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VERSLAG VAN VIER JAAR 
ONDERZOEK BIJ MENZIS
Een betere samenwerking, versterking van leefkracht en 
meer flexibiliteit. Dat moest bereikt worden met de nieuwe 
kantoorinrichting van zorgverzekeraar Menzis. Vanaf 2016 
zijn de Menzis-kantoorpanden in Enschede, Wageningen 
en Groningen omgetoverd tot moderne, dynamische 
werkomgevingen, waarin deze thema’s centraal zijn komen 
te staan. Een ambitieuze exercitie, waarbij de 
werkomgeving direct werd gekoppeld aan strategische 
organisatiedoelen. Zo ambitieus, dat Menzis het belangrijk 
vond om te laten onderzoeken of de samenwerking, 
leefkracht en het werkklimaat ook daadwerkelijk 
verbeterden in en dankzij de nieuwe werkomgeving. De 
uitkomsten zijn niet alleen relevant voor Menzis, maar voor 
alle organisaties die hun werkomgeving doelgericht 
vernieuwen; vandaar deze whitepaper.
 
Bijzonder aan dit onderzoek is de integrale, systematische 
en langdurige opzet, gebaseerd op de evidence-based 
design benadering. Om vast te kunnen stellen in hoeverre 
de beoogde effecten zijn gerealiseerd, heeft de 
Hanzehogeschool Groningen verschillende nulmetingen 
en effectmetingen uitgevoerd op de drie locaties. 
Medewerkers hebben in dit kader online vragenlijsten 
ingevuld en er zijn veel interviews afgenomen en 
observaties uitgevoerd. Ook zijn diverse parameters van 
het binnenklimaat gemeten, als ook de subjectieve 
beleving van het binnenklimaat. Daarnaast is er een 
actieonderzoek geweest, waarbij medewerkers 
van Menzis hun eigen collega’s hebben bevraagd over 
hun ervaringen gedurende het veranderproces. 
 

Figuur 1 - Concentratiewerkplek, zit-niche en natuurlijke 

speelse elementen.

*Sinds 1 januari 2020 maakt Menzis geen deel meer uit van deze Innovatiewerkplaats

HET ONDERZOEKSPROJECT

Jarenlang onderzoek doen rondom 

een ambitieuze vernieuwing van de 

werkomgeving, op drie locaties, 

vraagt om een gedegen aanpak. 

Hierna wordt kort ingegaan op de 

onderliggende samenwerking, het 

onderzoeksteam, de inhoudelijke 

focus en de methodiek.

Insteek en partnership

Menzis heeft in een vroegtijdig 

stadium besloten een gedegen 

onderzoeksproject te koppelen aan 

de vernieuwing van de 

werkomgeving. Enerzijds om de 

planuitwerking te kunnen toetsen aan 

onderzoeksuitkomsten, anderzijds om 

een casestudy op te bouwen die aan 

stakeholders en andere 

geïnteresseerden laat zien wat het 

project inhoudt, wat er mee bereikt 

wordt en wat ervan geleerd is. 

Bovendien zou de deelname van 

medewerkers aan het onderzoek een 

In deze Whitepaper worden eerst de aanleiding, 
onderzoeksopzet en planning van het onderzoeksproject 
beschreven. Vervolgens worden de transformatie van de 
fysieke werkomgeving en belangrijkste effecten op mens 
en organisatie toegelicht. De focus richt zich hierbij op de 
locaties Enschede en Wageningen, aangezien er door 
COVID-19 geen nameting kon worden uitgevoerd op 
locatie Groningen. In de slotbeschouwing wordt tenslotte 
teruggekeken naar de doelstellingen, en vooruitgekeken 
naar de toekomst. Een toekomst, waarin dit soort 
praktijkonderzoek hopelijk vaker wordt ingezet rondom 
werkomgevingsprojecten!

groter draagvlak en meer 

betrokkenheid bij het werkom

gevingsproject creëren en het 

bijbehorende veranderproces 

versterken en ondersteunen.  

 

Zo ontstond, begin 2016, een unieke 

langjarige samenwerking tussen Menzis 

en de Hanzehogeschool Groningen. De 

timing was gunstig, omdat op hetzelfde 

moment de Innovatiewerkplaats 

Healthy Workplace vorm begon te 

krijgen, met de Hanzehogeschool als 

trekker en Menzis als één van de 

praktijk partners.* Zo konden de 

onderzoeks resultaten ook worden 

gedeeld met het groeiende veld van 

organisaties die aan de slag waren of 

wilden gaan met het realiseren van een 

gezonde werk omgeving. Voor de 

Hanzehogeschool past dit alles perfect 

in de strategische ambitie om 

onderzoek, onderwijs en praktijk te 

verbinden rondom maatschappelijk 

relevante, multidisciplinaire thema’s.

Jan Gerard Hoendervanger 

Jan Gerard Hoendervanger, senior onderzoeker en 

docent bij de Hanzehogeschool, was de project-

leider van het onderzoek. Deze rol combineerde hij 

met het projectleiderschap van de Innovatiewerk-

plaats Healthy Workplace. In dezelfde periode 

werkte hij aan zijn promotieonderzoek ‘De psycho-

logie van de flexplek’. Momenteel richt Jan Gerard 

zich als zelfstandig adviseur op het ontwikkelen 

van effectieve en gezonde werkomgevingen. 

“Ik vind het nog steeds geweldig dat Menzis ons 

de kans bood om zo’n breed, meerjarig onderzoek 

te doen. Dat is helaas nog zeer ongebruikelijk in 

ons domein. Maar het is wel dé manier om te 

ontdekken wat echt werkt in de praktijk. Ik hoop 

daarom dat andere organisaties dit voorbeeld 

zullen volgen. Als projectleider vond ik het heel 

mooi om te zien hoe we, dankzij de samenwerking 

tussen onderzoekers met verschillende expertises en 

methoden, een zeer rijke case study konden 

opbouwen.”

Multidisciplinair onderzoeksteam

In verband met de brede scope van het project, 

moest het onderzoek worden uitgevoerd door een 

multidisciplinair team. Hierin werd samengewerkt met 

onderzoekers van de Hanzehogeschool Groningen, 

verbonden aan de lectoraten Facility Management 

en Duurzaam HRM. Het team werd versterkt door 

Anicee Bauer, destijds werkzaam als omgevings

psychologe bij designstudio D/DOCK. Op dat 

moment was zij al ver met het ontwikkelen en 

toepassen van onderzoeksinstrumenten gericht op 

gezonde werkomgevingen. Bij de uitvoering van een 

aantal onderzoekswerkzaamheden zijn student

assistenten ingezet, om de kosten te beperken, maar 

vooral ook om hen een leerzame ervaring te laten 

opdoen. Enkele leden van het onderzoeksteam 

blikken verspreid door deze whitepaper kort terug 

op hun ervaringen in dit bijzondere project.

Onderzoeksvragen en -methoden

De projectdoelstellingen van Menzis zijn vertaald in 

een aantal centrale onderzoeksvragen, die leidend 

waren gedurende het hele traject; zie kader. Het 

onderzoeksplan omvat een mix van verschillende 

kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden: 

vragenlijsten, interviews, observaties, binnenklimaat 

metingen en action research. In de bijlage worden de 

onderzoeksinstrumenten verder toegelicht. Door alle 

data te combineren, ontstond een goede basis om 

veranderingen – in gedrag, gezondheid en perceptie 

– te kunnen relateren aan de vernieuwde 

werkomgeving. 

 

Centrale onderzoeksvragen

In welke mate draagt de vernieuwde werkomgeving 

bij aan: 

1.  de (fysieke) gezondheid van de medewerkers?

 a. voldoende beweging? 

 b. voldoende rust en ontspanning? 

 c. een gezond binnenklimaat? 

2.  de samenwerking (binnen het team en in de 

keten)? 

3.  het behalen van de afgesproken resultaten? 

4. de eigen regie m.b.t. de manier van werken? 

5. de zichtbaarheid van de bedrijfsidentiteit?

FEITELIJKE VERANDERINGEN

Het onderzoek richt zich op effecten van de nieuwe 

werkomgeving, die blijken uit veranderingen in de 

subjectieve ervaringen van medewerkers. Om deze 

veranderingen te kunnen relateren aan het project, 

is ook onderzocht in welke opzichten de fysieke 

omgeving in objectief waarneembare termen is 

veranderd. Hieronder volgt een samenvatting van 

deze feitelijke veranderingen, die zijn vastgesteld 

door de oude situatie systematisch te vergelijken 

met de nieuwe situatie.  

Metamorfose op basis van een nieuw 

ontwerpconcept

De oude werkomgevingen van Menzis werden 

vooral gekarakteriseerd door weinig diversiteit, 

lange donkere gangen, gesloten kantoorruimtes als 

ook een aantal open kantoortuinen, kleine 

eentonige pantry’s, en een even eentonig 

assortiment aan (ogenschijnlijk “vergeten”) 

planten. 

De nieuwe werkomgeving werd ontworpen door 

Heyligers design + projects en was gebaseerd op 

het concept van “organische groei en beweging”. 

Daarbij staat groei voor de natuur, die nooit stil 

staat en altijd in ontwikkeling is, en voor het 

aangaan van uitdagingen. Beweging, een van de 

pijlers van het concept leefkracht, waarop Menzis 

sterk heeft ingezet, staat voor letterlijk en figuurlijk 

in beweging zijn, zoals veranderen van plaats of 

houding, maar ook het samen bereiken van een 

doel. Tevens was het principe van meanderen 

onderdeel van het ontwerpconcept: de 

werkomgeving zou mensen moeten verleiden om 

nieuwsgierig te worden en te “verdwalen” in 

gebouwdelen, waar ze normaliter niet zo snel 

zouden komen. Dit om interactie en het ontmoeten 

van nieuwe mensen te stimuleren.

In de fysieke werkomgevingen komt het nieuwe 

ontwerpconcept concreet naar voren door de 

implementatie van verschillende werktypologieën als 

bijvoorbeeld concentratiezitplekken, zitnisjes langs 

de ramen voor vertrouwelijke gesprekken of voor 

momenten van ontspanning, diverse vergaderruimtes, 

het (symbolisch) gebruik van kleuren, inspirerende 

spreuken op de wanden, huiskamers voor sociale 

interactie en veel meer planten en speelse 

organische ontwerpelementen in de vorm van 

bijvoorbeeld een aanlandtafel voor kortdurend werk. 

(Zie figuren 1 en 2 op pagina’s 4 en 5).
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1A Figuur 1 - Concentratiewerkplek, 

zit-niche en natuurlijke en speelse 

elementen.

Figuur 2 - Aanlandplek en diverse 

vergaderruimtes.

Figuur 3 - Watertappunt  

en diverse sta-tafels voor  

ontspanning en werk.

1B

2C

3B3A 3C

2A 2B

1C 1D

4A

4B

Figuur 4 - Nieuw café in Enschede (boven) en Wageningen (onder).
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Het leefkrachtprincipe kwam nog meer tot uiting door op 

de werkvleugel een watertappunt te plaatsen, die het 

drinken van water stimuleert. Ook is er veel aandacht voor 

werkplekken, die een actieve lichamelijke houding en 

beweging stimuleren. (Zie figuur 3 op pagina’s 4 en 5).

Ook is gekeken naar het nieuwe café bij de entree, dat 

bij zou dragen aan (de bewustwording van) een 

gezond eetpatroon. (Zie figuur 4 op pagina’s 4 en 5).

Trapgebruik werd aangemoedigd door trappen 

aantrekkelijk te ontwerpen en een dominantere plek te 

geven binnen het gebouw.

Ten slotte werden ook de buitenruimtes getransfor

meerd in aantrekkelijkere verblijfsomgevingen.

Hierna volgt voor de twee locaties Enschede en 

Wageningen de vergelijking van de oude en de 

nieuwe situatie en een aantal foto’s ter illustratie.

AANWIJSBARE 

KWALITEITSVERBETERINGEN

Om de verschillen tussen de oude en de nieuwe 

situatie inzichtelijk te maken, werd de D/Science 

Interior Quality Index (DIQI) gebruikt. Dit is een 

evaluatiemethode die de kwaliteit van de werk

omgeving op een objectieve manier vaststelt op 

basis van systematische observaties. Aan de hand 

van scores wordt een profiel opgesteld, waarin de 

verschillen tussen de voor en nameting duidelijk 

worden voor tien designkwaliteiten (zie de bijlage 

“Onderzoeksmethoden” voor meer informatie over 

de DIQI). 

Enschede 

In Enschede is het servicecenter van Menzis 

gehuisvest en hier werken veel mensen die 

hoofdzakelijk individueel (focus)werk verrichten. 

Voor de werkomgeving in Enschede liet de DIQI een 

verandering van 37 naar 66 punten zien, een 

verbetering met 29 punten. De grootste verandering 

vond plaats op het gebied van diversiteit, dat met 

maar liefst 7 punten verbeterde. Passend bij het 

leefkrachtprincipe, lieten vervolgens beweging en 

ontspanning de meeste verbeteringen zien 

(respectievelijk 4 en 3.5 punten). 

Wageningen

Locatie Wageningen is vooral gericht op staf en 

managementfuncties met veel faciliteiten voor interactie 

en vergaderingen. De werkomgeving in Wageningen 

verbeterde van 41 naar 73 punten, een verhoging van 

32 punten. Evenals in Enschede maakte ook hier 

diversiteit de grootste positieve verandering door (6.5 

punten). Ook beweging verbeterde aanzienlijk met 6 

punten. Ontspanning, Natuur en Duurzaamheid 

verbeterden allen met 3 punten. 

Het nieuwe ontwerp in Wageningen: een kas met 

werkplekken en een digitale installatie van 

bewegende fluorescerende natuurbeelden, organische 

ontwerpelementen en een van de vele statafels. 

ERVAREN VERANDERINGEN

Met het oog op de doelstellingen van Menzis was het belangrijk om 

een goed beeld te krijgen van de impact van de vernieuwde 

werkomgevingen op mens en organisatie. Deze impact blijkt uit hoe de 

mede werkers de fysieke veranderingen ervaren, wat hun perceptie is 

van de verschillen tussen oude en nieuwe werkomgeving en hoe zij het 

effect daarvan ervaren op hun gedrag en gezondheid. Deze 

onderzoeks vragen werden beantwoord door middel van uitgebreide 

online vragenlijsten, ondersteund met diepteinterviews. Meer informatie 

over deze onderzoeksmethoden is te vinden in de bijlage. Hieronder 

volgt, per thema, een beschrijving van de belangrijkste bevindingen, 

geïllustreerd met grafieken en typerende quotes uit interviews. 

OUD NIEUW

OUD NIEUW

Figuur 5 - Ingang met nieuwe 

trap in Wageningen. Grafiek 1 - DIQI-rofiel van voor- (rood) en nameting (groen) in Enschede.

Grafiek 2 - DIQI-rofiel van voor- (rood) en nameting (groen) in Wageningen.

Figuur 6 - Nieuw gecreëerde buitenruimte in Enschede.

Ik kan ook thuis 
werken, maar ik 
ben het liefst hier.

Het heeft boven 
verwachting  
uitgepakt. 

“

“

Figuur 8 - Nieuw ontwerp in Wageningen: de klas, natuur-gerelateerde ontwerp-elementen en een sta-tafel.

Figuur 7 - Nieuw ontwerp in Enschede: aansprekende vergaderruimtes, 

de huiskamer en het café en de nieuwe trap.



8 9

Smart WorkPlace | Whitepaper

Algemene indruk  

De nieuwe werkomgeving werd in het algemeen zeer 

positief ontvangen, zowel in Enschede als in 

Wageningen. Werknemers omschreven het nieuwe 

ontwerp als “een enorme verrijking”, “een cadeautje” 

of als “een uitkomst”. Ook uit de vragenlijst bleek dat 

de kwaliteit van de omgeving sterk verbeterd was. 

Tweederde van de respondenten gaf aan niet meer 

terug te willen naar de oude situatie.  

Fysieke Gezondheid   

Met betrekking tot de fysieke gezondheid werd vooral 

gekeken naar gedrag als beweging en ontspanning, 

waarvan sterk positieve effecten bekend zijn op de 

vitaliteit van werknemers. Uit het onderzoek bleek dat 

medewerkers ook daadwerkelijk een betere 

gezondheid en lichamelijke conditie ervoeren en zich 

energieker voelden. Mensen rapporteerden 

bovendien bewuster om te gaan met ontspanning en 

er vaker de tijd voor te nemen. De helft van de 

werknemers (in Enschede) gaf daarbij aan, dat de 

nieuwe werkomgeving stimulerend werkt om voor 

hun eigen gezondheid te zorgen (zie grafiek 3) en 

46% was het ermee eens dat zij daadwerkelijk meer 

bewogen in de nieuwe werkomgeving.

Deze toename in ervaren fysieke beweging was ook 

gerelateerd aan de uitkomst dat substantieel minder 

mensen zich in de nameting (in zowel Enschede als 

ook Wageningen) als “werkplekgebonden” en meer 

mensen zich als “intern mobiel” beschouwden. 

Minder werkplekgebondenheid zou vervolgens ook 

betekenen, dat mensen meer interactie met elkaar 

opzoeken en meer activiteitgerelateerd werken. 

Niet geheel volgens de verwachtingen, bleek dat de 

voorzieningen om meer dynamisch en staand te 

werken (nog) niet optimaal gebruikt werden. Dit is 

mogelijk een indicatie dat er vooral ook ná een 

Ik heb zin om 
daar te werken.

“

Figuur 9 - Transformatie van een werkvloer in Enschede.

Grafiek 3 - Responsverdeling in Enschede op de vraag: “Mijn werkomgeving stimuleert mij om voor mijn eigen gezondheid te 

zorgen.” Het gemiddelde steeg significant van 3.6 naar 4.7 (p=.001).

Het geeft  
meer energie! “

Mark Mobach

Mark Mobach is leading lector bij het 

kenniscentrum Noorderruimte. Hij is trots op het 

onderzoek dat het kenniscentrum Noorderruimte 

heeft gedaan bij Menzis. “We hebben 

systematisch data verzameld over de oude én de 

nieuwe werkomgeving”, vertelt hij. “Dat is voor 

ons als Hogeschool en voor het lectoraat heel 

belangrijk”.  

 

“Verbinding zoeken. Daar draait het wat mij 

betreft om. Verbinding met de organisatie waar 

je praktijk gericht onderzoek doet, onderzoek met als doel om te verbeteren.  Verbinding ook, door 

onderzoek in het onderwijs te vervlechten. “Een simpel voorbeeld: voor Menzis is een tool ontwikkeld 

door één van de onderzoekers, waarmee je goed het binnenklimaat kunt meten. Dit tool zou je door 

studenten kunnen laten gebruiken, om zelf in een organisatie metingen te gaan doen. In volgende 

colleges kun je dan kijken wat deze data opleveren, wat je ermee kunt bereiken. In weer een volgende 

fase kunnen studenten een eigen tool ontwikkelen. Zo leren studenten wat ze met praktijkgericht 

onderzoek kunnen bereiken.”  

OUD NIEUW verbouwing aandacht en begeleiding nodig blijft om 

structurele gedragsverandering teweeg te brengen. 

Ook bleek uit de interviews dat het dynamisch 

werken niet voor alle functies of werkzaamheden 

even geschikt is.

Gezond binnenklimaat 

Het is algemeen bekend dat het binnenmilieu  licht, 

geluid, temperatuur, lucht, privacy en uitzicht  in 

gebouwen zoals woningen, scholen en kantoren de 

gezondheid van de gebruikers beïnvloedt. Een slecht 

binnenmilieu leidt tot discomfort, verminderde 

alertheid, vermindering van de prestaties van 

gebruikers en veroorzaakt zelfs ziekteverzuim als 

gevolg van gezondheidsklachten. Dergelijke 

gebouwgerelateerde gezondheidsklachten staan 

bekend onder de naam Sick Building Syndrome. Een 

kenmerk van de symptomen, zoals keelpijn of droge 

hoest, is dat ze meestal snel verdwijnen nadat 

medewerkers het ‘probleemgebouw’ verlaten. 

Klachten over het binnenmilieu bij Menzis in 

Enschede en Wageningen waren mede de 

aanleiding voor dit deel van het onderzoek. 

Om de kwaliteit en de perceptie van het binnenmilieu 

te kunnen meten heeft het lectoraat Facility 

Management (FM) van de Hanzehogeschool 

Groningen de Indoor Comfort Index (ICI) ontwikkeld 

(zie voor meer informatie bijlage op pagina 20). 

Hiermee kan op betrouwbare wijze het 

gebruikerscomfort in kantoorgebouwen worden 

gemeten en zo kan bepaald worden of er sprake is 

van gebouwgerelateerde gezondheidsklachten. 

Metingen worden gerelateerd aan bestaande normen 

zoals opgenomen in de NEN 8021.

Figuur 10 - Transformatie van huiskamers voor ontspanning 

en sociale interactie in Enschede.
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12A 12B

Klaske Veth

Klaske Veth is lector Duurzaam HRM aan de 

Hanzehogeschool in Groningen. Tijdens haar 

loopbaan is zij gepromoveerd aan de Radboud 

Universiteit in Nijmegen op het 

thema Healthy Ageing@Work. Klaske Veth richt 

zich binnen haar lectoraat op de 

onderzoekslijnen Well-being@Work (W@W, 

(Zelf)Leiderschap en Inclusie. 

“Onderzoek doen is meebewegen op een golf. 

De kracht van dit onderzoek is wel geweest dat 

we hebben laten zien dat we kunnen 

meebewegen met de opdrachtgever. Menzis is 

een grote organisatie met veel verscheidenheid. 

Daar hebben we met dit onderzoek wel in mee 

kunnen gaan. En we hebben er wel degelijk iets 

van geleerd: al voordat de grote, wereldwijde 

onderzoeken in het nieuws kwamen wisten wij 

het al: te open werkomgevingen zijn eigenlijk 

helemaal niet goed voor de productiviteit en de 

gezondheid op individueel niveau. Het zou mooi 

zijn als we daar nog eens verder 

vervolgonderzoek naar zouden kunnen doen.” 

Figuur 11 - Transformatie  

vergaderruimtes.

Figuur 12 - Transformatie van de 

boardroom in Wageningen.

Figuur 13 - Ontmoettings plekken 

- echter niet geschikt  

als teamplek.

11A 11B 11C 11D

13C13A 13B

OUD NIEUW

OUD NIEUW
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De ICI is ingezet bij Menzis om (onder andere) te 

onderzoeken of er sprake was van gebouw

gerelateerde gezondheidsklachten. Dit naar 

aanleiding van klachten over het binnenmilieu. Doel 

van het onderzoek was  in bredere zin  om vast te 

stellen in hoeverre de gewenste verbetering van het 

binnenmilieu daadwerkelijk werd gerealiseerd. 

Echter, het onderzoeksteam is niet betrokken 

geweest bij de interventies die zijn toegepast om te 

komen tot verbeteringen ten aanzien van het 

binnenmilieu. Er heeft geen onderzoek plaats 

gevonden welke interventies van invloed zijn 

geweest op mogelijke afname gebouwgerelateerde 

gezondheidsklachten in relatie tot het binnenmilieu. 

In grafiek 4 staat het totaaloverzicht van de 

gebouwgerelateerde gezondheidsklachten van de 

voormeting (2016) en de nameting (2019) en in 

welke mate elke klacht is afgenomen, gelijk 

gebleven of toegenomen is na de renovatie 

(uitgedrukt in percentages in de cirkels). Dit voor de 

locaties Enschede en Wageningen. In totaal hebben 

344 respondenten deelgenomen aan het 

onderzoek. 

De belangrijkste klachten waren oogirritaties, 

vermoeidheid en hoofdpijn. Onderzocht is of deze 

van het personaliseren van de werkomgeving en de grote 

ruimtelijke openheid. Teams missen hierdoor een vaste, 

herkenbare en afgebakende plek, waar alle werknemers 

van een team terecht kunnen en elkaar dagelijks 

ontmoeten. (Zie figuur 13 op pagina’s 10 en 11).

De “huiskamers” in Wageningen zijn op strategisch 

betere plekken gesitueerd dan in Enschede, wat ook 

te maken heeft met de verschillen in 

gebouwkenmerken. Het gevolg is, dat de 

huiskamers in Wageningen een betere visuele en 

auditieve afscherming bieden, wat een vrijere 

sociale interactie toestaat. Mensen hoeven zich dus 

niet in te houden bij het socializen, omdat zij 

wellicht bang zouden zijn om andere collega’s in 

het nabije werkgebied te storen.

Uit het action research bleek ten slotte dat mensen 

het wel degelijk heel belangrijk vinden om elkaar 

fysiek te blijven zien. “Ook al kun je prima 

thuiswerken, je hebt elkaar wel nodig, voor contacten 

tussendoor, maar ook voor de fun in het werk.” Deze 

uitspraak illustreert dat sociale verbondenheid met 

collega’s verder gaat dan functionele 

samenwerkingsrelaties. Faciliteiten voor informele 

sociale interactie zijn dan ook belangrijk, naast 

faciliteiten voor samenwerken en vergaderen. 

Het contact is  
veel makkelijker.

De samenwerkplek 
is ideaal.

“

“

klachten overgaan als de ruimte wordt verlaten. Dit kan 

duiden op Sick Building Syndrome. Met betrekking tot 

oogirritatie  geeft 62% van de respondenten aan dat 

deze klacht overgaat als de ruimte wordt verlaten. 58% 

van de respondenten geeft dit aan bij vermoeidheid en 

53% bij hoofdpijn. Opvallend was dat in Wageningen 

vooral concentratieproblemen (+14%), duizeligheid 

(+9%), vermoeidheid (+8%) en oververhitting (+8%) 

beduidend meer voorkwamen dan in Enschede. 

Samenwerking en teamgevoel 

Op het gebied van samenwerking laten de 

onderzoeksresultaten een gemengd beeld zien. Terwijl 

de samenwerking met mensen van andere afdelingen 

en tussen teams positiever beoordeeld wordt, blijft de 

ervaring van de samenwerking binnen het eigen team 

onveranderd. De verbetering van de samenwerking met 

andere teams lijkt gestimuleerd te worden door meer 

uitnodigende centrale ontmoetingsplekken, een grotere 

diversiteit aan inspirerende en aantrekkelijke 

vergaderruimtes en de verbeterde ICTmiddelen om 

gemakkelijk op afstand te overleggen. (Zie figuren 11 

en 12 op pagina’s 10 en 11).

De uitblijvende verbetering van de samenwerking 

binnen teams lijkt voort te komen uit het (moeten) 

loslaten van de vaste werkplekken, het ontmoedigen 

Grafiek 4 - Vergelijking voor- en nameting gebouw-gerelateerde gezondheidsklachten binnenmilieu.   

Grafiek 5 - Responsverdeling in Enschede op: “Mijn werkomgeving stimuleert en ondersteunt de samenwerking.” Het gemiddelde steeg 

significant van 4 naar 4.6 (p=.001).

Figuur 14 - Huiskamer in Wageningen.
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Privacy en concentratie

Een belangrijk aandachtspunt in het onderzoek 

was privacy, een van de grootste zorgen van 

medewerkers in de aanloop naar het project. De 

discussie rondom privacy kwam vaak terug. Het 

effectonderzoek liet zien dat de nieuwe omgeving, in 

de perceptie van medewerkers, onvoldoende plek 

voor privacy, concentratie, stilte, rust en vertrouwelijke 

gesprekken biedt. Dit was vooral in Enschede het 

geval, waar een groter deel van de medewerkers 

werk verricht waarbij concentratie en 

vertrouwelijkheid een grote rol spelen. Overall bleef 

de beleving van privacy onveranderd ten opzichte 

van de oude werkomgeving; dit verbeterde niet, maar 

verslechterde ook niet. Het voeren van vertrouwelijke 

gesprekken bleek het minst goed gefaciliteerd te 

worden door het nieuwe ontwerp. 

Ook de transformatie van gesloten werkkamers naar 

een open kantoortuin  met als gevolg een hogere 

mate van visuele en auditieve afleiding, c.q. 

blootstelling  kwam als aandachtspunt uit het 

onderzoek. De werkplekken en voorzieningen voor 

stilte en rust bleken in de praktijk ontoereikend, ook 

in aantallen, wat een disbalans laat zien tussen 

vraag (de behoeftes van werknemers) en aanbod 

(de faciliteiten), met name in Enschede. Het action 

research legde bovendien bloot hoezeer de 

gebruikservaring soms kan worden beïnvloed door 

ogenschijnlijke ontwerpdetails. Rondom sommige 

éénpersoonsstiltewerkplekken in Enschede waren 

geperforeerde wanden aangebracht, bedoeld om 

de akoestiek te optimaliseren. Het patroon van deze 

gaatjes had echter een visueel belastend effect, 

Eigen regie

De grotere diversiteit aan werk en zittypologieën in 

de nieuwe werkomgeving geeft meer keuzevrijheid en 

voldoet hierdoor ook beter aan de verschillende 

behoeftes van de individuele medewerkers. Over de 

manier waarop deze keuzevrijheid wordt gebruikt, 

zijn de onderzoeksresultaten echter niet eenduidig. 

Ruim de helft van de respondenten gaf aan altijd op 

dezelfde plek te gaan zitten indien mogelijk, wat 

Willem Fust

Willem Fust is docentonderzoeker bij het 

Kenniscentrum NoorderRuimte en eigenaar van 

Vital WorkSpace en doet onder meer onderzoek 

naar het effect van het binnenmilieu op de mens.

 

“Gelukkig beseffen steeds meer organisaties dat 

een gezonde werkomgeving bijdraagt aan een 

vitale organisatie en dat het binnenmilieu hierin 

een belangrijke rol speelt. Ook Menzis wilde dit 

laten onderzoeken. Samen met docent- en 

studentonderzoekers hebben wij onderzoek gedaan naar de gezondheid van kantoorgebruikers in relatie tot het 

binnenmilieu. De integraliteit van dit onderzoek spreekt mij erg aan. Want, helaas wordt de ervaring en beleving van 

kantoorgebruikers vaak nog onvoldoende meegenomen in het advies voor een nieuwe en gezonde werkomgeving. Bij 

Menzis stond de kantoorgebruiker juist voorop. Er is onderzocht hoe de kantoorgebruikers het binnenmilieu beleefden 

en wat het effect hiervan was op de gezondheid. Dit maakte onze manier van onderzoek doen uniek”. 

Grafiek 6 - Responsverdeling in Enschede op de vraag: “Mijn werkomgeving biedt voldoende privacy.” Het gemiddelde viel significant 

van 4.4 naar 3.0 (p=.001).

waardoor sommige werknemers werden afgeleid of 

na een tijd zelfs hoofdpijn kregen. Het gevolg was dat 

werknemers deze werplekken niet of te weinig 

gebruikten, wat uiteraard jammer is gezien de 

behoefte aan stiltewerkplekken. 

Verder bleken afspraken en gedragsregels, bedoeld 

om te voorkomen dat men elkaar stoort in een open 

werkomgeving, in de praktijk vaak een persoonlijke of 

teamgerelateerde invulling te krijgen. Dit bleek voor 

menig medewerker een uitdaging, aangezien het 

elkaar aanspreken op gedrag (nog) niet voldoende 

geïntegreerd was in de werkcultuur. De resultaten op 

het gebied van privacy zouden dan ook kunnen 

wijzen op een potentiële belemmering om effectief te 

kunnen werken, vooral als het gaat om mensen met 

een sterke behoefte aan privacy of om medewerkers 

die een groot deel van hun werktijd besteden aan 

focuswerk. 

Het teamgevoel is 
er niet beter op 
geworden.

Het is rumoeriger 
geworden, je kunt 
minder rustig werken.

Waar zijn  
de anderen?

“

“

“

voortborduurt op de situatie in de oude werkomgeving waar de 

meeste medewerkers een vaste werkplek hadden. Toch gaf alsnog 

70% aan toch ook (in ieder geval enigszins) activiteitengebaseerd 

te werken en dus van werkplek te wisselen als zij overgaan naar 

een andere werktaak. 

OUD NIEUW
Figuur 16 - Transformatie in Enschede van 

gesloten kamers naar open werkvloer.

Figuur 17 - Werkkamer met glazen pui.

Figuur 15 - Eenpersoonswerkkamer, concentratie werkplekken, een “treinzitje” en een zit-niche.
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Vaker wisselen van werkplek bleek samen te hangen 

met het gevoel minder efficiënt te zijn, waarschijnlijk 

omdat het verplaatsen niet als productieve werktijd 

werd beschouwd. Verder kwam naar voren dat niet 

alle werkplekken even geschikt zijn of goed in 

balans zijn om aan de behoeftes van specifieke 

afdelingen te voldoen. Illustratief is dat enkele 

werknemers een poging deden om éénpersoons

kamers, bedoeld voor kortdurend concentratiewerk, 

te gebruiken als vaste stiltewerkplek. Dit resulteerde 

echter juist in een óngezonde werksituatie in verband 

met inadequaat daglicht en inadequate temperatuur 

en ventilatie. 

In het action research kwam naar voren dat het 

kunnen wisselen van werkplek niet voor iedereen 

evenveel toevoegt, afhankelijk van functie en manier 

van werken. Daardoor werd de implementatie van het 

flexibele werkplekconcept door een deel van de 

medewerkers als “geforceerd” ervaren. 

Verder bleek dat mensen een hogere mate aan 

autonomie en groeimogelijkheden ervoeren en beter 

in staat waren om hun werk zelf vorm te geven of 

beslissingen te nemen. Deze resultaten zouden deels 

met de nieuwe werkomgeving te maken kunnen 

hebben. Vermoedelijk spelen echter diverse 

interventies gericht op cultuurverandering, die 

gelijktijdig met de vernieuwing van de werkomgeving 

werden ingezet, een grotere rol bij het versterken van 

autonomie. Gesteld zou kunnen worden, dat de 

nieuwe werkomgeving een bijdrage heeft geleverd 

aan de cultuurverandering.

Bedrijfsidentiteit  

De nieuwe werkomgeving bleek een veel betere 

reflectie te zijn van de bedrijfsidentiteit van Menzis 

en ook veel beter te passen bij het imago van 

Menzis. Dat vond 54% van de respondenten ten 

middel om de huidige én toekomstige 

medewerkers aan de organisatie te binden en de 

basis te vormen voor een gezonde, vitale en 

progressieve (“futurefit”) organisatiecultuur.  

REFLECTIES EN PERSPECTIEVEN

Ter afsluiting volgt hieronder een korte reflectie op 

de onderzoeksresultaten vanuit de huidige 

(bijzondere) coronacontext. Wat zijn de 

belangrijkste lessons learned op basis van vier 

jaar onderzoek bij Menzis? Wat zijn we wijzer 

geworden over de impact van een nieuwe 

werkomgeving op mens en organisatie? En hoe 

kan dit onderzoek een vervolg krijgen? Welke 

nieuwe vraagstukken en kansen ontstaan er door 

de coronapandemie?

Impact van een nieuwe werkomgeving

Als geheel laten de onderzoeksresultaten duidelijk 

zien dat een ambitieuze vernieuwing van de 

werkomgeving niet alleen resulteert in een zichtbare 

metamorfose, maar ook aantoonbaar kan bijdragen 

aan belangrijke, positieve veranderingen in gedrag 

opzichte van 14% in de oude situatie (zie grafiek 7). 

Medewerkers bleken bovendien (significant) trotser te 

zijn op hun nieuwe werkomgeving en deze 

inspirerender te vinden dan de oude werkomgeving 

(zie grafiek 8). Het verbeteren van de bedrijfsidentiteit 

door de nieuwe werkomgeving is dan ook zeker 

geslaagd, een aspect dat breed en sterk leeft binnen 

de organisatie. Het laat bovendien zien dat het gelukt 

is om de werkomgeving te transformeren in een 

Ik hoor iedereen 
zeggen: het is heel 
mooi!

Maar ik hoor niemand zeggen: 
het werkt heel goed!

Mensen komen 
vroeg en kiezen 
altijd dezelfde plek.

“

“

“

en beleving. Voor Menzis werd hiermee het bewijs 

geleverd dat de doelen van het project over het 

geheel genomen grotendeels werden verwezenlijkt. 

Daarbij kwamen ook duidelijke verschillen aan het 

licht: het ene doel of thema blijkt veel weerbarstiger 

dan het andere. 

Grafiek 7 - Responsverdeling in Enschede op de vraag: “Mijn werkomgeving straalt de missie en visie van mijn organisatie uit.” Het 

gemiddelde steeg significant van 3.3 naar 4.7 (p=.001).

Grafiek 8 - Significante verschillen in gemiddelde scores tussen de voor- en nameting in Enschede op drie vragen binnen de confort-

scale van de online vragenlijst.

Paul Stevens over de impact van corona op 

het werken bij Menzis

Paul Stevens is manager HRM bij Menzis. “Door de 

coronacrisis werkt vrijwel de gehele organisatie thuis. 

Zelfs waar gedacht werd dat dat nooit zou kunnen, 

bijvoorbeeld het callcenter, gaat dat eigenlijk prima. De 

kwaliteit blijft op peil!” Stevens zegt te merken dat 

mensen het thuiswerken erg waarderen. Hij geeft aan 

dat er na de coronacrisis ruimte zal blijven om enkele 

dagen per week thuis te werken. Dat leidt tot minder en 

ander gebruik van de werkomgeving op kantoor en die 

zal daar op aangepast worden. “Het kantoor zal een 

nieuwe functie krijgen, een plaats voor ontmoeting en 

inspiratie. Op kantoor ga je minder op je computer 

werken en meer ontmoeten.” 

Stevens beschouwt verbinding als een belangrijk 

aandachtspunt bij het thuiswerken: “Hoe houd je 

verbinding tussen de medewerkers en hoe houd je de 

leefkracht op peil? Het is lastig om, als je thuiswerkt, de 

balans te houden tussen werk en privé. Voor je het 

weet, zit je de hele dag achter je computer. En dat kan 

niet de bedoeling zijn.”



18 19

Smart WorkPlace | Whitepaper

Mark Mobach over nieuw onderzoek naar aanleiding van corona

Mark Mobach is lector Facility Management bij de Hanzehogeschool Groningen. Hij 

signaleert dat door de coronacrisis het gebruik van kantoorgebouwen flink ter discussie 

is komen te staan. Immers, veel mensen werken thuis en dat wordt nu ook veel meer 

geaccepteerd. “Hybride vormen van werken, waarbij twee mensen in een 

vergaderruimte zitten en drie mensen inbellen, is nu heel normaal. Dat was een jaar 

geleden nog bijna ondenkbaar. Als je dit goed organiseert, ook qua ICT, dan faciliteer je 

je werknemers optimaal. Op het werk zijn nog steeds mogelijkheden om elkaar te 

ontmoeten, om concentratiewerkplekken te gebruiken, maar er zijn ook legio 

mogelijkheden om thuis of in de trein te werken.”  

Een potentieel gevaar ziet Mobach hier wel in: “We moeten er wel voor zorgen dat je 

als werknemer niet onthecht raakt. Daar moeten we veel onderzoek naar doen. Hoe 

houd je je werknemers aan je verbonden? Al tientallen, misschien wel honderden, jaren 

werken we samen in een kantoor. Door COVID19 komt daar nu heel snel verandering in. 

Welke mengvorm tussen thuiswerken en op kantoor werken is nu eigenlijk ideaal? Hoe 

kun je medewerkers faciliteren, bijvoorbeeld met kantoormeubilair thuis? Daar wil ik 

graag verder onderzoek naar doen, om zo data en kennis te verzamelen over het 

optimaal gebruik van ruimte.”

Het meest evident is de verbetering van de ‘look 

and feel’. Dit project laat duidelijk zien dat een 

modernisering van de werkomgeving, mits 

zorgvuldig afgestemd op de identiteit van de 

organisatie, vrijwel unaniem positief wordt 

gewaardeerd en daadwerkelijk kan bijdragen aan 

tevredenheid en trots van medewerkers. Zo’n 

metamorfose draagt ongetwijfeld ook positief bij 

aan de indruk die bezoekers krijgen van de 

organisatie.

Ten aanzien van vitaliteit (leefkracht) toont het 

onderzoek aan dat een nieuwe werkomgeving 

daadwerkelijk kan bijdragen aan gezondere denk 

en gedragspatronen op het werk. De resultaten 

bevestigen echter ook het groeiende inzicht dat 

structurele gedragsverandering om veel meer vraagt 

dan het louter faciliteren van gewenst gedrag. In 

combinatie daarmee moet ook aandacht worden 

besteed aan bewustwording, stimulering en 

coaching en om een daarbij passende 

cultuurverandering. Menzis is een organisatie die 

hier veel aandacht aan besteedt, zowel gericht op 

het bevorderen van leefkracht als op de versterking 

van eigen regie. De onderzoeksresultaten laten 

goed zien hoe een vernieuwde werkomgeving 

dergelijke gedrags en 

cultuurveranderingsprogramma’s effectief kan 

ondersteunen. 

Op het gebied van samenwerking laat dit 

onderzoek zien hoezeer sociale interacties en 

relaties worden beïnvloed door de werkomgeving. 

Daarbij valt op, dat met het versterken van de 

samenwerking tussen teams en afdelingen (een 

expliciet doel van Menzis), de verbondenheid 

binnen teams juist zwakker kan worden. Dit 

onderstreept het belang van het maken van 

specifieke keuzes bij het bepalen van projectdoelen 

(dus niet ‘de samenwerking verbeteren’, maar 

gericht inzetten op verbetering van specifieke 

samenwerkingsrelaties).

Het meest lastige domein om verbetering te 

realiseren met een nieuwe werkomgeving blijkt het 

meest basale: de functionele en fysieke 

randvoorwaarden om je werk optimaal te kunnen 

uitvoeren. Net als in vele andere projecten en net als 

in de oude situatie bij Menzis, ervaren mensen 

Een interessante aanvulling op de methoden die in dit 

project zijn toegepast, zou zijn het objectief registreren 

van (veranderingen in) gedragspatronen, 

bijvoorbeeld door middel van wearables en sensoren 

in de werkomgeving. Verder zou de action research 

uitgebreid kunnen worden, zodat meer inzicht ontstaat 

in de sociaalpsychologische dynamiek van het 

veranderproces dat de medewerkers doorlopen.

Dit langjarige project heeft ook geleerd hoezeer 

organisaties en omstandigheden in de loop van de tijd 

kunnen veranderen. De coronapandemie is hier een 

extreem voorbeeld van; deze zette een streep door 

een deel van de geplande nametingen en heeft 

bovendien op de korte én lange termijn veel impact 

op het gebruik van de werkomgeving. Dit speelt zeker 

ook bij Menzis en het roept nieuwe onderzoeksvragen 

op; zie de kaderteksten met inzichten van Paul Stevens 

en Mark Mobach. 

Ook los van veranderingen ten gevolge van de 

coronapandemie is het voor organisaties belangrijk 

om hun werkomgeving continu te blijven aanpassen 

aan veranderende gedragspatronen en behoeften met 

betrekking tot de werkomgeving. Het verdient daarom 

aanbeveling voor organisaties om met periodiek 

onderzoek (dus ook los van een project) deze 

ontwikkelingen te monitoren en op basis daarvan de 

werkomgeving steeds te evalueren en aan te passen. regelmatig knelpunten op het gebied van privacy en 

concentratie, die voor een deel ook te maken hebben 

met gedrag. Ook het binnenmilieu komt naar voren als 

een hardnekkige ‘dissatisfier’. Hoewel er op dit vlak 

aantoonbaar het nodige is verbeterd, blijft de beleving 

ervan op zijn best neutraal. De onderzoekresultaten 

laten daarmee zien hoe divers de behoeften binnen 

één organisatie kunnen zijn. Dit maakt duidelijk hoe 

belangrijk het is om binnen de werkomgeving 

maatwerk en individuele keuzevrijheid te bieden. 

Perspectieven voor praktijkonderzoek 

Dit project demonstreert hoe een breed opgezet, 

langjarig onderzoek een schat aan data oplevert in 

de vorm van een rijke casestudy. Hierdoor kunnen 

uiteindelijk op overtuigende wijze verbanden worden 

gelegd tussen interventies in de werkomgeving en 

effecten op gedrag, gezondheid en beleving. Dit is 

zeer waardevol gebleken voor het evalueren en 

‘onderweg’ bijsturen van het werkomgevingsproject 

van Menzis. Bovendien draagt het bij aan generieke 

kennisontwikkeling over de impact van nieuwe 

werkomgevingen, waar ook andere organisaties hun 

voordeel mee kunnen doen. Met als belangrijke 

kanttekening, dat iedere organisatie uniek is en zijn 

eigen proces van visievorming, planontwikkeling, 

implementatie en organisatie en gedragsverandering 

zal moeten doorlopen.

Over de wijze waarop een werkomgeving de fysieke, 

mentale en sociale vitaliteit kan bevorderen, valt met 

praktijkonderzoek nog veel meer kennis te ontwikke

len, die een belangrijke bijdrage kan leveren aan 

 evidencebased design. Casestudies zoals deze, 

rondom projecten met ambitieuze, uitgesproken doel

stellingen en/of gerichte interventies, kunnen veel bij

dragen aan evidencebased design. Een brede  

benadering vanuit verschillende disciplines (interieur

architectuur, (omgevings)psychologie, human resour

ces, facility management), met een combinatie van 

verschillende onderzoeksmethodes, verdient daarbij 

aanbeveling. De diversiteit aan perspectieven zorgt 

voor waardevolle aanvullingen en kruisbestuiving. 

Anicee Bauer

Anicee Bauer is werkzaam als zelfstandig 

omgevings psycholoog, onderzoeker, workshop 

facilitator en trainer. Zij is gecertificeerd in Design 

Thinking Facilitation en evidence-based design en 

heeft zich daarbij gespeciali seerd in Biophilic 

Design. Haar missie is om het natuur bewustzijn van 

mensen te vergroten – aan de ene kant door 

architecten te stimuleren om mét en vóór de natuur 

te ontwerpen en aan de andere kant door 

individuen, bedrijven en scholen te helpen om 

duurzame ambities ook te verankeren in hun 

identiteit, cultuur, waardes en gedrag.  

“Ik ervaar het als heel krachtig om door data-

onderzoek overtuigend aan te kunnen tonen, wat 

er in een fysieke omgeving nog verbeterd kan 

worden en waarom. Het vertrouwen dat ik daarbij 

van mensen krijg (vooral in de interviews) ontroert 

mij elke keer weer en creëert bij mij een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel om als stem op te 

treden van de mensen, die zich nog niet helemaal 

gehoord voelen. Onderzoek is dus in mijn ogen 

een heel mooi middel om mensen binnen een 

bedrijf met elkaar in gesprek te laten gaan, want 

hoe leuk ik interieurdesign ook vind: uiteindelijk 

heeft het organisatorisch beleid en de werkcultuur 

meer invloed op ons werkgeluk dan de fysieke 

omgeving. En COVID-19 geeft ons nu wellicht de 

kans om onze aandacht vooral daarop te richten.”

Het past echt wel 
veel beter bij ons!

“

Colofon
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ONDERZOEK KWALITEIT VAN DE WERKOMGEVING

Het onderzoek naar de kwaliteit van de werkomgeving werd 

opgezet en uitgevoerd door omgevingpsycholoog Anicee 

Bauer. Het onderzoek is holistisch van aard en bestaat uit 

twee delen: het vaststellen van de objectieve kwaliteit van de 

werkomgeving aan de hand van de D/Science Interior 

Quality Index (DIQI) en het meten van de subjectieve 

ervaring van de gebruikers door middel van een online 

vragenlijst en diepteinterviews. 

Een uitgebreidere omschrijving en verantwoording van 

bovenstaande onderzoeksmethode is in 2020 gepubliceerd 

in een case study in het Journal of Corporate Real Estate 

(Bauer, A.C., 2020. Pride and productivity – introducing and 

testing the Healing Offices® design concept, Journal of 

Corporate Real Estate, Vol. 22, No. 4, pp 313-340, https://

doi.org/10.1108/JCRE-02-2019-0012 Download as .RIS)

Objectieve Kwaliteit van de Werkomgeving

Om de effecten van het nieuwe ontwerp te kunnen meten, is 

eerst inzichtelijk gemaakt, in hoeverre de fysieke 

werkomgeving überhaupt was veranderd ten opzichte van de 

oude situatie. Hiervoor werd de D/

Science Interior Quality Index (DIQI) gebruikt: een 

evaluatiemethode, die de kwaliteit van de werkomgeving op 

een objectieve manier vaststelt. Oorspronkelijk ontwikkeld 

voor het Healing Offices® concept van design studio D/

DOCK, onderscheidt de index 10 ontwerpkwaliteiten, die een 

wetenschappelijk aangetoond positief effect hebben op de 

gezondheid en het geluk van werknemers. De DIQI volgt 

hierbij de evidencebased design methodiek, die tracht 

“design beslissingen over de gebouwde omgeving te baseren 

op betrouwbaar onderzoek met als doel het best mogelijke 

resultaat te bereiken” (Center for Health Design). De index 

kent maximaal 10 punten toe aan elke ontwerpkwaliteit, te 

weten: (1) mogelijkheden om gezond te eten, (2) 

mogelijkheden voor beweging, (3) mogelijkheden voor 

ontspanning, (4) de integratie van natuur, (5) (dag)licht, (6) 

een gevoel van ownership en controle over de 

werkomgeving, (7) diversiteit, (8) verbondenheid, (9) 

duurzaamheid en (10) een gezond binnenklimaat. Een 

dergelijk profiel stelt de stakeholders vervolgens in staat om 

gefundeerde financiële beslissingen en ontwerpkeuzes te 

maken door vóór de designfase ambities te creëren (b.v. 

productiviteit verhogen of ziekteverzuim verlagen) en daarbij 

de juiste designdrivers als strategie te kiezen die bijdragen 

aan het bereiken van de doelstellingen. Zo verandert de 

renovatie van een kantoor uiteindelijk vanuit een kostenpost in 

een waardevolle investering voor mens en gebouw. In de 

ideale wereld is de toepassing van deze onderzoeksmethode 

trouwens een integraal proces dat wordt gecombineerd met 

organisatorische veranderingen en de ontwikkeling van de 

werkcultuur. 

Subjectieve Beleving van Medewerkers  

Het nieuwe ontwerp zou naar verwachting uiteraard positieve 

effecten hebben op de beleving, de vitaliteit en het gedrag 

van werknemers. Deze subjectieve waarneming is gemeten 

door middel van een uitgebreide online vragenlijst, die 

vooral betrekking heeft op de zogenaamde “zachte 

factoren”, te weten: comfort, gezondheid en gezond 

gedrag, werkgeluk, productiviteit, samenwerking en het 

saamhorigheidsgevoel. Om ook een indicatie te krijgen van 

nietgebouwgerelateerde invloeden, waren tevens vragen 

over de werkcultuur, arbeidsomstandigheden en werkeisen 

(job resources and demands) opgenomen in de vragenlijst. 

Daarnaast werden er eenopeen diepteinterviews 

afgenomen met medewerkers van zoveel mogelijk 

verschillende afdelingen. Door deze interviews konden de 

resultaten van de vragenlijst als ook de opgedane 

observaties in de werkomgeving beter in de context van de 

werkcultuur geplaatst worden.   

ONDERZOEK BINNENMILIEU    

Om de kwaliteit en de perceptie van het binnenmilieu te 

kunnen meten is door het lectoraat Facility Management 

(FM) van de Hanzehogeschool Groningen de Indoor 

Comfort Index (ICI) ontwikkeld. Met dit innovatieve 

meetinstrument is het mogelijk om op betrouwbare wijze het 

gebruikerscomfort in kantoorgebouwen te meten en te 

bepalen of er sprake is van gebouw gerelateerde 

gezondheidsklachten (Sick Building Syndrome). Het doel 

van de ICI is om inzichtelijk te maken hoe medewerkers het 

binnenklimaat op een bepaald moment beleven en inzicht 

te geven in de verschillen en overeenkomsten tussen de 

werkelijke en gepercipieerde situaties. Met de ICI wordt de 

kwaliteit en de beleving van het comfort in 

kantoorgebouwen onderzocht. Metingen worden 

gerelateerd aan bestaande normen zoals zijn opgenomen 

in de NEN 8021. Met de resultaten krijgen organisaties een 

gedetailleerd beeld van het werkelijke binnenklimaat en van 

het binnenklimaat zoals dat door medewerkers wordt 

gepercipieerd.  

 

De ICI bestaat uit drie delen, waarbij ten eerste algemene 

kenmerken van de persoon en de werkplek geregistreerd 

worden (b.v. leeftijd, functie, nummer werkruimte, tijdstip). 

Ten tweede worden op elke individuele werkplek de directe 

parameters van het binnenmilieu als lichtintensiteit, 

geluidsniveau, temperatuur, luchtkwaliteit, mate van privacy 

en kwaliteit van uitzicht gemeten. En ten derde wordt de 

subjectieve beleving van gebruikers geregistreerd. 

Medewerkers worden op zijn of haar werkplek 

ondervraagd door middel van een digitale vragenlijst om 

het voorkomen van klachten inzichtelijk te maken, die 

vermoedelijk veroorzaakt zijn door het binnenmilieu. De 

volgende mogelijke klachten zijn daarbij geïnventariseerd: 

hoofdpijn, oogirritatie, irritatie van de neus, irritatie van de 

keel, droge hoest, droge huid, jeukende huid, duizeligheid, 

misselijkheid, concentratieproblemen en 

vermoeidheid. Bovendien wordt er in het 

belevingsonderzoek gekeken naar welke mogelijke 

afhankelijke factoren zoals algemene tevredenheid, 

ruimtebeleving, behoefte aan samenwerking, 

temperatuurbeleving, luchtbeleving, akoestisch comfort etc. 

van invloed zijn op deze klachten. Door de drie delen aan 

elkaar te relateren ontstaat er inzicht in welke onafhankelijke 

objectieve factoren zoals licht, geluid, temperatuur, lucht, 

privacy en uitzicht van invloed zijn op de subjectieve beleving 

van het binnenmilieu en de klachten van medewerkers. 

Een uitgebreidere omschrijving en verantwoording van 

bovenstaande onderzoeksmethode is te vinden in de 

volgende research papers: 

Brink, H. W., & Mobach, M. P. (2016). Quality and 

satisfaction of thermal comfort in Dutch offices. In S. Balslev 

Nielsen, & P. A. Jensen (Eds.), Research Papers: 15th EuroFM 

Research Symposium (pp. 162-171). EuroFM: European 

Facility Management Network. https://core.ac.uk/

download/pdf/43258259.pdf#page=163

Fust, W., Brink, H. W., & Mobach, M. P. (2020). Tool 

development and application for vital workspace: a Dutch 

example of facility management valorisation. In T. Jylhä (Ed.), 

Companion Proceedings of EFMIC 2020 (pp. 68-76). 

EuroFM: European Facility Management Network. https://

eurofm.org/wp-content/uploads/2020/09/Fust_etal_

EFMIC2020.pdf

ACTION RESEARCH

In het kader van het action research hebben medewerkers van 

Menzis zelf, als een soort ambassadeurs, collega’s bevraagd 

over de nieuwe werkomgeving. Dat ging over allerlei 

verschillende thema’s, zoals samenwerking, thuiswerken en de 

mate waarin mensen regelmatig van werkplek wisselen. Een 

onderdeel van de aanpak was de appreciative inquiry, het 

“waarderend onderzoek”, een methode waarbij aan 

medewerkers werd gevraagd hoe hun ideale werkomgeving 

eruit zou zien en onder welke condities een werkdag een 

goede werkdag is. Het onderzoek liep door tijdens de gehele 

onderzoeksperiode, waardoor ook een beeld werd gevormd 

van het verloop van het veranderproces van oude naar 

nieuwe werkomgeving. 

Bij het action research zijn vooral mensen betrokken die 

interesse hadden in de nieuwe kantooromgeving. Dat is een 

bewuste keuze geweest, want de mensen die graag wilden 

deelnemen, durfden ook kritisch te zijn. En aangezien action 

research als doel heeft concrete actie boven tafel te krijgen 

(vandaar de naam), zou Menzis dan met de resultaten weer 

zijn voordeel kunnen doen. De betrokken medewerkers van 

Menzis werden vanuit de Hanzehogeschool voorbereid en 

begeleid door een onderzoeker met specifieke expertise op 

het gebied van action research.

BIJLAGE: ONDERZOEKSMETHODEN


