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1 SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN 

In december 2016 heeft het Center for People and Buildings (CfPB) een evaluatie gehouden onder 

de medewerkers die werkzaam zijn op de Bouwcampus. Aanleiding hiervoor was het goed kunnen 

testen van de nieuwe enquêtetool en de daarbij behorende rapportagetool. Daarnaast geeft de 

evaluatie zicht op de beleving van diverse aspecten binnen de Bouwcampus, zoals de fysieke 

omgeving, de verbinding tussen de verschillende organisaties en de faciliteiten op de begane grond.  

 

Onderzoeksperiode  : 14 tot en met 31 december 2016 

Aantal uitgenodigde medewerkers : onbekend (verspreiding vond plaats via de diverse organisaties) 

Totaal aantal respondenten (N) : 66  

 

In totaal hebben 57 respondenten de vragenlijst (zie bijlage 1) volledig ingevuld. Daarnaast hebben 

negen respondenten de vragenlijst gedeeltelijk ingevuld. Alle 66 respondenten zijn in de analyses 

mee genomen. Omdat de respons per organisatie laag is, zijn er geen verdere uitsplitsingen gemaakt 

per organisatie, maar worden in deze rapportage enkel de resultaten voor de gehele Bouwcampus 

getoond. 

 

De organisaties met de meeste respondenten zijn SBRCURnet, Stichting de Bouwcampus, het CfPB 

en PAOTM. Van de respondenten is 54% vrouw en heeft 72% een universitair opleidingsniveau. De 

gemiddelde leeftijd van de respondenten is 44 jaar. 

 

1.1 Aanwezigheid, activiteiten en overlegplekgebruik op de Bouwcampus 
Gemiddeld besteden de medewerkers 66% van hun werktijd op de Bouwcampus. Daarnaast zijn zij 

12,9% van de tijd op een andere locatie werkzaam. Ruim een vijfde  van de werktijd is men thuis aan 

het werk of onderweg, aan het reizen. 

 

Wanneer men op de Bouwcampus aanwezig is bestaat meer dan de helft van de tijd uit bureauwerk, 

zowel algemeen/routinematig (28,4%), ongestoord (17,3%) als interactief bureauwerk met collega’s 

(14,4%). Ruim een kwart van de tijd op de Bouwcampus wordt besteed aan gepland en ongepland 

overleg. Van dat overleg is het merendeel klein overleg tussen twee personen (41,9%) of tussen drie 

á vier personen (34,7%).  

 

Uit de frequentie waarin medewerkers de verschillende overlegruimten gebruiken blijkt dat met 

name de gesloten overlegplekken op de tweede verdieping gebruikt worden (hierin speelt mee dat 

Stichting de Bouwcampus en het CfPB een behoorlijk aandeel in de respons op deze enquête 

hebben). De gesloten overlegruimten in het korte deel van de tweede etage krijgen ook de hoogste 

waardering van de medewerkers (gemiddeld een 7,5), gevolgd door die in het lange deel (7,0). De 

laagste waardering zien we bij de open overlegplekken op de tweede etage (6,0) en eerste etage 

(6,1) en de grote gesloten overlegruimten op de begane grond (6,1). Deze laatste worden niet heel 

bijzonder gevonden en soms ook te licht (door weerkaatsing zonlicht op de witte muren).  
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1.2 Tevredenheid en ontevredenheid 
Wat opvalt is dat medewerkers van de Bouwcampus over het algemeen behoorlijk tevreden zijn 

over de fysieke aspecten van het gebouw, zoals de parkeermogelijkheden, de openheid en de sfeer 

en uitstraling van de werkomgeving. Enkele aspecten springen er echt negatief uit, namelijk de 

bewegwijzering, het binnenklimaat en de akoestiek.  

 

Als er wordt gekeken naar aspecten als samenwerking en communicatie en facilitaire aspecten dan 

valt op dat de medewerkers behoorlijk tevreden zijn over de communicatiemogelijkheden, de 

samenwerking met collega’s, het restaurant en de openingstijden van het gebouw. Er is duidelijk 

meer onvrede over de concentratiemogelijkheden, de privacy en de ontvangst van gasten. Het 

binnenklimaat en de concentratiemogelijkheden zijn het meeste genoemd als een van de drie 

belangrijkste aspecten van de werkomgeving. Dit zijn duidelijke aandachtspunten aangezien deze 

aspecten niet heel goed worden beoordeeld maar wel belangrijk worden gevonden.  

 

De Bouwcampus t.o.v. de WODI benchmark 

De tevredenheid van de Bouwcampusmedewerkers is in vergelijking met andere door het CfPB 

onderzochte cases vrij laag. De respondenten van de Bouwcampus zijn meer tevreden over vier van 

de zestien gemeten werkomgevingsaspecten, namelijk de openheid van de werkomgeving, de sfeer 

en uitstraling van het interieur, het archief en de communicatiemogelijkheden. Aspecten waar de 

respondenten van de Bouwcampus juist meer ontevreden over zijn, zijn vooral het binnenklimaat, 

de concentratiemogelijkheden, de ICT-voorzieningen en de akoestiek.  

 

Hutten 

Bijna 70% van de respondenten is tevreden met het restaurant. Medewerkers geven aan dat de 

sfeer en kwaliteit van de meeste producten prima is en het personeel gastvrij. Verbeterpunt voor 

Hutten liggen enerzijds in uitbreiding van het assortiment met zaken als (maaltijd)salades, meer 

diversiteit in broodjes en snacks, vegetarische producten, mogelijkheid om gebak (voor traktaties) te 

bestellen en betere/warmere koffie. Anderzijds zijn er opmerkingen gemaakt over de tarieven van 

de broodjes die aan de hoge kant liggen, de wens voor (grotere) theeglazen (i.p.v. koffiekopjes) en 

plek en facilitering voor grotere groepen om te lunchen (als “in een echte kantine”).  

 

Slechts 4% geeft aan van een dienst die eten en drinken naar de etages brengt gebruik te zullen 

maken, 42% twijfelt hierover. Meer dan de helft zal hier geen gebruik van maken.  

 

1.3 Over de Bouwcampus 
Er is een aantal stellingen over de Bouwcampus aan de medewerkers voorgelegd. De respondenten 

zijn behoorlijk verdeeld over deze stellingen. Een meerderheid van de respondenten kent (84%) en 

onderschrijft het concept van de Bouwcampus (64%). Ook geeft 75% aan dat de eigen organisatie 

het imago van de Bouwcampus ondersteunt. Echter slechts 40% ervaart dat de Bouwcampus ook 

het imago van de organisaties ondersteunt. Slechts 27% vindt dat de Bouwcampus voldoende 

gepromoot wordt.  

 

Ruim een derde geeft aan dat de huisvesting voldoet aan de verwachtingen, terwijl 40% dit niet zo 

ervaart. Het bieden van kansen voor het verkennen van nieuwe sectoren door de gezamenlijk 

huisvesting wordt door 43% ervaren. Iets meer respondenten zien ook de kansen om met nieuwe 

partijen in aanraking te komen door de gezamenlijke huisvesting (57%). 
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De begane grond kan meer gebruikt worden om ontmoeting en kennisuitwisseling te stimuleren. 

Gemiddeld geeft ongeveer een derde van de respondenten aan dat dit al voldoende gebeurt, terwijl 

eenzelfde groep dit nog mist. Het werken op de Bouwcampus ondersteunt niet automatisch de 

kennisdeling tussen de organisaties.  

 

Aan de medewerkers is de vraag gesteld met welke organisaties zij bekend zijn, lang niet iedereen 

weet van elkaars bestaan af. Organisaties als Mobile Water Management, Flexbase, DAED ingenieurs 

en BIMpuls worden door meer dan 50% van de respondenten niet gekend. Maar ook Field Factors, 

CIB, InfraTech2017 en NGinfra zijn voor meer dan 40% onbekend. Organisaties waar de meeste 

(>80%) respondenten wel bekend mee zijn, zijn BIM loket, Center for People and Buildings (CfPB), 

COB, PAOTM, SBRCURnet en The Green Village. NB: In deze verdeling speelt het aandeel 

respondenten van de organisaties een duidelijke rol (SBRCURnet, Stichting de Bouwcampus, het 

CfPB en PAOTM hebben de meeste respondenten geleverd).  

 

Bekend zijn met de organisaties op de Bouwcampus betekent niet automatisch dat er ook contact is 

tussen de organisaties (het meeste contact lijkt er te zijn met SBRCURnet, het CfPB, Building 

Changes en BRIS). De respondenten hebben tips meegegeven om de kennisdeling tussen 

organisaties te bevorderen. Enerzijds gaan deze over het gebouw, zoals een goede bewegwijzering 

om elkaar te kunnen vinden, maar ook informatievoorziening via bijvoorbeeld beeldschermen met 

activiteiten van de organisaties, wie waar zit, wat er staat te gebeuren. Ook bestaande 

ruimten/wanden kunnen beter benut worden om kennis te delen of interactie te stimuleren. 

Daarnaast worden zaken als meer vrij beschikbare overlegruimten genoemd, als ook openheid en 

gezamenlijk gebruik (zoals op de tweede etage) en een actieve houding (minder praten, meer doen) 

genoemd. Tabel 4 toont het overzicht van alle gemaakte opmerkingen over het bevorderen van 

kennisdeling. 

 

1.4 Overige opmerkingen van respondenten 
Aan het einde van de enquete mochten de medewerkers nog overige opmerkingen meegeven. De 

meeste van deze opmerkingen gingen over het binnenklimaat en de, te pas en te onpas, op en neer 

gaande zonneschermen. Ook zijn er opmerkingen gemaakt over de bewegwijzering, de verwarring 

van mensen bij binnenkomst in het gebouw, het ontbreken van sfeer op de begane grond (boven 

wel prettig), moeite met concentreren in de open tuinen en de faciliteiten (vergaderplekken, 

naamgeving zalen, de ICT). Tabel 5 toont het complete overzicht van alle gemaakte opmerkingen. 

 

 

  



 

 

 5 

2 AANWEZIGHEID EN ACTIVITEIT OP DE BOUWCAMPUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: De gemiddelde verdeling van de werktijd over verschillende locaties 

Figuur 2: De gemiddelde verdeling van de tijd op het kantoor op de Bouwcampus over verschillende activiteiten 
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Figuur 3: De gemiddelde verdeling van de tijd dat men overlegt over de verschillende grootten van overleg 

Figuur 4: De frequentie waarin de respondenten de verschillende overlegplekken op de Bouwcampus gebruiken 
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  Bouwcampus N 

Begane grond: de tafel van acht 6.6 38 

Begane grond: de kamer van zes 6.7 34 

Begane grond: grote gesloten overlegruimten 6.1 44 

Begane grond: open ruimte / restaurantdeel 6.8 44 

1e verdieping: gesloten overlegruimten lange deel 6.6 21 

1e verdieping gesloten overlegruimten korte deel 6.5 22 

1e verdieping: open overlegruimte 6.1 17 

2e verdieping: gesloten overlegruimten lange deel 7.0 19 

2e verdieping gesloten overlegruimten korte deel 7.5 22 

2e verdieping open overlegruimten 6.0 23 

Pantry/koffiehoek/ontmoetingsruimte 6.8 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel 1: De gemiddelde rapportcijfers voor de overlegplekken op de Bouwcampus 

Figuur 5: De verdeling van de rapportcijfers die de respondenten geven aan de overlegplekken op de Bouwcampus 
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3 TEVREDENHEID EN ONTEVREDENHEID 

 

 Figuur 6: Percentage tevreden en ontevreden respondenten per aspect 
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Figuur 7: Het percentage respondenten dat het aspect als een van de drie meest belangrijke heeft benoemd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een rapportcijfer voor uw totale waardering over:

Bouwcampus CfPB N

Het huisvestingsconcept 5.9 6.1 58

De mate waarin de werkomgeving als prettig ervaart 6.2 6.3 58

Tabel 2: De gemiddelde rapportcijfers voor de overall waardering van de huisvesting van de Bouwcampus 

Figuur 8: Rapportcijfers voor de overall waardering 
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Figuur 10: De gemiddelde ontevredenheid afgezet tegen het belang dat respondenten aan het aspect hechten 

Figuur 9: De gemiddelde tevredenheid afgezet tegen het belang dat respondenten aan het aspect hechten 

 



 

 

 11 

 

 

 

Figuur 11: De score in vergelijking met de WODI benchmark tevredenheid (blauw = WODI benchmark, groen = positieve 

afwijking, rood = negatieve afwijking)  

Figuur 12: De score in vergelijking met de WODI benchmark ontevredenheid (blauw = WODI benchmark, groen = positieve 

afwijking, rood = negatieve afwijking) 
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Aspect Deelaspect
Aantal keer 

genoemd

Salades 7

Ruimere keuze in broodjes (nu te veel klaar gemaakt/zelf je broodje kunnen 

klaarmaken)

4

Meer soorten yoghurt 2

Kwark 1

Uitgebreidere lunch 1

Vullende maaltijdsalades 1

Goede kroket 1

Vegetarische soepen, broodjes, snacks 1

Betere koffie (warmer + betere kwaliteit) 1

Meer diversiteit aan snacks 1

Mogelijkheid om gebak (trakteren) te bestellen 1

Halal  vleeswaren 1

Wraps 1

Totaal uitbreiding assortiment 23

Nee, assortiment is prima 5

Geen idee, nog nooit gebruik van gemaakt (volgend jaar nog eens vragen) 4

Aantrekkelijkere tarieven, goedekopere broodjes 2

Nee, assortiment is voldoende en met name personeel is gastvrij 1

Minder waterige soep 1

Een echte kantine, plaats om met grote groepen te kunnen lunchen + een 

lunchaanbod

1

Thee GLAZEN ipv koffiekopjes voor catering in de zalen (en dus ook iets groter > 

scheelt weer theezakjes :-). 

1

Concentratiewerkplekken 1

Prima sfeer 1

Geen idee 1

De samenwerking met Hutten is nog iets te kort om daar al  wat zinnigs van te 

zeggen. Wat ik tot nu toe heb meegemaakt ging prima en was goed. Maar het 

was ook prima toen Sandra Kleij het verzorgde. 

1

Totaal overig 19

42

Opmerkingen over het assortiment van Hutten

Uitbreiding 

assortiment

Overig

Totaal opmerkingen assortiment Hutten

Tabel 3: Opmerkingen die respondenten gemaakt hebben over het assortiment van Hutten 

Figuur 13: Verdeling respondenten dat al dan niet gebruik zou maken van een dienst waarbij eten/drinken naar hen toe 

gebracht werd op de verdiepingen 
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4 OVER DE BOUWCAMPUS 

 

 

 

Figuur 14: Het percentage respondenten dat het eens of oneens is met de stellingen over de Bouwcampus 
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Figuur 15: Verdeling percentage respondenten dat al dan niet bekend is met de organisaties op de Bouwcampus 
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Figuur 16: Frequentie waarin respondenten contact hebben met de organisaties op de Bouwcampus 
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Aspect Deelaspect
Aantal keer 

genoemd

Betere bewegwijzering voor bewoners en gasten, die niet weten wie waar zit 2

Beeldschermen met activiteiten van andere organisaties 2

Goede ontvangst op de begane grond 1

Meer vergaderruimtes voor kleine teams (ca. 8 personen + ca. 20 personen) 1

Meer kleine vergaderruimten (2 tot 4 personen) 1

Digitaal scherm met wie en wat er allemaal in huis zi jn op dat moment met 

vergaderingen enz. 

1

Ik denk dat het oorspronkelijk concept, met open verdiepingen waar iedereen 

aanlandplekken heeft de samenwerking en kennisdeling het meest facili teert 

1

Zoals de tweede verdieping is ingericht is volgens mij optimaal. Ook het feit 

dat er beneden nu (eindelijk) plekken zi jn om even kort bilateraal  te 

overleggen helpt erg

1

De bewegwijzering op de begane grond mag (professioneel) verbeterd worden 

met hangende bordjes aan het plafond of aan de zuilen. Die displays werken 

niet goed, daar wordt overheen gekeken. 

1

Meer gratis overlegruimten. 1

(Kennis) thema werkplekken? Maar de architectuur van het gebouw leent zich 

niet echt voor (onverwachte) ontmoetingen en kennisdeling.

1

Opvallende naambordjes op etage en op trap, reclameposters of iets 

dergelijks in de gedeelde ruimten. 

1

Totaal gebouw 14

Geen (idee) 2

Mensen moeten een drempel over om bij elkaar binnen te lopen, zodat we echt 

kunnen gaan samenwerken.

1

Geen. Om kennis te delen, hoef je helemaal  niet bij elkaar in een gebouw te 

zitten. 

1

Actieve kennissessies/brainstorm 1

Mensen per thema, onderwerp of doelgroep die ze bedienen bijeen brengen, 

zodat er bekeken kan worden of er common ground is om samen te werken. 

1

Bijvoorbeeld vaker Bouwcampus-ontbijt, nieuwsjaarsreceptie 1

Speeddaten met alle partijen kan ook helpen in het snel leren kennen van 

elkaar (los van de - ook belangrijke - social talk tijdens de ontbijtjes)

1

gezamenlijk programmeren van netwerk bijeenkomsten/avonden 1

Inbouwen van peer review avonden van elkaars programma's 1

Misschien vaker een borrel/ontbi jt met korte bedrijfspresentaties 1

Thema lunches 1

Iedereen zit op zijn werkplek, dus een gezamenlijke maandelijks borrel op 

vri jdagmiddag zou zeker de kennisdeling bevorderen. 

1

Totaal activiteiten 13

Activiteiten

Huisvestingsmaatregelen om kennisdelen te bevorderen

Gebouw
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Aspect Deelaspect
Aantal keer 

genoemd

Centraal  meer informatie beschikbaar over ieders activiteiten 1

Een wekel ijks overzicht van evenementen die door de partijen georganiseerd 

worden. 

1

Info over waar organisaties mee bezig zijn, bijv. Via infoborden of 

gemeenschappelijke bibliotheek

1

Gebruiken witte wand in Bouwcampus-café voor bijv. Ophangen van 

vraagstukken en waarop iedereen ter plekke reacties kan 

neerzetten/ophangen, zijn ideeen kan loslaten. 

1

Elkaar updaten over lopende zaken waar de organisaties aan werken 1

Een scherm met nieuwtjes bij de trap beneden 1

Fysiek bord maken waar bewoners nieuws/vragen kenbaar kunnen maken. 1

Totaal informatievoorziening 7

Daadwerkel ijk werken aan een gezamenlijke missie. Geen mooie woorden 

meer maar zorgen dat het gebeurd. Er wordt te veel 'gepraat'. 

1

Meer interactie met de bewoners 1

Betaalde opdrachten uitvoeren als consortium. 1

Totaal samenwerking 3

Verder merk je (en dat is geen huisvestingsprobleem) dat de verdienmodellen 

de kennisdeling in de weg staan. 

1

Deze vraag snap ik in het geheel niet. Hier kri jg ik graag uitleg over. 1

Geen extra huisvestingsmaatregelingen nodig. Kennisdelen vanuit personen 

bevorderen. 

1

Totaal overig 3

41

Samenwerking

Huisvestingsmaatregelen om kennisdelen te bevorderen

Informatie-

voorziening

Totaal huisvestingsmaatregelingen

Overig

Tabel 4: De tips van respondenten om de kennisdeling te bevorderen 
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5 OVERIGE OPMERKINGEN VAN RESPONDENTEN 

 
 

Overige opmerkingen

Aspect
Deelaspect Aantal keer 

genoemd

Binnenklimaat niet optimaal (koud/tochtig of warm) 4

Doe aub wat aan de zonneschermen. Die gaat te pas en te onpas omhoog en 

omlaag (heeft impact op mijn werksfeer). 

3

Het binnenklimaat is  niet goed geregeld. In het naseizoen tochten de ramen en 

weigert de verwarming dikwijls  en in de zomer werkt de airco dikwijls niet. De 

monteurs van de TU Delft verschijnen niet direct om te helpen waardoor wij 1 

tot enkele dagen moeten wachten totdat het gemaakt is. Dit is  helaas al 

meerdere keren gebeurd in 3 jaar en vind ik klantonvriendelijk. 

1

De verwarming mag hoger op maandag tot en met donderdag. 1

Het verschil  in luchtdruk tussen de ruimtes/trappenhuis veroorzaakt een 

irritante lucht stroom met dito geluid.

1

De werkruimtes op de eerste verdieping zi jn niet slecht, maar de 

klimaatregeling is belabberd: je weet niet vooraf of je warme of dunne kleding 

mee moet nemen. 

1

Het ontbreken van zonneschermen op de BG ter hoogte van de bovenramen. 1

Totaal binnenklimaat 12

Ik mis meer gesloten werkuimtes om te gebruiken voor werkoverleg. 1

Begane grond wordt steeds beter ingericht. Is/wordt een mooie 

ontmoetingsplaats.

1

De entrée is met komst van café iets aantrekkel ijker maar bi j veel  bezoekers 

ontstaat er verwarring over waar ze nu zijn binnengekomen (wat is eigenli jk de 

ingang?) en de bewegwijzering is ronduit belabberd. 

1

Vind de Bouwcampus absoluut geen visitekaartje. Niet sfeervol. Gemiste kans 

om iets goeds neer te zetten. Voldoet ook niet aan duurzaamheidseisen. Er 

hangt geen eens het verplichte energielabel voor gebouwen. 

1

Vanwege de vele studenten die ook met de bus vanaf Delft reizen en de 

aangepaste dienstregel ing in de zomer en buiten de spits, vind ik deze locatie 

niet erg geschikt voor een bedri jf. Het pad van de Bouwcampus naar de 

bushalte en dan met name dat nieuw aangelegde pad tussen de bomen is er 

donker. Daar mag nog wel wat verlichting geplaats worden. 

1

Inrichting van de begane grond mag nog beter. 1

Gezel lig met frisse kleuren, boeken, hout. Rustige vleugel en klein clubje maar 

toch lastig geconcentreerd te werken. Interactie is wel fi jn. 

1

De intentie was een toplocatie als Bouwcampus "A++" status helaas draagt het 

gebouw hier absoluut niet aan bij!

1

Licht en geluid nog erg slecht. 1

Totaal gebouw & interieur 9

Binnenkl imaat

Gebouw & interieur
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Overige opmerkingen

Aspect
Deelaspect Aantal keer 

genoemd

De Bouwcampus is best een fi jne plek om te werken, maar dat wordt in mijn 

geval meer bepaald door de directe omgeving (collega's, eigen inrichting) dan 

door het gebouw en de setting. Een bouwcampus zou voor mij in de eerste 

plaats een showcase van goed verzorgd bouwen moeten zijn. Dan valt mij op 

dat bij De Bouwcampus veel zaken niet goed verzorgd zi jn: het oogt van buiten 

(en binnen) als een dertien-in-een-dozijn campusgebouw dat voor bezoekers 

moeili jk te herkennen is. 

1

De kantoortuin is een grote storende factor voor mij. Met mijn soort werk 

(financieel) is het niet gewenst om in een open kantoorruimte te zitten. 

Anderzijds zie ik wel de positieve kanten van een kantoortuin maar die wegen 

niet op tegen de nadelen voor mij. 

1

Bovendien zi jn er ooit bij aanvang zogenaamde afspraken gemaakt tussen de 

clubs onderl ing waarbij een ieder zich daar vooral (NIET) aan houd als het 

diegene zo uitkomt. Oorzaak hiervoor heeft uiteraard ook te maken de grote 

uiteenlopenheid van bedrijven die hier gevestigd zi jn en het soort werk wat zi j  

doen. 

1

Het bl i jft lastig om met elkaar een etage te delen. Dat wat een ander gezell ig of 

normaal vindt, kan iemand anders weer storen. Het is een grote uitdaging om 

met iedereen rekening te houden. De mogeli jkheid bieden om je terug te 

kunnen trekken/af te sluiten bli jkt wel belangrijk te zijn. Hiervoor is (te) weinig 

in voorzien. 

1

Kennisuitwisseling wordt niet al leen gestimuleerd door huisvesting. Wat mij 

betreft kan kennisuitwisseling beter plaatsvinden door meer informele en 

formele momenten met elkaar te organiseren (bijv. Vri jdagmiddag 

netwerkborrels, matchmaking en 'bl inddates' op thema's). 

1

Meer afstemming van de cooperatie met de hurders zou zeer wenseli jk zijn. 1

Stimuleer wat meer tech/maak bedrijven om te vestigen op de BC. 1

De vraag is of de huidige functionaliteit, werkwijze en samenstelling bijdraagt 

aan de veranderende richting van de maatschappij en daarbij gedrag en 

werkwijze van de sector. Een zelfreflectie in gedrag en handelswijze is wellicht 

op zi jn plaats. Gaat het nu om verkoop van een product (of dienst) of juist om 

een invulling van een behoefte die ontstaat uit een veranderende 

maatschappij. Ik constateer bij veel parti jen (initiatiefnemers) het eerste maar 

er wordt gepredikt over het tweede. Eigen belang en ego's! Dit lossen we niet 

op met een pand en inrichting!

1

Totaal concept 8

ICT-voorziening is niet ingericht op professionele organisaties. Medewerkers 

en bezoekers kunnen al leen via het gastnetwerk van TU gebruik maken van het 

internet. Lekker snel, maar weinig flexibel. 

1

Opladen elektrisch voertuig niet normaal beschikbaar voor medewerkers van 

bedrijven op de Bouwcampus, dat is jammer. 

1

Licht op de parkeerplaats bij de hoofdingang, zodat de vakkenverdeling 

zichtbaar is in het donker. 

1

Ook de toiletten mogen beter aangegeven worden. 1

Volgens mij is er (nog) geen mogeli jkheid om je jas op te hangen. 1

Een verwijzing naar de lift op de begane grond is ook fi jn en de functie van de 

buitendeur direct naar de l ift bi j de hoofdingang is onduideli jk. Deze werkt 

niet.

1

Totaal faciliteiten 6

Facil iteiten

Concept
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Overige opmerkingen

Aspect
Deelaspect Aantal keer 

genoemd

De vergaderzalen op de begane grond zi jn oke, maar zeker niet bijzonder. Met 1

De naamgevining van de zalen helpt ook niet bepaald om de zalen te kunnen 

vinden. Ik weet na bijna twee jaar nog steeds niet bl indelings waar Kubus of 

Yellow Brick Road zit. 

1

Vergaderzalen uit rusten met goede AV-middelen. Het gesleep met monitoren 

en laptops kost veel ti jd en komt niet professioneel over. 

1

Totaal overlegruimten 3

Geen opmerkingen 1

Ik bl ijk misofonie te hebben. Deze aanleg wordt alleen actief in 

omstandigheden met voortdurende repeterende geluiden. Voor mij is dit hele 

gebouw een ramp: tikkende toetsenborden van collega's, lopen op hoge 

hakken, stapelen kopjes in de keuken etc. etc. Ik functioneer met moeite in een 

aparte ruimte met noise cancell ing op m'n oren.

1

Ik werk hier net twee weken, dus heb nog niet over alles een goed oordeel 

kunnen vormen. Eerste indruk is wel een prettige werkomgeving. 

1

Totaal overig 3

Geluidsoverlast op de open werkplekken is groot, l igt deels aan akoestiek, 

deels aan werkhouding medewerkers. Ik kan regelmatig mijn telefonische 

gesprekspartner niet meer verstaan. 

1

De openheid van de kantoortuin en de daaraan gerelateerde geluidsoverlast 

levert veel klachten op ten aanzien van concentratie op het werk. De akoestiek 

is niet toegespits op het gebruik van deze open ruimten. 

1

Totaal (faciliteiten) werkplekken 2

Als we tel len tot 100% dan is het handig dat er tel ler meeloopt hoeveel je nog 

te 'verdelen' hebt. 

1

Bij het invullen van tevreden - ontevreden moet bij scrollen de te scoren 

waarheden bovenaan blijven staan > een vergissing is gauw gemaakt… of 

steeds heen en weer scrollen (wat irritant is). 

1

Laat de el lenlange tekst in de intro achterwege - ik heb 'm niet gelezen > houdt 

dit kort en krachtig

1

Instructie beschikbaar maken indien nodig is > vertellen dat ik moet kl ikken 

op de vragen -> really??

1

Opleidingsniveau vind ik een vraag die niet van toepassing is of relevant aan 

deze enquete

1

Te weinig keuzemogeli jkheden bij de vraag wat belangrijk is voor een prettige 

werkomgeving

1

Leuk om zo de eerste proef van Limesurvey in te kunnen vullen! 1

De vraag: selecteer 3 meest belangrijke aspecten werkomgeving: het antwoord 

openheid vd werkomgeving wordt 2x genoemd. 

1

Totaal vragenlijst 8

51Totaal overige opmerkingen

Vragenlijst

Overig

Overlegruimten

(faci l iteiten) 

werkplekken

Tabel 5: Alle overige opmerkingen van de respondenten 
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6 DE RESPONDENTEN 

 
 

 

 

Figuur 17: Verdeling respondenten over de organisaties op de Bouwcampus 
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Figuur 19: Verdeling van opleidingsniveau 

Figuur 18: Verdeling aantal jaar in dienst van de eigen organisatie 
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Figuur 20: Verdeling van geslacht 

Figuur 21: Verdeling van leeftijd  
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BIJLAGE 1: VRAGENLIJST BOUWCAMPUS 

Pagina-opmerking: Onderstaande vragen worden gesteld om een zo goed mogelijk beeld te 

krijgen van de werkzaamheden binnen de Bouwcampus. 

 

1. Hoeveel procent van uw werktijd besteedt u gemiddeld op de volgende locaties? (totaal 

100%) 

Geef in percentages aan hoeveel u gemiddeld gedurende een week besteedt op de locaties, 

zodat het totaal op 100% uitkomt. Het totaal aantal uren dat u in een week werkzaam bent, 

wordt als 100% gezien. 

1 Binnen het eigen gebouw 

2 Onderweg, reizende 

3 Thuis 

4 Op een andere locatie (bijvoorbeeld bij klanten of op een andere locatie van de eigen 

organisatie) 

 

2. Hoeveel procent van uw tijd op kantoor besteedt u aan de volgende activiteiten? (totaal 

100%) 

Het totaal aantal uren dat u per week op kantoor werkt wordt gezien als 100%. Verdeel uw 

uren in percentages over de verschillende activiteiten, zodat het totaal op 100% uit komt. 

Denk hierbij aan een voor u gangbare werkweek. Het gaat om het gemiddelde 

activiteitenpatroon. 

1 Algemeen bureauwerk (routinematige activiteiten aan een bureau) 

2 Werk aan uw bureau waarbij u niet gestoord mag worden 

3 Werk aan uw bureau waarbij interactie met collega's gewenst of noodzakelijk is 

4 Gepland overleg 

5 Ongepland overleg 

6 Telefoneren  

7 Lezen (aaneengesloten langer dan een half uur) 

8 Verzorgen van documenten (archiveren, kopiëren, scannen, etc.) 

9 Overig 

 

3. Hoe is de verdeling van uw overleg in de volgende typen overleg? 

1 Overleg met 2 personen 

2 Overleg met 3 of 4 personen 

3 Overleg met 5-8 personen 

4 Overleg met 9-12 personen 

5 Overleg met 12-16 personen 

6 Overleg met meer dan 16 personen 
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4. Kunt u aangeven hoe vaak u van elk van onderstaande overlegplekken gebruik maakt? Geef 

tevens aan hoe u de werkplekken waardeert door ze een rapportcijfer te geven.  

Zelden is minder dan twee keer per week, soms is meer dan twee keer per week, vaak is iedere 

dag en altijd is meerdere keren per dag.  

Het rapportcijfer 1 is de laagst mogelijke waardering, het rapportcijfer 10 is de hoogst 

mogelijke waardering. 

1 Begane grond: de tafel van acht 

2 Begane grond: de kamer van zes 

3 Begane grond: grote gesloten overlegruimten 

4 Begane grond: open ruimte / restaurantdeel 

5 1e verdieping: gesloten overlegruimten lange kantoordeel 

6 1e verdieping gesloten overlegruimten korte kantoordeel  

7 1e verdieping: open overlegruimte 

8 2e verdieping: gesloten overlegruimten lange kantoordeel 

9 2e verdieping gesloten overlegruimten korte kantoordeel 

10 2e verdieping open overlegruimten 

11 Pantry/koffiehoek/ontmoetingsruimte 

 

Pagina-opmerking: De volgende vragen gaan over uw tevredenheid met uw huidige 

werkomgeving.  

NB: Alle tevredenheidsvragen worden door middel van een vijf-puntsschaal van zeer ontevreden t/m 

zeer tevreden beantwoord. Tevens kan de optie ‘niet van toepassing’ aangevinkt worden. 

 

5. Hoe tevreden bent u met de bereikbaarheid van het gebouw? 

Hiermee wordt de bereikbaarheid per openbaar vervoer, de bereikbaarheid per auto en de 

parkeermogelijkheden bedoeld. 

6. Hoe tevreden bent u over de parkeermogelijkheden voor uzelf rondom het gebouw 

7. Hoe tevreden bent u over de parkeermogelijkheden voor bezoekers rondom het gebouw?  

8. Hoe tevreden bent u over de openingstijden van het gebouw?  

9. Hoe tevreden bent u over de bewegwijzering in het gebouw 

10. Hoe tevreden bent u over het uiterlijk van het gebouw? 

11. Hoe tevreden bent u over de hoeveelheid en diversiteit van de plekken in de werkomgeving? 

Hierbij kunt u denken aan het aanbod van de werk- en overlegplekken, inclusief de 

vergaderruimten, concentratieruimten en ruimten voor informeel overleg en ontmoeting. 

12. Hoe tevreden bent u over het aantal beschikbare overlegplekken? 

13. Hoe tevreden bent u over het aanbod van verschillende soorten overlegplekken? 

14. Hoe tevreden bent u over het kunnen reserveren van ruimten voor vergaderen? 

15. Hoe tevreden bent u over de ligging van de ruimten ten opzichte van elkaar in uw directe 

werkomgeving (lay-out)? 

Hierbij kunt u denken aan de plekken die u regelmatig gebruikt, inclusief de vergaderruimten, 

concentratieruimten en ruimten voor informeel overleg en ontmoeting. 

16. Hoe tevreden bent u over de openheid van de werkomgeving? 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van transparante materialen of scheidingswanden.  

17. Hoe tevreden bent u over de sfeer en uitstraling van het interieur? 

Hieronder vallen kleurgebruik, materiaalgebruik en aankleding van de binnenkant van het 

kantoor. 

 

18. Hoe tevreden bent u met de functionaliteit en het comfort van uw werkplek? 
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Hieronder vallen de afmetingen, het comfort en de functionaliteit van het meubilair en de 

indeling van de werkplek zelf. 

19. Hoe tevreden bent u over de privacy aspecten van de werkomgeving? 

Onder privacy wordt verstaan: al dan niet ongewenst gehoord, gestoord en/of gezien worden 

door anderen, het vertrouwelijk kunnen omgaan met informatie en het kunnen voeren van 

vertrouwelijke gesprekken. 

20. Hoe tevreden bent u over de mogelijkheden om geconcentreerd te kunnen werken? 

21. Hoe tevreden bent u over de mogelijkheden tot communicatie binnen de eigen organisatie? 

Onder communicatie valt de kwaliteit, de mogelijkheid en de ondersteuning van het formele 

en informele overleg met uw collegae, leidinggevenden en externen. Ook de bereikbaarheid 

per e-mail of telefoon, de mate waarin uzelf en uw collegae vindbaar zijn door anderen en de 

uitwisseling van kennis en ervaring vallen hieronder. 

22. Hoe tevreden bent u over de samenwerking met collega’s binnen uw eigen organisatie? 

23. Hoe tevreden bent u over de samenwerking met collega’s met andere organisaties in de 

Bouwcampus? 

24. Hoe tevreden bent u over de mogelijkheden tot communicatie met andere organisaties in de 

Bouwcampus? 

Onder communicatie valt de kwaliteit, de mogelijkheid en de ondersteuning van het formele 

en informele overleg met uw collegae, leidinggevenden en externen. Ook de bereikbaarheid 

per e-mail of telefoon, de mate waarin uzelf en uw collegae vindbaar zijn door anderen en de 

uitwisseling van kennis en ervaring vallen hieronder. 

25. Hoe tevreden bent u over de opbergruimte in de werkomgeving? 

26. Hoe tevreden bent u over de ICT-voorzieningen in het algemeen? 

Hierbij worden de computers met software, de snelheid en stabiliteit van het netwerk, de 

printers, kopieermachines en faxen bedoeld. Ook de hulp bij problemen en nieuwe software 

valt hieronder. 

27. Hoe tevreden bent u over het binnenklimaat in uw werkomgeving? 

Onder binnenklimaat wordt verstaan de temperatuur, de luchtkwaliteit, de ventilatie en het 

zelf kunnen regelen van het klimaat. 

28. Hoe tevreden bent u over het licht in uw werkomgeving? 

Onder licht wordt verstaan de toetreding van daglicht, de mogelijkheid om de hoeveelheid 

daglicht zelf te kunnen regelen, de kunstverlichting en het zelf kunnen regelen van de 

hoeveelheid kunstlicht. 

29. Hoe tevreden bent u over de akoestiek in uw werkomgeving? 

Onder akoestiek wordt verstaan de wijze waarop het geluid door een ruimte wordt verspreid. 

30. Hoe tevreden bent u over de facilitaire diensten in het gebouw? 

Hieronder worden de receptie, postbezorging, helpdesk, schoonmaak, beveiliging en het 

reserveren van ruimten verstaan. Ook de waardering over de lunchruimte, catering en de 

koffie en thee voorzieningen vallen hieronder. 

31. Hoe tevreden bent u op dit moment over de onvast van gasten op de begane grond? 

32. Hoe tevreden bent u over de koffie- en theevoorzieningen in de vergaderzalen op de begane 

grond?      

33. Hoe tevreden bent u over de restauratieve voorzieningen op de begane grond?      

 

34. Zijn er nog producten die u graag toegevoegd zou zien aan het assortiment van Hutten op de 

begane grond? 
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35. Zou u gebruik maken van een dienst waarbij eten/drinken naar u toe wordt gebracht op de 

etage wanneer deze beschikbaar is? 

1 Ja 

2 Misschien 

3 Nee 

  

Pagina-opmerking: In de volgende vragen wordt u gevraagd om enkele overkoepelende aspecten te 

waarderen met een rapportcijfer van 1 (laagste waardering) tot 10 (hoogste waardering). 

 

Geef een rapportcijfer voor uw totale waardering over: 

36. Het huisvestingsconcept (o.a. werkplekken, faciliteiten en het gebruik) 

37. De mate waarin u de werkomgeving als prettig ervaart 

 

Pagina-opmerking: In de volgende vragen wordt een aantal stellingen voorgelegd. De antwoord 

categorieën lopen van 1 (zeer oneens) naar 5 (zeer eens).  

 

In hoeverre bent u het eens met:  

38. De huisvesting in de Bouwcampus voldoet aan mijn verwachtingen 

39. De huisvesting in de Bouwcampus geeft kansen om andere werkvelden/sectoren te 

verkennen 

40. De huisvesting in de Bouwcampus geeft kansen om met nieuwe partijen in aanraking te 

komen 

41. De inrichting van de benedenverdieping draagt bij aan het ontmoeten van andere 

Bouwcampuspartners 

42. De inrichting van de benedenverdieping draagt bij aan het uitwisselen van kennis met andere 

Bouwcampuspartners 

43. De activiteiten/evenementen op de begane grond vergroten mijn netwerk 

44. Er worden voldoende activiteiten georganiseerd om andere organisaties binnen de 

Bouwcampus te leren kennen 

45. Het werken in de bouwcampus draagt bij aan het delen van kennis tussen de organisaties die 

er gehuisvest zijn 

 

In hoeverre bent u het eens met:  

46. Ik ken het concept van de Bouwcampus 

47. Ik onderschrijf het concept van de Bouwcampus 

48. Mijn organisatie draagt bij aan het imago van de Bouwcampus 

49. De Bouwcampus draagt bij aan het imago van mijn organisatie 

50. Ik draag bij aan het ontwikkelen van activiteiten op de Bouwcampus 

51. Ik vind dat de Bouwcampus voldoende worden gepromoot 

52. Ik heb ideeën hoe je de Bouwcampus op de kaart kunt zetten 

53. Ik vind het prettig om mijn relaties op de Bouwcampus te ontvangen 

54. De Bouwcampus inspireert de bouwsector 
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55. Bent u bekend met de onderstaande organisaties op de Bouwcampus en hoe vaak heeft u 

contact met deze organisatie(s)? (nooit/zelden, eens per maand, meermalen per maand, eens 

per week, meermalen per week/ dagelijks) 

12 A3C 

13 BIM Loket 

14 BIMpuls 

15 BRIS 

16 Buildings Changes 

17 Center for People and Buildings (CfPB) 

18 CIB 

19 COB (centrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik) 

20 Kennisplatform CROW 

21 DAED ingenieurs 

22 Field Factors 

23 Flexbase 

24 InfraTEch2017 

25 Mobile Water Management 

26 NGinfra 

27 PAOTM 

28 SBRCURnet 

29 Expertisecentrum Regelgeving Bouw (EBR) 

30 The Green Village 

31 Stichting De Bouwcampus 

 

56. Aan welke huisvestingsmaatregelen heeft u behoefte om het kennisdelen te bevorderen? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

57. Geef de drie meest belangrijke aspecten van de werkomgeving 

1 Bereikbaarheid van het gebouw 

2 Uiterlijk van het gebouw 

3 Hoeveelheid en diversiteit van de plekken en ruimten 

4 Ligging van de ruimtes t.o.v. elkaar in de directe werkomgeving (lay-out) 

5 Openheid van de werkomgeving 

6 Functionaliteit en comfort van de werkplek 

7 Sfeer en uitstraling van het interieur 

8 Privacy 

9 Concentratiemogelijkheden 

10 Communicatiemogelijkheden 

11 Archief  

12 ICT-voorzieningen 

13 Facilitaire diensten 

14 Binnenklimaat 

15 Licht 

16 Akoestiek 

17 Mogelijkheden voor werken buiten eigen kantoor 
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58. Voor welke organisatie bent u werkzaam? 

1 A3C 

2 BIM Loket 

3 BIMpuls 

4 BRIS 

5 Buildings Changes 

6 Center for People and Buildings (CfPB) 

7 CIB 

8 COB (centrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik) 

9 Kennisplatform CROW 

10 DAED ingenieurs 

11 Field Factors 

12 Flexbase 

13 InfraTEch2017 

14 Mobile Water Management 

15 NGinfra 

16 PAOTM 

17 SBRCURnet 

18 Expertisecentrum Regelgeving Bouw (EBR) 

19 The Green Village 

20 Stichting De Bouwcampus 

 

Pagina-opmerking: onderstaande vier vragen worden gesteld voor algemene kennisontwikkeling. 

Persoonlijke gegevens zullen nooit worden gekoppeld aan individuele antwoorden, alle gegevens 

worden anoniem verwerkt. De vragen zijn niet verplicht. Indien gewenst kunt u deze pagina overslaan. 

 

59. Wat is uw geslacht? 

1 Man 

2 Vrouw 

 

60. Wat is uw leeftijd? 

….. jaar 

 

61. Wat is uw opleidingsniveau? 

1 Lager onderwijs 

2 Middelbaar onderwijs 

3 MBO 

4 HBO 

5 Universitair 

6 Anders 

 

62. Hoe lang werkt u al bij deze organisatie? 

….. jaar 

 

63. Indien u nog overige opmerkingen heeft over de werkomgeving of anderszins, dan kunt u 

deze kwijt in het tekstvak hiernaast:  

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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BIJLAGE 2: CENTER FOR PEOPLE AND BUILDINGS 

De stichting Kenniscentrum Center for People and Buildings 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 kenniscentrum doet dit voor en met 

overheden en bedrijven. Een tweede doel van het Center for People and Buildings is het bevorderen 

van multidisciplinaire samenwerking tussen leerstoelen van verschillende universiteiten onderling 

en de beroepspraktijk voor zover het de relatie tussen mensen, werk en werkomgeving betreft.  

 

De genoemde doelstellingen worden bereikt door een drietal kernactiviteiten. Allereerst houdt het 

Center for People and Buildings (CfPB) zich bezig met het opsporen van relevante behoeften aan 

wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. De tweede kernactiviteit betreft het initiëren, begeleiden 

en (doen) uitvoeren van fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling. 

Tenslotte houdt het CfPB zich bezig met het overdragen van de opgedane kennis via publicaties, 

voordrachten en praktisch toepasbare instrumenten.  

 

Onderzoekscondities  

De Stichting Kenniscentrum Center for People and Buildings is een door de fiscus erkende Algemeen 

Nut Beogende Instelling (niet commerciële stichting met wetenschappelijke oogmerk). Het is 

daarom belangrijk dat er aantoonbaar over het onderzoek van het CfPB gepubliceerd wordt. Het 

CfPB behoudt zich het recht voor om geanonimiseerd van de empirische situatie te publiceren in de 

professionele en wetenschappelijke pers.  

 

De in het CfPB deelnemende partijen hebben met het CfPB geen opdrachtgever – opdrachtnemer 

relatie. Er wordt een bijdrage aan onderzoek en ontwikkeling gegeven die door de empirische 

situatie bijdrageverstrekkers direct rendement oplevert. Bijdrageverstrekkers verschaffen voor een 

goed verlopend onderzoek vrije toegang tot hun organisatie (medewerkers, documenten etc.).  



 

 

 

“Samen in een gebouw betekent niet automatisch 

samen optrekken. Daar is meer voor nodig.” 

April 2017 

Sandra Brunia 

Marion Beijer 


