers is bij een aantal aspecten groter geworden  

ten opzichte van de spreiding in 2013. De toename in spreiding tussen de positieve en meest 

negatieve cases geldt voor de volgende aspecten toegenomen: 

› organisatie (72% in 2014 t.o.v. 64% in 2013) 

› hoeveelheid en diversiteit van de plekken (71% t.o.v. 68%) 

› positie van de ruimten (66% t.o.v. 60%) 

› sfeer en uitstraling interieur (88% t.o.v. 84%) 

› communicatiemogelijkheden (57% t.o.v. 48%) 

› faciliteiten (64% t.o.v. 59%) 

› verlichting (65% t.o.v. 62%) 

› akoestiek (65% t.o.v. 61%) 

 

Tabel 4: Overzicht toename cases en respondenten per kalenderjaar 
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Gemiddelde tevredenheid per individueel kalenderjaar 

Wanneer we de gemiddelde tevredenheid per kalenderjaar op een rij zetten, wordt zichtbaar dat in 

de cases die in 2009 en in 2011onderzocht zijn, de gemiddelde tevredenheid hoger lag dan in de 

cases in andere jaren. In de cases die in 2013 onderzocht zijn (bestaande uit 8 flexibele kantoren en 

1 traditioneel cellenkantoor), zijn er vijf van de 21 aspecten waarop gemiddeld een lagere 

tevredenheid zichtbaar is ten opzichte van de gemiddelden van eerdere jaren (figuur 5): 

› Hoeveelheid en diversiteit plekken 

› Openheid en transparantie 

› Sfeer en uitstraling interieur 

› Communicatiemogelijkheden 

› Akoestiek 

 

 

 

Voor deze vijf aspecten geldt dat er tevens een hogere ontevredenheid gemeten is, aangevuld met 

de drie aspecten (figuur 6): 

› Positie van de ruimten t.o.v. elkaar 

› Archief en opslagmogelijkheden 

› Aangeboden faciliteiten in het gebouw  

 

Figuur 5: De gemiddelde tevredenheid per kalenderjaar (2009 tot en met 2013). Per kalenderjaar zijn alleen die cases die in 

dat jaar uitgevoerd zijn opgenomen. 
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De gemiddelde percentages medewerkers die de werkomgeving als niet ondersteunend aan de 

productiviteit ervaren zijn in 2013 het hoogst t.o.v. eerdere jaren. 

 

NB: De verhouding in soorten kantoortypen verschilt per jaar, net als het aantal cases en het aantal 

respondenten, waardoor logischerwijs ook de gemiddelden per jaar anders uit vallen. 

 

Verloop CfPB Indicator belang 

De indicator op belang is voor het eerst opgesteld in 2012. De vraag naar het belang van 

werkomgevingsaspecten werd echter al sinds 2009 gesteld. Hierdoor bestond de indicator in haar 

eerste jaar uit 47 cases met 6.391 respondenten, in 2013 was de indicator met 17 cases toegenomen 

en in 2014 is deze opgebouwd uit een totaal van 74 cases met 10.279 respondenten.  

 

Het belang lijkt tot nu toe weinig te verschuiven met de toename van het aantal cases in de 

indicator. De aspecten die gemiddeld het meest belangrijk zijn, zijn dit in al die jaren geweest. Er zijn 

door de drie jaren heen kleine fluctuaties op 12 van de 19 aspecten variërend van plus of min 1 a 

2%.  

 

De verschillen (spreiding) tussen de cases, die in de indicator 2014 zijn opgenomen, zijn bij enkele 

aspecten wel toegenomen, bij vijf aspecten zelfs behoorlijk (meer dan 10%) ten opzichte van 2013 

en 2012, namelijk:  

› hoeveelheid en diversiteit van de ruimten 

› ICT voorzieningen 

Figuur 6: De gemiddelde ontevredenheid per kalenderjaar (2009 tot en met 2013). Per kalenderjaar zijn alleen die cases die in 

dat jaar uitgevoerd zijn opgenomen 
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› aangeboden faciliteiten in het gebouw 

› binnenklimaat  

› mogelijkheden om buiten het eigen kantoor te werken  

 

Belang per jaar afzonderlijk 

Als we kijken naar de gemiddelde percentages medewerkers per kalenderjaar die de aspecten als 

belangrijk benoemen, dan is zichtbaar dat comfort van de werkplek altijd op de eerste plaats staat 

(genoemd door gemiddeld 43% tot 53% van de respondenten). Concentratiemogelijkheden staat 

altijd in de top drie, maar wordt afgewisseld met bereikbaarheid van het gebouw en klimaat. Het 

aspect communicatiemogelijkheden schommelt tussen de 4
e
 en 7

e
 plek (meestal 4

e
 of 5

e
 plaats), ICT 

schommelt tussen de 4
e
 tot 8

e
 plek. De top 8 (uit 19 aspecten) bestaat in alle jaren uit dezelfde 

aspecten (vanaf de cases uit 2009), de volgorde is echter niet altijd hetzelfde: 

› Comfort van de werkplek (altijd 1
e
 plek) 

› Bereikbaarheid van het kantoorgebouw (2
e
, 3

e
 of 4

e
 plek) 

› Concentratiemogelijkheden (2
e
 of 3

e
 plek) 

› ICT-voorzieningen (4
e
, 5

e
, 7

e
 of 8

e
 plek) 

› Binnenklimaat (3
e
, 4

e
 of 5

e
 plek) 

› Communicatiemogelijkheden (4
e
, 5

e
, 6

e
 of 7

e
 plek) 

› Mogelijkheden om buiten het eigen kantoor te werken (6
e
, 7

e
 of 8

e
 plek) 

› Hoeveelheid en diversiteit plekken en ruimten (6
e
, 7

e
 of 8

e
 plek) 

 

NB: Ook hier geldt dat de verhouding in aantallen cases per kantoortype en aantallen respondenten 

van invloed zijn op de verschillen tussen de individuele kalenderjaren.  

 

Tevredenheid ten opzichte van belang 

De resultaten van een WODI kunnen voor organisaties confronterend zijn, zeker als aspect erg ‘rood’ 

kleuren (hoge ontevredenheid). Echter, wanneer deze scores afgezet worden tegen het belang dat 

medewerkers aan die aspecten hangen, kan het beeld al anders zijn. Organisaties kunnen zelf 

bepalen waar hun onder- of bovengrens ligt met betrekking tot de tevredenheid en ontevredenheid 

van medewerkers. De afzetting tegen belang maakt dan inzichtelijker welke aspecten meer of 

minder aandacht behoeven binnen de organisatie.  

 

Wanneer we de CfPB tevredenheidsindicator 2014 afzetten tegen de indicator 2014 op belang 

(figuur 7) zien we dat er een paar aspecten in het gebied zitten met een relatief hoog belang en een 

relatief lage tevredenheid, waaronder concentratiemogelijkheden en binnenklimaat. Aspecten die 

relatief hoog op belang scoren en relatief hoge tevredenheid kennen zijn onder andere de 

bereikbaarheid van het gebouw en het comfort van de werkplek.  

 

Figuur 8 toont de gemiddelde ontevredenheid ten opzichte van de belangindicator 2014. Hierin is 

zichtbaar dat alle aspecten in het kwartiel vallen met minder dan 50% op belang en minder dan 50% 

op ontevredenheid.  
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Figuur 7: Gemiddelde tevredenheid t.o.v. % medewerkers dat aspect in top 3 van belang heeft gezet (indicatoren 2014) 

Figuur 8: Gemiddelde ontevredenheid t.o.v. % medewerkers dat aspect in top 3 van belang heeft gezet (indicatoren 2014)  
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3 INDICATOREN 2014 PER KANTOORTYPEN 

De onderzoeken met behulp van WODI zijn uitgevoerd bij verschillende soorten werkomgevingen of 

kantoortypen. Kantoren kunnen variëren in mate van openheid. Zo zijn traditionele cellenkantoren 

gesloten kantoren (kamers aan een gang). Veel combikantoren kennen echter een grotere mate van 

openheid. Een tweede dimensie is het gebruik van de werkomgeving. Een omgeving kan een vast of 

een flexibel gebruik van werkplekken kennen. Dit leidt tot de volgende vierdeling in kantoortypen 

(figuur 9). Voor drie van deze kantoortypen is een indicator berekend op basis van de cases, uit de 

periode 2007 tot en met 2013, die onder de kantoortypen te scharen waren. Er zijn door het CfPB 

tot op heden geen onderzoeken uitgevoerd bij gesloten kantoren met flexibel gebruik van 

werkplekken.  

 

De gesloten omgevingen met vast gebruik worden in dit rapport verder traditionele kantoren 

genoemd. De (half)open omgeving met vast gebruik wordt het combikantoor met vast gebruik 

genoemd en het (half)open kantoor met flexibel gebruik wordt in dit rapport verder combikantoor 

met flexibel gebruik genoemd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Tevredenheid en ontevredenheid kantoortypen 2014 
In figuur 10 is te zien dat de gemiddelde percentages tevreden medewerkers verschillen tussen de 

drie kantoortypen die in de WODI database voorkomen. Figuur 11 toont de gemiddelde 

ontevredenheidspercentages per kantoortype. 

 

Figuur 9: Verschillende kantoortypen in de WODI database 

Gesloten omgeving 

Open omgeving 

Flexibel 

werkplekgebruik 

Vast 

werkplekgebruik 

0 cellenkantoren met 

flexibel gebruik van 

werkplekken 

35 cellenkantoren met vast 

gebruik van werkplekken 

14 combikantoren met vast 

gebruik van werkplekken 

52 combikantoren met flexibel 

gebruik van werkplekken 
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De grootste verschillen (circa 8% of meer) tussen de drie kantoortypen zijn zichtbaar bij de aspecten: 

› Inbreng ideeën over de werkomgeving, comfort van de werkplek, privacy, 

concentratiemogelijkheden, archief en opslagmogelijkheden en akoestiek (laagste tevredenheid 

bij beide typen flexibele kantoren) 

› Architectuur en uitstraling gebouw, indeling gebouw, positie van de ruimten, sfeer en uitstraling 

interieur en aangeboden faciliteiten (laagste tevredenheid in traditionele kantoren met vast 

werkplekgebruik) 

Over het algemeen is het percentage neutrale medewerkers bij de traditionele kantoren het 

hoogste, de verschillen variëren hierin van 1% tot 9%.  

Figuur 10: CfPB tevredenheidsindicatoren 2014 per kantoortype 

Figuur 11: CfPB ontevredenheidsindicator 2014 per kantoortype 
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Over vier aspecten zijn de medewerkers in traditionele kantoren (met vast werkplekgebruik) het 

meest tevreden: 

› Bereikbaarheid van het gebouw 

› Privacy 

› Concentratiemogelijkheden 

› Archief en opslagmogelijkheden 

 

Aspecten waar men in de combikantoren met vast werkplekgebruik duidelijk het meest tevreden 

over is ten opzichte van de andere kantoortypen: 

› Indeling van het gebouw 

› Hoeveelheid, diversiteit van de plekken en ruimten 

› Comfort van de werkplek 

› Communicatiemogelijkheden 

› ICT-voorzieningen 

› Faciliteiten 

› Verlichting 

Over slechts twee aspecten zijn de medewerkers in flexibele kantoren het meest tevreden, namelijk 

de architectuur en uitstraling van het gebouw en de mogelijkheden om buiten het eigen kantoor te 

werken.  

 

NB: Bovenstaande verschillen zijn gebaseerd op de gemiddelden per kantoortype, niet op basis van 

statistische toetsing. 

 

3.2 Ondersteuning productiviteit kantoortypen 
De verschillen tussen de kantoortypen zijn wat kleiner dan bij de tevredenheids- en 

ontevredenheidsindicatoren in de mate waarin medewerkers de omgeving ondersteunend vinden 

aan de productiviteit. De flexibele kantoren scoren gemiddeld het slechtste op ondersteuning van de 

ervaren productiviteit (figuren 12 en 13). Het aandeel neutrale medewerkers is in de drie 

kantoortypen ongeveer gelijk (rond de 35% bij de individuele productiviteit, rond de 40% bij de 

teamproductiviteit en rond de 50% bij productiviteit van de organisatie).  

 

 

 

 

Figuur 12: Indicatoren 2014 ondersteuning productiviteit door de werkomgeving per kantoortype 
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3.3 Belang per kantoortype 
In onderstaande tabel (tabel 5) staan de gemiddelde percentages medewerkers die het 

desbetreffende werkomgevingaspect als een van de drie meest belangrijke heeft benoemd, van 

meest genoemd naar minst genoemd, per kantoortype. 

 

 

De tabel laat zien dat de top vijf bij de drie kantoortypen uit dezelfde aspecten bestaat, al varieert 

de volgorde af en toe. De mogelijkheden om buiten het eigen kantoor te werken wordt gemiddeld 

vaker als belangrijk benoemd in de combikantoren (door gemiddeld 19% a 20%, 6
e
 plek) dan in 

traditionele kantoren (door gemiddeld 14%, 8
e
 plek). 

 

Plaats

1 comfort van de werkplek 53 comfort van de werkplek 48 comfort van de werkplek 45

2 concentratiemogeli jkheden 40 bereikbaarheid van het kantoorgebouw 47 bereikbaarheid van het kantoorgebouw 40

3 bereikbaarheid van het kantoorgebouw 30 binnenklimaat 35 concentratiemogeli jkheden 32

4 binnenklimaat 25 concentratiemogeli jkheden 29 binnenklimaat 26

5 communicatiemogelijkheden 23 communicatiemogeli jkheden 24 communicatiemogeli jkheden 22

6 ICT voorzieningen 21 mog. buiten eigen kantoor te werken 19 mogeli jkheden om buiten eigen kantoor te werken 20

7 hoeveelheid en diversiteit plekken en ruimten 17 openheid en transparantie 12 hoeveelheid en diversiteit plekken en ruimten 18

8 mogeli jkheden om buiten eigen kantoor te werken 14 sfeer en uitstraling van het interieur 12 ICT voorzieningen 17

9 privacy 13 privacy 11 sfeer en uitstraling interieur 14

10 positie ruimten t.o.v. van elkaar in directe omgeving 11 ICT voorzieningen 9 openheid en transparantie werkomgeving 12

11 sfeer en uitstral ing interieur 10 positie ruimten t.o.v. van elkaar 9 privacy 10

12 indeling van het gehele gebouw 8 hoev. en diversiteit plekken en ruimten 9 indeling van het gehele gebouw 6

13 inbreng ideeen over de werkomgeving 7 indeling gehele gebouw 6 positie ruimten t.o.v. van elkaar in directe omgeving 6

14 openheid en transparantie werkomgeving 6 inbreng ideeen over de werkomgeving 6 akoestiek 6

15 architectuur en de uitstral ing gebouw 5 akoestiek 6 inbreng ideeen over de werkomgeving 5

16 archief en de opslagmogelijkheden 4 aangeboden faci liteiten in gebouw 6 aangeboden faci liteiten in gebouw 5

17 aangeboden facil iteiten in gebouw 4 verl ichting 5 architectuur en de uitstral ing gebouw 5

18 verl ichting 3 architectuur en de uitstral ing van het gebouw 3 verl ichting 4

19 akoestiek 2 archief en de opslagmogelijkheden 1 archief en de opslagmogelijkheden 3

Belang in traditioneel cellenkantoor Belang in combikantoor met vaste plekken Belang in combikantoor met flexibele plekken

Figuur 13: Indicatoren 2014 géén ondersteuning productiviteit door de werkomgeving per kantoortype 

Tabel 5: Gemiddeld percentage medewerkers dat het werkomgevingaspect als 1 van de 3 meest belangrijke heeft benoemd 

per kantoortype 
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3.4 Trends en ontwikkelingen in de indicatoren per kantoortype 
De indicatoren voor kantoortypen zijn voor het eerst ontwikkeld in 2009. Organisaties vroegen 

steeds vaker om hun resultaten te vergelijken met vergelijkbare kantoorconcepten in plaats van de 

all in CfPB Indicator.  

 

De indicator voor het kantoortype ‘combikantoor met vaste werkplekken’ is sinds 2011 niet meer 

veranderd, omdat daar geen cases meer aan toegevoegd zijn. De data waarop de indicatoren voor 

traditionele kantoren en flexibele (combi)kantoren worden gebaseerd zijn wel toegenomen (tabel 

6): 

 

Traditionele kantoren met vaste werkplekken2013 2012 2011 2010 2009 2008

Aantal cases per jaar 1 4 7 11 4 8

Aantal respondenten per jaar 105 285 1181 1299 631 2585

Combikantoren met vaste werkplekken2013 2012 2011 2010 2009 2008

Aantal cases per jaar 0 0 0 2 7 5

Aantal respondenten per jaar 0 0 0 138 582 556

Flexibele kantoren 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Aantal cases per jaar 7 12 4 6 11 12

Aantal respondenten per jaar 728 2442 917 903 639 1511

 

 

Verschillen indicatoren 2014 ten opzichte van voorgaande jaren 

Bij de traditionele kantoren zijn er minimale verschillen in 2014 ten opzichte van de indicator 2013. 

Dit is ook niet vreemd, er is slechts één case aan toegevoegd in 2013. De verschillen zijn meestal 

plus of min 1% en een enkele keer 2% (dit betreft stijging ontevredenheid over het binnenklimaat).  

 

Wanneer we kijken naar de verschillen met de indicator 2009 (het eerste jaar dat we een indicator 

voor de kantoortypen berekenden), zien we wel grotere verschillen (figuur 14). Op alle aspecten is 

de tevredenheid binnen de traditionele kantoren toegenomen met het groeien van de database. 

Voor vijf aspecten is de groei klein (1% tot 5%), voor negen aspecten is de toename van 

tevredenheid groter, variërend van 10% tot 19%. Voor de meeste aspecten geldt dat de 

ontevredenheid in traditionele kantoren gedaald is in de indicator 2014 ten opzichte van de 

indicator 2009.  

 

Tabel 6: Groei database per kantoortype per kalenderjaar 
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Voor de flexibele kantoren geldt dat de verschillen ten opzichte van de indicator voor 2013 

eveneens minimaal zijn, maar wel over meer aspecten en variërend van 1% tot 3% (stijging 

ontevredenheid akoestiek). Als we de indicator 2014 voor flexibele kantoren vergelijken met de 

indicator 2009 zijn de verschillen wat groter, variërend van 8% minder tevredenheid (sfeer en 

uitstraling interieur) tot 18% meer tevredenheid (mogelijkheden werken buiten het eigen kantoor) 

(figuur 15). 

 

 

Verloop Indicatoren belang per  

Figuur 14: Tevredenheidsindicator traditionele kantoren 2014 ten opzichte van 2009 

Figuur 15: Tevredenheidsindicator flexibele kantoren 2014 ten opzichte van 2009 
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Voor de combikantoren met vast werkplekgebruik geldt dat de indicator op belang tot op heden 

gelijk is gebleven doordat er de afgelopen jaren geen nieuwe cases van dit type geweest zijn. In de 

traditionele kantoren is de indicator op belang niet heel erg verschoven de afgelopen drie jaar 

(maximaal plus of min 2% op enkele aspecten). In de flexibele kantoren zien we hetzelfde patroon, 

enkel de aspecten bereikbaarheid gebouw (-4%), concentratiemogelijkheden (+3%) en ICT 

voorzieningen (+3%) laten iets grotere verschillen zien in 2014 ten opzichte van 2013. De andere 

aspecten verschillen +/- 1% tot +/-2% van elkaar. In deze categorie is ook de grootste groei geweest 

(let wel: acht van de negen cases in 2013 waren flexibele kantoren).  
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4 CONCLUSIES & DISCUSSIE 

De voorgaande hoofdstukken gaven een overzicht van de CfPB indicatoren 2014 en de ontwikkeling 

die daarin heeft plaatsgevonden de afgelopen jaren. Zoals het veel onderzoeksdata betaamt, roepen 

de geschetste trendlijnen altijd weer nieuwe vragen op. 

 

Representatieve gemiddelden 

Doordat er ieder jaar nieuwe data worden verkregen, middelt de indicator zich steeds verder uit. In 

verhouding komen er steeds minder cases bij, waardoor de indicator minder gevoelig is voor scores 

van een individueel onderzoek. Dit blijkt wel uit de sterke overeenkomsten en minimale verschillen 

tussen de indicator 2014 en de indicator 2013. Dit beeld is vooral in de all-in CfPB indicator 

zichtbaar. De indicatoren van de afzonderlijke kantoortypen 2014 verschillen niet sterk van die van 

2013, maar de verschillen met oudere indicatoren (bijvoorbeeld die van 2009) zijn bij de 

afzonderlijke kantoortypen wel groter. Dit is verklaarbaar, omdat de CfPB Indicator gebaseerd is op 

alle WODI cases, dus inclusief de verschillende kantoortypen, terwijl de indicatoren voor de 

afzonderlijke kantoortypen gebaseerd zijn op kleinere steekproeven.  

 

Grotere afstanden tussen beste en slechtste cases 

Opvallend is dat de spreiding tussen de beste en slechtste cases bij de helft van de aspecten is 

toegenomen. Dit geldt voor zowel de percentages tevreden medewerkers als de mate waarin 

aspecten als een van de drie meest belangrijke benoemd zijn. Mogelijk is dit te verklaren doordat in 

2013 er voornamelijk combikantoren met flexibel gebruik zijn geëvalueerd. Wat we merken is dat 

mensen in een nieuw kantoor vaak meer uitgesproken zijn (zowel positief als negatief) dan in 

traditionele cellenkantoren.  

 

Duidelijk is dat sommige aspecten in de ene werkomgeving veel beter gewaardeerd worden dan in 

een andere werkomgeving. De vraag is wat we van deze uitbijters, zowel de positieve als de 

negatieve cases, kunnen leren voor de totstandkoming van werkomgevingen waar medewerkers 

prettig en productief kunnen werken. Door de kenmerken van deze werkomgevingen goed in kaart 

te brengen is het mogelijk om verklaringen te vinden voor deze (on)tevredenheid. Deze verklaringen 

kunnen ook gebruikt worden om organisaties al van tevoren op bepaalde faal- of succesfactoren te 

attenderen.  

 

Wicked problems 

Aspecten die door de jaren heen vaak op de agenda komen als knelpunten zijn: 

› Binnenklimaat 

› Archief en opslagmogelijkheden 

› Privacy 

› Concentratiemogelijkheden 

Over deze aspecten zijn regelmatig relatief weinig mensen tevreden (minder dan 40%) en relatief 

veel mensen ontevreden (meer dan 35%). Veelal hangen deze zaken echter samen met technische 

aspecten voor een gebouw, zoals de akoestiek of het binnenklimaat. Vaak is het zo dat een gebouw 

in alle facetten voldoet aan de norm, maar dat medewerkers toch ontevreden zijn. Er lijkt een 

discrepantie tussen de eisen en de beleving van deze werkomgevingsaspecten. Het zou interessant 
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zijn om te kunnen onderzoeken welke factoren de tevredenheid precies beïnvloeden en hoe deze 

verbeterd kunnen worden in de technische omschrijving van aspecten (bijvoorbeeld in een 

Programma van Eisen).  

 

Relatie tevredenheid en ervaren productiviteit 

Een aantal werkomgevingsaspecten hangen sterk samen met de gepercipieerde productiviteit (De 

Been en Beijer, 2014
2
):  de concentratiemogelijkheden, privacy, het comfort van de werkplek, de 

openheid en transparantie van de werkomgeving en de hoeveelheid en diversiteit van de plekken en 

ruimten. Het lijkt dus belangrijk om bepaalde werkomgevingsapecten goed op orde te hebben, 

omdat mensen dan het gevoel hebben dat zij productiever kunnen werken.  

 

Verschuiving in kantoortypen 

De WODI cases die het CfPB de afgelopen jaren uitgevoerd heeft tonen een verschuiving in soorten 

werkomgevingen of kantoortypen. In 2007 onderzochten we nog grotendeels werkomgevingen met 

vaste werkplekken (zeven ten opzichte van vijf flexibele werkomgevingen), in 2013 waren dat bijna 

alleen nog maar werkomgevingen met flexibel werkplekgebruik. Met name de laatste twee jaar is 

deze verschuiving sterk te noemen.  

 

Wat betekent deze veranderende onderzoeksvraag? We zien een ander type kantoor, zoals een 

kantoor met een grotere diversiteit in open en gesloten ruimten, bijna nooit meer zonder ook een 

andere gebruikswijze. Organisaties vragen zich af of ze op de goede weg zitten, wat er beter kan en 

of een (geheel) open werkomgeving wel de beste balans biedt tussen efficiency en effectiviteit. 

Toont figuur 16 de beweging die we kunnen verwachten? Van traditioneel gesloten cellen kantoor 

met vaste werkplekken, via open werkomgevingen naar een variant waarin geslotenheid de 

boventoon voert, maar werkplekken wel flexibel gebruikt worden?  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2
 De Been & Beijer (2014). The influence of office type on satisfaction and perceived productivity support. In: 

Journal of Facilities management, vol. 12, no. 2, 2014. 

Figuur 16: Is dit de beweging die we kunnen verwachten?: van traditioneel gesloten cellen kantoor met vaste werkplekken, 

via open werkomgevingen naar een variant waarin geslotenheid de boventoon voert, maar werkplekken wel flexibel gebruikt 

worden?  
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BIJLAGE 1: OPGENOMEN CASESTUDIES PER JAAR EN TYPE 

 

Organisatie Casus Type Jaar

Belastingdienst CICT Combi-vast 2007

Belastingdienst BUG Hilversum Combi-vast 2007

Ministerie van Defensie DVD Noord Combi-vast 2007

Waterschap Rivierenland Tiel Flexibel 2007

Avans Hogeschool Tilburg Flexibel 2007

Avans Hogeschool Breda Flexibel 2007

BrinkGroep Eindhoven Flexibel 2007

Gemeente Dordrecht Dordrecht Flexibel 2007

Belastingdienst BUG Utrecht Traditioneel 2007

TU Eindhoven TeMa Traditioneel 2007

Ministerie van Defensie H35 Traditioneel 2007

IB-Groep -7 Traditioneel 2007

Kadaster ICT Combi-vast 2008

DSM C-ICT Combi-vast 2008

Min AZ Vi jverhof Flexibel 2008

IB Groep POI Flexibel 2008

IB Groep ED Flexibel 2008

IB Groep IKA Flexibel 2008

Belastingdienst Leiden Flexibel 2008

WSRL Tiel Flexibel 2008

Ministerie van LNV  Hoofdgebouw Flexibel 2008

Belastingdienst CKC Traditioneel 2008

Belastingdienst Hoorn Traditioneel 2008

TU Eindhoven Traverse Traditioneel 2008

TU Eindhoven ID medewerkers Traditioneel 2008

Ministerie van Defensie Min. van Defensie - DVD Zuid Combi-vast  2009

Kadaster Kadaster Amsterdam Combi-vast (afd. GEO = flexibel) 2009

Kadaster Kadaster Rotterdam Combi-vast (afd. GEO = flexibel) 2009

Kadaster Kadaster Apeldoorn Combi-vast (afd. GEO = flexibel) 2009

Kadaster Kadaster Zwolle Combi-vast (afd. GEO = flexibel) 2009

Kadaster Kadaster Groningen Combi-vast (afd. GEO = flexibel) 2009

Kadaster Kadaster Eindhoven Combi-vast (afd. GEO = flexibel) 2009

DSM DSM afd. Sourcing Flexibel 2009

Belastingdienst B/CFD Flexibel 2009

Belastingdienst B/CPP Flexibel 2009

Ministerie van LNV LNV - DRZ West Flexibel 2009

Wageningen UR WUR Lumen Traditioneel 2009

Wageningen UR WUR Gaia Traditioneel 2009

Wageningen UR WUR Atlas Traditioneel 2009

Wageningen UR WUR ISRIC Traditioneel 2009

Synthon Synthon Biopharmaceuticals Combi-vast 2010

Kadaster Kadaster Zwolle (Le Rhone) Combi-vast 2010

Rijksdienst Cultureel Erfgoed Rijksdienst Cultureel Erfgoed Flexibel 2010

Gemeente Rotterdam Gem. R'dam - Dynamostraat Flexibel 2010

Gemeente Rotterdam Gem. R'dam - Alexanderplein Flexibel 2010

Belastingdienst BD FIOD-ECD Flexibel 2010

ASR Verzekeringen ASR Verzekeringen Flexibel 2010

Milieudienst Rijnmond DCMR Flexibel 2010

Belastingdienst BelastingTelefoon Flexibel 2010

Belastingdienst BD Haaglanden Traditioneel 2010

Universiteit Utrecht UU - Uithof van Unnik Traditioneel 2010

Universiteit Utrecht UU - Uithof Bestuursgebouw Traditioneel 2010

Universiteit Utrecht UU - Trans Traditioneel 2010

Universiteit Utrecht UU - Janskerkhof 13/13a Traditioneel 2010

Belastingdienst BD - Douane Cargo Traditioneel 2010

Belastingdienst BD - Douane Cargo Traditioneel 2010

Belastingdienst BD - Douane Cargo Traditioneel 2010

Nedtrain NedTrain Katreinetoren Traditioneel 2010

Nedtrain NedTrain Laag Katreine Traditioneel 2010

Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland - Afdel ing ARW Traditioneel 2010
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Organisatie Casus Type Jaar

Belastingdienst BD BUG Flexibel 2011

NEN NEN Bouw en Industrie Flexibel 2011

DUO DUO Hoofdgebouw Flexibel 2011

NedTrain NedTrain Katreinetoren - nameting Flexibel 2011

NedTrain NedTrain Laag Katreine - nameting Flexibel 2011

Gemeente Leiden Gemeente Leiden - Servicepunt 71 Traditioneel 2011

AMC AMC Divisie JK Traditioneel 2011

Wageningen UR WUR Facil itair Bedrijf Traditioneel 2011

Rechterl ijke organisatie ZM Middelburg Traditioneel 2011

Rechterl ijke organisatie ZM Breda Traditioneel 2011

Rechterl ijke organisatie OM Traditioneel 2011

TU Delft  TUD - CiTG Traditioneel 2011

Wageningen UR WUR Facil itair Bedrijf - 1e nameting Flexibel 2012

Belastingdienst BD Groningen Flexibel 2012

Belastingdienst BD FIOD Groningen Flexibel 2012

Belastingdienst BelTel Groningen Flexibel 2012

Waterschap Veluwe Waterschap Veluwe Flexibel 2012

Belastingdienst BD Hoofddorp Flexibel 2012

Belastingdienst BD Haaglanden - nameting Flexibel 2012

Hogeschool Utrecht HU Oudenoord 330 Flexibel 2012

Hogeschool Utrecht HU Oudenoord 700 Flexibel 2012

DCMR DCMR nameting Flexibel 2012

Avans Hogeschool Avans OWB Flexibel 2012

Avans Hogeschool Avans HSL Flexibel 2012

Avans Hogeschool Avans CHL Flexibel 2012

Robeco Robeco Pilot R'dam Traditioneel 2012

Avans Hogeschool Avans TRZ Traditioneel 2012

Avans Hogeschool Avans LD Traditioneel 2012

Belastingdienst B/CIE Traditioneel 2012

FM Haaglanden FM Haaglanden - Jan van Nassaustr.125 Flexibel 2013

Wageningen UR WUR - FB - ICT-voormeting Flexibel 2013

ILT ILT Rotterdam Weena 723 Flexibel 2013

ILT ILT Eindhoven Flexibel 2013

ILT ILT Utrecht Flexibel 2013

Wageningen UR WUR Fac. Bedrijf -2e nameting Flexibel 2013

Robeco Robeco pilto R'dam - nameting Flexibel 2013

Reed Reed Amsterdam Flexibel 2013

Belastingdienst BD Doetinchem Flexibel 2013

HTM HTM Hfdkantoor (0-meting) Traditioneel 2013
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