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WERKOMGEVING ONTMOETINGSRUIMTEN

De ontmoetingsruimten werden eind 
jaren negentig gezien als een belang-
rijk onderdeel van de kantooromge-
ving waarin mensen werken. De toe-
genomen aandacht voor de functie 
van het kantoor als ontmoetings-
plaats, waarin een grote rol is weg-
gelegd voor informele communicatie, 
was hiervan een belangrijke oorzaak. 
Daarnaast moesten de ontmoetings-
ruimten bijdragen aan een inspireren-
 de en positief stimulerende werk om-
geving. Deze ideeën zorgden er voor 
dat er bij de presentatie van de (nieu-
we) inrichting van kantoorgebou  wen 
veel aandacht uitging naar de daarin 
opgenomen ontmoetingsruimten.

Waarom ontmoetingsruimten?
Het toevoegen van ontmoetings-
ruimten aan de kantooromgeving 
gebeurt vanuit verschillende doel-
stellingen. Allereerst wordt er naar 

gestreefd om ontmoetingen tussen 
werknemers in een informele sfeer 
te faciliteren en te stimuleren. Daar-
naast worden door organisaties ook 
de mogelijkheid tot ontspanning voor 
de werknemers (de geest te kunnen 
verzetten) en het gebruik voor het 
voeren van telefoongesprekken of het 
lezen van stukken als beweegredenen 
genoemd. Het stimuleren van ontmoe-
tingen tussen werknemers wordt 
van belang geacht om de informele 
communicatie in een kantoor te 
bevorderen.
In het onderzoek is informele com-
municatie gedefinieerd als ‘commu-
nicatie in een organisatie, die vaak niet 
volgens de vastgestelde communicatie-
structuur verloopt en die op elk wille-
keurig moment plaats kan vinden, zon-
der dat daarover afspraken gemaakt 
hoeven te zijn over tijdstip, betrokken 
personen of het onderwerp’.

Veel kantooromgevingen hebben één of meerdere ontmoetingsruimten, 

die qua aankleding vaak luxueuzer en qua vloeroppervlak relatief groter 

zijn dan de ruimtes voor de werkplekken. Maar zijn deze 

ontmoetingsruimten nu eigenlijk gecreëerd vanwege de functionele 

waarde of vanwege de representatieve waarde? Om hierin inzicht te 

krijgen is onderzoek gedaan, waarbij ook de wijze waarop de gecreëerde 

ruimtes gebruikt worden werd vastgesteld.
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De gedachte achter het bevorderen 
van de informele communicatie is 
dat organisaties hier op verschil-
lende manieren voordeel van kun-
nen ondervinden. De positieve 
effecten van informele communica-
tie voor een organisatie zoals die in 
het onderzoek naar voren zijn geko-
men, kunnen worden onderschei-
den in vier categorieën, namelijk:
• middel van kennisoverdracht,
• middel voor samenwerking,
• bron voor sociale cohesie en bin-

ding met het bedrijf,
• bron voor arbeidssatisfactie.

Vormgeving
Ontmoetingsruimten worden heel 
divers vormgegeven. De ruimtes vari -
eren van ‘eenvoudige’ statafels bij 
een koffieapparaat tot ‘luxueus’ aan-
geklede ruimtes met comfortabele 
banken en stoelen. Ondanks deze ver-
schillen in de uitvoering, is het ont-
werp van de ruimte veelal gebaseerd 
op het idee dat de uitstraling en aan-
kleding, alsmede de aanwezige voor-
zieningen, de werknemers zullen sti -
muleren om de ruimte te gebruiken.

De opvattingen over de locatie van de 
ontmoetingsruimte in de kantoor-
omgeving zijn verschillend. Hiervoor 
worden argumenten genoemd die te 
maken hebben met de afstand van 
de ruimte ten opzichte van de werk-
plekken, andere voorzieningen of 
verkeerszones en de plaats van de 
ontmoetingsruimte ten opzichte van 
de gevel. Waar de ene organisatie 
kiest om de ruimte in de gevelzone te 
plaatsen vanwege het daglicht, kie-
zen andere organisaties ervoor om de 
ontmoetingsruimte in de midden-
zone van een kantoorplattegrond te 
plaatsen, omdat daar vanwege arbo-
technische redenen toch geen werk-
plekken gerealiseerd kunnen worden.
De afstand van de ruimte ten op-
zichte van de werkplekken wordt 
door sommige organisaties beperkt 
gehouden, zodat de werknemers snel 
en gemakkelijk van de ruimte gebruik 
kunnen maken. Andere orga nisaties 
kiezen er juist voor om de afstand 
groter te maken, zodat het gebruik 
van de ontmoetingsruimte niet leidt 
tot overlast bij de werkplekken.
Wat betreft het uiterlijk valt op dat 
de meeste ontmoetingsruimten een 
transparante en open uitstraling heb-
ben, waarbij ontwerpers invloed pro-

beren uit te oefenen op het gebruik 
van de ruimte vanuit de gedachte: 
‘zien gebruiken, doet gebruiken’. 
Wanneer de ruimte naast een func-
tionele waarde ook een duidelijk 
representatieve waarde vertegen-
woordigt voor de organisatie, bijvoor-
beeld voor de ontvangst van gasten, 
dan is dit meestal terug te zien in een 
hoger luxeniveau van de aankleding 
en de voorzieningen.

Het gebruik
Observatieonderzoek in drie verschil-
lende kantoren heeft een beeld opge-
leverd van de wijze waarop de daar 
aanwezige ontmoetingsruimten 
gebruikt worden. De ruimtes werden 
gemiddeld 41% van het totaal aan-
tal observatiemomenten gebruikt, 

variërend van minimaal 0 % tot maxi-
maal 76 % (zie figuur 1). Hierbij dient 
opgemerkt te worden dat bij ontmoe-
tingsruimte 3 het gebruik van de 
aanlandwerkplekken niet is meege-
rekend. Dit ter voorkoming van een 
vertekening van het algemene beeld, 
aangezien dergelijke plekken niet 
voorkomen in de andere geobser-
veerde ruimtes.

De cijfers van figuur 1 geven welis-
waar een idee van de mate waarin de 
ontmoetingsruimten gebruikt wor-
den, maar verschaffen weinig inzicht 
in de activiteiten waarvoor ze 
gebruikt worden en de factoren die 
van invloed zijn op het gebruik.
Figuur 2 toont de activiteiten die 
plaatsvonden bij het gebruik van de 
ontmoetingsruimten, waarbij een 
onderscheid is gemaakt in groeps-
gebruik en individueel gebruik.

De ontmoetingsruimten bleken 
gemiddeld in 69% van de gevallen 
gebruikt te worden voor ontmoetin-
gen en in 31% van de gevallen voor 
individuele activiteiten. Het gebruik 
van de ontmoetingsruimten bestond 
vooral uit gepland werkoverleg en 
individuele activiteiten zoals het ple-
gen van telefoontjes en lees-/schrijf-
werk. Het gebruik van ontmoetings-
ruimte 3 bestond voor een groot deel 

uit individuele activiteiten, waarbij 
het gebruik van de aanlandwerkplek-
ken ook hier niet is meegerekend. 
Dit ook hier vanwege een mogelijke 
vertekening van het beeld, ondanks 
het feit dat individuele werkzaam-
heden een specifiek doel van de ont-
moetingsruimte vormen. Ontmoe-
tingsruimte 2 daarentegen is heel 
specifiek gecreëerd voor overleg tij-
dens het werk en werd dan ook niet 
gebruikt voor individuele activiteiten. 

Informele ontmoetingen en ont-
spanning, activiteiten waarvoor de 
ruimtes volgens ontwerpers oorspron-
kelijk bedoeld zijn, bleken veel min-
der vaak voor te komen dan ver-
wacht. In de praktijk werden de 
ruim  tes vooral gebruikt voor verga-

deringen (formeel) en voor indivi-
duele werkzaamheden. Dergelijk 
gebruik van een ontmoetingsruimte 
bleek bij navraag onder de werk-
nemers van de geobserveerde kan-
tooromgevingen zelfs een belem-
mering te vormen voor activiteiten 
als spontane of informele ontmoe-
tingen. Het onderzoek heeft aange-
toond dat de ontmoetingsruimten 
niet altijd gebruikt worden voor de 
oorspronkelijk bedoelde activiteiten. 
Hoewel er dus functioneel gebruik 
van de ruimtes plaatsvindt, worden 
de eerder geuite twijfels met betrek-
king tot de werkelijke functionele 
waarde van een ontmoetingsruimte 
versterkt door het in het onderzoek 
vastgestelde gebruik. 

Invloeden
De behoefte in een organisatie om 
gebruik te maken van ontmoetings-
ruimten wordt vooral beïnvloed door 
organisatorische factoren, zoals de 
werkwijze en de organisatiestruc-
tuur. Hierbij moet vooral gedacht 
worden aan de (overleg)structuur in 
de organisatie en de mate waarin 
met projectgroepen wordt gewerkt. 
Daarnaast blijkt de motivatie om 
een ontmoetingsruimte te gebruiken 
voor niet direct aanwijsbaar werk-
gerelateerde activiteiten, zoals infor-
mele gesprekken of ontspanning, 

Werknemers zitten liever 
niet te veel in het zicht



33FACILITY MANAGEMENT MAGAZINE | 140 | MEI 2006 

ONTMOETINGSRUIMTEN  WERKOMGEVING 

met name beïnvloed te worden door 
de acceptatie van collega’s en lei-
dinggevenden. De fysieke eigen-
schappen van de kantooromgeving 
bleken vooral van belang te zijn bij 
het feitelijke gebruik van de ont-
moetingsruimte en niet zozeer bij 
de keuze om de ruimte te gebruiken 
voor ontmoetingen of ontspanning.

Wanneer het gebruik past binnen de 
organisatie blijkt de afstand vanuit 
bouwkundig oogpunt een bepalende 
factor in het gebruik van de ont-
moetingsruimten. Het gaat dan 
vooral om de afstand van de ont-
moetingsruimte ten opzichte van de 
werkplekken en ten opzichte van de 
verkeerszones. Een te grote afstand 
van de werkplekken (over het alge-
meen werd een afstand van 25 meter 
als maximum genoemd) zorgt er al 
snel voor dat mensen het teveel 
moeite vinden om voor een infor-
meel gesprek naar de ontmoetings-
ruimte te gaan. 

De afstand ten opzichte van gangen 
is van invloed omdat mensen zich 
snel bekeken voelen tijdens het 
gebruik, wanneer de ruimte dicht bij 
de gang of een verkeersknooppunt 
ligt. Dit ongenoegen speelt ook bij 
veel mensen een rol waar het gaat om 
de transparantie en openheid van 
de ruimte. Werknemers voelen zich 
niet prettig als zij teveel in het zicht 
zitten. Het motto ‘zien gebruiken, 
doet gebruiken’ blijkt uit gesprekken 
met de werknemers dan ook nau-

welijks van toepassing. Het is eerder 
andersom, wanneer de ruimte reeds 
in gebruik is, belemmert of weer-
houdt dit in veel gevallen anderen om 
er ook gebruik van te maken. Daar-
naast zorgt de openheid van de ruimte 
er vaak voor dat gebruikers onderling 
last hebben van elkaars gesprekken/
geluid.

Het aantal formele danwel informele 
overlegruimtes in de kantooromge-
ving is de derde fysieke factor die 
van invloed is op het gebruik van de 
ontmoetingsruimten. In veel geval-
len werd de ruimte benut voor for-
meel overleg door een gebrek aan 

vergaderruimtes. Dit vormde dan 
een belemmering voor het gebruik 
van de ontmoetingsruimte voor de 
oorspronkelijk bedoelde activiteiten 
als ontmoeten en informeel over-
leggen. 

Conclusie en richtlijnen
Op basis van het onderzoek dat in de 
drie kantooromgevingen plaatsvond, 
kan gesteld worden dat de ontmoe-
tingsruimten onder bepaalde voor-
waarden zeker een functionele 
waarde kunnen vertegenwoordigen 
voor een organisatie en haar werk-
nemers. Deze voorwaarden zijn:

• het moet duidelijk zijn voor welke 
activiteiten de ruimte bedoeld is,

• het gebruik van de ruimte moet 
aansluiten bij het werkproces van 
de organisatie,

• het gebruik van de ruimte moet 
passen in de organisatiestructuur 
of -cultuur,

• de ruimte moet het gebruik voor 
bedoelde activiteiten ondersteu-
nen.

Aan de andere kant heeft het onder-
zoek ook een indicatie gegeven dat 
het toevoegen van een ontmoetings-
ruimte aan de kantooromgeving niet 
altijd gebaseerd lijkt te zijn op de 
functionele waarde van de ruimte 
voor de organisatie. Dit kan afgeleid 
worden uit de observaties dat de 
ruimtes weliswaar gebruikt worden, 
maar dat dit zeer regelmatig niet voor 
de beoogde activiteiten is. In zulke 
gevallen kan je je afvragen of het wel 
verstandig is geweest om een ontmoe-
tingsruimte te creëren of dat een dui-
delijk op de behoefte afgestemde 
ruimte een betere oplossing was 
geweest. Dit lijkt in ieder geval een 
bevestiging voor de veronderstelling 
dat er in bepaalde gevallen wel dege-
lijk sprake is geweest van het volgen 
van een trend wat betreft het toe-
voegen van een ontmoetingsruimte 
aan de kantooromgeving.

In hoeverre de ontmoetingsruimten 
daadwerkelijk een functionele waarde 
vervullen in de kantooromgeving, 

hangt vooral af van de vraag voor 
welke functies de ontmoetingsruimte 
gebruikt moet worden. Hier is onder-
scheid gemaakt tussen de volgende 
functies:
• ontmoeten / werken; is de ruimte 

alleen bedoeld voor ontmoetingen 
of ook voor individueel gebruik 
(werken / ontspannen)?

• zakelijk gebruik; is de ruimte uit-
sluitend bedoeld voor de werkne-
mers van de organisatie of ook 
voor de ontvangst van gasten?

• vergaderruimte; wordt de ruimte 
eventueel gebruikt als extra ver-
gaderruimte?

Informele communicatie wordt 
gestimuleerd

Figuur 1 | Bezettingsgraad percentages.
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Ervan uitgaande dat de ontmoetings-
ruimte een toegevoegde waarde heeft 
voor het functioneren van de organi-
satie, is een aantal ontwerp- en 
gedragsrichtlijnen opgesteld voor 
deze ruimten. De richtlijnen zijn op-
gesteld vanuit de gedachte dat het 
weliswaar moeilijk is om mensen te 
dwingen in hun gedrag, maar dat 
bepaalde elementen daarop wel dege-
lijk van invloed kunnen zijn, het-
geen kan bijdragen tot het bedoelde 
gebruik van de gecreëerde ontmoe-
tingsruimte.

Hierna volgen kort omschreven de 
ontwerprichtlijnen.

Locatie van de ontmoetingsruimte
• gemakkelijk te bereiken vanaf de 

werkplekken: loopafstand maxi-
maal 25 meter, zo weinig  moge-
lijk fysieke obstakels,

• plaatsing nabij drukke zones in 
het kantoor ter bevordering van 
ontmoetingen in de buurt van de 
ruimte,

• plaatsing bij de gevel hoeft geen 
prioriteit te hebben, wordt door 
werknemers niet als eerste ver-
eiste genoemd.

Uitstraling van de ontmoetings-
ruimte
• beperken van de openheid en 

transparantie van de ruimte: dit 
wordt tijdens het gebruik als hin-
derlijk ervaren, men voelt zich 
bekeken,

• voldoende licht in de ruimte voor 
een prettige sfeer,

• creëren van een afscheiding of 
zgn. bufferzone tussen de zitplek-
ken in de ontmoetingsruimte en 
de omringende (drukke) zones. 

Voorzieningen in de ontmoetings-
ruimte
• afstemming van voorzieningen op 

de gewenste activiteiten, voor een 
positieve beleving bij het gebruik 
van de ontmoetingsruimte,

• bij meerdere opstellingen van zit-
plekken zorgen voor enige mate van 
afscherming tussen deze plekken 
i.v.m. de privacy van de gebruikers,

• voorzieningen (koffieapparaat, 
lectuur) plaatsen in de buurt van 
de ontmoetingsruimte ter stimu-
lering van ontmoetingen nabij de 
ruimte,

• bij de toekomstige gebruikers 
inventariseren welke uitstraling en 
voorzieningen door hen gewaar-
deerd worden met het oog op de 
activiteiten die in de ruimte 
plaats zullen vinden.

Functie van de ontmoetingsruimte
• ontmoeten/werken: zorgen voor ver-

schillende typen zitplekken, die op 
enige wijze afgeschermd zijn van 
elkaar, zodat er zo min mogelijk 
overlast is,

• zakelijk gebruik; bij gebruik voor 
ontvangst van en overleg met gas-
ten is een representatieve uitstra-
ling gewenst, voor intern gebruik 
is dat veel minder van belang,

• vergaderruimte; bieden van vol-
doende privacy en geschikt meu-
bilair voor overleg dat langere tijd 
duurt.

Omdat voor een succesvol gebruik 
van de ontmoetingsruimte niet alleen 
de eigenschappen van de ruimte zelf 
van belang zijn, maar ook de kenmer-
ken van de organisatie die gebruik 
maakt van de kantooromgeving zijn 
gedragsrichtlijnen opgesteld. Het is 
belangrijk dat het gebruik van de 
ontmoetingsruimte binnen de orga-
nisatiestructuur en -cultuur past, 
met als belangrijkste voorwaarden:
• het gebruik van de ontmoetings-

ruimte moet geaccepteerd zijn, 
zowel door leidinggevenden als 
door collega’s,

• de ontmoetingsruimte moet invul-
ling geven aan een behoefte in de 
organisatie.

Op de vraag of het toevoegen van 
ontmoetingsruimten aan de kantoor-
omgeving ingegeven is door een func-
tionele of representatieve waarde, 
kan op basis van dit onderzoek 
slechts geantwoord worden: ‘een 
combinatie van beide, waarbij de 
representatieve waarde de functio-
nele waarde nog wel eens wil over-
schaduwen.’
Deze zienswijze druist in tegen het 
idee van experts, die menen dat een 
kantooromgeving aan moet sluiten 
bij de kern van de bedrijfsprocessen, 
waarbij de werknemer en diens 
functioneren de leidraad vormen.

NOOT

1 Visser - de Boer, M (2004), ‘Innovatieve 
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Figuur 2 | Activiteiten bij gebruik ontmoetingsruimten.
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