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MANAGEMENTSAMENVATTING
Over het onderzoek
Het CfPB heeft in de periode augustus 2017 t/m maart 2018 onderzoek gedaan naar het gebruik en
de beleving van het, na een ingrijpende renovatie, per medio 2017 volledig in gebruik genomen
rijkskantoor Rijnstraat 8 (R8). R8 is gerenoveerd indachtig de kaderstelling Fysieke Werkomgeving
Rijk (FWR). Deze kaderstelling vloeit voort uit de doelstellingen van het Rijk ten aanzien van het
stimuleren van efficiency (o.a. marktconformiteit), van flexibiliteit (van primaire processen en qua
samenwerking), van innovatiekracht (arbeidsproductiviteit), van duurzaamheid, en van een goed
imago (uitstraling). Daarnaast gelden ambities die reeds voor de vaststelling van de FWR voor
rijkshuisvesting golden: faciliteren van medewerkertevredenheid, van veiligheid en gezondheid, en
1
van cultuurverandering .
Bij R8 komen de doelstellingen van het Rijk tot uitdrukking. Herkenbaar onder andere in een
intensieve benutting van het rijkskantoor en in tijd, plaats, en apparaatonafhankelijk werken (TPAW)
door de rijksambtenaren.
Het onderzoek bestond uit een vragenlijst (ingevuld door 4152 medewerkers; respons 59,3%) en
interviews (27 groepsinterviews met meestal 6 tot 8 deelnemers per gesprek) en een
bezettingsgraadmeting (week 47/2017 en 48/2017) en een plattegrondanalyse, werkplektellingen
en een kwaliteitenscan.
De onderzoekers beschrijven nauwkeurig wat is aangetroffen en vergelijken dat met referenties,
trekken conclusies en geven aanbevelingen. De aanbevelingen zijn opgesteld, mede ook gebaseerd
op kennis van effectiviteit van interventies in andere kantoororganisaties die zijn overgestapt naar
een AGH/TPAW-werkplekconcepten. Onderzoek naar de verklaring waarom 'R8' zo is zoals
waargenomen, is niet uitgevoerd.
Over de conclusies
De belangrijkste conclusies van het onderzoek hebben betrekking op
› De drukte in het pand (de beschikbaarheid van plekken)
› De functionaliteit en inrichting van de werkomgeving (de bruikbaarheid van plekken)
› De sfeer in en opgeroepen door het pand (de beleving van pand en plekken))
› Facilitaire diensten en dienstverlening (beleving van ondersteuning)
Bij de drie hoofdgebruikers, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat, en diensten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid) nemen de onderzoekers
vergelijkbare problematiek waar. Om die reden zijn de aanbevelingen generiek geformuleerd.
Medewerkers zijn relatief kort werkzaam in de R8, op het moment van het onderzoek ongeveer een
half jaar, en er is altijd een periode van gewenning nodig. Ook is het niet ongebruikelijk dat er nog
aanpassingen in het eerste jaar na ingebruikname worden doorgevoerd om klachten weg te nemen,
om processen te verbeteren en om het gebouw beter in te regelen.

1
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2015/01/01/factsheet-fysiekewerkomgeving-rijk-fwr (gezien 27 maart 2018)
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Over de aanbevelingen
De aanbevelingen zijn gesorteerd naar aanbevelingen voor het gebouw en aanbevelingen rondom
gedrag en communicatie. Een goede opvolging op het onderzoek is in de aangetroffen situatie zeer
belangrijk. Ons advies is om de opvolging als ‘Chefsache’ te benoemen. Pak op korte termijn (circa 6
tot 8 weken) zaken aan die een grote bijdrage kunnen leveren aan een meer positieve beleving en
beter gebruik van de werkomgeving en kondig deze aan bij de medewerkers en de
medezeggenschap. Verantwoord dit als bepaalde verbeteringen meer tijd nodig hebben.
De onderzoekers wijzen er met klem op dat de aanbevelingen onderling samenhangend en
versterkend zijn. Alleen verbeteringen aan het gebouw, lossen de problemen m.b.t. de
waargenomen drukte niet op. Net zoals alleen afspraken over het gebruik en het gedrag geen
soelaas bieden voor de bruikbaarheid van plekken of alleen meer frequente schoonmaak de
beleving van het gebouw verbeterd. De onderzoekers verwachten dat met het in gezamenlijkheid
opvolgen van alle aanbevelingen, zowel door de hoofdbewoners, als door de gebouw- en
serviceverantwoordelijke diensten, er een meetbare verbetering van beleving alsmede een
passende bezetting gerealiseerd kan worden: efficiënt, aantrekkelijk en ondersteunend.
De aanbevelingen zijn verdeeld in drie aandachtsgebieden:
› Facilitaire dienstverlening (10 aanbevelingen)
› Organisatie, gedrag en communicatie (15 aanbevelingen)
› Gebouw (17 aanbevelingen)
Facilitaire dienstverlening
1. Verbeter de schoonmaak van werkplekken en toiletten, door bijvoorbeeld te kijken naar de
frequentie van de schoonmaak.
2. Voorzie de pantry, koffiecorner en vergaderzalen van grotere afvalbakken, met een duidelijke
aanduiding voor afvalscheiding.
3. Bekijk hoe de fietsenstalling beter benut kan worden (alle beschikbare plekken gebruikt kunnen
worden) en indien dit niet mogelijk is, bekijk dan waar uitbreiding van de fietsenstalling
mogelijk is.
4. Bekijk of de liftkern B benut kan worden vanuit de fietsenstalling naar de werkgebieden, zodat
medewerkers die met de fiets komen direct naar hun werkgebied kunnen en niet om het pand
hoeven lopen. Hierdoor wordt ook de druk verlicht op de algemene entree.
5. Zorg voor een geschikte oplossing voor rokers. Dit kan door het plaatsen van asbakken bij de
ingang van het pand zodat er geen rommel bij de ingang blijft liggen of biedt de rokers een
andere plek met de benodigde faciliteiten.
6. Bekijk het boekingssysteem voor vergaderruimten opnieuw om te kunnen sturen op efficiënt
gebruik van deze ruimten. Wijdt een apart onderzoek aan het gebruik van het boekingssysteem
voor het reserveren en afmelden van ruimten.
7. Verbeter de ICT voorzieningen rondom het aan- en loskoppelen van een laptop aan een vast
beeldscherm. Geef uitleg aan medewerkers hoe zij dit proces kunnen vergemakkelijken.
8. Communiceer over de wijze waarop medewerkers klachten kunnen indienen, hoe de procedure
van afhandeling verloopt en de reden voor eventueel uitstel of beperking van de oplossing.
9. Maak duidelijk waar men in het gebouw nog ruimte kan vinden om te werken (bijvoorbeeld
door het gebruik van de Plekchecker).
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10. Herhaal regelmatig de ‘safety walks’ die eerder zijn georganiseerd, zodat mensen bekend zijn
met de protocollen en weten wat zij moeten doen in geval van nood.
Organisatie, gedrag en communicatie
1. Zet een gemeenschappelijk TPAW-programma op voor hoofdgebruikers als onderdeel van het
‘samenwonen’ in de Rijnstraat.
2. Communiceer de uitkomsten van het onderzoek en laat weten welke punten wel en niet
kunnen worden opgepakt en op welke termijn.
3. Houd de groei en krimp in de organisaties in het oog. Toepassing van de norm hoeft niet te
leiden tot aanpassing daarvan maar kan veeleer gevonden worden in spreiding van het gebruik
van het gebouw over de werkweek.
4. Bekijk of de voorkeursgebieden anders verdeeld en ingedeeld kunnen worden zodat de
verdeling beter past bij het gebruik, zowel qua bezetting als qua type activiteiten (wat zijn
logische buren).
5. Let op de sociale cohesie binnen het pand. Voorzie mogelijkheden voor teams om bij elkaar te
komen (op de etage, bijvoorbeeld gezamenlijk koffiedrinken, kennisuitwisseling binnen teams).
6. Zorg ervoor dat sociaal-medische teams alert blijven op verzuim en klachten als gevolg van de
werkomgeving.
7. Communiceer wat TPAW inhoudt en blijf hier aandacht aan geven.
8. Zorg voor eenduidigheid in de omgangsvormen voor o.a. het leegruimen van de werkplek.
wanneer men deze voor bepaalde tijd verlaat, het bijbehorende gedrag zoals het schoon
achterlaten van de werkplek en de wijze waarop men elkaar kan aanspreken.
9. Communiceer de omgangsvormen via alle mogelijke kanalen en zorg regelmatig voor herhaling,
zodat ze vers in het geheugen van de medewerkers staan.
10. Geef uitleg over het effect van het tijdelijk bezet houden van bureaus (met spullen) op de
ervaren drukte van anderen en het niet kunnen vinden van een plek.
11. Maak duidelijk dat vlekken/stippen niet toebehoren aan een bepaalde directie of dienst.
12. Laat het werken met vlekken/stippen los. Maak (indien dit niet gewenst is) de vlekken-stippen
groter, wijs deze toe aan een directoraat of een groep directies die vaak samenwerken. Door de
vlekken op een groter niveau aan te wijzen, kunnen zij zich vrijer over de etage bewegen en
hebben ze meer keuzevrijheid voor de meest passende plek. Ook kunnen directies
piekmomenten per directie beter opvangen.
13. Maak aanspreken op ongewenst of storend gedrag binnen directies, maar vooral tussen
directies in elkaars nabijheid bespreekbaar. Leidinggevenden moeten de medewerkers hiertoe
de ruimte geven en waar mogelijk bijstaan. Dit kan onder andere besproken worden tijdens een
werkoverleg en regelmatig terugkeren gedurende het jaar. Creëer overloopgebieden tussen de
voorkeursgebieden in, zodat medewerkers van de beide ministeries gemakkelijk en snel op deze
e
etages kunnen aanlanden. De overloopetage is nu gesitueerd op de 16 etage, voor veel mensen
is dit een barrière omdat het veel tijd kost om hierheen te gaan.
14. Bekijk op welke wijze no-show kan worden teruggedrongen in het vergadercentrum,
bijvoorbeeld medewerkers attenderen op het op tijd afmelden van afspraken, boetes of
controles vooraf en tijdens de vergaderingen. Geef de ruimten vrij zodra blijkt dat het overleg
niet doorgaat.
15. Maak medewerkers bewust van de mogelijke digitale middelen die men tot zijn beschikking
heeft, zodat zij ook vanuit een andere locatie deel kunnen nemen aan vergaderingen of
overleggen (bijvoorbeeld via videoconference, Skype etc.).
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Gebouw
1. Verbeter de bewegwijzering (grotere letters, duidelijkere iconen, plaatsing op ooghoogte, in een
kleur die contrasteert met de achtergrond) bij het betreden van de etages, in de
vergadergebieden en in verwijzingen naar specifieke functies of ruimten, bijvoorbeeld op het
zorgplein.
2. Zorg voor goed functionerende belplekken. Vervang de transparante belkappen door
geluidsdichte belcellen met glazen deur of bezet-indicatie, werkblad, stroom en verlichting. Zorg
voor tenminste een telefoonplek per 20 open bureauwerkplekken, bij voorkeur direct in het
zicht en op korte afstand van deze werkplekken.
3. Onderzoek of er voldoende geluidsabsorptie in open werkruimten (voornamelijk D/E beuk is
voorzien. Plaats waar nodig akoestische schermen van tenminste 1,40m hoog tussen of naast
bureaus in gebieden waar men meer behoefte heeft aan auditieve en visuele rust. Plaats
manshoge schermen (1,80m) om gebieden met meer dan 8 bureaus bij elkaar te
compartimenteren.
4. Tracht visuele hinder en gebrek aan privacy te beperken door de looproutes in de open
werkomgeving door het anders opstellen van bureaus en beeldschermen en het plaatsen van
(akoestische) schermen en hoge planten.
5. Vervang de aanlandplekken bij de werkplekken (de lage zitjes) door meer functioneel meubilair
om deze beter als uitwijkplek te kunnen gebruiken bij drukte.
6. Ondersteun teamwerk door het inventariseren van de mogelijkheden van een aantal grotere
overlegruimten of -plekken voor afdelingsoverleg en projectruimten voor 6 tot 12 personen die
voor enkele weken of maanden kunnen worden toegewezen aan projectteams.
7. Onderzoek de mogelijkheden van meer concentratieruimten, bijvoorbeeld door het realiseren
van gesloten kamers, het instellen van een reserveersysteem en het toezien op juist gebruik van
de ruimten of het toewijzen van bepaalde gebieden als concentratiezone.
8. Zorg voor spreekkamers voor vertrouwelijke gesprekken.
9. Maak variatie in opstelling mogelijk in vergaderzalen en richt enkele vergaderzalen afwijkend in,
bijvoorbeeld met statafels of loungebanken.
10. Onderzoek of het mogelijk is meer kleur aan te brengen in het gebouw.
11. Geef directies of directoraten de mogelijkheid om op ankerpunten de (team)identiteit uit de
dragen bijvoorbeeld via prikborden, tv-schermen, wissellijsten of vitrinekasten voor
teamobjecten.
12. Bekijk de mogelijkheden voor het plaatsen van planten in de open werkruimten en in de grotere
omsloten ruimten, mits daar voldoende licht is. Kies bij voorkeur voor grote planten in hoge
bakken, zodat deze niet alleen sfeerverhogend werken maar ook kunnen dienen als visuele
afscheiding tussen werkplekken.
13. Zorg voor meer kunst en decoratie in de werkgebieden en rondom de ankerpunten.
14. Verbeter de herkenbaarheid van het pand als rijkskantoor, met name aan de kant van het
station en de Turfmarkt (de meest gebruikte ingang) door grotere informatieborden of –
schermen, vlaggen of banners met het rijkslogo en de namen van de organisaties die er huizen.
15. Onderzoek systematisch de hoeveelheid licht op de werkplekken (zowel bureauwerkplekken als
communicatieplekken) en stel de verlichting bij waar nodig. De NEN 12464-1 beveelt minimaal
500 lux aan voor kantoorwerkplekken. Meer dan 500 lux kan prettig zijn zolang het licht niet te
fel is of hinderlijk schittert of reflecteert.
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16. Realiseer zo mogelijk meer douches, kleedruimte en lockers voor fietstoebehoren dicht bij de
fietsenstalling.
17. Verbeter de bereikbaarheid van voorzieningen op het Gezondheidsplein.
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1

INLEIDING
Dit rapport doet verslag van het onderzoek naar het gebruik en de beleving van het gebouw
Rijnstraat 8 te Den Haag (hierna te noemen Rijnstraat 8). De aankondiging om dit onderwerp zo te
stellen, met het accent op een straatnaam in Den Haag, op het adres, zou de indruk kunnen wekken
dat de achterliggende reden voor dit onderzoek vooral gericht is op het vastgoed en de inrichting
daarvan. Niet is minder waar.
Rijnstraat 8 biedt huisvesting aan twee Ministeries: het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en een drietal diensten van het Ministerie van Justitie
en Veiligheid. Vanuit die ministeries kunnen ca. 6000 mensen gebruik maken van het gebouw (bron:
website Rijksvastgoedbedrijf). Hierna zullen we zien dat het aantal mensen steeds verschillend is. In
paragraaf 2.2 komen we hier op terug.
Daarom is het goed om bij de start van deze rapportage vooral het gebruik door en de beleving van
deze mensen centraal te stellen (los van de vraag hoeveel het er nu exact zijn). Zij hebben door hun
inbreng dit onderzoek mogelijk gemaakt en zijn stuk voor stuk nieuwsgierig naar de uitkomsten en
wat daarmee gedaan zal worden.
Voor een goede introductie besteden we in deze inleiding aandacht aan vijf vragen. We grijpen
daarvoor terug op het onderzoeksplan dat ten grondslag ligt aan het onderzoek.
› Wat is de onderzoekscontext en de vraagstelling?
› Wat was de onderzoeksaanpak?
› Door wie is het uitgevoerd? Hoe heeft de begeleiding plaatsgevonden?
› Wat zijn de betekenissen van de meest gehanteerde begrippen?
› Hoe kunt u dit rapport lezen?

1.1

Wat is de onderzoekscontext en de vraagstelling?
Wat evalueren we
Vanaf 2007 werkt het Rijk aan de Vernieuwing van de Rijksdienst en aan een kleinere en betere
overheid. Een onderdeel uit dit programma is een betere benutting van de Rijkskantoren. Om op
verantwoorde wijze een flexibele kantooromgeving vorm te geven, is door BZK/DGOO de
kaderstelling Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR) ontwikkeld. Deze FWR kaders staan voor een
efficiënte en aantrekkelijke kantooromgeving die optimale ondersteuning biedt aan de
werkprocessen van een Rijksambtenaar.
“Is dat ook zo”? Is het gebouw Rijnstraat 8, dat gerenoveerd is onder deze FWR kaders, efficiënt,
aantrekkelijk en ondersteunend?
In het FWR programma zijn onderzoeken opgenomen gericht op de rijksbrede evaluatie van
flexibele kantooromgevingen en normeringen in relatie tot de Fysieke Werkomgeving Rijk. De
manier van werken (TPAW) is hiermee onlosmakelijk verbonden, aangezien de fysieke
werkomgeving is ingericht op basis van flexibele werkplekken.
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Dit onderzoeksrapport, dat betrekking heeft op Rijnstraat 8, geeft aan de hier gehuisveste
organisaties inzicht in de situatie rond het flexibele werken en schetst de mogelijkheden om de
huisvesting en TPAW te optimaliseren zodat de huidige situatie kan worden verbeterd en de
organisaties zich kunnen richten naar een intensieve flexfactor.
Daarnaast zijn de onderzoeksresultaten input voor de hiervoor genoemde rijksbrede evaluatie van
de FWR kaders. Deze evaluatie is geen onderdeel van het onderhavige onderzoek.
De vraagstelling voor dit onderzoek luidt:

Hoe gebruiken en beleven de ‘bewoners’ 2van de Rijnstraat 8 deze werkomgeving gelet op de
criteria efficiënt, aantrekkelijk en ondersteunend?
In welke mate wordt er door de hoofdgebruikers plaats- en tijdonafhankelijk (TPAW) gewerkt,
en hoe voelen medewerkers zich daarbij ondersteund door het gebouw en de faciliteiten?
Wat zijn handelingsopties om tot verbeteringen te komen?

1.2

Hoe evalueren we en wat was de onderzoeksaanpak?
Om een volledig en betrouwbaar beeld te krijgen van de ervaringen met en het gebruik van de
kantooromgeving in combinatie met de TPAW ervaringen zijn verschillende
onderzoeksinstrumenten ingezet. Er is geen onderzoek gedaan naar de organisatiecultuur van de
hoofdgebruikers en de overeenkomsten en verschillen in hun identiteiten.
Vragenlijst
De beleving van de medewerkers is gemeten met het Werkomgevingsdiagnose-instrument (WODI)
door het uitzetten van een (digitale) vragenlijst. WODI is ontwikkeld door het Center for People and
Buildings (Maarleveld et al., 2009). Deze vragenlijst is inmiddels bij meer dan 150 verschillende
onderzoeken ingezet. Deze WODI vragenlijst heeft als basis gediend voor het opstellen van een
vragenlijst rondom TPAW werken binnen het Rijk. Voor de evaluatie van Rijnstraat 8 is de vragenlijst
nog verder aangepast door bijdragen van de tijdelijk Ondernemingsraad Rijnstraat, het
directeurenoverleg en begeleiders van het projectteam Bezettings- en Belevingsonderzoek
Rijnstraat 8.
De vragenlijst bestaat uit 93 gesloten vragen. Daarnaast zijn er twee open vragen gesteld. De
3
vragenlijst is ingevuld door 4152 respondenten op een totaal van circa 7000 . Deelnemers hadden
twee weken de tijd om de vragenlijst in te vullen, de vragenlijst is opengesteld op 20 november 2017

2

Bewoners zijn de medewerkers van de in Rijnstraat 8 gehuisveste ministeries en diensten; bezoekers die ook het gebouw

gebruiken zijn niet apart bevraagd. In het vervolg van dit rapport wordt duidelijk gemaakt wie ‘geteld’ is voor de vaststelling
van het gebruik en wie bevraagd is voor de beleving
3

Een organisatie (COA) heeft ervoor gekozen om de link naar de vragenlijst zelf te verspreiden. Bij de overige diensten is

gekozen voor een uitnodiging via een persoonlijke mail. In totaal zijn 6254 persoonlijke uitnodigingen verstuurd. Daar
bovenop zijn er nog circa 700 uitnodigingen verstuurd naar de medewerkers van COA
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en de medewerkers hadden uiterlijk tot en met vrijdag 1 december 2017 de tijd om de vragenlijst in
te vullen.
Interviews
In aanvulling op de uitkomsten van de digitale vragenlijst zijn 27 groepsinterviews afgenomen met
als doel de resultaten van de vragenlijst te valideren, te toetsen op herkenbaarheid van de
uitkomsten, verklaringen te vinden voor (opvallende) uitkomsten en in te gaan op mogelijke
oplossingen voor ervaren knelpunten. De interviews zijn voorbereid met een semi gestructureerd
4
interviewprotocol . In veel interviews ontstond een gesprek tussen deelnemers onderling en waren
de onderzoekers in staat hun vragen beantwoord te krijgen. Vaak passeerden onverwachte maar
relevante onderwerpen de revue.
Bezettingsgraadmeting
In het kader van de evaluatie van Rijnstraat 8 is in opdracht van FM Haaglanden door bureau Trots
een bezettingsgraadmeting uitgevoerd. Deze meting heeft plaatsgevonden in week 47 en 48 van
2017. Er is gebruik gemaakt van de gestandaardiseerde methode Bezettingsgraad die in het kader
van het FWR programma is vastgesteld in de ICHF in zijn vergadering van augustus 2017.
5
De ongedateerde rapportage en de dito aanvullende rapportage zijn buiten de
verantwoordelijkheid van het CfPB tot stand gekomen.
Plattegrondanalyse/ werkplektellingen/ kwaliteitenscan
Met het oog op de verificatie van de toepassing van de FWR kaders hebben twee separate
inventarisaties plaatsgevonden:
› De FWR telmethode voor werkplekken. Deze is door de onderzoekers toegepast met het oog op
de vaststelling van de toegepaste flexfactoren (zie 1.4)
› De FWR kwaliteitenscan is toegepast om te bepalen hoe de 114 functionele kwaliteiten zijn terug
te vinden in het gerealiseerde ontwerp.

1.3

Door wie is het uitgevoerd? Hoe heeft de begeleiding plaatsgevonden?
Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van de Stichting Kenniscentrum Center for People
and Buildings te Delft (CfPB). Het CfPB is een onafhankelijk wetenschappelijk kenniscentrum dat zich
richt op thema’s in de relatie tussen mens, werk en werkomgeving. Het CfPB verzamelt, ontwikkelt
en ontsluit kennis over huisvestingsvraagstukken. Deze kennis helpt organisaties om evidence based
keuzes te maken over de nieuwe werkomgeving en het proces op weg daar naartoe. Het CfPB
herbergt deskundigen op gebieden als bedrijfskunde en organisatiewetenschappen, sociologie,
(omgevings)psychologie, organisatieantropologie, architectuur en bouwkunde. Er is ruime kennis
over het functioneren van overheidsorganisaties voorhanden.
Er is voor de uitvoering van het onderzoek nauw samengewerkt met het projectteam Bezettings- en
Belevingsonderzoek Rijnstraat 8 dat is samengesteld uit medewerkers van FM Haaglanden

4

Dit interviewprotocol was vergelijkbaar met de eerder uitgevoerde evaluaties binnen het Rijk in 2015 in het kader van de

evaluatie van de werkplekmix. (de Been et al 2106)
5

Rapportage bezettingsgraadmeting bureau TROTS in opdracht van FMH, Week 47, 48 – 2017 en Aanvulling Rapportage,

beiden zonder auteur en zonder datum
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(programmacoördinator Erik Rotteveel) en BZK/DGOO. Tussentijd is gerapporteerd aan de
Stuurgroep Rijnstraat 8.

1.4

De meest gehanteerde begrippen: basisuitgangspunten FWR
In onderstaande punten geven we een beknopte omschrijving van de kaders uit de FWR die
ontleend zijn aan het Vaststellingsbesluit Rijkshuisvesting Kantoren6 dd 22 juni 2016. In paragraaf
5.1 zijn de kaders voor de Fysieke Werkplek Rijk verder en detail beschreven.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Medewerkers van het Rijk werken activiteit gerelateerd. Zij kiezen de plek die past bij de
werkzaamheden die zij verrichten.
Verhoudingen werkplekkenmix conform de Basiswerkplekmix;
Flexfactor 0,9 FWTE7 per fte gemiddeld per departement en flexfactor 0,7 FWTE per fte
wanneer hier de mogelijkheden voor zijn (financieel, technisch) -> in een activiteit
gerelateerde kantooromgeving;
Streefwaarde gemiddelde bezettingsgraad van 75% over de twee drukste dagen van de week;
Streefwaarde voorraad: 24,5 m2 BVO/wp gemiddeld per departement;
m2 functioneel nuttig vloeroppervlak (FNO) per FWTE (FWR Werkplek Tel Eenheid) bij een
flexfactor 0,9 is 8,1 m2 per FWTE, bij een flexfactor 0.7 is dit 8,8 m2 per FWTE.

Een gedetailleerde beschrijving is te vinden in de FWR wijzer (Hofkamp et al, 2017)

1.5

Leeswijzer
In het onderzoeksrapport zijn per hoofdstuk de belangrijkste resultaten weergegeven. Ieder
hoofdstuk bevat een resultaatbeschrijving van een toegepaste onderzoeksmethode
(plattegrondanalyse, bezettingsgraadmeting, belevingsonderzoek). In hoofdstuk 5 zijn de
bevindingen van de Rijnstraat 8 getoetst aan de kaders van de FWR. Hoofdstuk 6 bevat de conclusies
en aanbevelingen. Tot slot zijn achtergrondrapporten beschikbaar.

6

http://wetten.overheid.nl/BWBR0038279/2016-07-16, laatst bezocht 2 maart 2018

7 De FWTE telt voor 1 bureauwerkplek of 2 zitplaatsen in overleg- of ontmoetingswerkplekken.
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2

GEBRUIKERS, GEBOUW EN DE (FYSIEKE) WERKOMGEVING

2.1

Inleiding, korte historie, etc.
Het gebouw Rijnstraat 8 werd geopend in 1992 ten behoeve van diensten van het Ministerie van
VROM. De diensten waren verspreid over Den Haag en randgemeenten. Het bijeenbrengen bood
volop gelegenheid beleid meer in gezamenlijkheid te ontwikkelen. Zo bewees een uni-locatie zijn
waarde. De ontwikkeling van het originele gebouw is goed gedocumenteerd (Groenendijk 1988,
Rutten 1993). De recente ontwikkeling, van het besluit tot aanpassing en ingebruikgeving aan
andere Ministeries en overheidsdiensten is gedocumenteerd door het Rijksvastgoedbedrijf8.

2.2

Uitgangspunten Rijnstraat 8
Het vernieuwde gebouw maakt deel uit van het masterplan kantoorhuisvesting Den Haag. In dit plan
ligt de nadruk op een efficiënte en effectieve Rijksoverheid. Alle werkplekken zijn multifunctioneel
inzetbaar. Ook zijn alle plekken flexwerkplekken.
In het kantoor komen thema’s als ontmoeten, netwerken, overleggen en samenwerken centraal te
staan. De hier ondergebrachte organisaties gebruiken dezelfde entree, basisfaciliteiten,
vergaderruimtes en ICT. Alle werkplekken zijn multifunctioneel inzetbaar: voor 6000 werknemers
zijn 4400 werkplekken aanwezig. De vernieuwing van Rijnstraat 8 is exemplarisch voor de
veranderde visie op huisvesting binnen het Rijk. Het moderne rijkskantoor is een flexibel
9
verzamelgebouw waarin meerdere organisaties samenwonen en basisvoorzieningen delen .
Voor de inhuizing van de hoofdgebruikers is Programmadirectie Opdrachtgeverschap Rijkskantoren
10
(POR) uitgegaan van de opgegeven aantallen fte’s .
Fte 2017
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (voorheen I&M)

2.343

Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)

1.999

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

850

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

650

Dienst terugkeer en Vertrek (DT&V)

250

Dienstverleners (pro memorie)
Totaal vraag

6.092

Tabel 1: Aantal medewerkers en fte per hoofdgebruiker bij uitvraag

8
9

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/vastgoed/vastgoed-in-beheer/den-haag-rijnstraat-8 (laatst bezocht 14 -2-2018)
Bron website Rijksvastgoedbedrijf https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/vastgoed/vastgoed-in-beheer/den-haag-rijnstraat-8

10

Gegevens ontvangen van POR
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2.3

Gebruikers
Sinds juli 2017 zijn in Rijnstraat 8 gevestigd: de ministeries van Buitenlandse Zaken (BZ) en
Infrastructuur en Waterstaat (I&W), van het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn dat het
hoofdkantoor en het loket Immigratie- en naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V). Deze justitiediensten worden de
Kleine Keten genoemd.
Fte
Ministerie voor Buitenlandse Zaken
Ministerie voor Infrastructuur en
Waterstaat
Kleine Keten (diensten J&V)
Totaal hoofdgebruikers

1890,64
2243*
1793
5927

Aantal
medewerkers
2391/183811
onbekend

Verhouding fte/
medewerkers
1,26
onbekend

onbekend

onbekend

Tabel 2: Aantal medewerkers en fte per hoofdgebruiker ( stand van zaken eerste kwartaal2018, bron: toegezonden
informatie van de desbetreffende hoofdgebruikers)
* overeenkomstig opgave Masterplan

De hoofdgebruikers zijn niet allemaal tegelijk verhuisd naar de nieuwe huisvesting. Het Ministerie
van I&W betrok het als eerste, vervolgens de Kleine Keten en als laatste het Ministerie van
Buitenlandse Zaken.
2.3.1

Locaties en werkzaamheden hoofdgebruikers
Om inzicht te krijgen in de locaties van het werk van de ambtenaren in het pand, zijn verschillende
vragen gesteld. Het gaat in de onderstaande gegevens om een inschatting van de medewerkers hoe
zij hun werktijd besteden en op welke locaties zij dit doen.
Gemiddeld zijn de medewerkers 69% van hun werktijd in het gebouw, 18% van de tijd werkt men
thuis. Ongeveer 6,5% van de tijd werkt men op een andere locatie, dit kan zijn een ander ministerie,
een andere vestiging van het eigen ministerie of een andere externe locatie. Gemiddeld is men 6%
onderweg gedurende de werktijd (niet zijnde woon-werkverkeer).
Medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn gemiddeld iets meer op kantoor dan
de overige twee diensten. Medewerkers van de Kleine Keten werken gemiddeld het grootste
aandeel van de werktijd thuis: 20% van de werktijd.

Locaties
Binnen het gebouw
Onderweg/ reizend
Thuis
11

Gem.%
Totaal
69,0%
6,4%
18,1%

Gem.%
BZ
74,5%
5,7%
16,2%

Gem.%
I&W
66,2%
6,8%
18,0%

Gem.%
KK
65,4%
6,9%
20,5%

Het getal 1838 komt uit het introductiedossier van nieuwe bewindslieden: “op het departement in Den Haag werken 1838

BZ ambtenaren”. De onderzoekers vermoeden dat hier een verwisseling heeft plaatsgevonden tussen fte en feitelijk
werkzame personen https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandsezaken/documenten/rapporten/2017/11/06/bz---introductiedossier, (laatst bezocht 1 maart 2018)
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Andere locatie

6,5%

3,6%

9,0%

7,1%

Tabel 3: Verdeling van de werktijd over de verschillende locaties (gemiddeld en per dienst)

Wanneer men op kantoor is, besteedt men gemiddeld iets meer dan de helft van de tijd aan
bureauwerk (waarvan 23% aan algemeen bureauwerk, 18% aan ongestoord bureauwerk en 14%
interactief bureauwerk). Ongeveer een kwart van de tijd is men in overleg, gepland dan wel
ongepland. Ongeveer 8% van de tijd telefoneert men, 5% leest men, 3% van de tijd wordt besteed
aan archiveren en documentverzorging en bijna 2% wordt besteed aan overige werkzaamheden
binnen het gebouw. Over het algemeen verschillen de gemiddelde werkzaamheden op kantoor van
de drie diensten weinig van elkaar.

Activiteit
Algemeen bureauwerk
Ongestoord bureauwerk
Interactief bureauwerk
Gepland overleg
Ongepland overleg
Telefoneren
Lezen
Archiveren e.d.
Overig

Gem.%
Totaal
22.7%
18,3%
14.0%
18.1%
8.4%
8.6%
5.3%
2.8%
2.1%

Gem.%
BZ
24.9%
21.3%
12.1%
17.7%
7.8%
6.1%
5.0%
3.7%
1.5%

Gem.%
I&W
20.7%
22.7%
11.2%
20.7%
8.2%
6.1%
5.3%
3.0%
2.1%

Gem.%
KK
25.1%
19.0%
14.1%
18.3%
7.8%
7.3%
3.9%
2.5%
1.9%

Tabel 4: Gemiddelde verdeling van activiteiten van de tijd op kantoor (gemiddeld en per dienst)

Wanneer medewerkers in overleg zijn, is dit ongeveer de helft van de tijd overleg met maximaal 4
personen. Een kwart van de tijd van het overleg is in groepen van 5 tot maximaal 8 personen en de
overige tijd wordt besteed aan overleggen van 9 of meer personen.
2.3.2

Omgangsvormen
Voor de hoofdgebruikers heeft de Stuurgroep ingestemd met drie omgangsvormen voor het gebruik
van de werkomgeving op de Rijnstraat. Hiermee is ingestemd in februari 2017, waarbij is
aangegeven dat deze na een half jaar worden herbekeken.
De drie omgangsvormen luiden:
› Kies je werkplek binnen of buiten Rijnstraat 8 bewust en met zorg, afhankelijk van de activiteit
waarvoor hij bedoeld is: concentreren, bellen, teamwerk, informeel overleg, vergaderen.
› Als je i.v.m. een andere activiteit verandert van werkplek, maak je werkplek dan vrij, zodat
anderen de werkplek kunnen gebruiken. Laat de werkplek schoon achter.
› Houd rekening met elkaar en met gemaakte afspraken, spreek elkaar aan wanneer je toch last
hebt van elkaar. Sta open voor feedback van anderen.

2.4

Gebouwindeling
Omdat de plekken in de Rijnstraat beschikbaar zijn voor iedereen, zijn er geen harde scheidingen
gemaakt tussen de etages van de verschillende hoofdgebruikers. Iedere medewerkers, werkzaam in
de Rijnstraat, kan op alle etages zijn werk doen. Op iedere etage zijn faciliteiten beschikbaar gesteld
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zodat iedere dienst hier kan werken. De etages 1 tot en met 5 en 16 zijn bedoeld voor algemeen
e
gebruik. Hier bevinden zich o.a. het bedrijfsrestaurant (1 etage), het Gezondheidscentrum en het
internationale vergadercentrum. Op de etage 4 en 5 bevindt zich het algemene vergadercentrum en
e
e
op de 5 is nog een aantal aanlandplekken. De 16 etage is een overloop- of aanlandetage. Deze
etage heeft een ietwat andere inrichting dan de overige etages.

Afbeelding 1: Werkomgeving op de Rijnstraat

In de praktijk zijn er wel degelijk etages toegewezen aan de diensten. Op deze etages vinden de
medewerkers hun stip of vlek, de plek waaromheen zij hun directe collega’s kunnen vinden.
› Op de etages 6 tot en met 8 werken voornamelijk medewerkers van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken.
› Op de etages 9 tot en met 12 werken voornamelijk medewerkers van het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat.
› Op de etages 13 tot en met 15 werkt hoofdzakelijk de Kleine Keten.

2.5

Aanwezige werkplekkenmix
In de Rijnstraat 8 zijn verschillende soorten werkplekken aanwezig.
De bureauwerkplekken zijn bureaus die voldoen aan de geldige Arbo-norm en NEN-normen met
bijbehorende stoelen en een vaste monitor op het bureau. Communicatieplekken zijn aanvullende
plekken, deze zijn niet per definitie Arbo-conform en niet bedoeld om voor langere tijd te werken.
Het zijn plekken die voornamelijk gebruikt kunnen worden voor overleg en kortstondig bureauwerk.
Daarnaast is er nog een aantal vergaderzalen in het gebouw, de meeste van deze zalen bevinden
zich op de 4e en 5e etage, maar op sommige etages is ook een aantal grotere vergaderruimten te
vinden, zoals op de 6e, 7e en 11e etage.
Om vast te stellen hoeveel bureauwerkplekken, communicatieplekken, vergaderruimen en
faciliteiten er aanwezig zijn in het pand, is er door medewerkers van het CfPB een telling uitgevoerd.
Bij deze telling is gekeken naar het aantal ruimten, aantal stoelen en de verdeling van deze stoelen
en plekken per etage. In de paragrafen 2.4.1 tot en met 2.4.4 beschrijven we de resultaten van de
telling en detail. Voor een overzichtstabel van het aantal plekken, zie bijlage 2.

2.5.1

Bureauwerkplekken
In totaal zijn er 3248 bureauwerkplekken beschikbaar in de Rijnstraat 8. De hoofdgebruikers hebben
een voorkeursgebied toegewezen gekregen, maar het is voor alle gebruikers mogelijk om door het
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hele pand te werken. In de praktijk is er wel een duidelijke verdeling over de etages. Daarom wordt
in de onderstaande tabel 4 deze de facto indeling getoond.

Bureauwerkplekken

Etage
4, 5, 16

Etage
6 t/m 8

Etage
9 t/m 12

Etage
13 t/m 15

TOTAAL

150

957

1209

932

3248

Tabel 5: aantal bureauwerkplekken per etagegroepen en daarmee bij benadering per hoofdgebruiker

De bureauwerkplekken zijn verspreid over verschillende type plekken waaronder
bureauwerkplekken in de open ruimte, gesloten 1-persoonsruimten, gesloten 2-persoonsruimten en
gesloten 4-persoonruimten. In sommige van de 1- en 2-persoonruimten is er naast het bureau ook
nog ruimte voor een overlegplek gecreëerd.
Voor enkele vleugels of ruimten geldt dat deze alleen te gebruiken zijn door medewerkers die
hiervoor geautoriseerd zijn. In totaal gaat het om 90 geautoriseerde bureauwerkplekken door het
gehele pand. Vooral op de etages 7 en 11 zijn de meeste bureauwerkplekken alleen maar te
e
gebruiken door een autorisatie (beide 24 plekken). Ook op de 6 zijn nog 14 plekken die niet
beschikbaar voor het merendeel van de medewerkers.
2.5.2

Communicatieplekken
Op de verschillende etages zijn naast de bureauwerklekken ook communicatieplekken gerealiseerd.
Deze communicatieplekken bestaan uit het volgende type plekken:
› Open overlegplekken bij de pantry’s (slang)
› Lage loungebankjes
› Open overlegplekken
› Gesloten overlegruimten voor 2 tot maximaal 4 personen
› Gesloten overlegruimten voor 5 tot maximaal 8 personen (alleen op de werketages, niet in ge
algemene ruimte)
› Een aantal overlegplekken in kamers met bureauwerkplekken
De communicatieplekken kunnen gebruikt worden voor overleg en als werkplek voor kortdurend
gebruik, zoals bepaald in de FWR-kaderstelling. In de kaderstelling worden deze
communicatieplekken voor de helft meegerekend als werkplek.

Totale aantal stoelen
communicatieplekken
Berekening stoelen tot werkplek
(aantal stoelen/2)

Etage
4, 5, 16

Etage
6 t/m 8

Etage
9 t/m 12

Etage
13 t/m 15

TOTAAL

207

799

1104

678

2788

103,5

399,5

552

339

1394

Tabel 6: Aanwezige aantal stoelen bij communicatieplekken en aantal communicatieplekken berekend als werkplek per groep

2.5.3

Vergaderplekken
e
e
Vrijwel alle vergaderruimten (ruimten voor 8 of meer personen) zijn gelegen op de 4 en 5 etage
e
van het gebouw. Op de 6 etage is een aantal vergaderruimten te vinden, deze bevinden zich in een
gebied waarvoor men geautoriseerd moet zijn.
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4e etage
10

5e etage
17

9 - 12 personen

12

22

13 - 16 personen

11

17 - 23 personen

7

Vergaderruimten
5 - 8 personen

6e etage

7e etage

11e etage

7

1

4

4

1

2

24 - 31 personen
meer dan 32 personen

1
4

Tabel 7: Vergaderruimte naar grootte en verdeling over de verdiepingen

2.5.4

Overige plekken, bijzondere functies
Naast de bovengenoemde plekken, is er in het pand nog een aantal faciliteiten te vinden zoals het
bedrijfsrestaurant, de rookruimte en de coffee-corner op de 4e etage. Ook zijn er in het pand een
gezondheidscentrum, een Internationaal congrescentrum en een servicedesk te vinden.

2.6

Aanwezige functionele kwaliteiten
Naast het in kaart brengen van de indeling en het aantal aanwezige werkplekken, zijn ook de
functionele kwaliteiten van het pand geïnventariseerd. Dit is gedaan aan de hand van de
Nederlandse Norm Waardering gebruiksprestatie van utiliteitsgebouwen, de NEN 8021 (NEN, 2014).
Deze richtlijn biedt een uniform kader voor functionele prestatieanalyse van vastgoed, maar schrijft
geen streefwaarden voor. De NEN verschaft slechts waarderingscategorieën (1 tot 5), de organisatie
die het instrument hanteert dient zelf te bepalen aan welk van die categorieën zij wil voldoen. . De
NEN 8021 richt zich op de volgende gebruikskwaliteiten: bereikbaarheid, comfort, duurzaamheid,
ruimtegebruik, representativiteit, veiligheid en voorzieningen. Interieur en belevingsaspecten van
het pand, de gebruikskwaliteit voor het individu, krijgen hierin minder aandacht.
12

De gebouwopname is uitgevoerd door drie onafhankelijke deskundigen van het CfPB en gebaseerd
op hun eigen observaties, informatie op de websites van het Rijksvastgoedbedrijf en consortium
Poort Centraal, en de Wegwijzer voor de ‘bewoners’. De scorelijst is te vinden in bijlage 1, deze
paragraaf beschrijft de opvallende punten en de achtergrond daarvan.
2.6.1

Bereikbaarheid en representativiteit
Het gebouw is zeer goed bereikbaar met fiets en openbaar vervoer, iets minder met de auto. Het
gebouw heeft een overdekte parkeergarage en fietsenstalling. De kwaliteit van deze ruimtes komt in
de NEN 8021 niet aan bod.
De toegankelijkheid van de hoofdentree kan beter: de entree is niet gelijk zichtbaar, de vloer is glad
bij regen, de draaideuren hebben bij grote drukte te weinig capaciteit. Voor mindervaliden zou het
gebouw moeten voldoen aan de NEN 1814 en het handboek toegankelijkheid. Afgaande op de NEN

12

Dr. Theo van der Voordat, emeritus universitair docent en onderzoeker bij TU Delft, schrijver van diverse boeken op het

gebied van gebruikskwaliteit van gebouwen; ing. Karel Dekker, architect, al meer dan een decennium betrokken bij de
ontwikkeling van rekenmodellen, o.a. voor de FWR, drs. Susanne Colenberg, omgevingspsycholoog en interieurarchitect.

EVALUATIE GEBRUIK EN BELEVING GEBOUW RIJNSTRAAT 8, DEN HAAG

18

13

8021 zijn er ongeveer voldoende liften . De liften zijn niet goed zichtbaar vanaf de etages en de
hoofdingang. Het onderhoud en inregelen laat op het moment nog te wensen over, wat afbreuk
doet aan het gebruiksgemak.

Afbeelding 2: Bewegwijzering

De oriëntatie en identiteit scoren laag. Op de plattegrond is de structuur van het gebouw helder,
maar de ervaring in de praktijk is anders. Doordat alles op elkaar lijkt en de bewegwijzering
tekortschiet, is het, zeker voor bezoekers, moeilijk om zich te oriënteren. Pictogrammen zijn niet
altijd duidelijk, ze zijn vaak te klein en niet op ooghoogte geplaatst, en ruimtenummers zijn slecht
leesbaar vanwege zwarte letters tegen een donkere achtergrond. Ook van buitenaf heeft het
gebouw een anonieme uitstraling. De entree is niet meteen zichtbaar, en het is van een afstand niet
te zien welke organisaties er in het pand zitten.

Afbeelding 3: Impressie van de structuur van het gebouw en de aansluiting op de omgeving

Architectonisch is het een vrij helder gebouw: er is een opvallende samenhang tussen de
architectonische vorm, functie en constructie. Het gebouw is te jong voor een monumentenstatus,
maar heeft wel culturele en plaatselijke waarde en een bijzondere verschijningsvorm. Of het
gebouw representatief is voor de organisaties die er huizen, of het de juiste voldoende uitstraling
heeft, van binnen en van buiten, komt in de NEN 8021 niet aan bod.
13

Rekenregel NEN 8021: Het aantal liften is minimaal gelijk aan 1 + de gebouwoppervlakte gedeeld door 4.000. Berekening

Rijnstraat 8: 1+80.000/4.000=21 liften. Volgens de plattegrond zijn er 4 per beuk. Er zijn 5 beuken.
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2.6.2

Comfort: licht, lucht en geluid
Er is veel daglichttoetreding, een groot deel van de gevel is transparant. De donkere afwerking van
wanden en vloeren absorbeert echter veel licht, waardoor het binnen soms donker oogt. Enkele
metingen met een lichtmeter laten zien dat het aantal lux op het bureaublad ruim onder de 500 lux
uitkomt. De rijksoverheid adviseert zelf een verlichtingssterkte van tussen de 400-500 Lux op de
14
werkplek voor normale kantoortaken . Meer systematische metingen zouden moeten bevestigen of
dit structureel het geval is. De verlichting in het gebouw is met sensoren gekoppeld aan de
hoeveelheid daglicht buiten en de aanwezigheid van mensen.
Het gebouw is voorzien van klimaatplafonds, mechanische ventilatie en bronafzuiging bij keukens en
printers en dergelijke, wat zou moeten zorgen voor een goede luchtkwaliteit binnen. Uit het
15
openbare meetpunt in de buurt van het gebouw blijkt dat de kwaliteit van de buitenlucht hier op
3
werkdagen vaak matig is (rond de 50 μg/m fijnstof), wat voornamelijk te wijten is aan het drukke
verkeer in de nabijheid.
Geluid van buiten dringt niet door in het pand en de installaties zijn nauwelijks hoorbaar, waardoor
het pand goed scoort op ‘binnengeluid’. Dit staat uiteraard los van geluid dat samenhangt met het
gebruik van het pand, zoals praten en lopen van mensen en deuren die open en dichtgaan.
De individuele regelbaarheid van verlichting, zonwering, temperatuur en ventilatie is (zeer) beperkt.
Vanaf de werkplekken kan de gebruiker 50m vrij uitkijken op een hoogte van 1,20 m, en een zeer
groot deel van hen heeft uitzicht naar buiten of naar een atrium.

2.6.3

Duurzaamheid, flexibiliteit en ruimtegebruik
Het gebouw heeft energielabel A+++, de hoogste categorie, en wekt een deel van de benodigde
energie zelfstandig op via zonnepanelen. Hoe het daadwerkelijke energieverbruik is valt pas te
zeggen na het doorlopen van een compleet stookseizoen.
Het gebouw scoort hoog op de aspecten van flexibiliteit zoals deze in de norm zijn geformuleerd.
Aanpassen of herinrichten van de werkomgeving en vergadervoorzieningen kan met beperkte
verstoring van het proces; er zijn beperkte aanpassingen nodig aan wanden, constructies of
installaties. De vrije vloervelden vergemakkelijken dit. Er is een grote variatie aan werkplekken met
open karakter.
Binnen het gebouw is groei en krimp van organisaties technisch gezien goed op te vangen, tot een
maximum aantal ‘ bewoners’. Naar buiten uitbouwen is in deze omgeving niet mogelijk. Het gebouw
biedt wel de flexibiliteit om delen af te stoten en apart te verhuren.

14

https://www.aofondsrijk.nl/arbocatalogus-rijk/arbocatalogus-beeldschermwerk/afspraken-

beeldschermwerk/werkplek/licht-op-de-werkplek/
15

Zie https://www.luchtmeetnet.nl/, een gezamenlijke website van RIVM en particuliere instanties, meetpunt Amsterdamse

Veerkade, meting van NO, NO2 en PM10.
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2.6.4

Veiligheid en voorzieningen
De sociale veiligheid is goed. Het gebied rond het gebouw is redelijk overzichtelijk (de stukken met
brede kolommen uitgezonderd) en goed verlicht, en er zijn alternatieve routes aanwezig en toezicht
in de vorm van bewakingspatrouilles en camera’s. Nadeel is misschien dat je niet binnendoor naar
de fietsenstalling kunt ’s avonds. Binnen het gebouw zijn de beveiligers zichtbaar aanwezig en is de
toegang beveiligd met tourniquets en paslezers in de lift en bij het trappenhuis.
De pantry’s en koffiecorners zijn te typeren als van hoge kwaliteit en binnen 2 minuten lopen
bereikbaar vanaf de werkplek. Er is een bedrijfsrestaurant met beperkte keukenfaciliteiten, en in de
nabije omgeving van het gebouw is een ruim aanbod van horeca. In het gebouw of de directe
omgeving zijn horeca, retail en vergaderruimten aanwezig, maar geen sportvoorzieningen of
kinderopvang. Bij de fietsenstalling zijn enkele douches en kleedruimtes.
Ten tijde van de bouw van het pand (1992) was het arbo-voorschrift van één toiletruimte per 20
16
werknemers. Tegenwoordig gaat het Bouwbesluit uit van bezettingsgraadklasse en geldt dat een
2
kantoor in de meest dichtbevolkte situatie minimaal 1 toilet per 60m gebruiksoppervlak moet
hebben. De NEN 8021 gaat uit van minimaal een toiletruimte per 125 m² verhuurbaar
vloeroppervlak en per etage. Er zijn geen cijfers beschikbaar over het verhuurbaar oppervlak van het
gebouw of de etages. De toiletten zijn ruim en van (redelijk) hoge kwaliteit.
Er is wifi in het hele gebouw en overal zijn aansluitpunten voor laptops en opladers. Tijdens de
gebouwopname was geen informatie beschikbaar over archiefvoorzieningen. Het gebouw is zo te
zien redelijk goed schoon te maken als het gaat om inrichting en materiaalkeuze, met uitzondering
van enkele moeilijk bereikbare plekken, bijvoorbeeld hoog in de ruimte. De lichte banen in het tapijt
zijn vlekgevoelig en zien er nu al vies uit.

16

Zie Bouwbesluit: https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2003/hfd1/par1-1/art1-1/lid6
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3

BEZETTINGSGRAADMETING

3.1

Inleiding
In opdracht van FM Haaglanden is door bureau Trots een bezettingsgraadmeting uitgevoerd. Deze
meting heeft plaatsgevonden in week 47 en 48 van 2017 (20 november tot en met 1 december). De
volledige rapportage van bureau TROTS is te vinden in de bijlagen 3 en 4.
In deze rapportages van TROTS is een uiteenzetting te vinden van de gemiddelde bezetting en de
activiteiten van de gehele Rijnstraat. In dat rapport en daarom ook in dit hoofdstuk wordt in de
grafieken de volgende terminologie gebruikt:
› Effectief bezet: een plek is bezet door een persoon. De persoon is ook daadwerkelijk aanwezig.
› Bezet (tijdelijk onbezet): Een persoon heeft deze plek in gebruik, maar is echter zelf niet aanwezig.
Tekenen dat er iemand aanwezig is, zijn dat er bijvoorbeeld een jas over de stoel hangt, er een tas
staat of dat er een laptop op het bureau staat.
› Onbezet: De plek is leeg en vrij te gebruiken door anderen.
In dit rapport wordt gesproken over benutting van de ruimten. Dit begrip duidt op het aantal stoelen
op een plek of in een ruimte ten opzichte van het aantal stoelen dat in gebruik is. Benutting is een
maat voor het optimale gebruik van plekken. Wordt bijvoorbeeld een achtpersoons-overlegruimte
slechts door vier personen gebruikt, dan is sprake van een benutting van 50%.
Omdat de plekken in de Rijnstraat beschikbaar zijn voor iedereen, is er geen onderscheid gemaakt in
de bezetting per ministerie of dienst. In de praktijk is het echter zo dat de medewerkers van de
verschillende bewoners niet gauw bij elkaar op de etage gaan zitten. De bezetting op de etages geeft
daarom bij benadering een beeld van de bezetting per ministerie of dienst.
Op de 4e en 5e etage bevindt zich het vergadercentrum en op de 5e is er een beperkt aantal
aanlandplekken. Op de etages 6 tot en met 8 bevindt zich het voorkeursgebied van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken. Op de etages 9 tot en met 12 ligt het voorkeursgebied van het Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat. Op de etages 13 tot en met 15 ligt het voorkeursgebied van de
drie diensten van Veiligheid en Justitie (Kleine Keten). De 16e etage is bestemd als aanlandetage.
Om deze reden rapporteren we hierna over de bezetting per cluster van verdiepingen, maar we
beginnen met een beeld van het totale gebouw.

3.2

Totale gebouw

3.2.1

Bureauwerkplekken
Van alle bureauwerkplekken in het gebouw is gemiddeld 67% van de werkplekken in gebruik.
Hiervan is 23% bezet door spullen (tijdelijk onbezet). De maandag en dinsdag zijn de drukste dagen
in de week, gevolgd door de donderdag. Op de maandag en dinsdag is de gemiddelde bezetting per
dag rond de 80%. Op deze drukke dagen geldt dat o de helft van de tijd zijn de plekken dan bezet
door personen en iets minder dan 30% van de tijd zijn plekken bezet door spullen.
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Figuur 1: Bezetting per dag van alle bureauwerkplekken van het gehele gebouw

De drukste momenten in het gebouw liggen tussen 10:00u en 14.30u.Gemiddeld (over alle dagen) is
driekwart van alle bureauwerkplekken in het gebouw bezet. Het percentage tijdelijke onbezet is
tussen 10 en 14 uur ook hoger dan gemiddeld, de bezetting door spullen is dan rond de 27%, met
een piek rond lunchtijd van 39%. De bureauwerkplekken zijn tijdens drukkere momenten op de dag
ongeveer een derde van de tijd bezet door spullen. Het aandeel tijdelijke onbezetting neemt dus
gelijkmatig toe, wanneer de bezetting door mensen stijgt in het pand.
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Figuur 2: Bezetting per dag en per tijdstip voor alle bureauwerkplekken op de Rijnstraat

De gesloten bureauwerkplekken hebben een ietwat hogere gemiddelde bezetting over de week dan
de open bureauwerkplekken. De gesloten werkplek voor 1 persoon heeft een gemiddelde bezetting
van 76%. De gesloten werkplek voor 2 personen is gemiddeld 71% van de tijd bezet (inclusief
tijdelijke onbezet). Wanneer iemand werkt op een bureauwerkplek, dan doet men voornamelijk
computerwerk. Er wordt weinig overleg gepleegd aan de bureauwerkplekken.
3.2.2

Communicatieplekken
Gemiddeld is iets minder dan een derde van de communicatieplekken tegelijkertijd in gebruik in het
gehele gebouw. Op de drukke dagen ligt het gebruik iets hoger )tussen de 40 en 45%). Op de rustige
dagen, de woensdag en de vrijdag, is dit aanzienlijk lager. Op deze dagen is ongeveer een kwart of
minder van de plekken in gebruik.
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Wanneer de communicatieplekken gebruikt worden is dit over het algemeen door minder personen
dan waarvoor een plek bedoeld c.q. ingericht is.
3.2.3

Vergaderplekken
17
De vergaderplekken die gemeten zijn, bevinden zich op de vierde en vijfde etage in het pand. .
De dinsdag is de drukste dag met een bezetting van de vergaderplekken van 65% (in de eerste
meetweek) en 60% (in de tweede meetweek). Op maandag en donderdag is de bezetting van de
vergaderzalen tussen de 54% en 56%. De bezetting op de vergaderplekken voor 16 personen en de
vergaderplekken voor 24 tot 30 personen is iets hoger dan de bezetting van de andere zalen.
Wanneer een vergaderzaal -ongeacht de grootte - bezet is, is deze ongeveer voor 50% benut. Dit
betekent dat de helft van de stoelen in gebruik is. Op de dag dat de vergaderzalen het drukst bezet
zijn, is dit vanaf 10:00u in de ochtend tot en met 14:30u in de middag ruim driekwart van de
vergaderzalen in het gebouw bezet.

Figuur 3: Bezetting per dag van alle vergaderplekken van het gehele gebouw

3.3

Bezetting verdieping 4 en 5: algemeen gebied
Op de 4e en 5e etage bevinden zich het vergadercentrum, de communicatieplekken en op de 5e is
er een beperkt aantal aanlandplekken. De bezetting van het vergadercentrum is opgenomen in
paragraaf 3.2.3.

3.3.1

Bureauwerkplekken
De gemiddelde bezetting van de bureauplekken is 46% (30% bezet door mensen en 16% bezet door
spullen). Per dag wisselt de bezetting van de bureauwerkplekken op de etages sterk. Dinsdag is de
drukst bezette dag. De tijd dat bureauwerkplekken tijdelijk bezet worden gehouden door spullen is
op deze dag ook het hoogst.

3.3.2

Communicatieplekken
In de meting zijn voor deze etages alleen de open overlegplekken voor 6 personen geteld. Deze zijn
gemiddeld 63% van de tijd bezet. Het gebruik van deze open overlegplekken verschilt sterk per dag.
De open overlegplekken zijn in de middag drukker bezet dan in de ochtend.

3.4

Bezetting verdieping 6 t/m 8: voorkeursgebied BZ

17

Er is ook een aantal vergaderzalen gesitueerd zijn op de werketages, zitten deze in geautoriseerd gebied dan zijn deze dus

niet meegenomen in het bezettingsgraadonderzoek
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3.4.1

Bureauwerkplekken
De bureauwerkplekken in het voorkeursgebied van BZ zijn gemiddeld 75% van de tijd bezet. Dit is de
gemiddelde bezetting gedurende alle gemeten dagen. De gemiddelde bezetting van 75% omvat de
bezetting door mensen (48%) en het tijdelijke bezet houden van plekken door spullen (27%).
Maandag, dinsdag en donderdag zijn de drukke dagen op deze etages. Gemiddeld is op deze dagen
de bezetting 75% of hoger (waarin tijdelijke onbezet is meegerekend). Vrijdag is de minst drukke dag
op deze etages.

Figuur 4: Bezetting en tijdelijke onbezet van de bureauwerkplekken per dag op de etages 6 t/m 8

Gedurende de dag is de bezetting vrij constant, de eerste meting op de dag (8:00 uur) laat zien dat
er dan nog sprake is van inloop. De overige momenten laten een hogere bezetting zien die
gedurende de dag weinig afneemt. Om 12.30 uur is de bezetting van de bureauwerkplekken het
hoogst, waarbij het aandeel dat bureaus bezet worden achtergelaten door spullen ook het hoogste
is (gemiddeld 45%). Veel medewerkers zijn dan met lunchpauze en laten hun spullen tijdelijk achter
op hun werkplek.
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Figuur 5: Gemiddelde bezetting van de werkplekken op de 6e t/m 8e etage op alle meetmomenten.

De bureauwerkplekken in het voorkeursgebied van BZ zijn gedurende grote delen van de dagen
meer dan 80% bezet (zie Figuur 5) . Op verscheidene momenten tijdens de drukste dagen loopt de
bezetting soms op tot 90 -95%. De consequentie is dat het lastig is om in de ‘eigen’ vlek een
geschikte plek te vinden of een plek te kiezen die past bij de activiteit van dat moment.
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3.4.2

Communicatieplekken
De gemiddelde bezetting op de communicatieplekken op de 6e -8e etage is 37%; hiervan is 3%
tijdelijk onbezet en 34% bezet door mensen. De plekken in de gesloten 6-persoons overlegruimten
en de projectruimten voor 6 personen hebben de hoogste gemiddelde bezetting. Deze plekken zijn
beide iets meer dan de helft van de tijd bezet. De plekken die het minst bezet worden zijn de
loungeplekken voor 4 personen en de telefoonplekken.
De dinsdag is de bezetting van de communicatieplekken gemiddeld het hoogst. In de eerste
meetweek 52% en in de tweede week 48%. Op vrijdag worden communicatieplekken het minst vaak
gebruikt. De hoogste bezetting van de communicatieplekken is gemeten om 11.00 (53%.

3.5

Bezetting verdieping 9 t/m 12: voorkeursgebied I&W

3.5.1

Bureauwerkplekken
e
e
De gemiddelde bezetting van de bureauwerkplekken op de 9 tot en met de 12 etage is 64%.
Hiervan is 43% bezet door mensen en 21% van de tijd is een plek bezet door spullen. De
concentratieplek voor 1 persoon kent gemiddeld de hoogst gemeten bezetting (gemiddeld 75%). De
open werkplekken (2 bureaus bij elkaar) hebben gemiddeld de laagste bezetting (gemiddeld 59%).
Er zijn geen grote verschillen in de bezetting door spullen (tijdelijk onbezet) per type plek.
De gemiddelde bezetting is het hoogst op de dinsdag. De gemiddelde bezetting op deze dag lag
tussen van 79% en 80%. Van deze gemiddelde bezetting is ongeveer 30% bezetting door spullen
(tijdelijke onbezet).

Figuur 6: Bezetting per dag op de bureauwerkplekken op de etages 9 t/m 12

De bezetting gedurende de week tijdens de gehele twee meetweken is te zien in figuur 7. Op deze
etages is de bezetting het hoogst tussen 11.00 en 14.00 uur. Op de maandagen, dinsdagen en
donderdagen is met ruim 80% of meer, de druk op de bureauwerkplekken hoog. Op de tweede
dinsdag ligt de bezetting zelfs dicht bij de 100%.
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Figuur 7: Gemiddelde bezetting van de werkplekken op etage 9 t/m 12 op alle meetmomenten.

3.5.2

Communicatieplekken
Communicatieplekken worden gemiddeld 34% van de tijd gebruikt. Er is vrijwel nooit sprake van
tijdelijke onbezet, plekken zijn over het algemeen bezet door mensen. De gesloten overlegplek voor
6 personen, de projectruimte en de open overlegplek voor 4 personen worden meer gebruikt dan de
overige communicatieplekken. De telefoonplek wordt gedurende deze meetweken slechts een
enkele keer gebruikt.
Op maandag, dinsdag en donderdag worden communicatieplekken over het algemeen meer
gebruikt dan op andere dagen. De cplekken worden voornamelijk gebruikt tussen 10 en 12 uur in de
ochtend en weer vanaf ongeveer half 2.

3.6

Bezetting verdieping 13 t/m 15: voorkeursgebied KK

3.6.1

Bureauwerkplekken
De bureauwerkplekken in het voorkeursgebied van de Kleine Keten worden gemiddeld 63% van de
tijd gebruikt. Hiervan wordt 42% bezet door mensen en 21% door spullen (tijdelijk onbezet). De
concentratieplekken voor 1 persoon en de gesloten ruimten voor 2 personen zijn gemiddeld drukker
bezet dan de overige bureauwerkplekken. De kleinere gesloten ruimten worden ongeveer 70% van
de tijd bezet.
Dinsdag is gemiddeld de drukste dag. In de eerste week was de gemiddelde bezetting 78%.
De bezetting van de bureauwerkplekken is het hoogst tussen 10.00 en 14.00 uur. Na die tijd zakt de
bezetting langzaam. De hoogste gemiddelde bezetting is gemeten om 11.00 uur. Deze was op dat
moment gemiddeld 75%. De bezetting van de werkplekken is op de drie drukste dagen van de week
een groot deel van de dag boven de 80%. De bezetting komt bijna niet op 90% of hoger.
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Figuur 8: Gemiddelde bezetting van de werkplekken van etage 13 t/m 15 op alle meetmomenten (van de twee meetweken)

3.6.2

Communicatieplekken
e
e
De communicatieplekken op de 13 tot en met de 15 etage worden gemiddeld 24% van de tijd
bezet. De projectruimten worden gemiddeld het meest gebruikt, de gemiddelde bezetting van deze
ruimte is 45%. Net als op de andere etages worden de telefoonplekken het minst gebruikt.
Op dinsdag is voor de communicatieplekken de hoogste gemiddelde bezetting gemeten (42%).
Op vrijdag worden de communicatieplekken nauwelijks gebruikt. De communicatieplekken worden
het meest gebruikt rond 11.00 uur en vervolgens weer tussen 13.00 en 15.00 uur.

3.7

Bezetting verdieping 16: aanlandgebied

3.7.1

Bureauwerkplekken
Gemiddeld worden de bureauwerkplekken op de 16e etage 73% van de tijd bezet. De helft van de
tijd is een plek bezet door personen en 23% van de tijd is een plek bezet door spullen (tijdelijke
onbezet).

Figuur 9: Gemiddelde bezetting van de bureauwerkplekken van 16e etage per dag
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3.7.2

Communicatieplekken
e
De communicatieplekken op de 16 etage worden gemiddeld voor 26% bezet. Op deze plekken komt
het tijdelijk onbezet houden door spullen nauwelijks voor. Op maandag en dinsdag zijn deze plekken
drukker bezet dan op de andere dagen.

Figuur 10: Gemiddelde bezetting van de communicatieplekken van 16e etage per dag

3.8

Vergelijking van de voorkeursgebieden
Voor het gehele gebouw is een gemiddelde bezetting van de bureauwerkplekken van 67% gemeten,
hiervan is 23% van de plekken tijdelijk onbezet. Per voorkeursgebied verschilt de gemeten
gemiddelde bezetting. Op de 6e tot en met de 8e etage (voorkeursgebied BZ) is de gemiddelde
bezetting van de bureauwerkplekken het hoogst. Op de aanlandetage (16e) is een hoge gemiddelde
bezetting gemeten (67%). In het voorkeursgebied van de Kleine Keten is de bezetting gemiddeld het
laagst. De laagst gemeten piekbezetting van de bureauwerkplekken inclusief tijdelijk onbezet is 90%.
Op de andere etages is op ten minste een meetmoment (de piekbezetting) 96% van alle
bureauwerkplekken tegelijk bezet.

Gemiddelde bezetting
bureauwerkplekken – totaal incl.
tijdelijke onbezet
Gemiddelde tijdelijke onbezet
bureauwerkplekken
Werkplekken - hoogst gemeten
bezetting incl. tijdelijk onbezet
Gemiddelde bezetting
communicatieplekken

6 t/m 8

9 t/m 12

13 t/m 15

16

Gehele
gebouw

75%

64%

63%

73%

67%

27%

21%

21%

23%

23%

96%

96%

90%

99%

93%

37%

34%

24%

26%

32%

Tabel 8: Gemiddelde bezetting per groep van etages en voor het gehele gebouw

De druk op de bureauwerkplekken wordt duidelijk wanneer de bezetting per tijdstip en per dag
wordt bekeken.
› Op de 6e t/m 8e etage en de 9e t/m 12e etage zijn er uitzonderlijke hoge pieken op de drukste
dagen. De bezetting ligt een groot deel van de dag boven de 80% en op meerdere momenten
ruim boven de 90%.
› Op deze etages is dan minimaal 9 op de 10 bureauwerkplekken in gebruik. Een deel van deze
bezetting wordt verklaard door de aanwezigheid van spullen (tijdelijke onbezet, circa 1/3 van de
tijd), waardoor deze bureauwerkplekken niet beschikbaar zijn voor andere medewerkers.
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›

Op de 13e t/m 15e etage ligt de bezetting iets lager; hier is op de drukste dagen vaak 80% van
de werkplekken bezet.

De bezetting op de drukke dagen is over het algemeen hoog. Het is dan niet altijd mogelijk om in de
omgeving een plek te vinden die men wenst of die past bij de activiteiten van dat moment. Het is
door de hoge bezetting op deze etages niet vanzelfsprekend dat een etage hoger of lager wel de
door medewerkers gewenste bureauwerkplek wordt gevonden.
Hoewel er kleine verschillen zijn in de bezetting per etage, is het algemene beeld dat er op de drukke
dagen meerdere momenten per dag zijn dat er weinig tot nagenoeg geen bureauwerkplekken
beschikbaar zijn. Op de woensdag en vrijdag daarentegen is het erg rustig en zijn er voldoende
werkplekken beschikbaar op alle etages in het gebouw. Op deze dagen is er aanmerkelijke ruimere
keuze voor een geschikte bureauwerkplek.
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4

BELEVING
4.1 Methode
Naast de functionele kwaliteiten en het gebruik van het gebouw, zoals in de vorige twee
hoofdstukken beschreven, is ook de beleving van de individuele eindgebruikers onderzocht. Alle
medewerkers met standplaats Rijnstraat 8 hebben in november 2017 via email een link gekregen
naar een online enquête. De vragenlijst bevatte 93 gesloten vragen over een breed scala aan
aspecten van de fysieke werkomgeving en het concept van tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk
werken (TPAW), en twee open vragen naar opmerkingen en suggesties. De medewerkers hadden
twee weken de tijd om de vragenlijst in te vullen en kregen na een week een herinnering. De
antwoorden zijn geanonimiseerd verwerkt, zodat ze niet zijn te herleiden naar individuele personen.
In totaal hebben 4152 medewerkers de vragenlijst geheel of gedeeltelijk ingevuld. Op een populatie
van circa 7.000 medewerkers die zijn uitgenodigd is dit een respons van 59,3%. Dat is voldoende
voor betrouwbare en valide uitkomsten. De respondenten zijn ongeveer gelijk verdeeld over de drie
hoofdgebruikers van het pand: Buitenlandse Zaken, I&W en de Kleine Keten (zie hoofdstuk 1 voor
een korte beschrijving van deze organisaties en hun activiteiten).
Als aanvulling op de enquête zijn in januari 2018 in totaal 27 groepsinterviews gehouden, verdeeld
over de drie hoofdgebruikers, meestal met zes tot acht deelnemers per gesprek. Het doel van deze
gesprekken was om de enquêteresultaten uit te diepen en te verklaren, en om oplossingen te
verkennen voor gesignaleerde problemen.
Dit eindrapport behandelt de hoofdpunten uit de enquête en geeft aan waar belangrijke verschillen
bestaan tussen de drie hoofdgebruikers als het gaat om hun beleving. Hierbij is ook de informatie uit
de groepsgesprekken meegenomen. Voor elke hoofdgebruiker is er daarnaast een eigen rapport
met alle resultaten van de enquête. Daarnaast zijn er deelrapporten per directoraat-generaal of
organisatie (COA, DT&V, IND) beschikbaar.
Dit hoofdstuk beschrijft eerst het algemene beeld over de werkomgeving en gaat daarna in op de
meest opvallende thema’s in de beleving van de individuele eindgebruikers.

4.2 Algemene beeld
Het beeld van de medewerkers over de nieuwe werkomgeving is per saldo niet erg positief. Dat
geldt voor elk van de drie hoofdgebruikers. Het zijn bevlogen mensen, de tevredenheid over de
inhoud van het werk is erg hoog, maar ze vertellen dat tekortkomingen in de werkomgeving het
werkplezier bederven.
Dat in de beleving de negatieve punten de positieve kanten overschaduwen heeft onder meer te
18
maken met het karakter van de fysieke werkomgeving als ‘dissatisfier’ of ‘hygiënefactor’ . Dat
18

Volgens de Two-factor Theory van F. Herzberg, o.a. gepubliceerd in ‘Work and the nature of man’, World Publishing, New

York (1971)
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brengt met zich mee dat het niet opvalt of tot tevredenheid leidt als alles in orde is, maar dat
tekortkomingen wel direct tot onvrede leiden.
De organisaties in de ‘Kleine Keten’ zijn over vrijwel de hele linie wat positiever (Figuur 11). Dat kan
te maken hebben met hun werkzaamheden, hun organisatiecultuur, de huisvesting waar ze vandaan
komen of de etages (voorkeursgebieden) waar hun ankerpunt of ‘stip’ is, dus waar de medewerkers
meestal zitten. In de groepsgesprekken bleek dat het gebied waar men meestal een werkplek zoekt
invloed heeft op het beeld dat zij hebben van de werkomgeving. Sommige gebieden zijn rustiger,
warmer of meer besloten dan andere. Gebieden met meer doorloop, of met buren met veel aanloop
of (telefoon)gesprekken, worden als onrustiger ervaren, wat doorwerkt in de tevredenheid over
aspecten als geluid, concentratiemogelijkheden en privacy.
100%
90%

Buitenlandse zaken

80%

I&W

70%

Kleine keten

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Figuur 11: Verschillen tussen hoofdgebruikers in het aandeel respondenten dat (zeer) tevreden is over diverse aspecten van
de werkomgeving

Het minst tevreden zijn de medewerkers over de privacy en concentratiemogelijkheden. Voor het
aspect privacy varieert de tevredenheid van 6% bij BZ tot 15% bij de Kleine Keten. De tevredenheid
over het aspect concentratiemogelijkheden varieert van 9% bij I&W tot 18% bij de Kleine Keten. De
mogelijkheid om je te concentreren door de respondenten is aangemerkt als een van de drie
belangrijkste aspecten van de werkomgeving. Medewerkers worden naar eigen zeggen niet alleen
afgeleid door geluid, maar ook door beweging van mensen die langslopen. Deelnemers aan de
groepsgesprekken zeggen dat er te weinig plekken zijn om je terug te trekken. Ook geven
verschillende deelnemers aan vaker moe te zijn ’s avonds. Medewerkers beweren dat er meer thuis
wordt gewerkt sinds de verhuizing. In de enquête zijn als belangrijkste redenen aangemerkt om
buiten kantoor te werken dat men zich elders beter kan concentreren (62%) en om aan andere
taken toe te komen (47%).
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Figuur 12: Aandeel respondenten per hoofdgebruiker dat het eens is met stellingen over beschikbaarheid werkplek

Een groot knelpunt volgens de medewerkers is het aanbod aan werkplekken. Gemiddeld is 52%
(zeer) ontevreden over de hoeveelheid en diversiteit van de plekken en ruimten, 29% is tevreden.
De tevredenheid van de hoofdgebruikers varieert van 19% tevreden medewerkers bij BZ tot 43%
tevreden medewerkers bij de Kleine Keten. De ontevredenheid heeft zowel te maken met het aantal
beschikbare plekken als met de functionaliteit en de diversiteit van het aanbod. De medewerkers
van Buitenlandse Zaken voelen het tekort aan beschikbare werkplekken het sterkst, wat strookt met
de gegevens over de bezetting op de etages in hun voorkeursgebied (zie hoofdstuk 3). Hoewel iets
meer dan de helft van alle respondenten zegt altijd wel een werkplek te kunnen vinden op kantoor,
is minder dan de helft het eens met de stelling ‘Als ik op kantoor kom, vind ik meestal de werkplek
die ik graag wil’.
Een ander opvallend minpunt in het totaalbeeld is de sfeer en uitstraling, een aspect dat normaliter
bij nieuwe werkomgevingen hoger scoort dan hier in de Rijnstraat (zie de benchmarks in hoofdstuk
5). Een op de vijf medewerkers van I&W is hier tevreden over, terwijl bij de Kleine Keten ongeveer 1
op de 3 medewerkers tevreden is over dit aspect. Dat geldt ook voor het licht. Bij de open vragen en
in de groepsgesprekken zeggen de deelnemers het gebouw somber en kil te vinden, te zakelijk en
anoniem. ‘Er zou net zo goed een verzekeringsmaatschappij kunnen zitten.’ ‘Het is een non-plaats
die uitstraalt dat je er niet lang mag blijven.’ Ook de vergelijking met een vliegveld wordt meermaals
gemaakt. Een enkeling zegt het zwart op zichzelf juist heel mooi te vinden, maar begrijpt dat het
voor anderen minder prettig kan zijn. Anderen zeggen dat de somberheid een negatief effect heeft
op henzelf en hun collega’s. Sommige afdelingen hebben inmiddels zelf planten en schemerlampjes
gekocht om hun werkomgeving wat aan te kleden.
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Afbeelding 4: Sfeer en uitstraling interieur werkgebieden (links, midden) en koffiecorner op 4 etage (rechts)

Verschillende deelnemers zeggen het gebouw onvoldoende representatief te vinden voor ontvangst
van (buitenlands) bezoek. Dat geldt voor de entree, de beschikbaarheid en kwaliteit van ontvangsten vergaderruimten en voor het gebrek aan identiteit. Ook de drukte speelt daarbij een rol.
Grootste pluspunten van de nieuwe werkomgeving die uit de enquête naar voren komen zijn de ICTvoorzieningen (gemiddeld 50% tevreden, variërend van 43% bij BZ tot 60% bij de Kleine Keten) en,
daarmee samenhangend, de mogelijkheden om te werken buiten het kantoor (gemiddeld 70%
tevreden, variërend van 60% bij BZ tot 77% bij de Kleine Keten). Alle medewerkers hebben nieuwe
ICT-middelen ontvangen, die ervoor zorgen dat men daadwerkelijk overal kan werken en bereikbaar
is, zowel op kantoor als elders.
In de groepsgesprekken werd op de vraag naar de belangrijkste positieve punten van de nieuwe
werkomgeving meestal als eerste de locatie naast het station en midden in de stad genoemd. Ook
de moderne uitstraling van het gebouw wordt gewaardeerd. Verschillende deelnemers geven aan
dat het best een fijn gebouw is om in te werken, als het maar niet zo vol zou zijn. De kleine en grote
ergernissen die daaruit voortvloeien drukken volgens hen zwaar op de tevredenheid. De meeste
opmerkingen die zijn gemaakt in de enquête gaan over de (mix van) werkplekken, de sfeer en
uitstraling, de schoonmaak en de facilitaire dienstverlening.

4.3 De drukte in het gebouw
Het onderwerp dat de groepsgesprekken domineerde, bij elke hoofdgebruiker en afdeling, was de
drukte in het gebouw. Verschillende deelnemers verzuchtten ‘Al die mensen!’. Dit leidt volgens de
deelnemers niet alleen tot een gebrek aan (geschikte) werkplekken, vergaderruimtes en
stallingsplekken, maar ook tot rijen bij de entree, de tourniquets, liften, wc’s en koffiecorners, tot
overvolle afvalbakken en achterblijvende schoonmaak. En bij sommigen ook tot een permanent
gevoel van onrust gedurende de dag en grote vermoeidheid aan het eind van de dag.
Vooral op de maandag, dinsdag en donderdag is het druk in het gebouw, maar het aanpassen van
werkroosters is volgens leidinggevenden nauwelijks bespreekbaar. Ook de grotere drukte tijdens
spitsuren, zoals om 8:50u en rond lunchtijd, leiden niet tot spreiding. Deelnemers aan de
groepsgesprekken zeggen dat het zichzelf in stand houdt: omdat de meeste mensen op bepaalde
dagen en tijdstippen aanwezig zijn, worden afspraken en vergaderingen op die momenten gepland,
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wat er weer voor zorgt dat men juist dan naar kantoor komt. Vergaderen via skype of video
conferencing gebeurt nog maar mondjesmaat, omdat men het niet gewend is, omdat de techniek
onvoldoende beschikbaar is, of omdat dit persoonlijk contact niet helemaal kan vervangen.
Volgens de deelnemers aan de groepsgesprekken zijn de populairste plekken, dat zijn de
concentratieplekken en omsloten werkkamers, vooral op drukke dagen al vroeg bezet. Wie later
komt, vist achter het net. Zelfs het vinden van een geschikte plek in de open ruimten, in de buurt
van collega’s, is volgens hen lastig na half 9 ’s-ochtends. Gedurende de dag wisselen van plek doet
men niet graag vanwege het risico daarna geen geschikte plek meer te vinden.
Men vraagt zich af hoe is berekend hoeveel mensen er in het gebouw kunnen en of er destijds wel
rekening is gehouden met stagiaires, externen en uitbreiding van organisaties.

Afbeelding 5: Bureaus tijdelijk onbezet en clean desk

De ervaren massaliteit en anonimiteit leiden volgens medewerkers tot verloedering en het
afbrokkelen van sociaal gedrag. Waar een deel van eerst nog moeite deed om afval te scheiden of
de spullen mee te nemen en een werkplek leeg en schoon achter te laten, neemt de bereidheid af
naarmate men ervaart dat anderen dat niet doen. Of naarmate de angst toeneemt dat er dan bij
terugkomst geen plek meer is. Ook dit houdt zichzelf in stand: krapte leidt tot ‘handdoekjes leggen’,
waardoor werkplekken niet beschikbaar zijn en schaarste wordt ervaren. Elkaar aanspreken gebeurt
weinig, men is bang (of heeft ervaren) dan ‘de volle laag’ te krijgen. Al merken sommige
medewerkers op dat ‘vreemdelingen’ van buiten de eigen afdeling of organisatie makkelijker terecht
worden gewezen dan eigen collega’s. In de groepsgesprekken is over dit punt verschillende keren
gezegd dat men vindt dat ze niet op kantoor komen om collega’s op te voeden maar om te werken.

4.4 Functionaliteit en comfort werkplekken
4.4.1

Werkplekken per type
In de enquête is de gebruikers gevraagd om de verschillende typen plekken te beoordelen met een
rapportcijfer tussen 1 en 10. Van de werkplekken krijgen alleen de concentratieplekken voor een of
vier personen en de kamers voor vier tot zes personen een 6 of hoger.
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Cijfer Type plek
6,0 - 7,0 Concentratiewerkplekken (1 persoon) (6,8)
Werkplek in gesloten ruimte (4p, 6p) (6,2)
Koffiecorner (6,2)
Concentratiewerkplekken voor 4 personen (6,1)
Pantry (6,0)
5,5 - 6,0 Vergadercentrum (5,9)
Internationaal Congrescentrum (5,9)
Half open werkplekken (2 of 4 personen) (5,6)
Ontmoetingspunt (5,6)
5,0 - 5,5 Projectruimten (5,4)
Gezondheidscentrum (5,1)
Open overlegplekken (5,0)
4,0 - 5,0 Loungeplekken (4,8)
Open werkplekken (4,7)
Aanlandplekken in het werkgebied (4,2)
3,0 - 4,0 Telefoonplekken (3,0)
Tabel 9: Waardering plekken (rapportcijfer)

De minste waardering krijgen de telefoonplekken (gemiddeld een 3,0), de aanlandplekken in het
werkgebied (4,2), de open werkplekken (4,7) en de loungeplekken (4,8), ook wel ‘de slang’ genoemd
vanwege de meanderende vorm (zie ook hoofdstuk 2 over de inrichting van het gebouw). De
groepsgesprekken maken duidelijk wat er niet deugt aan deze plekken vanuit het perspectief van de
gebruikers. De disfunctionaliteit van meubilair en inrichting roept extra ergernis op bij de gebruikers
19
nu het gebouw een architectuurprijs heeft gekregen.

Afbeelding 6: Plekken in werkgebied, resp. telefoonplek, aanlandplek, loungeplekken (‘ slang’)

De telefoonplekken op de Rijnstraat zijn transparante, bolle kappen aan de wanden van de
verkeersruimte in de werkgebieden (zie Afbeelding 6, links). Binnen in de kap hangt een klein,
transparant plankje en een geperforeerd wandpaneel bedoeld voor geluiddemping. Medewerkers
geven aan dat dit niet werkt, gesprekken zijn voor voorbijgangers gewoon te volgen. Bovendien
19

De ARC17 Architectuur Award voor gebouwen die ‘architectonisch én duurzaam’ zijn. De prijs is in november 2017

toegekend door een jury van architecten vanwege onder meer het ‘op organische wijze in elkaar overvloeien van bestaande
onderdelen en nieuwe interventies’.
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vallen de transparante, kleurloze halve bollen weinig op en vormen ze volgens deelnemers aan de
groepsgesprekken een probleem voor slechtzienden. Dit betekent dat medewerkers nu niet het
gevoel hebben dat er een geschikte plek voor telefoongesprekken beschikbaar is. Bellen gebeurt
overal waar het op dat moment kan. Sommige medewerkers bellen wel in de open ruimten,
anderen voelen zich bezwaard en bellen op de gangen, in trappenhuizen, op het toilet of in lege
overlegruimten.
De blokvormige lichtgekleurde bankjes in het werkgebied (figuur 2, midden) zijn bedoeld als
aanlandplek, dus voor kortdurend gebruik als werkplek. Ze zijn bevestigd aan de vloer vanwege de
aansluiting voor het stopcontact, of ze staan los, maar zijn dan niet stabiel en kiepen om als je te
dicht bij de rand gaat zitten. De zitting is volgens medewerkers te diep en de rugleuning te laag voor
een prettige werkhouding. Het tafeltje is te klein voor werken met een laptop en is moeilijk aan te
schuiven. Een van de leidinggevenden, die weet wat het is om rugklachten te hebben, zegt zijn
medewerkers te hebben verboden om op deze bankjes te werken. Voor overleg zijn de bankjes
volgens de medewerkers niet geschikt omdat ze te ver uit elkaar staan.
De deelnemers aan de groepsgesprekken waarderen de ‘slang’ met loungeplekken (Afbeelding 6,
rechts) op zichzelf wel. Ze zien er mooi uit en zijn redelijk geschikt voor informeel overleg of om voor
een korte tijd te werken. Het probleem is echter dat de ergonomie niet optimaal is en mensen last
krijgen van hun rug als ze er (vaak noodgedwongen) te lang zitten. De golvende glazen bovenkant
zorgt ervoor dat gesprekken aan de andere kant van de slang zijn te volgen, wat niet altijd de
bedoeling is. Ook kan het behoorlijk rumoerig zijn als alle plekken bezet zijn voor overleg.

Afbeelding 7: Open werkplekken

De open werkplekken zijn niet populair. Het zijn er volgens de medewerkers te veel bij elkaar,
zonder visuele of auditieve afscheidingen, en volgens sommigen ook te dicht op elkaar. Dit heeft
deze gebieden de bijnaam ‘naaiateliers’ opgeleverd. De meeste medewerkers vinden het niet prettig
werken in deze gebieden vanwege de onrust (geluid, beweging) en het gebrek aan privacy. Het
voordeel van meer openheid in de werkgebieden vindt men dat je elkaar makkelijker ziet en
tegenkomt. Toch is uiteindelijk minder dan de helft van de respondenten tevreden over de
communicatiemogelijkheden(gemiddeld 40%, variërend van 24% bij BZ tot 46% bij de Kleine Keten).
Nadeel van de open gebieden is dat sommigen zich bezwaard voelen om daar met elkaar te praten
en je dan voor elk gesprek of telefoontje op zoek moet naar een andere plek. Die is vaak moeilijk te
vinden.
Leidinggevenden zijn vaak het grootste deel van de dag in overleg, wat meestal betekent dat zij niet
op een ergonomische, verstelbare bureaustoel zitten, maar op vergaderstoelen en de eerder
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genoemde zitjes. In de groepsgesprekken geven zij aan deze stoelen niet comfortabel te vinden.
Bijkomende ergernis is dat ze tussen overleggen door met laptop, jas en tas van de ene naar de
andere plek moeten lopen, wat gesjouw is en onhandig bij het openen van de zware deuren naar
het trappenhuis.
Paragraaf 5.3.2 van dit rapport maakt een vergelijking tussen de kenmerken van de verschillende
typen werkplekken zoals deze zijn genormeerd in de FWR-wijzer en de wijze waarop deze in de
Rijnstraat zijn uitgevoerd.
4.4.2

Licht, lucht en geluid
Andere redenen, naast ergonomie en functionaliteit, waarom medewerkers de werkplekken niet
comfortabel vinden hebben te maken met het binnenklimaat en met licht en geluid in de
werkomgeving.
Klachten over het binnenklimaat gaan over kou, tocht bij de glazen schuifdeuren, en het snel
benauwd worden van vergaderruimten. Vanwege de kou hebben sommigen zelf sjaals en
straalkacheltjes meegenomen. Een aantal medewerkers ervaart geuroverlast van de catering.
Over het licht is gemiddeld 40% ontevreden (variërend van 30% bij I&W tot 43% bij de Kleine Keten),
wat deelnemers aan de groepsgesprekken wijten aan de zwarte wanden en donkere vloeren. Het
gebrek aan licht maakt vermoeid volgens de medewerkers. Zij merken dat het voor henzelf of hun
collega’s een opluchting is dat de wanden in sommige liftkokers nu in een lichte tint worden
geschilderd, ook al is het helaas grijs en ‘niet iets gezelligs’. De volkomen matzwarte liftkokers
worden door verschillende medewerkers geassocieerd met een mausoleum of crematorium.
Een veelgehoorde klacht is het geluid in de omgeving. Geluid draagt volgens de medewerkers erg
ver in het pand en ook zijn niet alle ruimten geluidsdicht. Dit betekent dat men gesprekken in de
aangrenzende kamers alsnog woordelijk kan verstaan. In de gebieden met open werkplekken zijn
weinig akoestische afscheidingen.

4.5 Oriëntatie, identiteit en uitstraling
Een punt dat verschillende keren terugkomt in de antwoorden op de open vragen en in de
groepsgesprekken is de oriëntatie en bewegwijzering in het gebouw. Op vergaderetages hebben de
gebruikers (medewerkers en bezoekers) moeite met het vinden van de gereserveerde ruimten. Niet
alleen vinden de medewerkers de nummering onlogisch, ook is deze slecht leesbaar. De nummers
zijn zwart en klein en vaak moeilijk te lezen door de zwarte achterwand, zowel wanneer je door de
gang loopt als wanneer je er pal voor staat. Als je de lift of het trappenhuis uitkomt is niet
aangegeven op welke etage en in welke beuk je bent. Alle etages zien er ongeveer hetzelfde uit. Op
de etages zijn de gebouwdelen aangeduid met A, B, C, etc., en op de vergaderetages met X,Y, en Z.
Dit vindt men verwarrend. De icoontjes zijn niet altijd duidelijk (bv. de herkenbaarheid van het
mannetje/vrouwtje voor de toiletten), erg klein en niet op ooghoogte. Slechtziende collega’s
ervaren problemen bij oriëntatie, onder meer omdat in de lift niet wordt omgeroepen op welke
etage men is.
Sommige gangen of trappen lopen dood volgens de medewerkers, dan kom je uit bij een deur die
niet open kan. Hiermee samen hangt het gevoel van onveiligheid dat deelnemers aan de
EVALUATIE GEBRUIK EN BELEVING GEBOUW RIJNSTRAAT 8, DEN HAAG

40

groepsgesprekken melden. Vlak na de verhuizing is het brandalarm een aantal keren afgegaan in het
gebouw. Dat was soms alleen voor een compartiment, soms voor het gehele gebouw. Omdat hier
onduidelijkheid over was, twijfelen medewerkers of deze systemen nu wel goed werken. De drukte
in het gebouw roept bij medewerkers het gevoel op dat niet iedereen naar buiten kan in geval van
nood. Het feit dat de uitgang bij de fietsenstalling niet bruikbaar is als gewone uitgang en dat ook de
ingangen zijn afgesloten versterkt dit. De medewerkers die mee hebben gedaan aan de ‘safety
walks’ zeggen dat zij dit verhelderend en prettig vonden en daarmee voldoende zijn geïnformeerd
over de veiligheid in het pand. Het lijkt hen een goed idee om deze opnieuw aan te bieden.
In verschillende groepsgesprekken komt ter sprake dat medewerkers vinden dat het gebouw weinig
identiteit heeft, dat het kil en anoniem aanvoelt, en dat zij niet het gevoel hebben dat ze bij hun
eigen organisatie aan het werk zijn. Dit maakt ook dat er weinig herkenningspunten zijn in het
gebouw om je te oriënteren. In de oude situatie waren er bijvoorbeeld vitrines met objecten die een
relatie hadden met het werk van de organisatie, dat mist men nu.

Afbeelding 8: Entree Rijnstraat 8

De entree en de ontvangst van bezoekers is een ander aandachtspunt. Voor het gebouw ligt
wanneer het heeft geregend vaak een grote waterplas. Dit vinden veel medewerkers niet
representatief en vriendelijk voor de gasten. Ook de rokers die direct naast de ingang staan wekken
ergernis. Omdat er nergens een asbak is, gooien zij hun peuken daar op de grond. Verder vinden
medewerkers dat er in de openstelling en voorzieningen te weinig rekening is gehouden met het 24uurswerk van BZ.

4.6 ICT en facilitaire dienstverlening
4.6.1

ICT
Goede ICT-voorzieningen zijn cruciaal voor het slagen van het TPAW-concept. Medewerkers moeten
daadwerkelijk overal kunnen werken, met mobiele apparatuur, toegang tot de benodigde informatie
én voldoende digitale vaardigheden. De enquête laat zien dat de meeste medewerkers vinden dat
dit wel in orde is: gemiddeld is 56 tot 89% het (zeer) eens met de stellingen hierover (zie figuur 5.3).
Over de ICT-voorzieningen als geheel is gemiddeld 50% (zeer) tevreden en 23% ontevreden.
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Figuur 13: Aandeel respondenten dat het (zeer) eens is met de stellingen over ICT

Over het mobile only concept is gemiddeld 47% tevreden, 30% ontevreden. De tevredenheid per
hoofdgebruiker varieert van 34% tevreden medewerkers bij BZ, 47% bij I&W en 63% bij de Kleine
Keten. Ruim voor de verhuizing hebben alle medewerkers nieuwe ICT-middelen gekregen, waar zij
alvast mee aan de slag konden. Bij de ene organisatie was er keuze uit verschillende apparaten, bij
de andere bestond het aanbod uit een type laptop. In de groepsgesprekken kwam naar voren dat
elke organisatie eigen afspraken heeft met leveranciers, waardoor niet voor iedere medewerker
dezelfde regels en mogelijkheden gelden.
De organisatie die het eerste in het nieuwe pand trok, I&W, had in het begin problemen met het
aansluiten van de laptop op het netwerk. Een klacht die in de groepsgesprekken naar voren kwam is
dat het aansluiten van de laptop op het scherm op de werkplek niet altijd soepel verloopt.
Deelnemers aan de groepsgesprekken ervaren de ICT-servicedesk als behulpzaam. Verder zijn er
over ICT niet veel opmerkingen gemaakt. Wel hebben medewerkers aangegeven dat de plekchecker
niet goed werkt, hierover is slechts 9% van de respondenten tevreden.
4.6.2

Schoonmaak
De schoonmaak is een van de grote ergernissen van de medewerkers van alle drie hoofdgebruikers.
Zowel in de enquête, onder andere bij de open vragen, als in de groepsinterviews is veel gezegd
over de tekortkomingen in de schoonmaak van het gebouw. Dit is samen te vatten in drie
hoofdpunten.
1. Schoonmaak van de toiletten: de toiletten zijn gedurende de dag vaak vies en de afvalbakken
op de toiletten zijn te klein, waardoor de prullenbakken snel vol zitten
2. De schoonmaak van de werkplekken is onvoldoende: medewerkers vinden dat bureaus vies
blijven en dat toetsenborden en bureaus te weinig schoon worden gemaakt
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3. De vuilnisvakken bij de pantry’s zijn te klein. Ze zijn bedoeld voor afvalscheiding, maar doordat
dit niet altijd duidelijk is aangegeven en de bakken te klein zijn en daardoor snel vol zitten,
komt van scheiden in de praktijk weinig terecht. Ook de afvalbakken in de vergaderzalen en die
bij de koffiecorner zijn te klein, maar daarop is wel beter te zien voor welk type afval ze zijn
bedoeld.

Afbeelding 9: Afvalbakken koffiecorner op de 4e etage (links) Stof en vuil (rechts)

4.6.3

Catering en koffie
Over het bedrijfsrestaurant zijn niet veel opmerkingen gemaakt. In de enquête is niet gevraagd naar
een oordeel over het restaurant. De meeste opmerkingen bij de open vragen en in de
groepsgesprekken hebben betrekking op de hoge prijzen van de catering in het restaurant. Hierbij
gaat het niet alleen om de prijs, maar ook de prijs-kwaliteitverhouding van het aanbod.
Verschillende deelnemers melden in de groepsgesprekken dat zij de koffie wel echt beter vinden
dan in het oude pand. Er zijn alleen wat kleine minpunten over spetteren, niet met een hand kunnen
bedienen, en licht dat uit en niet meer aan gaat in de pantry.

4.6.4

Fietsenstalling
Over de fietsenstalling is gemiddeld 60% van de respondenten ontevreden. I&W is hierover het
meest ontevreden (70%) en de Kleine Keten het minst (46%). In de groepsgesprekken licht men toe
dat de onvrede te maken heeft met het gebrek aan (geschikte) stallingsplekken, de ligging en
toegankelijkheid van de stalling en met de faciliteiten zoals kleedkamers en lockers (veel te weinig).
De fiets in de bovenrekken plaatsen is niet voor iedereen een optie, bijvoorbeeld vanwege
rugklachten, een zware fiets of de kleding of schoenen die men draagt. Daarnaast zijn de rekken zo
smal dat tussen twee fietsen in de derde er niet meer tussen past. Mede daardoor ervaren
medewerkers gebrek aan stallingsruimte. Sommigen zeggen hun fiets daarom tegenwoordig bij het
Centraal Station te stallen. Ook vonden medewerkers die met de fiets kwamen het vervelend dat zij
de entree in de fietsenstalling naar de werkgebieden niet mogen gebruiken.
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Afbeelding 10: Fietsenstalling Rijnstraat

4.6.5

Service en klachten
Medewerkers weten over het algemeen wel waar ze klachten in moeten dienen, maar niet iedereen
doet dat. Er zijn verschillen tussen de ICT servicedesk, die over het algemeen vrij positief wordt
gewaardeerd, en de servicedesk voor overige zaken. Medewerkers hebben het gevoel dat er bij deze
laatste instantie weinig met hun klachten gebeurt. Vaak ontvangen ze alleen een
ontvangstbevestiging en ontbreekt opvolging of terugkoppeling over de ingediende klacht.
Meldingen worden te snel als afgehandeld beschouwd. Hierdoor voelen zij zich niet serieus
genomen. Soms zien zij actie, maar dat wordt volgens hen maar een deel van het probleem
opgelost. Zij zeggen dat het gebrek aan perspectief op verbetering van de situatie hen moedeloos
maakt.

4.7 Werken in de nieuwe omgeving
4.7.1

Flexen en clean desk
Met uitzondering van de preferente werkplekken, bijvoorbeeld op basis van medische indicatie of
functie, heeft niemand in het gebouw een eigen werkplek, maar ‘flext’ iedereen. Het huisvestingsconcept van activiteit-gerelateerd werken vraagt dat mensen een plek zoeken die past bij de
activiteit van dat moment, en dus af en toe wisselen van werkplek. Op de Rijnstraat doet men dat
naar eigen zeggen regelmatig: ongeveer een derde van de respondenten zegt meerdere malen te
wisselen op een dag, 15% zegt zelden of nooit te wisselen. De ene helft vindt het makkelijk om te
wisselen, de andere helft niet, of heeft daar geen mening over.
In de groepsgesprekken noemen medewerkers de volgende hindernissen voor het wisselen van
werkplek en het leeg achterlaten ervan bij vertrek.
Als je opruimt omdat je in overleg gaat, heb je daarna misschien geen (geschikte) plek meer.
1.
2.
Het in- en uitloggen en (ont)koppelen van de laptops aan de vaste schermen verloopt niet
altijd soepel. Soms is het noodzakelijk de computer meerdere malen aan het scherm te
koppelen voordat deze beeld toont.
3.
Veel mensen vinden het ongemakkelijk om telkens met alle spullen te moeten rondlopen. Zij
vinden de lockers te klein en kunnen daar niet alles in kwijt.
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4.7.2

Cohesie, kennisdeling en vindbaarheid
Hoewel er bij alle drie de hoofdgebruikers al tot op zekere hoogte flexibel werd gewerkt, was de
flexfactor veel hoger in de oude gebouwen (meer bureaus per fte), waren de vlekken duidelijker
gedefinieerd en zat men in ieder geval alleen met medewerkers van de eigen organisatie bij elkaar.
Nu in dit grote gebouw met zoveel mensen, is het soms lastig om elkaar te vinden en de verbinding
te houden. Er zijn ‘vlekken’ of ‘ stippen’ benoemd als thuisbasis voor afdelingen. Als medewerkers
e
daar geen plek kunnen vinden, gaan zij op de aanlandetage op de 16 zitten, zoeken zij een plek in
een andere beuk of wijken ze uit naar de vergaderetages. Ook zijn veel mensen meer thuis gaan
werken sinds de verhuizing, vertellen de deelnemers aan de groepsgesprekken. Zij ervaren daardoor
minder binding in hun team. Anderen zeggen juist dat de binding tussen de mensen die wél op
kantoor komen is versterkt, bijvoorbeeld doordat ze samen planten zijn gaan kopen.
Niet alleen de drukte in en de schaal van het gebouw, maar ook het concept van flexibel werken
heeft volgens medewerkers een negatieve invloed op sociale binding en kennisdeling. Dat geldt
vooral voor de uitwisseling binnen het eigen team. Vooral binnen de Kleine Keten geeft men aan dat
de lijnen tussen de organisaties onderling korter zijn geworden. Veel medewerkers lopen
gemakkelijk bij een van de andere organisaties langs voor hun vragen. De contacten tussen de drie
organisaties worden beter beoordeeld dan voorheen. Bij BZ en I&W ziet men dit voordeel minder.
Medewerkers missen vooral het contact met hun eigen team en hebben minder behoefte aan
contact met andere directies. De ‘buren’ zijn niet altijd de directies waarmee zij in de dagelijkse
praktijk veel te maken hebben.
Invloed van flexibel werken op...
sociale binding
Negatief
Geen invloed

kennisdeling met andere afdelingen

Positief
geen mening

kennisdeling binnen het team
0%
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Figuur 14: Invloed van het concept op kennisdeling en sociale cohesie

Uit de groepsgesprekken en antwoorden op de open vragen in de enquête komt naar voren dat
medewerkers vrijwel altijd graag in de directe nabijheid van collega’s willen zitten en ad hoc met
elkaar willen kunnen overleggen. Die nabijheid is niet alleen belangrijk voor sociale binding, maar
ook voor de productiviteit. Zij geven aan dat tussendoor afstemmen en sparren veel kan bijdragen
aan productiviteit, en dat zij meestal juist daarvoor op kantoor komen.
Medewerkers en managers hebben het gevoel dat zij zelf meer zaken moeten organiseren om een
team bij elkaar te houden. Omdat het niet meer vanzelfsprekend is dat men allemaal bij elkaar op
de etage of in de vlek zit, zoeken mensen elkaar op andere manieren. Het spontane is er echter af.
Door verschillende directies zijn app-groepen opgericht, waarin mensen worden opgeroepen met
elkaar te lunchen. Ook hebben sommige groepen op vaste tijdstippen koffiemomenten ingepland.
De plekchecker functioneert volgens medewerkers niet goed, 52% van de respondenten is
ontevreden over dit hulpmiddel.
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4.7.3

Samenwerken
Hoewel de medewerkers aangeven dat er in de nieuwe omgeving veel mogelijkheden zijn om met
kleine groepjes medewerkers bij elkaar te zitten, ervaart men het samenwerken in de nieuwe
omgeving als lastig. Dit heeft vooral te maken met het feit dat men om samen te werken niet altijd
een communicatie- of vergaderplek zoekt, maar dat dit ook veel aan de bureauwerkplekken
gebeurt. Medewerkers (zeker van de projectmatige teams) zouden graag met 4 mensen aan een
blok bureaus zitten, zodat zij de hele dag bij elkaar kunnen zitten en snel kunnen schakelen waar
nodig. Door de druk op de bureauwerkplekken is het voor medewerkers echter lastig om dit met
elkaar te organiseren. Zorgen dat men bij elkaar kan zitten, kan nu vaak alleen door een kleine
overlegruimte te boeken. De enige mogelijkheid om nu als collega’s bij elkaar aan een bureaublok te
zitten is door met zijn allen vroeg op kantoor te komen.

4.8 Voorbereiding en implementatie concept
4.8.1

Informatie vooraf en participatie
De meeste bewoners van Rijnstraat 8 waren al gewend TPAW te werken op hun oude locatie.
Daarnaast is in de meeste groepsgesprekken aangegeven dat er veel is gedaan aan het informeren
over de nieuwe omgeving. Er zijn diverse cursussen aangeboden, ook al is daar niet door iedereen
gebruik van gemaakt, vertellen medewerkers die daarbij betrokken waren. Bij sommige afdelingen is
geoefend met opruimen en flexen. Medewerkers konden een rondleiding krijgen in het nieuwe
gebouw. Sommigen vinden zelfs dat ze te veel informatie kregen voorafgaand aan de verhuizing.
Tegelijkertijd zeggen de deelnemers dat niets hen had kunnen voorbereiden op deze situatie met
zoveel mensen in het pand.
Bijna de helft van de medewerkers is tevreden over de inbreng van ideeën over de werkomgeving.
Hieronder valt de mate waarin de organisatie reageert op ideeën die medewerkers aandragen over
bijvoorbeeld het kantoorconcept, de inrichting, regels en afspraken over de werkomgeving en ICT. In
de groepsgesprekken vertellen verschillende medewerkers en leidinggevenden daarentegen ook dat
zij wensen en behoeften vooraf hebben aangekaart, maar dat zij deze niet terugzien in de
gerealiseerde werkomgeving of dat zij geen toelichting hebben gekregen op de reden waarom er
niet aan hun wensen is voldaan.

4.8.2

Omgangsvormen
Meer dan 80% van de respondenten zegt op de hoogte te zijn van de afgesproken omgangsvormen
)beschreven in hoofdstuk 2). Over het algemeen zijn de medewerkers niet heel tevreden over de
naleving van de afgesproken omgangsvormen. Het meest ontevreden is men over de naleving van
de omgangsvorm dat mensen de plek vrijmaken wanneer ze deze voor langere tijd verlaten.
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Figuur 15: Tevredenheid over de naleving van de omgangsvormen in het gebouw

Ieder team heeft echter op zijn eigen niveau afspraken gemaakt over het gebruik van de
werkomgeving, bijvoorbeeld over de tijdslimiet voor het bezet houden van een plek met spullen. Bij
sommige directies ruimen medewerkers hun bureau al leeg als zij denken langer dan een half uur de
plek te verlaten, bij andere directies geldt de afspraak van ‘clean desk’ pas voor anderhalf uur
afwezigheid. Ook binnen directoraten zijn geen eenduidige afspraken. In de groepsgesprekken
geven leidinggevenden aan daar onderling geen discussie over te willen, wat pleit voor het
gelijktrekken van de omgangsvormen. Anderen zijn daar huiverig voor.

4.9 Ondersteuning van het werk
Tot slot de belangrijkste vraag naar het succes van de nieuwe huisvesting: in hoeverre vinden de
gebruikers de werkomgeving ondersteunend voor hun werk? In de enquête is gevraagd hoe
tevreden de gebruikers zijn over de mate waarin de nieuwe werkomgeving de volgende aspecten
ondersteunt:
› hun individuele productiviteit;
› de teamproductiviteit;
› de communicatie met collega’s;
› de communicatie met leidinggevenden;
› de kennisdeling;
› creativiteit en het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe ideeën.
Hieruit blijkt dat dit te wensen overlaat (zie figuur 16): slechts een (kleine) minderheid is tevreden
over de mate waarin de nieuwe werkomgeving deze aspecten ondersteunt. De organisaties in de
Kleine Keten zijn hierover iets positiever, maar ook bij deze organisaties is minder dan een kwart
tevreden over de ondersteuning van de communicatie met collega’s en de teamproductiviteit.
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Figuur 16: Aandeel van alle respondenten dat (zeer) tevreden is over de mate waarin de nieuwe werkomgeving de
betreffende aspecten van hun werk ondersteunt

Bijna twee derde van alle respondenten (63%) vindt de nieuwe werkomgeving slechter voor hun
productiviteit dan de oude, slechts 8% vindt het een vooruitgang. Ook over dit aspect is
Buitenlandse Zaken het meest kritisch. Van de organisaties in de Kleine Keten vindt 15% dat de
nieuwe situatie een verbetering is voor de productiviteit. Voor alle hoofdgebruikers geldt dat zij in
hun vorige huisvesting een veel hogere flexfactor hadden, en dat men ofwel een eigen
bureauwerkplek had, ofwel net iets minder bureaus dan mensen. Meer dan de helft (58%) van de
respondenten antwoordt in de enquête dat zij elders productiever zijn dan op kantoor. Men geeft
aan dat dit komt onder andere door de geluidsoverlast en de mogelijkheid dat men op kantoor geen
geschikte plek vindt.
De aanname bij het introduceren van een meer open kantooromgeving is vaak dat de openheid de
onderlinge communicatie bevordert tussen de organisaties, en daarmee de kennisdeling en
creativiteit. Dat zien we niet terug in de enquêteresultaten. De deelnemers aan de
groepsgesprekken zeggen tevreden te zijn over het aantal plekken voor klein overleg op de etages
en in de algemene ruimten. Dat zijn er meer dan in vorige panden, al zijn ze door de drukte vaak niet
ad hoc te gebruiken. Verschillende deelnemers geven aan het positief te vinden dat ze meer
collega’s tegenkomen in de open omgeving (kwantiteit van de contacten), maar dat de kwaliteit van
de contacten afneemt.
Doordat velen het gevoel hebben dat zij hun werk niet meer goed kunnen doen op kantoor, niet
gehoord worden in hun klachten daarover en de omgeving niet mogen personaliseren, voelen zij
zich niet gewaardeerd als medewerker, vertellen zij in de groepsgesprekken. Door de drukte en het
tekort schieten van de dienstverlening voelen zij zich niet welkom in het pand. Zij zeggen dat dit bij
elkaar leidt tot een gevoel een ‘werkstuk’ of ‘productiemiddel’ te zijn.
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4.10 Met een morele ondertoon
In de enquête zijn twee open vragen gesteld. Deze leverden 2108 antwoorden, opmerkingen en
suggesties die samen goed zijn voor ca 225 pagina’s teksten en citaten. De opmerkingen zijn per
directoraat in de bijlagerapporten van de enquête beschikbaar. Er zijn veel praktische, kritische en
soms emotioneel geladen suggesties gegeven, vaak oneliners. Sommige antwoorden gaan over
dieperliggende patronen, managementvisie of mensbeeld en vragen expliciete aandacht van het
topmanagement bij de interpretatie van de uitkomsten en vooral bij het bepalen waar er gaat
gebeuren met de bevindingen die een moreel karakter dragen.
Hieronder gememoreerde citaten komen vanuit de drie hoofdgebruikers. Er is niet altijd sprake van
statistisch bewijs, zich uitend in harde telling van geuite zorgen, wel van toonzetting. Die toonzetting
loopt ten aanzien van verschillende thema’s uiteen van positief, positief-kritisch tot uiterst negatief:
› Tijd: “Mooi gebouw, maar we moeten nog wennen, dus geef het de tijd” en “Ik verheug me op de
dag dat het nog steeds overheersende negativisme t.a.v. werken in de Rijnstraat ten einde is en
plaats maakt voor waardering voor de positieve kanten van het werken in zo'n mooie omgeving
zodat er weer gefocussed kan worden op waar we hier voor zijn: werken”.
› Communicatie: “Het concept vraagt echt een ommekeer in mindset en gedrag van een groot deel
van de gebruikers. Dit gaat niet vanzelf en zal actief gestimuleerd en uitgelegd moeten blijven
worden”.
› Gêne: “Het gaat om ander wenselijk gedrag, maar als het mijn manager is die ik moet aanspreken,
dan voel ik me niet gemakkelijk”.
› Mensbeeld: “Dit is een kantoor waarbij het gebouw centraal staat en de mensen moeten zich aan
het gebouw aanpassen”. En “Mens is een gewoontedier, neem ‘m z’n vaste plek af en hij wordt
knorrig!”
› Onbedoelde neveneffecten: “De sociale cohesie dreigt helemaal te verdwijnen, je hebt helemaal
geen zicht meer op elkaar of het wel goed gaat met iemand. Het gaat alleen om resultaten. Ik voel
me een soort externe die een klus komt klaren i.p.v. bezig te zijn met het verbeteren van je
organisatie”.
› “Ik ben inmiddels op zoek naar een andere baan, met een aangenamere werkomgeving dan
Rijnstraat 8. Als iedereen dat zou doen stemt dat wellicht tot nadenken”.
› Opdrachtgeverschap en voorbeeldfunctie: ‘De ’overheid’ vindt blijkbaar dat een werkruimte
excentriek (niet zitbare meubels) of spannend (zwart) moet zijn. Dat kost de burger onnodig veel
geld.”
De onderzoekers zijn van mening dat er veel gezegd is met een moreel ethische lading.
Medewerkers leggen een verbinding met arbeidsmotivatie en betrokkenheid met het werk ende
organisatie. Expliciet leiderschap over wat wenselijk en wat acceptabel gedrag is, is een taak van het
topmanagement.

EVALUATIE GEBRUIK EN BELEVING GEBOUW RIJNSTRAAT 8, DEN HAAG

49

5
5.1

PRESTATIE VAN DE HUISVESTING IN RIJNSTRAAT 8
Inleiding
Voorafgaande hoofdstukken bevatten feitelijke beschrijvingen van het gebruik, de beleving en het
gebouw Rijnstraat 8. In dit hoofdstuk volgt de toetsing: Voldoen de aangetroffen situaties aan de
huidige ruimte- en kwaliteitsnormen voor de Fysieke Werkomgeving Rijk? We zetten de prestaties
van de huisvesting af tegen de vigerende FWR kaders en normen. Daarom worden die eerst
beschreven op hoofdlijnen. Daarnaast worden – waar mogelijk en nodig - uitkomsten vergeleken
met Benchmarks die samengesteld zijn uit de CfPB database:
› Werkomgevingsdiagnose Database (WODI)
› Bezettingsgraad database (SUM)
FWR kaders
De FWR-kaderstelling omvat meerdere kaders die na elkaar, in samenhang, zijn ontwikkeld. De
kwantitatieve, ruimtelijke kaders vormden het eerste onderdeel. Daarop voortbouwend, is de
kaderstelling voor de functionele streefkwaliteit van de rijkskantoren ontwikkeld. Deze beide
onderdelen van de FWR kaderstelling zijn vastgesteld in Vaststellingsbesluit Rijkshuisvestingsstelsel
20
kantoren en is met terugwerkende kracht in werking getreden op 1 januari 2016 .

Figuur 17: Overzicht van de onderdelen van de FWR Kaderstelling

De kwantitatieve en kwalitatieve kaders zijn in verschillende onderwerpen opgedeeld. Deze
onderdelen zijn:
› De flexfactor: verhouding van 0,7 werkplek (FWTE, zie par 5.2.1)) op 1 formatieplaats (FTE)
› Bezettingsgraad
› De FWR-werkplekkenmix
› Functionele kwaliteiten Rijkskantoor
20

http://wetten.overheid.nl/BWBR0038279/2016-07-16
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Een uitgebreide omschrijving van de diverse normen staat beschreven in de FWR-wijzer, dat is het
praktische communicatiedocument waarin het Vaststellingsbesluit Rijkshuisvestingsstelsel kantoren
nader wordt toegelicht.

5.2

Prestatie gebouw – ruimte

5.2.1

Bepalen FWTE en fte in het gebouw
Voor het tellen van werkplekken wordt de FWR werkplek tel eenheid (afgekort FWTE) als instrument
voor gebruikers gehanteerd om op een eenduidige manier werkplekken te tellen voor de
werkpleknorm. De FWTE telt voor 1 bureauwerkplek of 2 zitplaatsen in overleg- of
ontmoetingswerkplekken. Deze teleenheid is nodig om de verschillende soorten werkplekken
(bureau-werkplekken en communicatieplekken in diverse variëteiten) onder één noemer te kunnen
brengen en op een éénduidige manier te kunnen tellen.
De teleenheid speelt een belangrijke rol bij de capaciteitsbepaling van een rijkskantoor, bij de
behoeftestelling van organisaties en bij de toewijzing van werkplekken aan organisaties. Zo wordt de
FWTE gebruikt als:
› teleenheid voor de FWR-werkplekken
› eenheid waarmee het aantal werkplekken in de flexfactor wordt aangegeven (oftewel het aantal
FWTE’s per fte)
› eenheid om de totale werkplekbehoefte van organisaties in uit te drukken
› eenheid om de totale werkplekcapaciteit van een gebouw in uit te drukken
› drager voor detail-ruimtenormering (oftewel het aantal m2 FNO per FWTE voor verschillende
ruimten/functies).
De FWTE wordt ingezet bij het tellen van de twee soorten werkplekken in de kantoorwerkomgeving:
› Bureauwerkplekken
› Communicatieplekken
De telling van beide werkpleksoorten verschilt echter. Zo tellen bureauwerkplekken mee als 1 FWTE
en communicatieplekken als ½ FWTE (oftewel 2 communicatieplekken tellen samen als 1 FWTE).
Zitplaatsen in vergaderruimten en ondersteunende ruimten (zoals het restaurant, entreehal, etc.)
worden niet meegeteld als FWTE. Deze kunnen wel als buffer dienen tijdens spitsmomenten.
Voor de Rijnstraat 8 zijn door de onderzoekers tellingen uitgevoerd (bijlagerapport 2). Door het
aantal FWTE vast te stellen dat nu in het pand beschikbaar is, kan er -indien het aantal fte voor dit
pand bekend is - bepaald worden of er teveel of te weinig werkplekken beschikbaar zijn.
4, 5, 16

6 t/m 8

9 t/m 12

13 t/m 15

TOTAAL

Bureauwerkplekken
Communicatieplekken (helft van de
stoelen meegerekend)

150

957

1209

932

3248

103,5

399,5

552

339

1394

TOTAAL FWTE

253,5

1356,5

1761

1271

4642

Tabel 10: aantal bureauwerkplekken, communicatieplekken en FWTE dat beschikbaar is op de voorkeursgebieden
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Met de bovenstaande FWTE telling, kan bepaald worden hoeveel medewerkers er in het pand of in
de gebouwdelen kunnen werken. Daarnaast is er informatie opgehaald over het feitelijke aantal fte
en het aantal medewerkers ). In totaal zijn 4642 FWTE beschikbaar. Dit zou neerkomen op
geschiktheid voor een formatie van (4642/0,7=) 6631 fte.

FWTE is geschikt voor bepaald aantal
fte

4, 5, 16
362,1

6 t/m 8
1937,9

13 t/m
15
1815,7

9 t/m 12
2515,7

TOTAAL
6631

Tabel 11: Aantal fte dat op de voorkeursgebieden past

5.2.2

Verhouding bureauwerkplekken/ communicatieplekken op totale FWTE
In het FWR kader werkplekkenmix is de volgende verdeling van de werkplekken bepaald. 75% van de
werkplekken bestaat uit bureauwerkplekken, 20% wordt ingericht als communicatieplekken en 5%
van de werkplekken is vrij in te delen. Dit kunnen dus bureauwerkplekken worden, maar ook
communicatieplekken. De bandbreedte van het aandeel bureauwerkplekken varieert dus tussen de
75% en maximaal 80%.

Figuur 18: Werkplekkenmix conform de FWR-kaders (bron FWR-wijzer)

In het pand aan de Rijnstraat is de verhouding FWTE aan bureauwerkplekken tot het totale aantal
FWTE in het pand berekend om te komen tot een verhoudingsgetal. De verhoudingen van het aantal
bureauwerkplekken t.o.v. het totale aantal FWTE verschillen per etagegroep (groep etages waar de
hoofdgebruikers normaliter gaan zitten). Op de etages 9 tot en met 12 zijn er in verhouding de
minste bureauwerkplekken ten opzichte van het totale aantal beschikbare werkplekken (68,6%). Op
de etages 13 tot en met 15 komt de verhouding bureauwerkplekken tot het totale aantal
werkplekken het dichts bij de norm. Hier is 73,3 % van alle werkplekken een bureauwerkplek.

% FWTE bureau t.o.v. totale FWTE

4, 5, 16

6 t/m 8

9 t/m 12

13 t/m 15

TOTAAL

59,17%

70,55%

68,65%

73,33%

69,97%

Tabel 12: Verhoudingsgetal bureauwerkplekken t.o.v. het totale aantal aangeboden werkplekken
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Uit de tellingen blijkt dat er op geen van de etagegroepen, alsmede in het totale gebouw, 75% van
de werkplekken is ingericht als bureauwerkplek. De verklaring die voor deze afwijkende verhouding
is gegeven, is dat er op de Rijnstraat vooral geprogrammeerd is aan de hand van het aantal
bureauwerkplekken ten opzichte van het opgegeven aantal fte. Dit is gedaan omdat het aantal
bureauwerkplekken het zwaarst weegt voor het bepalen van de capaciteit van het gebouw. De
overruimte in het gebouw is opgevuld met extra communicatieplekken. Op basis van dit
uitgangspunt kan de capaciteit van het gebouw op de volgende manier berekend worden. Om terug
te rekenen hoeveel fte er in het kantoor kan werken, is het basisuitgangspunt dat
bureauwerkplekken meetellen als 75% van de werkplekkenmix.
4, 5, 16

6 t/m 8

9 t/m 12

13 t/m 15

TOTAAL

Bureauwerkplekken (75% van totale
mix)

150

957

1209

932

3248

Maximale aantal fte’s

286

1823

2303

1775

6187

Tabel 13: berekening voor het aantal fte dat in het pand past gebaseerd op het aantal bureauwerkplekken op de Rijnstraat

Op basis van bovenstaande berekeningen is het gebouw geschikt voor de huidige bezetting van de
hoofdgebruikers uitgedrukt in fte’s (zoals beschreven in hoofdstuk 2). Door de hoofdgebruikers is
aangegeven dat er 5927 fte in het pand werkzaam is, terwijl er voor 6187 fte ruimte is op de
Rijnstraat.
Wanneer de medewerkers van de diensten op drukke momenten allemaal in hun eigen
voorkeursgebied willen werken, is te zien dat dit niet past. Het opgegeven aantal fte overstijgt het
aantal FWTE dat op de voorkeursgebieden aanwezig is.
6 t/m 8 (BZ)

9 t/m 12 (I&W)

13 t/m 15 (KK)

Maximale aantal fte’s op basis van
aanwezige bureauwerkplekken in
voorkeursgebieden

1823

2303

1775

Aantal fte hoofdgebruikers

1891

2243

1793

Tabel 14: Aantal fte’s dat in een voorkeursgebied kunnen werken t.o.v. opgegeven aantal

5.2.3

Open gesloten verhouding
45% van de 75% bureauwerkplekken is bedoeld als open bureauwerkplek. Binnen het totale aantal
bureauwerkplekken is dit een verhouding van 60%. Van alle bureauwerkplekken staat in de kaders
beschreven dat 60% van deze bureaus geplaatst worden in de open ruimte.
In het pand Rijnstraat 8 is gemiddeld 58,6% van de bureaus geplaatst in de open ruimte. Dit is
vrijwel gelijk aan de norm van 60%. Op de etages voor algemeen gebruik (etages 4,5 en 16) is het
aantal open bureauwerkplekken relatief groot, hier is 92% van alle bureaus geplaatst in de open
ruimte. Op de werkgebieden ligt dit getal dichter bij de voorgestelde norm van 60%. Zeker op de
etages 6 tot en met 8 en de etages 9 tot en met 12 lijken deze verhoudingen op de Rijnstraat redelijk
overeen te komen met de gestelde normen. Op beide etagegroepen zijn net iets meer gesloten
bureauwerkplekken. Alleen op de etage 13 tot en met 15 is het aantal open bureauwerkplekken
aanzienlijk lager dan de norm. Hier is slechts 53
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Open bureauwerkplekken
Totaal aantal bureauwerkplekken
% open

4, 5, 16

6 t/m 8

9 t/m 12

13 t/m 15

TOTAAL

138

554

713

498

1903

150

957

1209

932

3248

92,0%

57,9%

59,0%

53,4%

58,6%

Tabel 15: Verhouding open bureaus t.o.v. het totale aan bureauwerkplekken per

5.2.4

FWR bezettingsgraadnorm
Naast kaders over de werkplekkenmix en de flexfactor zijn er ook kaders opgesteld over de
bezetting in een Rijkskantoor.
› Een streefwaarde voor de bezetting van de werkplekken (FWTE) van gemiddeld 75% (dit
gemiddelde van 75 % geldt voor de twee drukste dagen van de week tussen 9.00 en 17:00 uur.
De metingen dienen een periode van twee weken te beslaan. De bezettingsgraad mag hoger zijn
op piekmomenten en lager op dalmomenten.
› De piekbezetting (hoogst gemeten bezetting) van de bureauwerkplekken bedraagt maximaal 90%
per meetobject (indien van toepassing uitgesplitst per departement).
Uit de metingen blijkt dat op de Rijnstraat 5 van de 10 gemeten dagen een bezetting van 75% of
hoger is gemeten. Wanneer er per hoofdgebruiker wordt gekeken, dan is te zien dat er bij het
Ministerie van BZ op 6 van de 10 gemeten dagen een bezetting van 75% of hoger is gemeten. Bij de
andere twee hoofdgebruikers is dus het geval op 3 van de 10 gemeten dagen.
De piekbezetting mag maximaal 90% per meetobject zijn. Wanneer het gehele meetobject (de
bureauwerkplekken op alle etages van de Rijnstraat) wordt bekeken dan wordt deze grens 9 van de
80 momenten (11,3% van de momenten) behaald.
Wanneer de werketages van de hoofdgebruikers als meetobject worden gezien (zo worden deze wel
ervaren), dan is de overschrijding 32,5% van de momenten bij het Ministerie van BZ, 11,3% van de
meetmomenten bij het Ministerie van I&W en 1,3% van de tijd bij de Kleine Keten.

Aantal dagen gemiddelde bezetting
bureauwerkplekken =>75% (van 10
meetdagen)
Aantal meetmomenten dat
bezetting bureauwerkplekken
boven de 90% uitkomt (totaal 80
meetmomenten)

4, 5, 16
8

6 t/m 8
6

9 t/m 12
3

13 t/m 15
3

TOTAAL
5

30

26

9

1

9

Tabel 16: Bezettingsgraadnormen en het aantal momenten dat dit voorkomt in de meetweken

5.2.5

SUM Benchmark (tijdelijk onbezet)
In vergelijking met de SUM Benchmark (landelijk gemiddelde van de bezetting in kantoren met een
flexibel werkplekconcept) is de bezetting op de Rijnstraat 8 hoger zowel voor de gemiddelde
bezetting als voor de piekbezetting. De gemiddelde bezetting is 10% hoger dan andere door het
CfPB onderzochte cases (met een flexibel huisvestingsconcept).
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Gemiddelde bezetting door mensen
Tijdelijke onbezet
Piekbezetting

SUM Benchmark
36,5%
20,5%
76,4%

Rijnstraat 8
44%
23%
93%

Tabel 17: De bezetting van de bureauwerkplekken vergeleken met de SUM Benchmark

Hoewel de bezetting over het algemeen niet extreem hoog lijkt, valt op dat wanneer er naar de
etages van de hoofdgebruikers wordt gekeken, wel degelijk grote verschillen te zien zijn. Zo is het
aandeel tijdelijk onbezet op de etages 6 tot en met 8 bijvoorbeeld gemiddeld 10% hoger dan in de
SUM Benchmark.
5.2.6

Toetsing van de normering
Wanneer Rijnstraat 8 vergeleken wordt met de ruimtelijke kaders uit de FWR kaderstelling dan blijkt
dat er voldoende capaciteit is in het gebouw voor het aantal aanwezige fte, zowel voor de
bureauwerkplekken als voor de communicatieplekken. Ook de verhouding open en gesloten
bureauwerkplekken is vrijwel gelijk aan de norm.
Ten opzichte van de bezettingsgraadnorm valt op dat het pand op meerdere momenten drukker is
dan de gewenste maximale bezetting van 90%. Op deze piekmoment is het voor medewerkers niet
goed mogelijk om een (geschikte) werkplek te kunnen vinden.

5.3

Prestatie gebouw – kwaliteit

5.3.1

FWR-normering 50 functionele kwaliteiten
De FWR geeft ook richtlijnen voor de functionele kwaliteit van de werkomgeving en voorzieningen.
Deze zijn te vinden in de FWR-wijzer en in de FWR-scorelijst, beide te vinden in de FWR-toolkit,
toegankelijk voor rijksambtenaren. De FWR-scorelijst volgt voor een groot deel de onderwerpen van
de NEN 8021. Daarnaast zijn onderwerpen toegevoegd uit de NEN-EN 15221-4, de taxonomie voor
Facility Management, en is een aantal aanvullende prestatie-eisen geformuleerd. De lijst is
ontwikkeld in 2014, bedoeld als een basis voor outputspecificaties.
In deze lijst zijn 50 kwaliteitsaspecten aangewezen (kolom ‘pass’) die relatief weinig zouden kosten
21
in de realisatie en veel kunnen bijdragen aan de functionaliteit. De Rijnstraat voldoet daar niet
volledig aan, afgaande op de observaties tijdens de gebouwopname en de signalen uit de
groepsgesprekken. De belangrijkste punten uit die selectie van 50 punten waaraan het gebouw niet
voldoet zijn:
› de oriëntatie binnen het gebouw door een logische indeling, goede bewegwijzering en variatie
in beeldkwaliteit (functionele kwaliteit #4);
› kleuren zijn goed te onderscheiden door kleurenblinden, voornamelijk als het gaat om
bewegwijzering, iconen en veiligheidswaarschuwingen (functionele kwaliteit # 7)
› geïsoleerde belruimten en werkkamers (functionele kwaliteit #18);
› geen visuele hinder en beperking van privacy door de looproutes in de open werkomgeving
(functionele kwaliteit #36);
21

Het direct bij de bouw of renovatie realiseren van deze kwaliteiten is waarschijnlijk minder kostbaar dan achteraf

aanpassen van de situatie.
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›
›
›
›
›
›
›
›
5.3.2

voldoende beschikbaarheid van concentratieruimten (daar naar kunnen uitwijken voor
telefoongesprekken) (functionele kwaliteit #41);
balans tussen openheid en privacy afgestemd op de functie van de plek (functionele kwaliteit
#43;
goede herkenbaarheid als rijkskantoor(functionele kwaliteit #51)
duidelijke aanduiding van functies van ruimten(functionele kwaliteit #75)
goede faciliteiten voor overleg (met hele team) en teamwerk (projectruimten) (functionele
kwaliteit #78)
de mogelijkheid om op ankerpunten de (team)identiteit uit de drukken(functionele kwaliteit
#84)
planten (functionele kwaliteit #86)
variatie in opstelling mogelijk in vergaderzalen(functionele kwaliteit #103).

Plekken t.o.v. beschreven functionele kwaliteiten FWR wijzer
Voor ieder van de aanwezige plekken in het pand zijn in de FWR wijzer ook diverse functionele eisen
opgenomen. In onderstaande tabel wordt getoetst op de plekken afwijken van de staalkaarten in de
FWR wijzer.
Type
bureauwerkplekken
1-persoons
concentratieruimte
2-persoonsruimte
Meerpersoonsruimte

Open werkplekken

Inrichting

Voorzieningen

Situering

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet
Geen variatie in
groepsgrootte
mogelijk, alleen 4persoonruimten
Meer dan 8 open
werkplekken bij elkaar
zonder akoestische
afscheiding

Voldoet
Voldoet

Voldoet
Voldoet

Voldoet

Op aantal werkplekken
kan je als passant mee
kijken op het
beeldscherm

Tabel 18: Vergelijking van de omschrijving per type bureauwerkplek in de FWR wijzer en de uitvoering op de Rijnstraat

Type
communicatieplek
Slang (open
overlegplekken)
Loungezitjes

Telefoonplekken

Inrichting

Voorzieningen

Situering

Aandacht voor
zitcomfort
Aandacht voor
zitcomfort, niet goed
mogelijk met een
laptop te werken of te
overleggen (meubels
staan vast)
Ruimte alleen minder
gesloten als privacy is
gewaarborgd

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Buiten ruimte dienen
gesprekken niet
hoorbaar te zijn.
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Gesloten
overlegruimten op
de werkgebieden

Voldoet

Voldoet

Ruimten gesitueerd
rondom harde
materialen als glas
Voldoet

Tabel 19: Vergelijking van de omschrijving per communicatieplek in de FWR wijzer en de uitvoering op de Rijnstraat

5.3.3

WODI Benchmark
Een aantal vragen die gesteld zijn in de vragenlijst voor de medewerkers van Rijnstraat 8, worden
door het CfPB in alle belevingsonderzoeken bevraagd. Op deze manier ontstaat een structurele
verzameling van gegevens. Deze gegevens zijn gebruikt voor het opstellen van de WODI Benchmark.
Dit is de gemiddelde (on)tevredenheid van alle door het CfPB eerder onderzochte cases. Omdat er in
de Rijnstraat een flexibel huisvestingsconcept wordt gehanteerd, worden de gegevens van de
Rijnstraat ook alleen vergeleken met het gemiddelde van cases met een vergelijkbaar
huisvestingsconcept.
Vooral de eerste twee negatieve uitschieters zijn verassend voor een nieuw pand. De meeste
gebruikers komen uit een omgeving waar minder plekken voor communicatie beschikbaar waren op
de etages. Het aanbod van dit soort plekken voor ad hoc of geplande communicatie is dus groter
dan voorheen. In veel andere nieuwe concepten is dit juist een aspect dat relatief goed wordt
beoordeeld.
Hetzelfde geldt voor de waardering voor de sfeer en uitstraling van het interieur. Gebouwen zijn
vaak gerenoveerd of nieuw opgeleverd wanneer een evaluatie plaatsvindt. Omdat alles nieuw en fris
is, is dit vaak een aspect dat goed scoort in nieuwe werkomgeving, bij de Rijnstraat is dit echter niet
het geval. De oorzaken voor deze ontevredenheid, zijn genoemd in hoofdstuk 3.
Op 4 van de 16 aspecten die zijn bevraagd is men op de Rijnstraat meer tevreden dan het landelijk
gemiddelde. Het gaat hierbij om de aspecten:
› Organisatie
› Inbreng van ideeën over de werkomgeving
› Inhoud van het werk
› Mogelijkheden om buiten het eigen kantoor (elders) te werken
Over 12 van de 16 aspecten is men minder tevreden dan het landelijk gemiddelde. De meest
negatieve uitschieters zijn:
› Communicatiemogelijkheden
› Sfeer en uitstraling van het interieur
› Facilitaire diensten
› Licht
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Figuur 19: Vergelijking van de tevredenheid van de medewerkers van de Rijnstraat (totaal) t.o.v. de WODI Benchmark. Blauw = de
ODI Benchmark 2017, rood = Rijnstraat wijkt negatief af t.o.v. Benchmark, groen – Rijnstraat wijkt positief af t.o.v. Benchmark

Wanneer de tevredenheid per hoofdgebruiker wordt bekeken, is een vergelijkbaar beeld te zien.
WODI
Benchmark

BZ

I&W

Kleine
Keten

Organisatie

65

67

67

68

Inhoud van eigen werk

79

85

90

85

Inbreng ideeën over de werkomgeving

40

49

40

42

Hoeveelheid en diversiteit plekken

46

19

27

43

Lay-out van directe werkomgeving

53

32

36

46

Sfeer en uitstraling van het interieur

54

26

21

33

Functionaliteit en comfort werkplekken

58

45

48

56

Privacy

29

6

10

15

Concentratiemogelijkheden

33

10

9

18

Communicatiemogelijkheden

69

34

41

46

ICT voorzieningen

52

43

50

60

Facilitaire diensten in het gebouw

54

17

32

38

Binnenklimaat

35

18

25

31

Licht

60

39

30

43

Akoestiek

38

22

24

35

Mogelijkheden om elders te werken

54

60

75

77

Tabel 20: WODI Benchmark en de tevredenheid van de hoofdgebruikers

5.3.4

Vergelijking beleving met andere Rijksdiensten
In 2015 heeft er in het kader van de evaluatie van de werkplekkenmix een belevings- en
bezettingsgraadonderzoek plaatsgevonden bij 4 onderdelen van het Rijk. De vier cases waren:
DGOO (onderdeel van het Ministerie van BZK, destijds DGOBR), Rijkswaterstaat in Rijswijk,
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Belastingdienst in Groningen en het Ministerie van EZ. In 2017 heeft het Ministerie van EZ de meting
nogmaals herhaald en in datzelfde jaar heeft het Rijksvastgoedbedrijf op diverse locaties een
belevingsonderzoek uitgevoerd.
In alle cases is aan de medewerkers gevraagd of zij kunnen aangeven waar zij hun werktijd
doorbrengen (de locaties van het werk) en welke werkzaamheden zij verrichten wanneer zij op
kantoor zijn.
Medewerkers van BZ zijn net als de medewerkers van EZ en de Belastingdienst relatief veel op
kantoor. De drie diensten brengen meer dan 70% van de tijd door op kantoor. Het Ministerie van
I&W en de Kleine Keten zijn ongeveer evenveel op kantoor als DGOO. Alle drie de diensten zijn
ongeveer twee derde van de werktijd op kantoor.
Door de drie hoofdgebruikers van Rijnstraat 8 wordt in vergelijking met andere eerder onderzochte
cases relatief veel thuisgewerkt. Gemiddeld zijn de medewerkers van de Rijnstraat 8 een dag per
week niet op kantoor (uitgegaan van een voltijdsaanstelling). Alleen DGOO (destijds DGOBR) werkt
ongeveer evenveel thuis.
Wat verder opvalt is dat het Ministerie van BZ bijna niet op een andere locatie werkt. Wellicht heeft
dit te maken met het feit dat BZ maar weinig satelliet of vestigingskantoren heeft door het land,
zeker in vergelijking met de andere twee diensten in de Rijnstraat 8 en de wijze waarop het primaire
proces is ingericht.

Eigen gebouw

DGOO
(2015)

RWS
(2015)

66,5%

50,5%

Belastingdienst
(2015)
76,2%

RVB
(2017)

EZ
(2017)

BZ
(2017

Kleine
Keten
(2017

I&W
(2017

62,7%

75,9%

74,5%

65,4%

66,2%

Onderweg

6,0%

6,0%

6,2%

8,6%

5,8%

5,7%

6,9%

6,8%

Thuis

16,4%

10,4%

7,3%

14,7%

10,6%

16,2%

20,5%

18,0%

11,1%

33,2%

10,2%

14,2%

7,6%

3,6%

7,1%

9,0%

Andere locatie

Tabel 21: Locaties waar medewerkers van verschillende Ministeries en organisaties van het Rijk werkzaam zijn

De werkzaamheden die de medewerkers van de Rijnstraat verrichten wanneer zij op kantoor zijn,
laat een meer divers beeld zien. Enkele zaken die opvallen zijn:
› Het aandeel algemeen bureauwerk is bij de drie hoofdgebruikers van de Rijnstraat wat aan de lage
kant. Bij alle overige cases is dit aandeel 25% of meer, bij de drie hoofdgebruikers van de
Rijnstraat is het bij alle drie lager dan 25%.
› Alle drie de hoofdgebruikers geven aan relatief veel ongestoord bureauwerk te verrichten t.o.v. de
eerder bevraagde diensten. Alleen bij Rijkswaterstaat geeft men een vergelijkbaar percentage
ongestoord bureauwerk aan.

Activiteit
Algemeen
bureauwerk
Ongestoord

DGOO

RWS

BD

27,4%

26,5%

33,6%

14,1%

19,5%

17,0%

EZ
26,2%
17,9%
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RVB

BZ

Kleine
Keten

I&W

25,8%

24.9%

25.1%

20.7%

17,0%

21.3%

19.0%

22.7%
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bureauwerk
Interactief
bureauwerk
Gepland overleg

12,3%

13,5%

13,9%

21,8%

17,5%

8,0%

Ongepland overleg

7,9%

7,7%

13,0%

12,6%

112.1%

14.1%

11.2%

18,9%

19,4%

17.7%

18.3%

20.7%

5,3%

8,0%

8,9%

7.8%

7.8%

8.2%

Telefoneren

5,4%

6,3%

9,9%

5,8%

5,8%

6.1%

7.3%

6.1%

Lezen

5,6%

5,2%

5,0%

5,7%

4,5%

5.0%

3.9%

5.3%

Archiveren

3,1%

2,1%

3,1%

2,7%

3,3%

3.7%

2.5%

3.0%

4,4%

1,8%

2,7%

1.5%

1.9%

2.1%

Overig

2,5%

1,7%

Tabel 22: Werkzaamheden die de medewerkers verrichten wanneer zij op kantoor

Wanneer de tevredenheid van de geëvalueerde organisaties wordt bekeken dan valt op dat DGOO
over het algemeen het meest tevreden is over de werkomgevingsaspecten. De dienst die het meest
ontevreden is verschilt per werkomgevingsaspect. Het Ministerie van BZ en de Belastingdienst
Groningen zijn over respectievelijk 5 en 6 werkomgevingsaspecten het minst tevreden.
De 5 aspecten waar men bij BZ het meest ontevreden over is, zijn:
› Hoeveelheid en diversiteit van de plekken
› Lay-out van de werkomgeving
› Privacy
› Communicatiemogelijkheden
› Facilitaire diensten in het gebouw
I&W is op drie van de 16 aspecten het meest ontevreden. Dit zijn de aspecten:
› Sfeer en uitstraling
› Privacy
› Licht

Organisatie
Inhoud van het werk
Inbreng ideeën werkomgeving
Hoeveelheid en diversiteit
plekken
Lay-out van directe
werkomgeving
Sfeer en uitstraling interieur
Functionaliteit & comfort
werkplek
Privacy
Concentratiemogelijkheden
Communicatiemogelijkheden
ICT voorzieningen
Facilitaire diensten in het gebouw
Binnenklimaat

DGOO

RWS

BD

EZ

RVB

BZ

Kleine
Keten

I&W

70
87
55

60
88
43

49
73
25

x
x
x

72
87
46

67
85
49

68
85
42

67
90
40

62

21

28

36

25

19

43

27

65
63

43
38

37
21

x
56

45
47

32
26

46
33

36
21

80
32
31
76
75
83
71

37
15
10
45
39
38
26

32
13
24
55
53
37
15

x
18
18
62
31
63
x

48
21
15
59
58
71
59

45
6
10
34
43
17
18

56
15
18
46
60
38
31

48
10
9
41
50
32
25
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Licht
Akoestiek
Mogelijkheden elders werken

81
57
87

51
17
74

62
28
46

x
19
56

72
33
81

39
22
60

43
35
77

30
24
75

Tabel 23: Tevredenheid over diverse aspecten voor verschillende onderdelen van het Rijk (gemeten tussen 2015 en
2017)

5.3.5

Toetsing aan de normering
Er zijn een aantal aspecten waarop het pand aan de Rijnstraat niet voldoet aan de gestelde
functionele eisen. De belangrijkste punten waar het gebouw niet voldoet aan de eisen zijn:
› de oriëntatie binnen het gebouw
› geïsoleerde belruimten en werkkamers;
› voldoende geluidsabsorptie in open werkruimten;
› geen visuele hinder en beperking van privacy door de looproutes in de open werkomgeving;
› voldoende beschikbaarheid van concentratieruimte
› balans tussen openheid en privacy afgestemd op de functie van de plek;
› goede herkenbaarheid als rijkskantoor;
› duidelijke aanduiding van functies van ruimten;
› goede faciliteiten voor overleg (met hele team) en teamwerk (projectruimten);
› de mogelijkheid om op ankerpunten de (team)identiteit uit de drukken;
›
planten;
› variatie in opstelling mogelijk in vergaderzalen.
Wanneer de beleving van de bewoners op de Rijnstraat 8 wordt vergeleken met andere kantoren
waarin men een flexibel huisvestingsconcept heeft, dan valt op dat men bij de Rijnstraat over het
algemeen redelijk ontevreden is. Aspecten die over het algemeen goed scoren in nieuw opgeleverde
panden, zoals de communicatiemogelijkheden en de sfeer en uitstraling worden op de Rijnstraat 8
door alle drie de hoofdgebruikers laag beoordeeld.
In vergelijking met andere Rijksdiensten zijn de verschillen minder uitgesproken. Bij BZ is men over
een aantal aspecten het meest ontevreden van alle onderzochte Rijksdiensten. Ook voor I&W geldt
dit. Alle punten die er het meest negatief uitschieten, zijn punten die ook benoemd zijn in de diverse
groepsinterviews zoals de hoeveelheid en diversiteit van plekken, concentratiemoeilijkheden en
privacy.
Wanneer de activiteitenpatronen worden vergeleken met andere Rijksdiensten is te zien dat BZ in
verhouding veel op kantoor werkt en weinig op andere locaties werkt. Het aandeel thuiswerken is
bij alle drie de bewoners van de Rijnstraat relatief hoog. Dit heeft onder andere te maken met de
ervaren drukte op kantoor. Veel mensen kiezen er ’s-ochtends voor om überhaupt niet naar kantoor
te komen op de drukke dagen. Hoewel een aandeel van de medewerkers thuiswerken prettig vindt,
is er ook een grote groep mensen die thuiswerkt uit noodzakelijkheid. Zij willen wanneer zij op
kantoor komen, kunnen werken aan een bureauwerkplek.
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6
6.1

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Conclusies
Uit het onderzoek blijkt dat respondenten over het algemeen redelijk tevreden zijn over de
mogelijkheden voor TPAW. Voor het werken op alle plaatsen en locaties worden de mogelijkheden
geboden. Iedereen heeft een eigen laptop, het Mobile Only concept is goed uitgerold onder de
hoofdgebruikers.
Ook zijn de medewerkers over het algemeen tevreden over de manier waarop zij zij voorbereid op
de verhuizing. Veel van de deelnemers van de groepsinterviews gaven aan dat zij voldoende
informatie hadden ontvangen over de verhuizing.
Er zijn echter ook een aantal punten waar medewerkers minder tevreden over zijn. Deze punten
hebben veelal te maken met de nieuwe werkomgeving. De onderzoekers zijn bezorgd over de
mogelijke korte en lange termijn effecten, die kunnen optreden wanneer er geen actie wordt
ondernomen: onthechting van medewerker van de werkgever enerzijds (in het onderzoek zijn
diverse signalen afgegeven) en in potentie op de gezondheid door beperkte mogelijkheden om de
huisvesting gerelateerde werkstress te reguleren.
Er zijn vier belangrijke aandachtspunten naar voren gekomen:
› De drukte in het pand (de beschikbaarheid van plekken)
› De functionaliteit en inrichting van de werkomgeving (de bruikbaarheid van plekken)
› De sfeer in en opgeroepen door het pand (de beleving van pand en plekken))
› Facilitaire diensten en dienstverlening (beleving van ondersteuning)
Drukte in het pand
Mensen ervaren het gebouw als te druk. De bezettingsgraadmeting laat dit ook zien. De actuele
bezetting op de Rijnstraat is hoog. In zijn totaliteit is op 5 van de 10 dagen de norm van een
gemiddelde bezetting van 75% per dag (of hoger) bereikt of overschreden. In circa 10% van de
meetmomenten tijdens het onderzoek is de bovengrens overschreden, dan is in het gehele pand
minder dan 10% van de bureauwerkplekken beschikbaar. Ook in vergelijking met de CfPB SUM
Benchmark is de gemiddelde bezetting hoger.
Per hoofdgebruiker (voorkeursgebied) verschillen de overschrijdingen van de normen. Bij I&W en de
Kleine Keten is er op 3 van de 10 dagen een bezetting hoger dan 75% gemeten. Bij BZ is zelfs op 6
van de 10 dagen een hogere bezetting gemeten. Het aantal momenten dat minder dan 10% van de
bureauwerkplekken beschikbaar is varieert ook erg per voorkeursgebied. Bij de Kleine Keten gebeurt
dit nauwelijks, bij I&W circa 10% van de tijd en bij BZ gebeurt dit 30% van de tijd.
De hoge bezetting kent een aantal verklaringen. Een hoge deeltijdfactor zorgt ervoor dat er
verhoudingsgewijs meer mensen in het pand zijn dan van tevoren is aangenomen (zoals bij BZ). Een
hoge deeltijdfactor leidt er toe dat deze mensen (vaak) op hetzelfde moment in het pand aanwezig

EVALUATIE GEBRUIK EN BELEVING GEBOUW RIJNSTRAAT 8, DEN HAAG

62

willen zijn (op overlegdagen, voor werkoverleggen) en dat de vraag naar communicatie en
bureauwerkplekken op deze dagen toeneemt.
De hoge bezetting van de bureauwerkplekken kan daarnaast worden verklaard doordat de
voorkeursgebieden niet voor alle fte’s van de hoofdgebruikers plek bieden. Op drukke momenten is
moeten medewerkers of een communicatieplek zoeken in het voorkeursgebied of uitwijken naar
een andere etage.
Het ervaren gebrek aan bureauwerkplekken heeft ongewenste gevolgen. De medewerkers komen
vroeg naar kantoor om een bureauwerkplek te bemachtigen. Wanneer zij een plek hebben
gevonden, maken zij deze ook niet meer zo gemakkelijk vrij voor gebruik door anderen. Veel
medewerkers laten hun spullen liggen op het bureau om het bezet te houden, ook wanneer zij de
plek zelf voor langere tijd verlaten. Zo verzekeren zij zichzelf van een plek bij terugkomst van het
overleg. Op de drukke dagen in het pand, is het aandeel bureaus dat bezet wordt gehouden door
spullen (tijdelijk onbezet) tussen de 30 en 35%. Hoewel het tijdelijke onbezet houden van
bureauwerkplekken niet erg afwijkt van de SUM benchmark, kan de toename hiervan op drukke
dagen voor problemen zorgen.
De beleving van het aantal medewerkers dat in het pand werkt, is een aspect waar weinig
medewerkers zich op hebben kunnen voorbereiden. Nooit eerder heeft men met zoveel mensen in
een pand gewerkt. Deze massaliteit beleeft men verschillend op de vele werk- en
communicatieplekken in het pand, maar ook in de verkeersgebieden waaronder de fietsenstalling,
de entree en de tourniquets, en door de geluidsoverlast op de etages.
Functionaliteit van de werkomgeving
Een tweede aandachtspunt is – vooral met het oog op de beleving van het pand en de plekken - de
functionaliteit van plekken in de inrichting van de werkomgeving “kan ik hier goed werken”? We
concluderen dat op verschillende plekken in het pand bureauwerkplekken in te grote aantallen
bijeen gepositioneerd zijn in de open ruimte. De FWR-kaders schrijven voor dat er bij meer dan 8
open bureauwerkplekken in de open ruimte akoestische maatregelen genomen dienen te worden
o.a. in de vorm van afscheidingen. Deze zijn op de Rijnstraat niet of nauwelijks toegepast. De grote
open werkomgevingen, soms wel meer dan 40 plekken bijeen, zorgen ervoor dat er veel
geluidsoverlast wordt ervaren en dat medewerkers zich moeilijk kunnen concentreren. De wijze
waarop de verschillende soorten werkplekken verspreid zijn over de etage, zorgt niet voor een
gevarieerd aanbod. Het gevoel van keuzevrijheid voor een werkplek die bij de activiteiten past is
daardoor beperkt.
Deze grote open ruimten leiden er ook toe dat mensen elkaar niet tot last willen zijn en dat zij hun
telefoongesprekken ergens anders voeren. Er zijn op de Rijnstraat erg weinig mogelijkheden voor
het overlastvrij voeren van telefoongesprekken. Veel mensen zien zich hierdoor genoodzaakt op de
gang, de trappenhuizen of zelfs op het toilet te bellen. Voor sommige telefoongesprekken is het
noodzakelijk dat men de computer kan raadplegen. Er nu onvoldoende aanbod van plekken waar dit
mogelijk is, mede doordat er vanwege bezetting van de communicatieplekken en gesloten overlegen bureauwerkplekken geen uitweg mogelijk is.
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De communicatieplekken bieden op dit moment sowieso nauwelijks deze uitwijkmogelijkheid. Veel
medewerkers zitten hier, bij het gebrek aan bureauwerkplekken voor een langere tijd. Hoewel deze
plekken niet bedoeld zijn om langdurig bureauwerk te doen, komt dit regelmatig voor. Er zijn
plekken die ook voor kortstondig gebruik niet geschikt zijn. Hoewel er in vergelijking met de vorige
panden van de hoofdgebruikers een groter aanbod is aan communicatieplekken, wordt het huidige
aanbod relatief slecht beoordeeld, vooral vanwege gebrek aan functionaliteit en het feit dat deze
plekken veel bezet worden voor bureauwerkzaamheden. Ad hoc overleg wordt daardoor
bemoeilijkt.
De bewegwijzering laat te wensen over. Vooral op de vergaderetages kan men de ruimten niet goed
vinden. Dit komt door de wijze van nummering, maar ook door de slecht leesbare aanduidingen op
de deuren. Ook in de liftkernen is niet goed aangegeven op welke etage men zich bevind.
Sfeer van de werkomgeving
Mensen ervaren het gebouw als somber en onpersoonlijk. Vooral de donkere kleuren die gebruikt
zijn, worden als somber ervaren. Sfeer en uitstraling wordt in tegenstelling tot andere nieuw
opgeleverde panden waarin een flexibel kantoorconcept wordt gebruikt, dan ook behoorlijk laag
beoordeeld.
Dat er maar weinig aankleding mogelijk is in de vorm van kunst en planten leidt tot ontevredenheid.
Het pand doet heel onpersoonlijk aan. Bij sommige directies heeft men daarom zelf
sfeerverhogende spullen (zoals kussentjes en planten) aangeschaft om de omgeving gezelliger te
maken.
We concluderen dat er geen handhaving lijkt te zijn op eigen inrichtingsinitiatieven in de
voorkeursgebieden. De boodschap dat ‘het met de regels allemaal niet zo uitmaakt’ kan hierdoor
snel postvatten. Dit kan leiden tot duidelijke verschillen in de gebieden tussen directies/
hoofdgebruikers
Facilitaire diensten en dienstverlening
In vergelijking met de WODI Benchmark worden de facilitaire diensten laag beoordeeld.
Schoonmaak is een van de belangrijkste punten. Zowel de schoonmaak van de werkplekken als van
het sanitair laat te wensen over. Een ergernis die hierbij komt is het gebrek aan afvalbakken van
voldoende omvang, waardoor een uiterst ‘verrommelde’ uitstraling ontstaat en afvalscheiding
wordt belemmerd.
Het (niet) kunnen reserveren van vergaderruimten valt ook onder de pijnpunten van de facilitaire
diensten. Het boekingssysteem en de boekings’mores’ bieden weinig kans om op korte termijn een
geschikte ruimte te vinden. Wanneer er aanvullende faciliteiten nodig zijn in de ruimte, zoals een
beamer of een microfoon, dan zijn hier (extreem hoge) extra kosten aan verbonden.
De catering wordt ook laag beoordeeld. Men vindt de prijzen hoog en het aanbod en de kwaliteit
laag.
Een belangrijk aandachtspunt bij de facilitaire diensten is de demotiverende klachtenafhandeling.
Mensen hebben het gevoel dat de klachten niet serieus worden genomen en dat er niet altijd
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gereageerd wordt op de ingediende klacht. Vaak ontvangen de medewerkers geen terugkoppeling
over hun klacht.
Gedrag
Voorafgaand aan het werken in de nieuwe werkomgeving zijn omgangsvormen opgesteld, Deze
omgangsvormen zijn vrij summier en deze dienen als richtlijn. Er zijn onder andere omgangsvormen
opgesteld voor het leeg achterlaten van de werkplek als men deze voor langere tijd verlaat. Er is
echter geen invulling gegeven wat een langere tijd dan is. Dat is aan de hoofdgebruikers en directies
overgelaten. Uit het onderzoek blijkt dat iedere hoofdgebruiker, en nog specifieker iedere directie,
de omgangsvormen anders heeft ingericht. Het leegruimen van werkplekken moet bijvoorbeeld bij
de ene directie al na een half uur, terwijl een nabijgelegen directie de werkplek 1,5 uur bezet mag
houden voordat deze leeggeruimd dient te worden. Deze spreiding in de invulling van de regels
bemoeilijkt de handhaving van de omgangsvormen n het aanspreken van collega’s op de naleving
van deze omgangsvormen.
Consequenties en duiding
In de groepsgesprekken is meermalen naar voren gekomen dat medewerkers zich door de drukte
niet meer welkom voelen op kantoor, het gebrek aan beschikbare plekken en het tekort aan
identiteit van hun sociale groep. Veel mensen werken daardoor op drukke dagen liever thuis en
mijden het kantoor, hoewel medewerkers de voorkeur geven aan werken op kantoor.
Wij concluderen dat er signalen zijn dat de grens van het acceptabele bereikt is. Op dit moment
vinden mensen het werk dat zij doen nog erg leuk en waarderen ze dit (zo blijkt ook uit de WODI
benchmark). Het werken op dit kantoor vermindert het werkplezier en de bereidheid zich in te
zetten neemt af. Voor sommige mensen geldt dat er meer dan haarscheurtjes zijn de relatie met de
organisatie.
In meerdere groepsgesprekken komt aan de orde dat medewerkers zich niet serieus genomen
voelen door de wijze van klachtenafhandeling. De opvolging van de klachten lijkt niet altijd aan de
wensen te voldoen. Moedeloosheid over de situatie is voor een deel van de medewerkers het
gevolg. Zij hebben niet het idee dat hun klachten leiden tot aanpassingen.
Medewerkers zien de verhuizing naar en de ingebruikname van Rijnstraat 8 (in zijn huidige toestand)
als een incident in een reeks van bezuinigingen. Moest er onder opeenvolgende kabinetten al
afgeslankt worden terwijl het werk niet afnam (geen taakreductie, wel budgetreductie), dan wordt
deze verhuizing op eenzelfde wijze ‘gelezen en verstaan’. Het kan er - bij ongewijzigd beleid - toe
leiden dat men op den duur ook meer ontevreden zelfs cynisch wordt over de organisatie en de
inhoud van het werk, dat grijs verzuim ontstaat of kort- en langdurend ziekteverzuim gaat
toenemen.
Kanttekeningen bij het onderzoek
Het is belangrijk aan te tekenen dat het onderzoek van de Rijnstraat vrij snel naar inhuizing is
uitgevoerd. Het CfPB geeft normaliter als richtlijn om pas een jaar na inhuizing de beleving en
bezetting te meten. Op deze manier spelen restpunten van de oplevering en opstartproblemen geen
rol meer bij het invullen van een belevingsonderzoek. Ook zien we vaak dat er na een jaar ook een
bepaalde mate van gewenning van de nieuwe omgeving optreedt. Overigens heeft het meten kort
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na inhuizing ook voordelen, zo is het gemakkelijker om gedrag bij te sturen en geeft het een signaal
aan de medewerkers dat het management serieus van plan is om te kijken naar huidige bezwaren en
problemen.
Om te kunnen monitoren of de gegeven aanbevelingen en daaruit voortvloeiende acties effect
hebben gehad om de beleving en de bezetting, raden we aan eenzelfde onderzoek nogmaals uit te
voeren wanneer veranderringen hebben plaatsgevonden (zon jaar of anderhalf jaar na de eerste
meting). Er kan dat getoetst worden of er gewenning optreedt en of de aanpassingen de gewenste
effecten hebben.
Omdat Rijnstraat 8 als eerste Rijkspand volledig is ingericht volgens de FWR-kaders kunnen hieruit
lessen worden getrokken voor de ontwerpoplossingen in nieuwe projecten en het daarmee gepaard
gaande opdrachtgeverschap. Deze evaluatie van de Rijnstraat is slechts beperkte input voor de
evaluatie van het beleid. Voor een betrouwbare en valide evaluatie van de FWR-kaders is het
noodzakelijk dat er evaluaties van aanmerkelijk meer FWR-ingerichte panden moeten plaatsvinden.

6.2

Aanbevelingen

6.2.1

Inleiding
De aanbevelingen volgen uit de conclusies. Omdat bij de drie hoofdgebruikers dezelfde problemen
spelen, zijn de aanbevelingen algemeen geformuleerd. Ze zijn gesorteerd naar aanbevelingen voor
het gebouw en aanbevelingen rondom gedrag en communicatie. Een goede opvolging op het
onderzoek is belangrijk. Pak op korte termijn (circa 6 tot 8 weken) zaken aan die een grote bijdrage
kunnen leveren aan een meer positieve beleving en beter gebruik van de werkomgeving en kondig
deze aan bij de medewerkers. Verantwoord dit als bepaalde verbeteringen meer tijd nodig hebben.
De aanbevelingen zijn verdeeld in drie aandachtsgebieden, achter ieder aandachtsgebied staat het
aantal aanbevelingen gemeld dat geformuleerd is:
› Gebouw (17)
› Facilitaire dienstverlening (10)
› Organisatie, gedrag en communicatie (15)

6.2.2

Aanbevelingen gebouw
Indeling werkomgeving en plekkenmix
1. Verbeter de bewegwijzering (grotere letters, duidelijkere iconen, plaatsing op ooghoogte, in een
kleur die contrasteert met de achtergrond) bij het betreden van de etages, in de
vergadergebieden en in verwijzingen naar specifieke functies of ruimten, bijvoorbeeld op het
zorgplein.
2. Zorg voor goed functionerende belplekken. Vervang de transparante belkappen door
geluidsdichte belcellen met glazen deur of bezet-indicatie, werkblad, stroom en verlichting. Zorg
voor tenminste een telefoonplek per 20 open bureauwerkplekken, bij voorkeur direct in het
zicht en op korte afstand van deze werkplekken.
3. Onderzoek of er voldoende geluidsabsorptie in open werkruimten (voornamelijk D/E beuk is
voorzien. Plaats waar nodig akoestische schermen van tenminste 1,40m hoog tussen of naast
bureaus in gebieden waar men meer behoefte heeft aan auditieve en visuele rust. Plaats
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4.

5.
6.

7.

8.
9.

manshoge schermen (1,80m) om gebieden met meer dan 8 bureaus bij elkaar te
compartimenteren.
Tracht visuele hinder en gebrek aan privacy te beperken door de looproutes in de open
werkomgeving door het anders opstellen van bureaus en beeldschermen en het plaatsen van
(akoestische) schermen en hoge planten.
Vervang de aanlandplekken bij de werkplekken (de lage zitjes) door meer functioneel meubilair
om deze beter als uitwijkplek te kunnen gebruiken bij drukte.
Ondersteun teamwerk door het inventariseren van de mogelijkheden van een aantal grotere
overlegruimten of -plekken voor afdelingsoverleg en projectruimten voor 6 tot 12 personen die
voor enkele weken of maanden kunnen worden toegewezen aan projectteams.
Onderzoek de mogelijkheden van meer concentratieruimten, bijvoorbeeld door het realiseren
van gesloten kamers, het instellen van een reserveersysteem en het toezien op juist gebruik van
de ruimten of het toewijzen van bepaalde gebieden als concentratiezone
Zorg voor spreekkamers voor vertrouwelijke gesprekken.
Maak variatie in opstelling mogelijk in vergaderzalen en richt enkele vergaderzalen afwijkend in,
bijvoorbeeld met statafels of loungebanken.

Sfeer en aankleding
1. Onderzoek of het mogelijk is meer kleur aan te brengen in het gebouw.
2. Geef directies of directoraten de mogelijkheid om op ankerpunten de (team)identiteit uit de
dragen bijvoorbeeld via prikborden, tv-schermen, wissellijsten of vitrinekasten voor
teamobjecten.
3. Bekijk de mogelijkheden voor het plaatsen van planten in de open werkruimten en in de grotere
omsloten ruimten, mits daar voldoende licht is. Kies bij voorkeur voor grote planten in hoge
bakken, zodat deze niet alleen sfeerverhogend werken maar ook kunnen dienen als visuele
afscheiding tussen werkplekken.
4. Zorg voor meer kunst en decoratie in de werkgebieden en rondom de ankerpunten.
Overig
18. Verbeter de herkenbaarheid van het pand als rijkskantoor, met name aan de kant van het
station en de Turfmarkt (de meest gebruikte ingang) door grotere informatieborden of –
schermen, vlaggen of banners met het rijkslogo en de namen van de organisaties die er huizen.
19. Onderzoek systematisch de hoeveelheid licht op de werkplekken (zowel bureauwerkplekken als
communicatieplekken) en stel de verlichting bij waar nodig. De NEN 12464-1 beveelt minimaal
500 lux aan voor kantoorwerkplekken. Meer dan 500 lux kan prettig zijn zolang het licht niet te
fel is of hinderlijk schittert of reflecteert.
20. Realiseer zo mogelijk meer douches, kleedruimte en lockers voor fietstoebehoren dicht bij de
fietsenstalling.
21. Verbeter de bereikbaarheid van voorzieningen op het Gezondheidsplein.
6.2.3

Aanbevelingen facilitaire dienstverlening
1. Verbeter de schoonmaak van werkplekken en toiletten, door bijvoorbeeld te kijken naar de
frequentie van de schoonmaak.
2. Voorzie de pantry, koffiecorner en vergaderzalen van grotere afvalbakken, met een duidelijke
aanduiding voor afvalscheiding.
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3.

Bekijk hoe de fietsenstalling beter benut kan worden (alle beschikbare plekken gebruikt kunnen
worden) en indien dit niet mogelijk is, bekijk dan waar uitbreiding van de fietsenstalling
mogelijk is.
4. Bekijk of de liftkern B benut kan worden vanuit de fietsenstalling naar de werkgebieden, zodat
medewerkers die met de fiets komen direct naar hun werkgebied kunnen en niet om het pand
hoeven lopen. Hierdoor wordt ook de druk verlicht op de algemene entree.
5. Zorg voor een geschikte oplossing voor rokers. Dit kan door het plaatsen van asbakken bij de
ingang van het pand zodat er geen rommel bij de ingang blijft liggen of biedt de rokers een
andere plek met de benodigde faciliteiten.
6. Bekijk het boekingssysteem voor vergaderruimten opnieuw om te kunnen sturen op efficiënt
gebruik van deze ruimten. Wijdt een apart onderzoek aan het gebruik van het boekingssysteem
voor het reserveren en afmelden van ruimten.
7. Verbeter de ICT voorzieningen rondom het aan- en loskoppelen van een laptop aan een vast
beeldscherm. Geef uitleg aan medewerkers hoe zij dit proces kunnen vergemakkelijken.
8. Communiceer over de wijze waarop medewerkers klachten kunnen indienen, hoe de procedure
van afhandeling verloopt en de reden voor eventueel uitstel of beperking van de oplossing.
9. Maak duidelijk waar men in het gebouw nog ruimte kan vinden om te werken (bijvoorbeeld
door het gebruik van de Plekchecker).
10. Herhaal regelmatig de ‘safety walks’ die eerder zijn georganiseerd, zodat mensen bekend zijn
met de protocollen en weten wat zij moeten doen in geval van nood.
6.2.4

Aanbevelingen organisatie, gedrag en communicatie
Algemeen
1. Zet een gemeenschappelijk TPAW-programma op voor hoofdgebruikers als onderdeel van het
‘samenwonen’ in de Rijnstraat.
2. Communiceer de uitkomsten van het onderzoek en laat weten welke punten wel en niet
kunnen worden opgepakt en op welke termijn.
3. Houd de groei en krimp in de organisaties in het oog. Toepassing van de norm hoeft niet te
leiden tot aanpassing daarvan maar kan veeleer gevonden worden in spreiding van het gebruik
van het gebouw over de werkweek.
4. Bekijk of de voorkeursgebieden anders verdeeld en ingedeeld kunnen worden zodat de
verdeling beter past bij het gebruik, zowel qua bezetting als qua type activiteiten (wat zijn
logische buren).
5. Let op de sociale cohesie binnen het pand. Voorzie mogelijkheden voor teams om bij elkaar te
komen (op de etage, bijvoorbeeld gezamenlijk koffiedrinken, kennisuitwisseling binnen teams).
6. Zorg ervoor dat sociaal-medische teams alert blijven op verzuim en klachten als gevolg van de
werkomgeving.
Omgangsvormen
1. Communiceer wat TPAW inhoudt en blijf hier aandacht aan geven.
2. Zorg voor eenduidigheid in de omgangsvormen voor o.a. het leegruimen van de werkplek.
wanneer men deze voor bepaalde tijd verlaat, het bijbehorende gedrag zoals het schoon
achterlaten van de werkplek en de wijze waarop men elkaar kan aanspreken.
3. Communiceer de omgangsvormen via alle mogelijke kanalen en zorg regelmatig voor herhaling,
zodat ze vers in het geheugen van de medewerkers staan.
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4.
5.
6.

Geef uitleg over het effect van het tijdelijk bezet houden van bureaus (met spullen) op de
ervaren drukte van anderen en het niet kunnen vinden van een plek.
Maak duidelijk dat vlekken/stippen niet toebehoren aan een bepaalde directie of dienst.
Laat het werken met vlekken/stippen los. Maak (indien dit niet gewenst is) de vlekken-stippen
groter, wijs deze toe aan een directoraat of een groep directies die vaak samenwerken. Door de
vlekken op een groter niveau aan te wijzen, kunnen zij zich vrijer over de etage bewegen en
hebben ze meer keuzevrijheid voor de meest passende plek. Ook kunnen directies
piekmomenten per directie beter opvangen.

Gedrag op de werkvloer
1. Maak aanspreken op ongewenst of storend gedrag binnen directies, maar vooral tussen
directies in elkaars nabijheid bespreekbaar. Leidinggevenden moeten de medewerkers hiertoe
de ruimte geven en waar mogelijk bijstaan. Dit kan onder andere besproken worden tijdens een
werkoverleg en regelmatig terugkeren gedurende het jaar. Creëer overloopgebieden tussen de
voorkeursgebieden in, zodat medewerkers van de beide ministeries gemakkelijk en snel op deze
e
etages kunnen aanlanden. De overloopetage is nu gesitueerd op de 16 etage, voor veel mensen
is dit een barrière omdat het veel tijd kost om hierheen te gaan.
2. Bekijk op welke wijze no-show kan worden teruggedrongen in het vergadercentrum,
bijvoorbeeld medewerkers attenderen op het op tijd afmelden van afspraken, boetes of
controles vooraf en tijdens de vergaderingen. Geef de ruimten vrij zodra blijkt dat het overleg
niet doorgaat.
3. Maak medewerkers bewust van de mogelijke digitale middelen die men tot zijn beschikking
heeft, zodat zij ook vanuit een andere locatie deel kunnen nemen aan vergaderingen of
overleggen (bijvoorbeeld via videoconference, Skype etc.).
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OVERZICHT BIJLAGERAPPORTEN
Gebouwopname
› Bijlagerapport 1: Gebouwopname
› Bijlagerapport 2: Telling van de plekken
Bezettingsgraadmeting
› Bijlagerapport 3: Totaalrapportage
› Bijlagerapport 4: Aanvullende rapportage Trots
› Bijlagerapport 5: Grafiekenrapportage voor analyses in integrale eindrapport
WODI basisrapportages (belevingsonderzoek)
› Bijlagerapport 6: Gehele Rijnstraat
› Bijlagerapport 7: Ministerie van Buitenlandse Zaken (geheel met samenvatting)
› Bijlagerapport 8: Ministerie van I&W (geheel met samenvatting)
› Bijlagerapport 9: Kleine Keten (geheel met samenvatting)
› Bijlagen WODI basisrapportage per directoraat (bij I&W en BZ) en per organisatie (Kleine Keten)
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OVER HET 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 wetenschappelijk 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 over 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 voor bijdrageverstrekkers direct rendement oplevert. Bijdrageverstrekkers verschaffen voor
een goed verlopend onderzoek vrije toegang tot hun organisatie (medewerkers, documenten etc.).
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‘Space matters, but what it offers, provides or
furnishes is relative to the actor’
Vrij naar James Gibson,
auteur van het boek ‘The ecological approach to visual perception’ (1986)
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