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VERANDEREN VAN DE WERKOMGEVING 

WELKE IMPACT HEEFT 
VERNIEUWING VAN DE 
WERKPLEK? 

TEKST • J A N D H A E N E _ 

Het Center for People and Buildings van de Technische Universiteit Delft onderzoekt de beleving van 

mensen In hun werkomgeving. Hoe beoordelen ze 'slimmer werken'? Wat bij een verhuizing naar een nieuw 

gebouw ? B H I H H I H I I H 

Het Center for People and Builings (CfPB) 

van de TU Delft heeft al meer dan tien jaar 

ervaring met het Nieuwe Werken of sl immer 

werken en met de relatie tussen mens, 

werk en werkomgeving, voornamelijk in 

Nederland. De stichting maakte de evolutie 

mee en volgde de ontwikkeling van gesloten 

en vast toegewezen werkplekken, over open 

toegewezen werkplekken, naar meer open en 

flexibel werkplekgebruik op de voet. 

Die relatie tussen mens, werk en werk

omgeving heeft het CfPB al in 2003 in 

een onderzoeksinstrument gevat: het 

werkomgevingsdiagnose-instrument of 

kortweg WODI. Tien jaar later en 14.000 

ESSENTIE 

:: Steun van het topmanagement 

is cruciaal. Verzeker je ook van 

acceptatie bij de medewerkers. 

:; Discussiëren en praten is heel 

belangrijk. Geef mensen de tijd om 

zich het nieuwe werken eigen te 

maken, dat proces gewoon te worden, 

het er met elkaar over te hebben. 

;; Vraag wat er beter kan. Er zijn altijd 

punten die voor verbetering vatbaar 

zijn, zelfs als mensen al in het nieuwe 

gebouw zitten. 

:: Onderschat nooit het belang van de 

mogelijkheid op privacy. 

respondenten uit 33 organisaties rijker, 

geeft arbeids- en organisatiepsychologe Evi 

De Bruyne, onderzoekster aan het CfPB, 

een inkijk in de belangrijkste lessen over 

slimmer werken. Ze gaat vooral in op 

de impact van een verhuizing naar een 

werkomgeving die geënt is op het Nieuwe 

Werken. Wat voor effect hebben de 

'flexplekken' op de medewerkers? 

Wat werkt (niet)? 

Stel je twee gebouwen voor: allebei flexibele 

werkomgevingen met activiteitsgerichte 

indelingen. De dimensie van de gebouwen 

is vergelijkbaar en ze huisvesten allebei een 

afdeling van de belastingdienst. Medewerkers 

van het ene gebouw rapporteren een zeer 

hoge tevredenheid en schatten hun produc

tiviteit hoog in. Het andere gebouw scoort 

barslecht op beide aspecten. Hoe komt dat? 

Het Center for People and Builings trok 

op onderzoek: "Het valt al onmiddellijk 

op dat in het ene gebouw de meeste 

medewerkers, van hoog tot laag, betrokken 

en geëngageerd zijn voor flexibel werken. 

Ze zijn heel tevreden over hoe alles daarover 

besproken, gecommuniceerd en beslist is. 

Er is voldoende ruimte voor concentratie 

en privacy met de nodige stille hoeken en 

communicatiehoeken." 

In het andere gebouw steunt het 

management de nieuwe manier van werken 

maar matig: "Een aantal managers vindt het 

prima om flexibel te werken, maar zelf doen 

ze niet mee. Ze willen graag hun hoekkantoor 

behouden in het nieuwe gebouw. Met 

dezelfde afmetingen uiteraard. Als ze er 

niet zijn, mogen er gerust andere mensen 

werken. Maar dat doet natuurlijk niemand, 

want het is het kantoor van de baas." 

ELKE MORGEN 

WORDT ER 

GESTREDEN 

VOOR 

BEPAALDE 

WERKPLEKKEN 

Bij de medewerkers heerst grote 

ontevredenheid over de manier waarop alles 

gecommuniceerd en beslist is, voegt De 

Bruyne er nog aan toe: "Het nieuwe gebouw 

geef thetgevoel tedrukte zijn, omdat mensen 

'hun handdoek klaarleggen'. Het fenomeen 

dat je wel eens aan zwembaden ziet, waarbij 

iedereen zijn handdoek klaarlegt op een mooi 

zonnig plekje of op een ligstoel, vooraleer het 

zwembad in te duiken. Daardoor ontstaat 

een vals gevoel van drukte: er zit niemand, 

maar het lijkt wel bezet. Elke morgen wordt 
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er gestreden voor bepaalde werkplekken en 

die worden dan de hele dag bezet gehouden. 

Mensen die 's morgens hun kinderen naar 

school moeten brengen, bijvoorbeeld, 

moeten zich bijgevolg altijd tevreden stellen 

met de overgebleven, rumoerigere flexibele 

desks. Slimmer werken draait dus om veel 

meer dan infrastructuur en ICT" 

Essentiële voorwaarden 

Uit de case en de talloze studies distilleert 

De Bruyne enkele essentiële adviezen en 

voorwaarden om de invoering van slimmer 

werken te doen slagen: 

:: steun van het topmanagement is cruciaal. 

Idealiter dragen de topmanagers zelf de 

boodschap uit en geven ze het goede 

voorbeeld. Er zullen altijd medewerkers zijn 

die hun manager liever in een apart kantoor 

zien zitten, maar het goede voorbeeld 

geven maakt een groot verschil. 

: Zorg er liefst ook voor dat het management 

die nieuwe manier van werken begeleidt en 

coacht. 

: Verzeker je eveneens van acceptatie bij de 

medewerkers. 

: Bereid de inhuizing goed voor Sommige 

panden zijn nog niet klaar als de verhuizing al 

gepland is. Het licht of de airconditioning is 

nog niet afgesteld of de zonnewering is nog 

niet geïnstalleerd. Als de medewerkers al een 

klein beetje ontevreden zijn, ondermijnen 

dergelijke zaken de hele situatie. Ze worden 

tot gigantische problemen opgeblazen. 

Trek dus pas het nieuwe gebouw in als het 

(voldoende) op punt staat. 

ORGANISATIES 

SCOREN 

SLECHT OP 

PRIVACY EN 

CONCENTRATIE 

: Bied een goede mix van werkplekken aan. 

Als je verwacht dat medewerkers van 

werkplek wisselen naarmate ze andere 

activiteiten doen, bied dan ondersteuning 

en zorg ervoor dat het aangenaam is om te 

wisselen. 

: Wijs 'gebieden' toe. Het is vaak handig om 

'vlekken' aan te duiden, gebieden waar 

bepaalde afdelingen eerst hun werkplekken 

zoeken. Dat je dus niet 's morgens aankomt 

op kantoor en denkt: "Op welke van de 

vijf verdiepingen zou ik eens een bureau 

zoeken?" Wel: "We zitten doorgaans op de 
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vijfde verdieping aan de rechterkant. Daar 

ga ik eerst zoeken." 

:: Discussiëren en praten zijn ook heel 

belangrijk. Geef mensen de tijd om zich de 

nieuwe manier van werken eigen te maken, 

dat proces gewoon te worden, het er met 

elkaar over te hebben. 

:: Vraag wat er beter kan. Volg de aanpas

singen zo veel mogelijk op. Want er zijn 

altijd punten die voor verbetering vatbaar 

zijn, zelfs als mensen al in het nieuwe 

gebouw zitten. Staat de airconditioning 

wel goed afgesteld? Zijn er nog zaken niet 

afgewerkt? Communiceer daarover en geef 

aan wanneer de oplossing zal komen. 

Uiteraard komt er weerstand 

"Bij de transitie naar flexibel werken wordt 

vaak vanuit de bouw gedacht: hoe gaat alles 

eruit zien, hoe verloopt het bouwproces, 

welke inrichting kiezen we? Heel technisch 

allemaal. Het grote gevaar - en we hebben 

het al meegemaakt - is dat iedereen in 

dat mooie, splinternieuwe, dynamische 

gebouw steevast op zijn zelfde plek gaat 

zitten", waarschuwt De Bruyne. "Daarom 

is het belangrijk om het menselijke 

veranderingsproces altijd op de voorgrond te 

houden. Eerst moet je gegevens verzamelen. 

Ontdekken wat je als organisatie nodig hebt, 

wat je wil en welke keuzes je wil maken." 

Het Center for People and Builings hanteert 

daartoe het Huisvestingskeuzemodel, dat 

veranderingsprocessen structureert in vier 

grote blokken: 

:: Gegevens verzamelen. 

:: Intenties en doelstellingen uitwerken. 

:: Keuzes maken. 

:: Implementeren. 

"In dat stappenprogramma moet er een 

voortdurend openstaande lijn zijn van 

participatie en communicatie", beklemtoont 

De Bruyne. 

Uiteraard loeren weerstand en ontevreden

heid altijd om de hoek bij een verandering, 

zeker ook bij een aanpassing van de 

werkomgeving, beseft De Bruyne: "Zorg 

ervoor dat het management mee is en bied 

hen ondersteuning om hun mensen mee te 

(be)trekken in het veranderingstraject. Want 

ook zodra de slimmere manier van werken 

geïnstalleerd is, zijn het de leidinggevenden 

die hun teams moeten kunnen aansturen. 

Dat vraagt een heel andere aanpak en 

omgang met de medewerkers." 

Waarover zijn medewerkers (on)tevreden? 

Hoe tevreden zijn mensen over hun 

werkomgeving? De WODI-enquête stelt 

onder meer vragen over de beleving van én 

tevredenheid over de werkomgeving. Dat 

levert enkele opmerkelijke tendensen op, zo 

stipt De Bruyne aan: 

:: De communicatie binnen de organisaties 

wordt doorgaans positief beoordeeld. 

Toch opvallend, want veel bedrijven willen 

net met slimmer werken beginnen om de 

communicatie te verbeteren. Flexibele werk

omgevingen scoren wel iets beter op het vlak 

van communicatie dan vaste werkplekken. 

Er is dus toch ruimte voor verbetering. 

• SLIMMER 

WERKEN IS 

VEEL MEER 

DAN INFRA

STRUCTUUR 

EN ICT 

:: Het binnenklimaat scoort vaak negatief. 

Blijkbaar is dat moeilijk goed te krijgen: wat 

voor de ene te koud is, is al te warm voor 

de andere. 

:: Veel organisaties scoren slecht op privacy 

en concentratie. Heel belangrijk om te 

noteren daarbij is dat de tevredenheid over 

privacy en concentratie keldert op flexibele 

werkplekken. 

:: De tevredenheid over het uitzicht, het 

design, de architectuur en de indeling van 

het gebouw bij nieuwe flexibele kantoren 

ligt erg hoog. Dat hangt natuurlijk samen 

met het feit dat het vaak nieuwe(re) 

kantoren zijn. Het zijn nieuw ingerichte 

kantoren waarbij men nagedacht heeft 

over hoe de nieuwe werkomgeving er moet 

uitzien om hun mensen te ondersteunen. 

"Houd wel in het achterhoofd dat het gaat om 

gemiddelden, wat betekent dat er onderling 

veel verschil kan zijn tussen organisaties", 

merkt De Bruyne op. "Zo scoort de bereik

baarheid van het gebouw gemiddeld sterk, 

terwijl dit voor elke organisatie natuurlijk 

verschillend is." 

Mannen versus vrouwen, jong versus oud 

Bij de tevredenheidsmeting tonen vrouwen 

zich gemiddeld iets kritischer dan mannen. 

"Maar bij het geven van rapportcijfers is 

het net andersom. Daar kan je als bedrijf 

dus moeilijk staat op maken", relativeert De 

Bruyne. 

Oudere werknemers blijken negatiever inge

steld dan jongere. De Bruyne: "Dat geldt in 

het algemeen, dus dat is niet zozeer gebon

den aan de overgang naar een flexibele 

werkomgeving." 

Het CfPB onderzocht ook de productiviteit: 

hoe productief vind je zelf dat je kan werken? 

De Bruyne: "Jonge werknemers denken 

dezelfde productiviteit te hebben, zowel 

in vaste als in flexibele werkomgevingen. 

Naarmate men ouder wordt, schat men 

de productiviteit lager in voor flexibele 

werkplekken (een daling van 10 procent voor 

50-plussers). De vraag luidt nu: zullen de 

jonge generaties naarmate ze opschuiven 

in leeftijd even positief blijven over hun 

productiviteit, ook op flexibele werkplekken? 

Of zullen ze met ouder worden aan 

productiviteit verliezen, precies zoals hun 

oudere collega's nu aangeven?" 

Het onderzoek peilde dan ook naar de 

elementen die van belang zijn bij de produc

tiviteit. "Concentratiemogelijkheden spelen 

een belangrijke rol, naast de functionaliteit 

en het comfort van de werkplek. Ook de 

hoeveelheid en diversiteit aan ruimten en 

privacymogelijkheden spelen een grote rol", 

besluit De Bruyne. 
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On vitra. 
Advertentie 

Open brief aan alle HR-Managers 

Betreft: Het nieuwe werken, maar dan praktisch 

Beste HR-Manoger, 

Wat het 'nieuwe werken' is, hoeven we u niet meer uit te leggen. De voordelen van het mobiele werken, 

thuiswerken of flexwerken zijn u ook al lang bekend. Als HR-specialist ondersteunt u van harte dat werk

nemers niet langer beoordeeld worden op aanwezigheid, maar op resultaat. U behoudt het talent in uw 

organisatie en u heeft extra troeven voor het aantrekken van nieuwe krachten. 

Waar Vitra u wél mee kan helpen, is het invullen van de praktische kant: het organiseren van het nieuwe 

werken op de werkvloer. Wij zijn namelijk gespecialiseerd in het ontwikkelen van gezonde, intelligente, 

inspirerende en duurzame oplossingen voor kantoor, thuis en openbare ruimtes. 

Samen met interieurarchitecten, licht- en akoestiekplanners, constructeurs en kantoorplanners kijken we naar 

het potentieel en stellen we de meest efficiënte en performonte meubelen voor uw concept voor. 

Dankzij twaalf jaar ervaring met het 'nieuwe werken'weet Vitro het antwoord op vragen als: hoeveel ruimte 

kost dot nieuwe werken eigenlijk? Hoeveel flexplekken moeten er worden voorzien? Maken we een aparte 

'multimediocorner' voor videovergaderingen? Moeten we 'stilteplekken' creëren? Aan welke eisen moet het 

meubilair voldoen? Welke bureaustoelen gebruiken we voor flexwerkers? Hoe dempen we het geluid in open 

ruimtes? Welke oplossingen geven we mee aan facility managers en aankopers? 

Als HR-Monager zet u vaak de eerste stappen in het proces naar het nieuwe werken. Vitra geeft u graag 

advies en biedt u de nodige begeleiding bij de vertaling van het 'virtuele' nieuwe werken naar een concrete 

aanpak voor uw eigen organisatie. 

Bent u benieuwd naar onze visie op het 'nieuwe werken'? Bent u op zoek naar inspiratie of praktische 

adviezen? Neem don gerust contact met ons op. In een persoonlijk gesprek leggen we graag uit wat Vitra 

voor u als HR-Monager kan betekenen. 

Tot binnenkort? 

Met vriendelijke groeten. 

Remy Schepens 

Managing Director 

NV Vitro Belgium SA, Woluwelaan 137,1831 Diegem 

Tel. (+32) 02/725 84 00, Fox (+32) 02/725 83 60, e-mail remy.schepens@vitra.com, www.vitra.com 
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