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Voorwoord

Het Center for People and Buildings (CfPB) is continu bezig met het maken en delen van
kennis over de relatie tussen gebouwen en mensen, toegespitst op de werkende mens.
Centrale thema’s zijn a) het bestuderen van trends en ontwikkelingen; b) het verzamelen en
overdragen van kennis over de best mogelijke huisvesting voor organisaties en hun
medewerkers; c) kennisontwikkeling over besluitvormings- en implementatieprocessen; en
d) het opzetten van databases ter ondersteuning van datacollectie voor generieke kennis- en
theorievorming en het ontwikkelen van instrumenten voor projectspecifieke besluitvorming
en implementatie van (her)huisvestingsprocessen.
Deze working paper presenteert een besluitvormingsondersteunend procesmodel voor
organisatiegericht huisvesten. We maakten dit model omdat we ervan overtuigd zijn dat het
zorgvuldig afstemmen van de inhoudelijke en procesmatige keuzes in een aantal stappen tot
betere organisatiegerichte huisvesting leidt en het expliciet(er) maken van keuzes leidt tot
een soepel(er) proces.
In het model wordt een groot aantal inhoudelijke aspecten van (her)huisvestingsprojecten
ten opzichte van elkaar gepositioneerd. De paper laat zien hoe de verschillende stappen - van
aanleiding tot informatieverzameling, intenties vastleggen, conceptuele keuzes maken en
keuzes uitwerken - concreet kunnen worden ingevuld en geïmplementeerd, ter
voorbereiding van de uitvoering en ingebruikname van een organisatiegerichte huisvesting.
Tevens worden hieraan gerelateerde proceskeuzes en ondersteunende tools besproken. Het
geheel wordt geïllustreerd met aansprekende uitspraken van betrokkenen bij
(her)huisvestingsprocessen en kaders met praktijkvoorbeelden. Met dit alles beoogt de
workingpaper bouwstenen aan te dragen voor de best mogelijke huisvesting en het proces er
naar toe met een meer ‘evidence based’ vertaalslag ‘van organisatie naar huisvesting’.
Het Center for People and Buildings wil de inzichten uit deze paper graag delen met het
werkveld en de beschikbare kennis en inzichten verder ontwikkelen met organisaties die
dagelijks werken in verschillende werkomgevingen. Zowel op wetenschappelijk en
theoretisch niveau als op heel concreet, praktisch niveau. Wij nodigen u graag uit om samen
met ons de kennis over keuzeprocessen rondom (her)huisvestingsprojecten verder te
ontwikkelen. Uw actieve bijdrage wordt zeer gewaardeerd.
Wim Pullen,
Directeur Stichting Kenniscentrum Center for People and Buildings









Inhoudsopgave

Voorwoord

3

1

Aanleiding en opbouw

1.1
1.2

Andere huisvesting
Gesignaleerde problemen

7
7

1.3
1.4

Onze ambitie
Leeswijzer

8
9

2

Huisvestingskeuzemodel: van organisatie naar huisvesting

2.1
2.2

Inleiding en verantwoording
Kern van het HK-model: opbouw in onderdelen

11
11

2.3
2.4

Kenmerken van het HK-model
Doel en doelgroepen

13
14

2.5
2.6

HK-model en de praktijk
Tot slot

15
17

3

Uitwerking van het huisvestingskeuzemodel

3.1
3.2

Vooraf: de aanleiding
Stap 1: Informatie verzamelen

19
19

3.3
3.4

Stap 2: Intenties vaststellen
Stap 3: Conceptuele keuzes maken

20
24

3.5
3.6

Stap 4: Uitwerken en implementeren
De Spil: over afstemmen en toetsen

28
30

3.7
3.8

De Slinger: het proces vormgeven
Het Speelveld

31
33

3.9

Eindresultaat

34

4
4.1

De Keuzematrix: van ambities naar conceptuele keuzes
Opbouw van de matrix

37

4.2
4.3

Doel en toepassingsmogelijkheden
Eerst ervaringen met ‘de matrix’

37
40

5

Checklist

6

Ondersteunende instrumenten voor dataverzameling en besluitvorming

6.1
6.2

WODI® Toolkit
Werkplekwijzer en menukaarten

45
47

6.3
6.4

PARAP
Rekenmodel PACT (Plekken en ACTiviteiten)

48
48





6.5
6.6

Integrated Worksplace Roadmap (IWR)
Werkplekspel

49
49

6.7

Tips voor effectieve implementatie strategieën (Tips EIS)

50

7
7.1

Wanneer is het af?
Uitwerking begrippenlijst

51

7.2
7.3

Verdere onderbouwing van het HK-model, de keuzematrix en de checklist
Geïnteresseerd geraakt?

51
52

Referenties

55





1 Aanleiding en opbouw

1.1 Andere huisvesting
Iedere organisatie stelt zich wel eens de vraag of de gekozen locatie, de huisvesting en andere
faciliteiten nog passen bij de ambities van de organisatie, nieuwe wijzen van werken, andere
randvoorwaarden en nieuwe uitdagingen. Moeten we niet toe naar een werkplekconcept
met flexibele werkplekken? Zitten we echt te krap of zijn de klachten over ruimtegebrek een
signaal voor iets anders? Hoe spelen we in op de economische onzekerheden of krapte op de
arbeidsmarkt? Op welke wijze kunnen we duurzaamheid bevorderen en energiebesparing
bereiken?
De hoofdvraag is dan eigenlijk: past onze werkomgeving (nog) bij onze organisatie,
werkprocessen en (maatschappelijke) ambities? Beschikken we daadwerkelijk over een
organisatiegerichte huisvesting? En de vervolgvragen: hoe vinden we een antwoord op deze
vragen en hoe komen we tot een organisatiegerichte huisvesting?
In de praktijk zijn veel organisaties druk bezig met (her)huisvestingsprocessen op
verschillende detailniveaus en met verschillende nadruk. Het kan gaan over maatschappelijk
verantwoord ondernemen, of het maken van huisvestingsbeleid, of heel specifiek over
aanpassingen in (het gebruik van) de bestaande huisvesting of om een verhuizing.
Zelfstandig of samen met adviseurs wordt een dergelijk proces dan meer of minder
uitgebreid ingestoken.

1.2 Gesignaleerde problemen
Het Center for People and Building (CfPB) ziet in de praktijk enkele vaak terugkerende ‘hete
hangijzers’ in de keuzeprocessen rond huisvesting:
• Er worden veel verschillende begrippen gebruikt, in verschillende samenhang. Dit kan
leiden tot verwarring tussen projectleden, managers en medewerkers en maakt het lastig
om van de ervaringen van andere organisaties te kunnen leren.
• Niet iedereen is zich bewust is van de benodigde stappen en relaties tussen kenmerken
van de organisatie, organisatiedoelen, werkprocessen, randvoorwaarden, contextuele
invloeden en mogelijke en gewenste huisvestingskeuzes.
• Sommige stappen worden onvoldoende uitgewerkt of zelfs overgeslagen. In veel
processen wordt onvoldoende geanticipeerd op vervolgstappen of teruggekoppeld naar
voorgaande stappen.
• Overwegingen die ten grondslag liggen aan de besluiten zijn niet altijd transparant en
beperkt onderbouwd met data en beschikbare kennis en tools.





• Soms wordt eenzijdig ingezet op bedrijfseconomische organisatiedoelen en wordt
onvoldoende rekening gehouden met de wensen en voorkeuren van de medewerkers.
• Er wordt vaak onvoldoende gecommuniceerd over de aanleiding en doelen van ingrepen
in de huisvesting, de ambities van de organisatie, waarom welke keuzes zijn gemaakt, en
hoe het proces wordt vormgegeven in de tijd, met welke mensen en met welke middelen.
• Er bestaat veel onzekerheid over de gewenste projectorganisatie en processtructuur. In
welke mate moeten medewerkers betrokken worden en wanneer? Welke rol speelt de
OR?
• Het lijkt aan ‘tijd’ te ontbreken om nog eens kritisch over doelen en ambities na te
denken.

Praktijkvoorbeeld
Organisatie X wil het aantal vierkante meters reduceren en kiest daarom voor activiteitgerelateerde werkplekken. De organisatie laatna om de consequenties hiervan te benoemen en te
doordenken wat dit betekent voor het werken in de nieuwe werkomgeving. In het proces is alle
aandacht gericht op het benoemen van werkplektypen, het ontwerpen van plattegronden en het
opstellen van gebruiksregels. Er wordt niet of nauwelijks aandacht besteed aan allerlei
organisatorische consequenties, zoals hoe om te gaan met nieuwe manieren van werken en
leidinggeven, afspraken over opvang van piekmomenten, ICT aanpassingen en vindbaarheid van
collega’s. Ook wordt er nauwelijks over gecommuniceerd. Het gevolg is dat medewerkers via alle
mogelijke wegen in ‘opstand’ komen om deze - in hun ogen ondoordachte - vernieuwing te
frustreren.

1.3 Onze ambitie
De gesignaleerde problemen zijn veelzijdig en komen in de praktijk in meer of mindere mate
voor. Verwarring, oplossingen die niet aansluiten bij keuzes en werkproces of grote
weerstand zijn dan het gevolg. Wij denken dat goed ontsloten kennis en heldere
redeneerlijnen deze problemen kunnen voorkomen. Het CfPB wil organisaties met het hier
te presenteren huisvestingskeuzemodel een generieke structuur bieden om een
herhuisvestingsproject eenvoudiger en eenduidiger te kunnen doorlopen en aan te sturen.
Daarnaast biedt het model een handvat om projecten onderling te kunnen vergelijken en
hieruit lessen te leren en gegevens te verzamelen voor generieke kennisontwikkeling.
De presentatie van een model kan een ‘technisch mechanisch’ maakbaarheidsbeeld
oproepen waarin slechts plaats is voor doelen en rationele beslissingen. Het is juist onze
ambitie om aandacht te geven aan mensen, ook wel eens ‘human resources’genoemd. Het is
onze overtuiging dat aandacht voor mensen vruchten afwerpt. Het te presenteren model is
daarom niet alleen voor managers, maar ook voor medewerkers en medezeggenschap, voor
projectteams, adviseurs en architecten.
Met de generieke structuur die we met het huisvestingskeuzemodel bieden, beogen we ook
een eenduidig begrippenkader te introduceren.





Gebruikte begrippen
Als het gaat om nieuwe of andere manieren van huisvesten blijkt in de praktijk dat ieder
daarvoor een eigen begrippenkader hanteert. Zo definieert de Belastingdienst haar manier van
huisvesten als Organisatiegericht Huisvesten (OGH) waaronder zij ‘… de continue afstemming
van huisvesting, ICT en andere faciliteiten op veranderingen in de strategie, structuur en
bedrijfsprocessen van de organisatie en daarmee samenhangende (nieuwe) werkwijzen’ verstaat.
Het product organisatiegerichte huisvesting beschrijft de Belastingdienst daarnaast als: ‘de best
passende oplossing vanuit de cultuur, medewerkers, management, gewenst imago,
bedrijfsvoering en beschikbaar budget van een betreffende organisatie’ (Belastingdienst (2007)
Nota Optimalisatie Kantooromgeving en -inrichting). Beide definities bevatten verschillende
termen die gezamenlijk helder hun beeld van organisatiegericht huisvesten verwoorden. Andere
organisaties spreken eveneens over organisatiegericht huisvesten maar gebruiken hierbij andere
termen in de omschrijving. Zij hebben het bijvoorbeeld niet over strategie, maar over
bedrijfsbeleid en organisatiedoelen, terwijl er waarschijnlijk hetzelfde mee wordt bedoeld.
Andere recent geïntroduceerde begrippen zijn taakgericht huisvesten, activiteit(en)gerelateerd
werken en activiteit(en)gerelateerde werkomgevingen (AGW) en procesgerichte huisvesting
(PGH). Hierbij ligt de nadruk op de afstemming van de huisvesting op (nieuwe) wijzen van
werken. Deze recente begrippen lijken door hun veronderstelde duidelijkheid voorbij te gaan aan
andere belangrijke aspecten zoals organisatiedoelen, -cultuur en budgettaire randvoorwaarden.
Wellicht is dat niet zo en wil men met het gebruikte begrip aangeven dat prioriteit gegeven wordt
aan afstemming op de activiteiten. Andere aspecten worden misschien meer impliciet
meegenomen of op een andere plek in het proces geëxpliciteerd.
Sommige organisaties gebruiken de term mensgericht huisvesten om aan te geven dat prettig en
productief kunnen werken essentieel is om als organisatie succes te hebben en te kunnen
overleven. Dit impliceert dat de huisvesting, ICT en andere faciliteiten (mede) moeten worden
afgestemd op de wensen van de medewerkers. De wensen en eisen van de medewerkers kunnen
samenvallen met de belangen en doelstellingen van de organisatie maar kunnen hier ook mee
conflicteren. Wanneer bijvoorbeeld medewerkers de voorkeur geven aan een eigen vaste plek en
de organisatie huisvestingskosten wil besparen door flexwerken in te voeren, dan staan de
beslissers voor een lastige keuze.
Een korte zoektocht leert dat al deze recent geïntroduceerde begrippen geen algemene termen zijn
in de zin van vaak gebruikt in publicaties of op internet of algemeen aanvaardt om een bepaald
fenomeen te beschrijven.

1.4 Leeswijzer
Deze workingpaper neemt u in vogelvlucht mee in de instrumenten die het CfPB biedt om
huisvestingsprocessen te ondersteunen. De aandacht gaat specifiek uit naar het
huisvestingskeuzemodel (HK-model). In hoofdstuk 2 van deze working paper introduceren
we het HK-model op hoofdlijnen. In hoofdstuk 3 werken we dit procesmodel voor
organisatiegericht huisvesten verder uit. We bespreken hierin de verschillende stappen in





het HK-model, de relevante activiteiten en keuzes in een organisatiegericht
(her)huisvestingsproces. Vervolgens bespreken we:
• een nieuw ontwikkelde keuzematrix waarin huisvestingsambities gerelateerd worden aan
mogelijke keuzes voor het huisvestingsconcept, zoals de plaats, de lay-out en het gebruik
van werkplekken (hoofdstuk 4);
• een checklist met te beantwoorden vragen als praktisch hulpmiddel in het proces
(hoofdstuk 5);
• een aantal andere instrumenten die door het CfPB zijn ontwikkeld zijn om
huisvestingsprocessen te ondersteunen (hoofdstuk 6);
• een korte reflectie op het HK-model, de keuzematrix en de checklist (slothoofdstuk 7).
Daarin leggen we u een aantal vragen voor die we graag komend jaar samen met u verder
willen verkennen.





2 Huisvestingskeuzemodel: van organisatie
naar huisvesting

2.1 Inleiding en verantwoording
In dit hoofdstuk bespreken we welke stappen een organisatie moet doorlopen om een
organisatiegerichte huisvesting te kunnen realiseren. Het CfPB ziet organisatiegericht
huisvesten (OGH) als een keuzeproces en definieert OGH als:
Het in een bewust vormgegeven proces maken, op elkaar afstemmen, uitwerken en implementeren van
(conceptuele) huisvestingskeuzes. De keuzes worden gemaakt op basis van informatie over de
organisatie, de bestaande huisvesting, de context en de best beschikbare kennis. Centraal staan expliciete
huisvestingsambities en gebruikersprofielen.
Het door het CfPB ontwikkelde HK-model is opgesteld vanuit het perspectief van
organisaties en hun medewerkers. De stappen lopen daarmee niet 1:1 met de gebruikelijke
fasen in het bouwproces en worden gedurende een huisvestingsproces meerdere malen op
verschillend detailniveau doorlopen.
Het HK-model is gebaseerd op de volgende bronnen:
• bestudering van eerder ontwikkelde modellen, waaronder het People-Process-Place
(Davis, Duffy et al 1985) en varianten hierop, het systeemmodel van Wentink (1999)
procesmodellen van Horgen et al(1999)en modellen uit de theorievorming rond
Corporate Real Estate Management (o.a. Dewulf, Krumm en De Jonge, 2000; De Vries,
2007; De Jonge et al, 2009);
• eigen werk van het CfPB zoals projectevaluaties met behulp van het
werkomgevingdiagnose instrument WODI (Volker en Van der Voordt, 2005; Volker en
Maarleveld, 2007; De Bruyne, Van der Klooster et al, 2008; Hartjes et al, 2008; HartjesGosselink et al, 2008) en onderzoek naar planontwikkeling en besluitvorming in diverse
huisvestingsprocessen (Guiza e.a., 2002; Koppejan, 2007; Ikiz-Koppejan, 2008; HartjesGosselink e.a. 2008, Van Klingeren et al, 2008);
• literatuurstudie en workshops over implementatie strategieën (De Bruyne, 2007, 2008) en
evaluatie-onderzoek naar implementatieprocessen (De Bruyne, en Hartjes-Gosselink
2009).

2.2 Kern van het HK-model: opbouw in onderdelen
Het HK-model bevat vier stappen, een spil, een processlinger en een speelveld die samen een
organisatiegericht huisvestingsproces verbeelden.





Figuur 1: Huisvestingskeuzemodel:
Huisvestingskeuzemodel: de basis

De vier stappen die het HK-model onderscheidt zijn:
1 informatie verzamelen over de organisatie, de bestaande huisvesting, de context en
randvoorwaarden;
2 intenties vaststellen door het onderscheiden van gebruikersgroepen en vaststellen van
huisvestingsambities;
3 conceptuele huisvestingskeuzes maken over het werkplekconcept, de voorzieningen,
diensten en middelen, ICT en de esthetische en technische kwaliteit;
4 keuzes uitwerken en implementeren in een programma van eisen (PvE), een ontwerp en
gebouwkeuze, planning en begroting, gebruik- en beheerconcept en acties voor de
ingebruikname.
Om de stappen goed te zetten zijn per stap proceskeuzes nodig. Deze proceskeuzes vormen
samen de slinger. Te beantwoorden procesvragen gaan over sturing, uitvoering, participatie,
besluitvorming en communicatie en kunnen worden gevat in de steekwoorden: door wie,
wat, wanneer, hoe, voor wie en waarmee. Bij de vraag ‘waarmee’ kunnen instrumenten een
rol spelen.





In het midden is er de spil waarom alles draait en die de verbinding vormt tussen de stappen;
continue toetsing en afstemming.
De stappen worden gezet op een speelveld met spelers en hun belangen, de energie en
aandacht voor het proces en relaties met andere (veranderings)trajecten.
Teamhoofd:
‘Wat zijn de randvoorwaarden waarbinnen we ideeën mogen spuien? Heeft het management
niet andere doelstellingen dan wij?’

Het proces start met een aanleiding, ofwel een bewustwording waarin een discrepantie
wordt geconstateerd tussen wat de organisatie wil en de feitelijke huisvesting.
Het beoogde eindresultaat is organisatiegerichte huisvesting. Hieronder verstaan wij een
zorgvuldig vormgegeven, geïmplementeerd en daarmee door de medewerkers begrepen
huisvestingsconcept, tot stand gekomen door organisatiegericht huisvesten (zie definitie
onder 2.1). Dit resultaat kan verschillende abstractieniveaus hebben en bestaat niet alleen uit
fysieke maar ook uit organisatorische elementen. Een resultaat kan bijvoorbeeld ook een
‘corporate standard’ zijn, dus een basisconcept voor een organisatie met meerdere
gebouwen, een nieuw gebruik- en beheerconcept voor een bestaand gebouw of een nieuw
gebouw in gebruik en beheer.
De verdere uitwerking van de te maken keuzes in elke stap komen aan de orde in hoofdstuk
drie. Dit hoofdstuk beschrijft overzichtelijk alle keuzes en hun onderlinge relaties.

2.3 Kenmerken van het HK-model
Het HK-model is opgesteld vanuit twee hypothesen:
• Het zorgvuldig afstemmen van de inhoudelijke en procesmatige keuzes in de vier stappen
leidt tot optimale organisatiegerichte huisvesting.
• Het expliciet(er) maken van de aanleiding en keuzes leidt tot een soepel(er) proces.
Kenmerken van het HK-model zijn:
• Het model beschrijft een (her)huisvestingsproces waarbij er aanleiding is om bewust
wezenlijke veranderingen aan te brengen in de huisvesting van een organisatie. Het gaat
uit van een situatie waarin gestructureerd activiteiten worden ontplooid om te komen tot
een (meer) organisatiegerichte huisvesting.
• Het model beschrijft geen statische situatie en ook niet de continue kleinschalige
afstemming van organisatie en huisvesting die tijdens de beheerfase plaatsvindt.
• Het model beschrijft de stappen en keuzes vanuit het perspectief van de organisatie. Het is
daarmee wezenlijk anders dan bouwprocesmodellen die het bouwproces verbeelden, met
de initiatieffase, definitiefase, ontwerpfase, uitvoeringsfase en gebruik- en beheerfase. De
stappen in het keuzemodel zijn hieraan wel deels gerelateerd en het keuzeproces levert
ook input voor het bouwproces.
• Het model gaat er vanuit dat de stappen gedurende een huisvestingsproces meerdere
malen worden doorlopen en dat de keuzes gedurende het proces binnen steeds strakkere
kaders en op een hoger detailniveau zullen liggen.





• De toepassing van het model is een cyclisch en iteratief proces. Op verschillende
momenten wordt teruggekoppeld naar vorige stappen en vooruitgeblikt naar volgende
stappen om te toetsen of het keuzeproces consistent verloopt en past bij (veranderingen
in) de beschikbare informatie. Toetsing en afstemming vormen de verbindende spil.
• Het eindresultaat kan afhankelijk van de aanleiding op verschillende abstractieniveaus
liggen.
• Het model is niet normatief bedoeld. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Wel
gaat het model er vanuit dat de onderscheiden stappen bestaan en eigenlijk altijd wel
doorlopen worden. De manier waarop kan echter van geval tot geval verschillen. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de volgorde van keuzes of het nemen van intuïtieve beslissingen,
waarbij niet alles direct navolgbaar is.

2.4 Doel en doelgroepen
Het doel van het HK- model is:
‘Bij betrokkenen in een huisvestingsproject bewustwording creëren van te maken
inhoudelijke en procesmatige stappen, keuzes en hun onderlinge relaties, ter ondersteuning
van besluitvorming, reflectie en communicatie over organisatiegerichte huisvesting’.
Om dit doel te bereiken is een eenvoudige en herkenbare structuur opgezet en wordt een
eenduidig begrippenkader geïntroduceerd. Ook als de structuur of de termen niet helemaal
worden overgenomen kan het model dienen als referentiekader. Behalve voor het ontwikkelen van organisatiegerichte huisvesting (ex ante) is het model ook bruikbaar om achteraf
gemaakte keuzen te toetsen aan bijvoorbeeld de ambities en randvoorwaarden (ex post).
Nader uitgesplitst dient het HK-model de volgende doelen:
• Het model beoogt een handvat te bieden voor het beredeneerd (op basis van verwachte en
beoogde effecten) nemen van besluiten over de huisvesting en het proces om te komen tot
andere huisvesting.
• Door relevante stappen, aspecten en relaties in beeld te brengen, biedt het model een
referentiekader voor de besluitvorming. Het maakt betrokkenen bewust van de te maken
keuzes en de samenhang tussen doelen en middelen.
• Het model kan helpen om bewuste keuzes te maken over welke aspecten(uitgebreid)
worden meegenomen in een (her)huisvestingstraject ‘van organisatie naar huisvesting’ en
welke niet.
• Het model schept helderheid over termen en de processtructuur. Dit maakt het
gemakkelijker om over een herhuisvestingproces te kunnen communiceren, het eigen
proces te vergelijken met andere huisvestingsprocessen (kwalitatieve benchmarking) en
hier lessen uit te trekken.
• Voor het CfPB biedt het model een kader om kennis gestructureerd aan te bieden,
processen inzichtelijk te maken en naar nieuwe antwoorden te zoeken.
Het HK-model is bedoeld voor iedereen die een rol speelt in een concreet huisvestingsproces
van een organisatie waaronder:
• spelers die van binnenuit betrokken zijn, zoals Raden van Bestuur, managers op
verschillende niveaus en ondersteunende functies zoals FM, IT, HRM, afdelingshoofden
en dagelijkse gebruikers;
• externe betrokkenen zoals de architect, adviseurs en leveranciers.





Voor partijen die meer generiek bezig zijn met huisvesting kan het model ook zijn waarde
bewijzen:
• professionals die vanuit hun functie betrokken zijn bij organisatiegerichte huisvesting
(wet- en regelgevers, arbo coördinatoren, etc.);
• kennismakers- en kennisdelers die werkzaam zijn bij universiteiten, andere
onderzoeksinstellingen, adviesbureaus en kenniscentra;
• studenten die het vak willen leren.

2.5 HK-model en de praktijk
Het model lijkt in wat eerste oefeningen in de praktijk goed bruikbaar als spiegel,
referentiekader en ondersteunend instrument voor de te nemen stappen (vooraf) of reflectie
op al genomen stappen (achteraf). De vier stappen zijn goed herkenbaar. Uit een
reconstructie van een afgerond herhuisvestingproces aan de hand van het HK-model (IkizKoppejan, 2009) blijkt dat de structuur van het model helder is en houvast biedt om met
elkaar te bespreken of alle belangrijke stappen in het proces voldoende en goed onderbouwd
aan bod zijn gekomen. Met behulp van het model blijkt het mogelijk om in een evaluatie
achteraf te zoeken naar oorzaken van successen en minder bevredigende resultaten.
Interne adviseur:
‘Het model helpt me te ordenen en het gesprek op gang te brengen. Op gebied van huisvesting
praat iedereen mee. Hiermee hebben we een tableau van gesprekspunten en kan er onderscheid
worden gemaakt in welke keuzes bij welke partij horen.’
Manager bedrijfsvoering:
‘Je gaat (door het model) stilstaan bij heel veel elementen, dat is perfect. Nu gaan we het ons
eigen maken.’
De vraag speelt natuurlijk of het model een voorspellende kracht heeft, bijvoorbeeld in de
vorm van eenduidige oorzaak-gevolg relaties tussen conceptuele keuzes en het te realiseren
effect van de huisvestingsambities. Er zijn echter vele factoren van invloed op een succesvol
of minder succesvol huisvestingsproces, zoals gunstige of ongunstige randvoorwaarden, de
politieke economische context en onverwachte gebeurtenissen. En goede conceptuele keuzes
worden soms minder adequaat uitgewerkt in een programma van eisen (zie o.a. Szigeti en
Davis 2005). Ook in het ontwerpproces of in het proces van informatie, communicatie en
participatie kunnen allerlei zaken goed of minder goed verlopen. Het CfPB heeft wel de
ambitie om beschikbare oorzaak-gevolg relaties in kaart te brengen en nieuw onderzoek te
doen naar deze relaties.
Het HK-model lijkt uit te gaan van rationele besluitvorming in min of meer opeenvolgende
stappen. De praktijk is weerbarstiger. Besluitvormingsprocessen kenmerken zich meestal
door beperkte rationaliteit en verschillen onder meer op de volgende kenmerken:
• het verloop (lineair of parallel) en de structuur (vastgelegd of los en ad hoc);
• het aantal betrokken actoren in het besluitvormingsproces en hun zichtbaarheid of
zichtbare invloed;
• het gedrag van de betrokkenen en hun rol (neutraal, betrokken, afzijdig of gedreven);
• de machtsrelaties of –verhoudingen en het soort onderwerp.





Op basis van deze aspecten zijn besluitvormingsprocessen te typeren als een ontdekkingsreis,
zwerftocht, expeditie of speurtocht (van Meer en Noordegraaf, 2005; zie ook paragraaf 6.5).
Deze metaforen maken duidelijk dat een lineair en rationeel besluitvormingsproces niet
vanzelfsprekend is. Ook emoties en persoonlijke voorkeuren en belangen spelen vaak eenniet altijd eenvoudig te duiden en soms onzichtbare - rol in besluitvormingsprocessen.

Projectleider huisvestingsplan in een complexe organisatie
We zijn bezig om een huisvestingsplan te maken. Er zijn veel verschillende interne partijen met
uiteenlopende belangen bij betrokken. Ze buitelen over elkaar heen omdat het ene nog
belangrijker is dan het andere. De directeur die leiding geeft, wil het snel klaar hebben en alles
moet erin maar hij heeft geen tijd om met mij te overleggen! Voor de mensen die meedoen, gaat
het gewone werk ook door. Ik ben overtuigd dat een te snel opgesteld plan ons geen goed zal doen
en de nodige weerstand oproept dus heb ik het bespreekbaar gemaakt. Ik wil nu de kennis & scoop
van de betrokkenen verbreden en draagvlak bij stakeholders & beslissers creëren. Ze moeten het
met elkaar eens worden dat een degelijke aanpak loont.

Wanneer we onze praktijkervaringen spiegelen aan de stappen in het HK-model, dan valt
een aantal zaken op.
Volgorde
In de praktijk verlopen keuze- en besluitvormingsprocessen zelden in de volgorde van het
HK-model. Het komt voor dat het proces al meteen in stap 2 start met het maken van
conceptuele keuzes, zonder het expliciet formuleren van huisvestingsdoelen of zonder
gedegen informatie over activiteitenpatronen en/of werkprocessen en het doordenken
welke facilitaire keuzes deze doelstellingen het beste ondersteunen.
Niet expliciet
Keuzes worden niet altijd expliciet gemaakt. Randvoorwaarden en kaders worden niet altijd
expliciet in kaart gebracht of na verandering bijgesteld. Hierdoor sluiten gemaakte keuzes
niet aan bij of zijn soms zelfs tegenstrijdig met het beleid van de organisatie. Ook kunnen er
verborgen agenda’s zijn.
Omkering van doel en middel
In het model wordt huisvesting opgevat als een middel om de organisatie en haar
werkprocessen te faciliteren en organisatiedoelen te ondersteunen. In de praktijk worden
middel en doel soms omgekeerd en wordt ‘we gaan verhuizen naar gebouw X’ niet als
middel maar als doel geformuleerd.
Kantoorinnovatie kan verschillende doelstellingen hebben. Een van de belangrijkste is
doorgaans het beperken van kosten of efficiënter omgaan met een beschikbaar budget. Naast de
kosten kunnen ook andere redenen aan de basis liggen, zoals: efficiënt ruimtegebruik, klimaat,
fusie van organisaties ondersteunen, mensen binden.
Bron: Eindconclusies workshops Implementatie Effectieve Kantoorinnovatie (De Bruyne, 2008)





Beperkte rationaliteit
De onderbouwing van keuzes is in de praktijk zelden louter rationeel maar wordt mede
bepaald door subjectieve voorkeuren, veronderstelde relaties en vooroordelen van de
beslissers. Ook spelen (politieke) randvoorwaarden, behoefte aan minder complexiteit of
gebrek aan tijd en geld om gedegen onderzoek te doen een rol.
Geen eenduidigheid
In de praktijk zijn doelstellingen meestal het resultaat van een onderhandelings- en
leerproces. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs te leiden tot eenduidige doelstellingen.
Bovendien opereren organisaties vaak meer op basis van routine dan op basis van
beredeneerde en gecalculeerde beslissingen.

2.6 Tot slot
De voorgenoemde zaken die opvallen in huisvestingsprocessen in de praktijk weerhouden
ons niet om het HK-model te introduceren. Wij hopen juist zonder dogmatisch te zijn en de
praktijk te ontkennen een bijdrage te leveren aan betere besluitvorming, communicatie en
reflectie gericht op een helder doel.
Spiegeling van een concreet proces aan het model kan bijvoorbeeld helpen om (alsnog)
duidelijk maken wat de argumenten zijn voor een gebouwkeuze of te bepalen of nieuwe
informatie noopt tot andere keuzes.





Figuur 2: HK-model op hoofdlijnen uitgewerkt





3 Uitwerking van het huisvestingskeuzemodel

Het basismodel biedt structuur maar geeft nog onvoldoende houvast voor aansturing en
ondersteuning van de besluitvorming in een concreet (her)huisvestingsproces. Daarom
werken we het model in dit hoofdstuk verder uit (Figuur 2, linkerpagina). Per stap wordt
aangegeven voor welke inhoudelijke onderdelen en keuzes aandacht belangrijk is.
In de volgende paragrafen worden de afzonderlijke onderdelen van het model nader
beschreven: de aanleiding, de stappen, de spil, de processlinger, het speelveld en het
resultaat.

3.1 Vooraf: de aanleiding
Elk project start met een aanleiding: waarom ingrijpen in de huisvesting? Voorbeelden van
aanleidingen zijn: een noodzakelijke renovatie van het gebouw, groei of krimp van de
organisatie waardoor de huisvesting niet meer past, knelpunten in de indeling van het
gebouw die een effectief en efficiënt functioneren van de organisatie in de weg staan.
Helder inzicht in de aanleiding
Herhuisvesting is voor de medewerkers een ingrijpende gebeurtenis. Vaak vraagt
herhuisvesting om een (cultuur)verandering van de organisatie. Verbouwen of verhuizen
brengt veel overlast met zich mee. Na de ingebruikname van de andere huisvesting is het
vaak erg wennen aan de nieuwe omgeving. En het proces zelf kost tijd, geld en moeite. Het
onderkennen en begrijpen van de ‘noodzaak’ van ingrijpen in de huisvesting is daarom een
belangrijke eerste stap. Een gemeenschappelijke ‘sense of urgency’ vergroot de bereidheid tot
medewerking en leidt tot een soepeler proces. Deze ‘noodzaak’ is vaak te vinden in de
aanleiding.

3.2 Stap 1: Informatie verzamelen
De eerste stap in het HK-model is ‘informatie verzamelen’ over de organisatie, de bestaande
huisvesting, de context waarbinnen de herhuisvesting plaatsvindt, en in de vakwereld
beschikbare kennis over mens, werk en werkomgeving en bijbehorende processen.
Van de informatie over de organisatie zijn de volgende onderwerpen relevant: visie en
beleid, opbouw van de organisatie (structuur, aantal mensen en fte), de organisatie, en de
werkprocessen.
Informatie over huisvesting bestaat bijvoorbeeld uit de kenmerken van het huidige gebouw
en huisvestingsconcept, de tevredenheid van de medewerkers en het management over de
huidige huisvesting, gesignaleerde problemen, kosten voor de huisvesting en de exploitatie
van huisvesting (per werkplek, per fte, per medewerker).





Praktijkvoorbeeld aanleiding tot herhuisvesting
De bestaande gebouwen van Avans Hogeschool waren technisch verouderd en sloten niet meer
aan op moderne onderwijsmethoden en nieuwe manieren van werken. De medewerkers werkten
verspreid in verschillende gebouwen. (Aanleiding) Om een efficiencyslag te kunnen maken en de
huisvesting beter te laten aansluiten bij de wensen van de medewerkers en de studenten
(Huisvestingsambities) is een herhuisvestingtraject ingezet:
Avans Hogeschool krijgt een ander gezicht. In Breda, ’s-Hertogenbosch en Tilburg wordt hard
gewerkt aan de realisatie van nieuwe huisvesting. In Breda gaan alle academies, met
uitzondering van AKV/St.-Joost, verhuizen naar de Hogeschoollaan. Daar komt een nieuw
academiegebouw en een Leer- en InnovatieCentrum. Ook worden de bestaande gebouwen
ingrijpend gerenoveerd. Avans Hogeschool Tilburg krijgt complete nieuwbouw aan de Prof.
Cobbenhagenlaan. De bestaande gebouwen worden na oplevering van de nieuwbouw gesloopt.
In ’s-Hertogenbosch wordt de bestaande mediatheek vergroot en omgebouwd tot Leer- en
InnovatieCentrum. Ook wordt op deze locatie het aantal individuele werkplekken
uitgebreid.(Conceptuele huisvestingskeuzes) In 2007 is de nieuwbouw en renovatie op alle drie de
locaties klaar. Dan beschikken alle studenten en medewerkers van Avans Hogeschool over een
ideale leer- en werkomgeving.
Bron: www.avans.nl

De context heeft betrekking op interne randvoorwaarden (bijvoorbeeld het budget of het
uitgangspunt om niet te verhuizen), externe randvoorwaarden (bijvoorbeeld vigerende weten regelgeving) en trends en ontwikkelingen
De beschikbare vak- en wetenschappelijke kennis over mens, werk en werkomgeving en
(besluitvormings)processen helpt verder bij het maken van keuzes en bij leren van lessen van
anderen

3.3 Stap 2: Intenties vaststellen
3.3.1 Organisatieambities
De tweede stap in het HK-model is het vaststellen van de intenties: wat zijn de ambities van
de organisatie en meer specifiek wat wil zij met de huisvesting bereiken? Ambities en
bijbehorende keuzes kunnen per onderdeel van de organisatie of per functie(groep)
verschillen.

3.3.2 Gebruikersprofielen
Een tweede aandachtspunt bij ‘Intenties vaststellen’ is daarom het bepalen of, en zo ja welke
groepen er bij het maken van huisvestingskeuzes worden onderscheiden. Essentieel hierbij is
de keuze voor de mate van diversiteit in de organisatie. Het gaat om het definiëren van de
eenheid in de organisatie waarop het werkplekconcept gebaseerd wordt: wil de organisatie
‘one size fits all’ of wil de organisatie differentiatie vanuit bijvoorbeeld werkproces,
activiteitenpatronen of organisatiestructuur. In het model noemen we dit
gebruikersprofielen.





In praktijk zien we dat gebruikersprofielen vaak worden vertaald in overeenkomsten en
verschillen in de activiteitenpatronen van de toekomstige gebruikers: welke activiteiten
verrichten zij, hoeveel % van de tijd, is er sprake van een vaste volgorde, wat is de
aanwezigheid, e.d. (Hartjes-Gosselink et al, 2008, 2009).

Praktijkvoorbeeld 1: gestandaardiseerd gebruikersprofiel
Organisatie X heeft er voor gekozen om voor de gehele organisatie op basis van de gemiddelde
tijdsbesteding van het volgende standaardprofiel uit te gaan:
•Relatief hoge aanwezigheidsgraad (flexfactor 0,9)
•50% geconcentreerd/vertrouwelijk werk
•50% standaard bureauwerk.
Werken met een gestandaardiseerd profiel impliceert een geringe differentiatie in de
werkprocessen en de daarbij passende soorten werk- en overlegruimten, ofwel standaardisatie.
Het idee is dat standaardisatie gemakkelijker organisatieveranderingen en daaraan
gerelateerde interne verhuizingen kan opvangen. Een nadeel is dat de veronderstelling en de
oplossing - nl.’one size fits all’ - mogelijk geen recht doet aan een in de praktijk vast te stellen
grotere differentiatie in taken, zowel tussen verschillende typen functies als binnen dezelfde
functie. In een ons bekend voorbeeld bij een financiële instelling leidde het in eerste instantie
uitgaan van een standaardprofiel al snel tot nieuwe verbouwingen. De verschillen tussen
gebruikersprofielen kunnen echter ook gemaakt worden in andere gebruikspatronen van een
gestandaardiseerde werkomgeving.

Praktijkvoorbeeld 2: gebruikersprofielen op basis van functies
Organisatie Y onderscheidt op basis van tijdsbesteding verschillende functieprofielen. Dit
onderscheid is input voor een differentiatie in de verhouding tussen administratieve
werkplekken, concentratieplekken en communicatieplekken voor formeel en informeel overleg.
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Praktijkvoorbeeld 3: gebruikersprofielen op basis van werkproces
Drie huidige organisaties zullen in de toekomst hun gezamenlijke klant benaderen als
Organisatie Z. Om het programma van eisen voor de toekomstige huisvesting te definiëren,
onderscheiden zij op basis van het klantproces een vijftal gebruikersprofielen.
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3.3.3 Huisvestingsambities
Huisvestingsambities kunnen op verschillende vlakken liggen. Op basis van de
Werkplekwijzer (Van Meel e.a., 2006) en andere literatuur (Van der Voordt en Vos, 1999;
Arge en De Paoli, 2000; Van der Voordt, 2003; De Vries, 2007) zijn voor het model de
volgende ambities onderscheiden:
• Arbeidsproductiviteit
• Innovatiekracht
• Medewerkertevredenheid
• Veiligheid en gezondheid
• Kostenreductie
• Risicobeheersing
• Efficiency
• Klanttevredenheid
• Flexibiliteit
• Duurzaamheid
• Imago/uitstraling
• Cultuurverandering
Deze lijst ambities is bedoeld als houvast om tijdens het proces met elkaar over de
huisvestingsambities te communiceren en biedt ook structuur om kennis te verzamelen. De
lijst beoogt uitputtend te zijn. In de praktijk worden allerlei andere ambities genoemd, maar
het gaat dan vrijwel altijd om een andere verwoording of aspect van een of meer van de
hierboven genoemde ambities. Bijvoorbeeld ‘een healing environment creëren’ (zorgsector)





valt hierboven onder veiligheid en gezondheid. ‘Leerprestaties verbeteren’ (onderwijssector)
is een bijzonder aspect van ‘arbeidsproductiviteit’. Om projecten te kunnen vergelijken is het
raadzaam om voor de ambities zoveel mogelijk eenduidige termen te gebruiken en deze
desgewenst op te splitsen in meer organisatiespecifieke ambities. Bij
medewerkertevredenheid bijvoorbeeld: boeien en binden van het personeel. Bij
arbeidsproductiviteit bijvoorbeeld: stimuleren van samenwerking en bevorderen van
geconcentreerd kunnen werken. Ambities kunnen elkaar versterken maar ook leiden tot
tegenstrijdige keuzes in het huisvestingsconcept. Het eindresultaat van deze stap is per
onderscheiden gebruikersprofiel een verwoording van de huisvestingsambities en de
onderlinge prioriteiten.

Praktijkvoorbeeld huisvestingsambities: overheidsgebouw
Bij een herhuisvestingsproject van één van de Nederlandse ministeries waren vanuit het
departementale beleidskader voor huisvesting de volgende doelstellingen meegegeven:
1. Het optimaliseren van de kwantiteit en kosten van de huisvesting.
2. Het overal op niveau brengen van de kwaliteit van de huisvesting en verhogen van de
tevredenheid.
3. Ondersteunen van de organisatie met daarin snelle organisatieontwikkelingen
Bij het maken van conceptuele keuzes over het werkplekconcept waren deze doelstellingen nog
voor meerdere uitleg vatbaar. Met behulp van de lijst van mogelijke huisvestingsambities zijn
hoofddoelstellingen gekozen en uitgewerkt in de volgende ambities:
•Arbeidsproductiviteit
Arbeidsproductiviteit:
Arbeidsproductiviteit Stimuleren van communicatie binnen en tussen directies. Faciliteren
van geconcentreerd kunnen werken.
•Medewerkertevredenheid
Medewerkertevredenheid:
Medewerkertevredenheid Stim uleren van medewerkertevredenheid, mede door aandacht te
besteden aan rode WODI-punten (ontevredenheid) en (daarmee) verbeteren kwaliteit van
huisvesting.
•Kostenreductie
Kostenreductie:
Kostenreductie Stimuleren van de reductie van de mutatiekosten en verhuiskosten tot 50%.
•Efficiency
Efficiency:
Efficiency Stimuleren van de reductie van m2 gebruik per medewerker. 10% verhogen van de
benutting van huisvesting.
•Flexibiliteit
Flexibiliteit:
Flexibiliteit Stimuleren van de flexibiliteit, door meer uniformiteit en eenvoudigere
aanpasbaarheid.
•Duurzaamheid
Duurzaamheid:
Duurzaamheid Op alle onderdelen wel inspanningen verrichten, maar geen kwantitatieve
doelstellingen.
•Imago/uitstraling
Imago/uitstraling:
Imago/uitstraling Openheid en transparantie uitstralen. Eén uniform huisvestingsmodel om
binding te vergoten, uniformiteit en eenheid uit te stralen en onderscheidend te zijn ten opzichte
van andere departementen.
Met deze huisvestingsambities lag er een concretere basis om keuzes op te baseren en aan te
toetsen en kon er ook gemakkelijker onderling en naar medewerkers over worden
gecommuniceerd.





Voorbeeld huisvestingsambities: nieuwbouw AVANS Hogeschool
1 Nieuwe manier van werken ondersteunen. De werkomgeving moet vooral het samen werken
en delen van kennis mogelijk maken en eventueel bevorderen. Hiervoor is openheid en
transparantie nodig. Het gesloten karakter van een cellenkantoor voldoet hiervoor niet [valt in
het model onder arbeidsproductiviteit].
2 Kwaliteit werkomgevingen verbeteren. Het concept moet mogelijkheden creëren om aan alle
materiële en emotionele eisen die medewerkers aan hun werkomgeving stellen tegemoet komen
[valt in het model onder medewerkerstevredenheid, veiligheid en gezondheid, en
arbeidsproductiviteit].
3 Cultuurveranderingsproces ondersteunen. De werkomgeving moet door het concept en de
uitwerking hiervan in de inrichting en vormgeving een bijdrage leveren aan de resultaatgerichte
en klantgerichte cultuur die Avans Hogeschool wil bereiken [valt in het model onder
cultuurverandering].
Voor de fysieke werkomgeving wordt gestreefd naar:
• 80% constructieve houding bij betrokkenen (positief/neutraal) t.o.v. Activiteit Gerelateerd
werken op het moment van oplevering;
• 100% voldoen aan ‘harde’ normen (ARBO + voorzieningen);
• 80% tevredenheid met de werkomgeving zes maanden na de ingebruikname.
[kwantitatief geformuleerde doelstellingen, gekoppeld aan ambitie 2]
Procesdoelstellingen:
• Alle medewerkers hebben deelgenomen aan de training voor ingebruikname van hun AGW;
• Meer dan 75% is tevreden over de training en begeleiding.

3.4 Stap 3: Conceptuele keuzes maken
De derde stap in het model bestaat uit het maken van conceptuele keuzes. Onder conceptuele
keuzes verstaan wij: de basiskeuzes voor de uitwerking en implementatie van de het fysieke
en organisatorische huisvesting.
De conceptuele keuzes zijn onderverdeeld in drie categorieën:
• het huisvestingsconcept;
• keuzevrijheid;
• organisatorische consequenties.

3.4.1 Het huisvestingsconcept
Bij het maken van keuzes voor het huisvestingsconcept zijn zeven aspecten van belang
namelijk het werkplekconcept, de voorzieningen in de werkomgeving, de diensten en
middelen en ICT die het werken in het werkplekconcept ondersteunen, de technische en
esthetische kwaliteit en het locatieconcept. De keuzemogelijkheden binnen deze zeven
aspecten voor het huisvestingsconcept zijn uitgewerkt in 11 onderdelen.





Werkplekconcept
1 De plaats van werken (‘place’), bijvoorbeeld in het hoofdkantoor, in een
satellietkantoor, thuis, onderweg, bij de klant etc.
2 De lay-out van de plattegrond (‘space’) c.q. typen werkplekken en de positionering van
de werkplekken ten opzichte van elkaar: kantoortuin, cellenkantoor, groepenkantoor,
combikantoor of een mix hiervan.
3 Kwantiteit/normering van de werkplekken: hoeveelheid ruimte per plek.
4 Gebruik van de werkplek en gedragsregels (‘use’) zoals ieder een eigen werkplek,
gedeelde werkplekken of non-territoriaal/activiteitgericht (flexibel gebruik van een
gevarieerd aanbod). En zaken als wel/geen cleandesk, afspraken over eten, afspraken
over archiveren en personalisering van de werkplek.
Voorzieningen
5 Layout en kwantiteit van voorzieningen zoals vergaderruimten, restauratieve
voorzieningen, opslag, servers, kopieervoorzieningen en externe voorzieningen
waaronder externe werkplekken.
6 Plaatsing van de voorzieningen: centraal en/of decentraal.
Diensten en middelen
7 Diensten en middelen: receptie, catering, beveiliging, schoonmaak, ruimtetoedeling en
verstrekken van (werk)plekken, inclusief meubilair (ergonomie van het meubilair,
grootte, luxe, wel/niet instelbaar), etc.
Informatie en communicatietechnologie
8 Informatie & communicatie: keuzes ten aanzien van ICT (hard- en software, internet en
intranet, telefonie), documentenmanagement en archivering (centraal/decentraal,
papier/digitaal).
Technische kwaliteit
9 Technische basiskwaliteit: klimaat, daglicht en verlichting, geluid, overig.
Esthetische kwaliteit
10 Esthetische basiskwaliteit van de architectuur van het gebouw en de inrichting:
uitstraling, afwerking, vormgeving, materialisatie en detaillering.
Gebouwconcept
11 Concept van het gebouw: de fysieke gebouwstructuur, zoals grootte en diepte van
verdiepingen, apart ontsluitbare gebouwdelen, routing en zichtlijnen en functionele
positionering functies, zoals plaatsing van ontmoetingsplekken, etc.
Locatieconcept
12 Locatie van het gebouw: bereikbaarheid, parkeren, uitstraling, voorzieningen.

3.4.2 Keuzevrijheid
Bij het maken van conceptuele keuzes is het aan te raden om te definiëren wat vaste keuzes
zijn voor de gehele organisatie en welke keuzevrijheid er nog is voor organisatieonderdelen.
De organisatie kan bewust kiezen om een aantal hierboven genoemde keuzes niet centraal te





maken en/of open te laten voor nadere uitwerking en invulling door organisatieonderdelen
zelf. De keuzevrijheid die er nog is kan ook zitten in het abstractieniveau van het
eindresultaat van het proces. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat pas in een later traject
concretere keuzes worden gemaakt. Vastgestelde kaders en keuzevrijheid helpen om de
speelruimte en participatie van medewerkers te verduidelijken en het proces tussen
organisatie en vakinhoudelijke professionals te stroomlijnen.

Praktijkvoorbeeld ‘van ambities naar conceptuele keuzes’
Begin jaren negentig startte het Oogziekenhuis Rotterdam een strategische heroriëntatie. Men
wilde zich ontwikkelen tot een Center of Excellence. Zowel medisch, organisatorisch als
bouwkundig wilde het Oogziekenhuis state-of-the-art zijn. Analyses van de medische processen
leidde tot een andere aanpak. Steeds meer ingrepen verliepen poliklinisch, waardoor het aantal
bedden kon worden teruggebracht van 120 naar 8. Bij de renovatie van het gebouw kon de
ruimtebehoefte zodanig worden gereduceerd, dat een van de gebouwen kon worden afgestoten.
De ambitie ‘klanttevredenheid’ is onder meer vertaald in comfort en angstreductie. Er is een
parkeerservice, het aanvankelijk wat donkere en sombere gebouw is omgetoverd tot een
transparant gebouw met veel daglicht, doorkijkjes, prettige balies, mooi ontworpen wachtkamers
en duidelijke bewegwijzering. Voor de inrichting liet de interieurarchitect zich inspireren door
moderne musea. Om de mensen op hun gemak te stellen is gekozen voor een vertrouwde omgeving
(niet verhuizen naar een ander gebouw, lambrisering, parket op de vloer) en speelse verwijzingen
naar de ogen, Voorbeelden hiervan zijn moderne schilderijen en foto’s met het oog als belangrijk
thema, spreekwoorden op de muur zoals ‘een oogje op iemand hebben’ en uitvergroting van de
bekende letters die gebruikt worden bij een ogentest als wandversiering in het atrium.
Bron: Gesprek met de directie van het Oogziekenhuis Rotterdam, februari 2009

3.4.3 Organisatorische consequenties
De huisvestingskeuzes kunnen consequenties hebben voor de werkwijze van de organisatie.
Bijvoorbeeld de keuze voor minder werkplekken dan mensen (flexfactor) vraagt een
uitwerking van de wijze waarop werkplekken worden gebruikt door verschillende mensen,
maar ook de uitwerking van zaken als hoe medewerkers hun werkvoorraad opbergen en
dossiers kunnen vinden. Daarnaast kan het invoeren van een flexfactor het noodzakelijk
maken om vergaderingen meer over de week te verdelen om daarmee de aanwezigheid op
kantoor meer te spreiden. Dit kan er toe leiden dat het begrip ‘maandag vergaderdag’
aanpassing vraagt. Door deze consequenties helder inzichtelijk te maken, is het duidelijk
welke organisatorische consequenties en acties er in de volgende fase op de agenda komen
voor besluitvorming of organisatorische uitwerking.

Het blijkt dat statussymbolen en het uiting kunnen geven aan machtsverschillen toch nog steeds
zeer belangrijk zijn in een kantoor.
Bron: Eindconclusies workshops Implementatie Effectieve Kantoorinnovatie (De Bruyne, 2008)





3.4.4 Differentiatie in conceptuele keuzes
Afhankelijk van het vraagstuk, kunnen de conceptuele keuzes zowel voor de gehele
organisatie als voor afzonderlijke organisatieonderdelen worden gemaakt. Daarnaast is het
van belang om goed te doordenken in welke mate differentiatie in de conceptuele keuzes
nuttig en wenselijk is vanuit de verschillende gebruikersprofielen en waarom.
In een brainstormsessie is met een organisatie nagedacht over de conceptuele keuzes die
voortkomen uit de ambitie ‘kostenreductie’. De uitkomsten staan in de tabel hieronder.
1. Plaats van werken

Beperkt faciliteren van thuis werken

2. Werkplektypen en layout

Meer open layout (minder wanden)

3. Kwantiteit, ruimtenormering

Kleinere werkplekken, minder m2 per werkplek

4. Gebruik/Gedragsregels

Reductie aantal werkplekken door delen van plekken.
Toezien op zorgvuldig omgaan met de beschikbare faciliteiten.
Reductie mutatiekosten door grotere gebruiksfaciliteiten.

5. Type voorzieningen, lay-out en kwantiteit

Selectiever toestaan van gebruik externe vergaderfaciliteiten

6. Plaats voorzieningen

Meer centraal voor gemeenschappelijk gebruik

7. Diensten en Middelen

Beperking intensiteit schoonmaken, bewaking e.d.; minder luxe catering

8. Informatie en Communicatie

Reductie m2-gebruik door opschonen archieven, centraliseren en
digitaliseren.

9. Technische basiskwaliteit

Sober en doelmatig

10. Esthetische basiskwaliteit

Sobere architectuur en inrichting

11. Gebouwconcept

Compacte, energiezuinige gebouwvorm.
Keuze voor een multitenantgebouw met gezamenlijke voorzieningen

12. Locatieconcept

Keuze voor locatie met lage huurprijzen.
Gebouwen/ruimten afstoten en activiteiten concentreren.

13. Keuzevrijheid

Eenvoudige besluitvormingsstructuur, korte lijnen.

14. Organisatorische consequenties

De vergaderstructuur indammen en vergaderdagen meer spreiden.

Uit dit voorbeeld blijkt dat huisvestingskeuzes op basis van de ambitie ‘Kostenreductie’ andere
ambities in de weg kan staan. Bijvoorbeeld vanuit de ambitie ‘Ondersteunen en stimuleren van
betere
tere concentratie de keus vallen op ruimere
de arbeidsproductiviteit’ kan vanuit de keuze voor be
werkplekken in plaats van de kleinere werkplekken vanuit de kostenreductie. Het uitwerken
van conceptuele keuzes per ambities levert een basis voor het inzichtelijk maken van te stellen
prioriteiten.

Een overzicht van de conceptuele keuzes vormt de input voor de volgende stap. Het is een
onderdeel van de proceskeuzes om te bepalen of, wanneer, naar wie en hoe deze conceptuele
keuzes worden gecommuniceerd.





3.5 Stap 4: Uitwerken en implementeren
In de vierde en laatste stap “uitwerking en implementeren” zijn drie hoofdonderwerpen
benoemd: de Relatie met het bouwproces, het Verandermanagement en het Gebruik- en
beheerconcept. Afhankelijk van het gewenste detailniveau van het eindresultaat worden
deze onderdelen globaler of concreter uitgewerkt. Zeker wanneer er sprake is van
nieuwbouw of renovatie is aandacht voor de relatie met het bouwproces erg belangrijk en
zullen er vanuit het bouwproces ook (procesmatige) randvoorwaarden gelden.
Verandermanagement en het gebruik- en beheerconcept vragen extra aandacht wanneer er
wordt gekozen voor een nieuwe manier van werken en/of beheren.
In deze stap Uitwerken en implementeren is de aandacht voor de proceskeuzes extra
belangrijk. Het is dus raadzaam om (nogmaals) goed naar de proceskant te kijken en daarbij
ook te differentiëren per onderwerp dat in deze stap aan bod komt. Proceskeuzes kunnen
heel anders zijn als het gaat om verandermanagement (bijvoorbeeld meer op communicatie
en participatie gericht) dan als het gaat om de ‘relatie met het bouwproces’ (bijvoorbeeld
meer op uitvoering en tijdige besluitvorming gericht). Verder zal het speelveld (bijvoorbeeld
de beschikbare energie en aandacht) ook een duidelijke invloed hebben op deze stap.

3.5.1 Relatie met het bouwproces
Zodra de conceptuele keuzes zijn gemaakt over het huisvestingsconcept, de overblijvende
keuzevrijheid en de organisatorische consequenties is het zaak om deze te concretiseren en
(indien in deze fase gewenst) tot stand te laten komen.
Programma van eisen
De gemaakte conceptuele keuzes vinden hun vertaalslag in verschillende soorten eisen. De
keuzes uiten zich in uitwerkingen van zowel functionele, ruimtelijke en technische eisen die
gezamenlijk de basis vormen voor de organisatiegerichte huisvesting. Bij functionele eisen
gaat het om de functies van het concept voor het werkproces en de medewerkers. De
ruimtelijke en technische eisen zijn uitwerkingen van keuzes gericht op het gebouw, de
fysieke inrichting en de techniek.
Gebouw en ontwerp
Vanuit het programma van eisen worden verschillende ontwerpkeuzes uitgewerkt en
afgewogen (meestal van schetsontwerp naar voorlopig ontwerp en definitief ontwerp).
Daarvoor of daarna (bij het uitwerken van varianten) is het de vraag welk gebouw passend is
bij het gewenste huisvestingsconcept (gebouwkeuzes). Bij het uitwerken van de ontwerp- en
gebouw keuzes zullen compromissen aan de orde zijn die idealiter worden gedocumenteerd.





Visuele uitwerking van mogelijke keuzes in plaats, lay-out, gebruik en (werk)proces. Verdere uitwerking van Vos e.a. (1999)

Begroting en planning
Tijdens het uitwerken van de conceptuele keuzes komen ook het samenstellen van een
begroting en een planning aan de orde. Deze financiële en planmatige consequenties zijn
zeer relevant voor het toetsen en afstemmen.
Ingebruikname
De praktische uitwerking van de conceptuele keuzes over de wijze van ingebruikname van de
nieuwe organisatiegerichte huisvesting, leidt (op het hoogste detailniveau) tot het uitwerken
van de concrete verhuizing en de opening van het gebouw. Ook is het zaak stil te staan bij
aangegane verplichtingen en contracten in de oude en nieuwe situatie.

3.5.2 Gebruik- en beheerconcept
Naast de totstandkoming van nieuwe fysieke huisvestings(eisen) is het ook een belangrijk
om het gebruik- en beheerconcept te ontwikkelen. Dit betekent dat er nagedacht zou
kunnen worden over:
• De gebruiksregels: Moet men bij open werkplekken stil zijn? Geldt er (voor
iedereen) clean desk?
• Het ruimtemanagement: Wat doen we als de organisatie groeit, krimpt, verandert?
• De beheerorganisatie: Wie is straks waarvoor verantwoordelijk? Doen we aan
outsourcing? En hoe ligt de relatie tussen het facilitair management en het primaire
proces?

3.5.3 Verandermanagement
Het herhuisvestingsproces met zijn huisvestingsambities en conceptuele keuzes is meestal
ingegeven door (nieuwe) organisatieambities. De verandering van huisvesting is dus meestal
ingebed in een breder veranderingsproces. Daarom is er ook aandacht nodig voor niet direct
aan huisvestingsgerelateerde onderwerpen om de huisvesting ‘als katalysator’ te laten slagen.





Deze onderwerpen zijn:
• Processen en structuren: Naast het organiseren van de fysieke ‘structuur’, ofwel de
huisvesting en bijbehoren zaken als ICT (inclusief archief), is het nodig om te
bezien of de inrichting van het primaire proces en de organisatiestructuur passen bij
de gekozen manier van werken (en de onderliggende organisatieambities).
• Cultuur, houding en gedrag: Dit gaat over het aansluiten van de cultuur, houding
en gedrag bij de beoogde manier van werken. Het is belangrijk om te onderzoeken
welke veranderingen hierin nodig zijn om het uiteindelijke beoogde eindresultaat
(de organisatieambities) waar te maken.
• Capaciteiten: Het onderzoeken of de medewerkers en managers over de juiste
vaardigheden beschikken om op te functioneren binnen de nieuwe
werkomgeving(en).
• Systemen: De informatie-, beoordelings-, en beloningssytemen waar medewerkers
in de dagelijkse praktijk mee gaan werken dienen de ambities te ondersteunen. Hier
kan een overlap zitten met het onderwerp Informatie- en communicatie die
inhoudelijk onderdeel uitmaken van het huisvestingsconcept. Maar denk hier
vooral ook aan ‘systemen’ als het geven van feedback over gedrag en het wel/niet
halen van ambities.

3.5.4 Tot slot
Voor de onderdelen begroting en planning is het vaak duidelijk dat ze getoetst en afgestemd
moeten worden op de randvoorwaarden en (huisvestings)ambities. De toetsing en
afstemming aan keuzes in eerdere stappen zijn echter voor alle onderdelen bij de uitwerking
en implementatie nodig. Daarom is de spil die hierna wordt toegelicht wezenlijk. De vier
stappen zullen vaak meerdere malen worden doorlopen om de uitwerking en implementatie
aan te sluiten op de informatie, intenties en conceptuele keuzes.

3.6 De Spil: over afstemmen en toetsen
Uiteindelijk is het gewenst om de keuzes in alle vier gevallen de stappen een integraal geheel
te laten zijn. De spil, de verbindende schakel tussen de verschillende stappen, staat voor het
op elkaar afstemmen van informatie, intenties, conceptuele keuzes en uitwerking. En voor
het op elkaar afstemmen van proceskeuzes en het afstemmen van proceskeuzes op
inhoudelijke keuzes. In de spil gaat het mede om het vastleggen van de besluiten en van alles
wat (niet) is gedaan met ingebrachte kennis, opmerkingen of ideeën van medewerkers (wij
noemen dit ‘feedback’ rapportage).
Legitimatie en verantwoording worden onderdeel van een systematische reflectie die niet zo
zeer gericht is op geschiedschrijving, documentatie of archivering (indekken?), maar veel
meer op het beste eruit halen: hebben we alle aspecten meegenomen, passen de conceptuele
keuzes bij de informatie en past de uitwerking bij de gemaakte conceptuele keuzes en de
verzamelde informatie. Het gaat om reflecteren en toetsen aan consistentie en passendheid.
Hoe het proces ook verloopt, uiteindelijk is het doel dat alle keuzes in alle stappen op elkaar
aansluiten. De toets hierop verdient continue aandacht. Vanwege dit belang heeft de
reflectieve toets een centrale plek gekregen in het model. In managementtermen staat de
Spil ook wel symbool voor de businesscasebenadering.





Teamhoofd:
‘Wat is ons mandaat als innovatiekerngroep bij het meedenken? Worden we niet overruled door
de stuurgroep? Zijn wij niet gewoon een veredelde klankbordgroep?’
Medewerker:
‘Het zou fijn zijn als teamhoofden enige ruggespraak houden met medewerkers, maar je kunt
niet iedereen tevreden stellen.’ (zoals het hier gegaan is, is het goed; ik heb een vaste werkplek)
Projectleider:
‘Onze hoogste baas moeten we er in deze fase niet bij hebben. Die schiet alleen maar uit de heup.’

3.7 De Slinger: het proces vormgeven
Om het huisvestingsconcept te realiseren zijn - naast de inhoudelijke keuzes - keuzes over het
totstandkomingproces minstens zo belangrijk. Het HK-model beschrijft daarom ook
relevante proceskeuzes, zoals keuzes over:
• de wijze waarop de stappen worden gestuurd (sturen);
• de wijze waarop de stappen worden uitgevoerd (uitvoeren);
• de wijze waarop de verschillende actoren deelnemen en informatie inbrengen in het
proces (participeren);
• de wijze van besluiten (besluiten);
• de wijze van het geven, verwerken en overdragen van informatie (communiceren).
In het model (figuur 2) zijn de proceskeuzes weergegeven als ‘de slinger’
Sturen
Wie geeft richting aan het proces en regelt dat welke actoren en belanghebbenden op welke
manieren betrokken worden. Nadenken en besluiten over wie geven actief sturing, wie
denken wanneer mee, over wat en op welke manier?
Uitvoeren
Wie voeren de stappen daadwerkelijk uit? Wie verzamelt de informatie? Wie maakt (in
eerste instantie) de conceptuele keuzes? Wie ontwerpt? Hoe bereiden we medewerkers voor
op het werken in de nieuwe werkomgeving?
Besluiten
Wie besluit wanneer en waarover in dit specifieke huisvestingsproces en hoe verhoudt zich
dit tot de organisatie geëigende besluitvormingsprocessen? Zijn de besluitvormers over de
intenties, dezelfde als de besluitvormers over de uitwerking en implementatie?
Communiceren
Welke informatie wordt wanneer tussen wie uitgewisseld en op welke wijze en hoe verhoudt
zich dit tot de reguliere communicatiestrategie? Wordt dit al actief opgepakt in de fase van
informatieverzamelen? Of pas zodra er concrete keuzes te communiceren zijn?





Participeren
Wie nemen deel aan welke onderdelen/stappen, wat en op welke wijze mogen zij
zaken/kennis inbrengen? Geldt dit al bij de stap van intenties, of ligt de nadruk van de
participatie in de uitwerking?

Bij veranderingen zal een groot deel van de verantwoordelijkheden en inspanningen bij het
management terechtkomen. Dat geldt ook voor de implementatie en het daarop volgende gebruik
en beheer.
Bron: Eindconclusies workshops Implementatie Effectieve Kantoorinnovatie. (de Bruyne 2008)

De voorbeelden in de proceselementen geven aan dat voor elke stap, inclusief voor het
afstemmen en toetsen keuzes aan de orde zijn over de sturing, uitvoering, participatie,
besluitvorming en communicatie. Daarbij spelen steeds de vragen:
• door wie? (actoren; rollen en verantwoordelijkheden; capaciteit);
• wat? (inhoud, kennis en vaardigheden);
• wanneer? (planning);
• hoe? (wijze waarop);
• voor wie? (doelgroep);
• waarmee? (middelen en tools).
Deze proceskeuzes moeten bij elke stap worden (her)overwogen. Voor voorbeelden van
proceskeuzes per stap verwijzen wij naar hoofdstuk 5 Checklist.

Projectgroepleden:
‘Vanaf het moment dat het hoofd van de projectgroep is weggevallen moeten we maar zien wat er
uiteindelijk van alles terecht zal gaan komen’.

3.7.1 Waarom een procesontwerp?
Een zorgvuldig doordacht proces is belangrijk met het oog op het creëren van kennis en
begrip, draagvlak en acceptatie. Basisvoorwaarden zijn helder onderbouwde en voor
medewerkers te begrijpen keuzes, zorgvuldige communicatie over de gemaakte keuzen op
basis van doelen en middelen en een transparant besluitvormingsproces met duidelijke
taken en bevoegdheden.
De proceskeuzes in de opeenvolgende stappen vragen steeds om kritisch te kijken naar de
passendheid van de wijze van besluitvorming, het inschakelen van de juiste actoren, een
goed doordachte samenstelling van het projectteam. Een belangrijke vraag kan zijn of er
redenen zijn om de processtrategie voor sturing, uitvoering, participatie, besluitvorming en
communicatie gedurende de opeenvolgende stappen aan te passen.





Medewerkers zijn ‘lastige klanten’.
Men heeft vaak nog traditionele (negatieve) beelden over werk, weinig kennis over wat er
allemaal mogelijk is en vooral geen zin in veranderen. Men hecht bovendien veel waarde aan
statussymbolen en het afbakenen van een eigen ‘territorium’ wat moeilijk te verzoenen is met een
flexibele omgeving. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er veel weerstand komt tegen de
‘radicale’ nieuwe kantoorlay-out. Er bestaat een breed spectrum aan maatregelen om met
weerstand om te gaan. Het is mogelijk mensen te overtuigen en achteraf met plezier terug te
kijken op de ‘woelige tijden’.
Bron: Eindconclusies workshops Implementatie Effectieve Kantoorinnovatie (De Bruyne, 2008)

3.7.2 Instrumenten
Het proces kan worden ondersteund door de inzet van verschillende instrumenten.
Er zijn uiteenlopende instrumenten beschikbaar om huisvestingskeuzeprocessen te
ondersteunen. Tijdens de ontwikkeling van het HK-model zijn twee nieuwe instrumenten
ontwikkeld:
• een keuzematrix voor het afstemmen van de conceptuele keuzes op de intenties en
uitgangspunten (ambities en gebruikersprofielen);
• een checklist waarmee een organisatie door alle stappen van het model geleid wordt.
Het huisvestingskeuzemodel, de keuzematrix en de checklist zijn ontwikkeld op basis van
literatuurstudie, meerjarige participatie in huisvestingsprocessen en evaluatieve studies naar
gebruik en beleving van verschillende kantooromgevingen De bevindingen hieruit worden
uitgebreid vastgelegd in een interne rapportage (Ikiz-Koppejan, Van der Voordt, HartjesGosselink, 2009).
De keuzematrix, checklist en diverse andere instrumenten voor ondersteuning van de
besluitvorming, communicatie, uitvoering en implementatie en evaluatie ex ante en ex post
staan beschreven in hoofdstuk 4, 5 en 6.

3.8 Het Speelveld
Huisvesting passend maken voor een organisatie is een complex proces met veel en zo nu en
dan nieuwe spelers. Met elkaar staan ze in het veld, dat niet altijd even goed afgebakend is.
De spelregels zijn niet altijd duidelijk, de belangen kunnen wisselen. Als spelers hun belang
willen realiseren, is het niet alleen de rationeel te verzamelen informatie die de dienst
uitmaakt. Observaties, interpretaties, reflecties op doelen en gedrag van medespelers en
toeschouwers vinden vaak intuïtief plaats. Het blijft belangrijk om de spelers en het
speelveld te overzien. Aspecten die continue en expliciete aandacht vragen zijn:
• Belangen: hebben we nog een gemeenschappelijk belang? Zijn er verborgen belangen of
ontstaan er nieuwe? Hoe conflicteren deze? Zijn er verstorende factoren? Wat leidt af van
gemeenschappelijke belangen? Welke druk wordt er op het proces uitgeoefend?





• Benodigde energie en aandacht; kunnen deelnemers hun motivatie op peil houden om
aan de ambitie en een beoogd resultaat te werken? Is er sprake van een bepaalde spirit of is
het een slepend proces? Is er wel voldoende aandacht voor het project gedurende het
gehele proces of is het moeilijk om betrokkenen te overtuigen van de noodzaak om nu al
bezig te zijn met huisvesting die pas over 2 jaar wordt opgeleverd
• Relatie met andere (veranderings)trajecten: energie om een resultaat te halen kan
weglekken doordat er meerdere en/of uiteenlopende veranderingen tegelijkertijd zijn.
Kan het herhuisvestingsproces samen oplopen met andere veranderingstrajecten of
ontstaan er juist conflicterende situaties?

‘Vergeet de faktor tijd niet als invloedsfaktor.’

3.9 Eindresultaat
Het hiervoor beschreven proces eindigt idealiter op het moment dat het doel organisatiegerichte huisvesting, in welke verschijningsvorm dan ook - is bereikt. Meningen
over het resultaat zullen uiteenlopen en de mate waarin meningen verschillen, kan
aanleiding zijn om te zoeken naar (voortdurende) verbetering. Systematische evaluatie
begint met het verzamelen van die meningen, bijvoorbeeld door formele evaluaties met
betrokken medewerker. Dit vindt bij voorkeur op zijn vroegst een half jaar en maximaal een
jaar na inhuizing plaats en richt zich onder andere op het behaalde effect in relatie tot de
intenties. Het lijkt verstandig om de projectorganisatie pas (geheel) te ontbinden na
evaluatie en (eventuele) bijstelling.
Door de dynamiek van organisaties en de samenleving zal er na verloop van tijd opnieuw
aanleiding zijn om stil te staan bij de huisvesting. Het HK-model kan dan opnieuw een
handvat zijn om informatie te verzamelen en intenties te formuleren en een keuze te maken
of en op welke wijze het huisvestingsconcept aanpassing behoeft.













4 De Keuzematrix: van ambities naar
conceptuele keuzes

4.1 Opbouw van de matrix
In stap 2 van het model worden de conceptuele keuzes bepaald. Om deze zo goed mogelijk af
te stemmen op de intenties en uitgangspunten van de organisatie heeft het CfPB een
keuzematrix ontwikkeld. Met de matrix kunnen de ambities voor een organisatie of voor
onderdelen bijvoorbeeld per gebruikersprofiel of afdeling in verband worden gebracht met
mogelijke keuzen over de onderdelen van het huisvestingsconcept, de keuzevrijheid en de
organisatorische consequenties.
De matrix bevat rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal). De rijen van de matrix
benoemen de huisvestingsambities van de organisatie en de kolommen beschrijven de
onderdelen van het huisvestingsconcept. De cellen die op deze wijze ontstaan, zijn bedoeld
voor de invulling van de keuzes behorend bij de onderdelen, die naar verwachting het best
aansluiten op de desbetreffende huisvestingsambities. Het principe van de matrix is
weergegeven in figuur 3.
In de kolom ‘prioriteit’ kan een organisatie zijn prioriteiten aangeven met drie waarden: 1 =
stimuleren, 2 = alleen faciliteren, en 3 = niet relevant, lage prioriteit. De codes A, B, etc.
verwijzen naar de specificatie van de huisvestingsambities. De doelstelling om
geconcentreerd werken te faciliteren is bijvoorbeeld een specificatie van de ambitie
arbeidsproductiviteit. Het aangeven van de codes A, B, etc maakt het mogelijk om op een
apart formulier een meer uitgebreide toelichting te geven. De subcomponenten van de
conceptuele keuzes zijn genummerd, zodat er in overleg of schriftelijke communicatie
gemakkelijk naar de desbetreffende kolommen kan worden verwezen.

4.2 Doel en toepassingsmogelijkheden
4.2.1 Doel
Het doel van de matrix is om structuur te bieden bij de vertaalslag ‘van ambities naar
huisvestingskeuzes’. Deze vertaling omvat het operationaliseren, dus het specifiek maken
van de ambities en het vertalen naar keuzes voor de onderdelen van het huisvestingsconcept,
de keuzevrijheid en de organisatorische consequenties. Verder ondersteunt de matrix bij het
stellen van prioriteiten in de ambities. De matrix nodigt dus uit om concreet te worden over
ambities, verwachtingen en keuzes, om ze te beredeneren en te bediscussiëren. De bereikte
inzichten vormen belangrijke bouwsteen voor de communicatie binnen de organisatie en
met externen.





Figuur 4: Mogelijke invulling van de matrix “van”ambities (en nadere specificaties hiervan)“ naar ”huisvestingskeuzes voor de ambities over Arbeidsproductiviteit en Innovatiekracht.





4.2.2 Toepassing
De matrix kan op verschillende manieren worden ingezet in een organisatiegericht
huisvestingsproces:
De organisatie doet het op eigen kracht
Medewerkers kunnen individueel en/of in een workshop met vertegenwoordigers van het
management en andere gebruikers (bijvoorbeeld de medezeggenschap of klanten) de matrix
gebruiken. Het met elkaar invullen maakt duidelijk welke uiteenlopende ambities er zijn,
welke keuzes er (kunnen) worden gemaakt en wat de verwachte relaties zijn tussen de
huisvestingskeuzes en te realiseren huisvestingsambities.
De organisatie zoekt hulp
Een door de organisatie ingevulde matrix kan in handen van onderzoekers of een consultant
gebruikt worden voor bewustwording en discussie. Andersom kan een door onderzoekers of
consultants ingevulde matrix een kader bieden voor de organisatie. Belangrijk is dan de vraag
hoe een ingevulde matrix tot stand is gekomen. Is invulling gebeurd op basis van
persoonlijke ervaring, ‘best practices’ of bevindingen uit onderzoek over positieve en
negatieve effecten van huisvestingsoplossingen? Een betrouwbaar ingevulde matrix biedt
een referentie- en toetsingskader om ideeën te genereren voor eigen conceptuele keuzes en
gemaakte keuzes te spiegelen aan theoretische inzichten en ervaringen in eerdere projecten.
De matrix zal voor het CfPB als raamwerk dienen om resultaten uit onderzoek te
documenteren.

4.2.3 Uitkomsten en de weg erheen
Het CfPB verwacht dat het gebruik van de matrix duidelijk maakt dat er verschillende keuzes
over de onderdelen het huisvestingsconcept mogelijk zijn om dezelfde ambities te bereiken.
Omgekeerd verwachten wij dat eenzelfde keuze verschillende ambities kan dienen. Invulling
van de matrix zal ook laten zien dat keuzes op basis van verschillende ambities met elkaar
kunnen conflicteren. Dit inzichtelijk maken is eigenlijk al een doel op zich.

4.2.4 Voorbeeld van een ingevulde matrix
Op de linkerpagina staat een voorbeeld van een ingevulde matrix voor de ambities
arbeidsproductiviteit en innovatiekracht. Een kruisje in de matrix betekent dat een uitspaak
is gedaan over de koppeling van ambities en nadere specificaties hiervan aan
huisvestingskeuzes om de genoemde ambities te realiseren. Omdat de matrix op dit formaat
te klein is om een toelichting te geven, zijn de kruisjes toegelicht in tabel 1 op de volgende
pagina. Om de werking van de matrix toe te lichten zijn enkele in de praktijk voorkomende
voorbeelden van conceptuele keuzes genoemd.
Afhankelijk van de ambitie waarop de keuzes zijn gebaseerd, is er in dit voorbeeld een andere
keuze voor gebruik van werkplekken. Het invullen van de matrix maakt de tegenstellingen
duidelijk en daardoor bespreekbaar.





Tabel 1: Voorbeeld mogelijke invulling keuzematrix
1. Plaats van werken
2. Typen Werkplek en
layout

3. Kwantiteit, normering
4. Gebruik werkplek
/Gedragsregels
10. Uitstraling en
afwerking

A) Thuis werken mogelijk maken.responsief
(A) Gebruik het werkplektype Cockpit;
(C) maak voor senioren werkplekken met een overleghoek eraan, creëer daarnaast
werkplekken in projectkamers (4-5 werkplekken).
(D) zorg voor flexibele opstellingen van werkplekken die in grootte kunnen
variëren met de teamgrootte in afdelingsoverstijgende projecten
(A) Werkplekken ruim opstellen. Voor senioren maximaal 2 werkplekken aan
elkaar.
(A) Flexibel gebruik van werkplekken.
(F) Vaste werkplekken die geheel naar eigen wens kunnen worden aangekleed.
(F) Inspirerende architectuur, mogelijkheden om projectmaterialen (zoals kaarten)
op te hangen en/of een centraal punt voor het tonen van wetenswaardigheden.

Mogelijke invulling van de matrix “van”ambities (en nadere specificaties hiervan)“ naar ”huisvestingskeuzes voor de ambities over
Arbeidsproductiviteit en Innovatiekracht.

4.3 Eerst ervaringen met ‘de matrix’
De matrix is in een praktijksituatie ingezet om tijdens de eerste fase van een renovatieproject
de huisvestingsambities en de huisvestingskeuzes in kaart te brengen. De matrix is door de
betrokken projectmedewerkers individueel ingevuld. Vervolgens zijn de bevindingen in een
workshop besproken en samengebracht in één gezamenlijk ingevulde matrix. Dit bleek goed
te werken. De overeenkomsten in de ingevulde matrices stemde hoopvol. Door de tijd te
nemen om de onderling verschillende interpretaties van ambities en daaraan gekoppelde
keuzes te bespreken, ontstond een nieuw kader waarmee het proces vervolgd kon worden.
Daarbij was een gezamenlijke taal de sleutel voor een goed begrip.





5 Checklist

Alle stappen in het huisvestingskeuzemodel bevatten inhoudelijke en procesmatige aspecten.
Om bewust te kiezen welke aspecten worden meegenomen en welke aspecten extra aandacht
verdienen in de eigen huisvestingsopgave is een uitgebreide checklist met vragen in
ontwikkeling waarmee een organisatie door alle stappen van het model wordt geleid (IkizKoppejan, Van der Voordt en Hartjes-Gosselink, 2009). Om deze checklist enerzijds aan te
vullen en anderzijds zo kernachtig mogelijk te houden zullen diverse casussen worden
gebruikt.
We tonen hier een beperkte uitsnede van de checklist in ontwikkeling om het nut en de
werking ervan over te brengen en te kunnen bespreken.
Stap 1: ‘informatie verzamelen’.
Hierin komen inhoudelijke vragen aan de orde als:
• Wat zijn de missie en visie van de organisatie?
• Hoe is de organisatie momenteel opgebouwd (organisatiestructuur)?
• Hoeveel mensen werken er nu en straks bij de organisatie, uitgedrukt in aantal personen
en f.t.e.?
• Zijn er activiteiten die specifieke ondersteuning vragen of die specifieke eisen stellen aan
de huisvesting?
• Welk huisvestingsconcept heeft de organisatie nu: is de organisatie gehuisvest in een
cellenkantoor, open kantoor, groepskantoor, of een combinatie hiervan?
• Wat is de huidige esthetische kwaliteit van de werkomgeving
• Welke wet- en regelgeving is van toepassing? Welke maatschappelijke kaders moeten in
acht worden genomen?
• Welke aanvullende informatie is noodzakelijk of gewenst om het gekozen
huisvestingsconcept uit te werken?
Bij het informatie verzamelen zijn de procesvragen bijvoorbeeld:
• welke informatie is noodzakelijk of gewenst? Is deze beschikbaar in de organisatie of moet
deze door aanvullend onderzoek verkregen worden?
• Op welke manier en door wie worden (deel)onderzoeken uitgevoerd?
• Wat is het doel van het onderzoek en wat gebeurt er met de resultaten?
• Welke wijzen en mogelijkheden van communicatie en participatie zijn er en/of zijn
gewenst/passend?
• Wie nemen deel in het initiële projectteam en wat zijn de rollen, taken en bevoegdheden
van de leden van het projectteam in de informatieverzameling?





Stap 2: Intenties vaststellen
Hierbij gaat het om vragen die ondersteunen bij de totstandkoming van de
huisvestingsambities, gebruikersprofielen
• Zijn er activiteitenpatronen te herkennen in de vorm van een sterk overeenkomende
tijdsbesteding aan diverse activiteiten bij meerdere medewerkers?
• Zijn deze activiteitenprofielen gekoppeld aan bepaalde functies, functiegroepen of
werkprocessen?
• Welke relaties wil de organisatie leggen tussen organisatievisie en -ambities en
huisvesting?
• Zijn er prioriteiten te onderkennen in de geldende huisvestingsambities?
In het proces is de aandacht gericht op:
• Is het nodig om de rollen, taken en bevoegdheden van de actoren bij deze stap in het
huisvestingsproject te wijzigen?
• Is een aanpassing nodig in de gekozen strategie over wie waarover mag meepraten en/of
meebeslissen en wanneer?
• Hoe worden alle betrokkenen geïnformeerd over het procesverloop?

Voorbeeld huisvestingsambities: nieuwbouw AVANS Hogeschool
1 Nieuwe manier van werken ondersteunen. De werkomgeving moet vooral het samen werken
en delen van kennis mogelijk maken en eventueel bevorderen. Hiervoor is openheid en
transparantie nodig. Het gesloten karakter van een cellenkantoor voldoet hiervoor niet [valt in
het model onder arbeidsproductiviteit].
2 Kwaliteit werkomgevingen verbeteren. Het concept moet mogelijkheden creëren om aan alle
materiële en emotionele eisen die medewerkers aan hun werkomgeving stellen tegemoet komen
[valt in het model onder medewerkerstevredenheid, veiligheid en gezondheid, en
arbeidsproductiviteit].
3 Cultuurveranderingsproces ondersteunen. De werkomgeving moet door het concept en de
uitwerking hiervan in de inrichting en vormgeving een bijdrage leveren aan de resultaatgerichte
en klantgerichte cultuur die Avans Hogeschool wil bereiken [valt in het model onder
cultuurverandering].
Voor de fysieke werkomgeving wordt gestreefd naar:
• 80% constructieve houding bij betrokkenen (positief/neutraal) t.o.v. Activiteit Gerelateerd
werken op het moment van oplevering;
• 100% voldoen aan ‘harde’ normen (ARBO + voorzieningen);
• 80% tevredenheid met de werkomgeving zes maanden na de ingebruikname.
[kwantitatief geformuleerde doelstellingen, gekoppeld aan ambitie 2]
Procesdoelstellingen:
• Alle medewerkers hebben deelgenomen aan de training voor ingebruikname van hun AGW;
• Meer dan 75% is tevreden over de training en begeleiding.





Stap 3: Conceptuele keuzes maken
Bij de definiëring van het huisvestingsconcept komen vragen aan de orde als:
• Wat is de best mogelijke of gewenste keuze ten aanzien van de plaats van de werkplek , de
soorten werkplekken of werkplektypen en de situering van werkplekken ten opzichte van
elkaar en het gebruik van de werkplekken?
• Welke diensten en middelen wil de organisatie aanbieden in relatie tot de
huisvestingsambities?
• Wordt in de nieuwe situatie gebruik gemaakt van een centraal en/of decentraal archief,
papier en/of digitaal?
• Welke keuzevrijheden zijn er (binnen de gestelde kaders) voor de afzonderlijke
bedrijfsonderdelen en individuele medewerkers? Is er bijvoorbeeld in de stap uitwerking
ruimte om de gebruiksregels decentraal te bepalen?
• Welke organisatorische aanpassingen zijn nodig om het gekozen huisvestingsconcept te
kunnen realiseren?
Vanuit het proces zijn de vragen gericht op:
• Welke keuze wordt gemaakt ten aanzien van directie en indirecte participatie?
• Wie beslist uiteindelijk welke conceptuele keuzes input zijn voor de volgende stap?
• Worden de conceptuele keuzes direct aan de medewerkers gecommuniceerd of wordt
gewacht tot er een ontwerp ligt?
Stap 4: Uitwerking
De uitwerking richt zich op vragen als:
• Welke functionele, ruimtelijke en technische eisen volgen uit de beschikbare informatie
en de intenties?
• Is het mogelijk om de wensen en eisen te realiseren binnen het bestaande gebouw?
• Welke gedragsregels en normen gaan er gelden in de nieuwe situatie: wel/geen clean desk,
eten, muziek op het werk?
• Zijn er nieuwe structuren (bijv. andere team- of overlegstructuren) of systemen (bijv.
nieuwe informatie- beoordelings- en beloningssystemen) nodig? Hoe wordt er straks
feedback gegeven over het wel of niet behalen van de ambities?
• Beschikken de medewerkers en managers over de capaciteiten om op de beoogde manier
te gaan werken? Kunnen managers voldoende op output sturen? Weet men hoe elkaar
aan te spreken op ongewenst gedrag?
• Passen de cultuur, houding en gedrag bij de beoogde manier van werken?
• Welke contracten moeten worden afgesloten voor de facilitaire voorzieningen?
• Verhuizing: wanneer is de verhuizing gepland? Hoe en door wie wordt de verhuizing
facilitair ondersteund?
In de uitwerkingsfase komen procesvragen aan de orde als:
• Past de gekozen wijze van besluitvorming nog steeds in deze fase van het
(her)huisvestingsproject?
• Hoe wordt omgegaan met het betrekken van gebruikers bij de uitwerking en
implementatie van het concept en de eventuele weerstand onder de gebruikers?
• Is de gekozen communicatiestrategie toereikend of dient deze aangepast te worden? Wie
bepaalt dit?
• Hoe en wanneer worden gebruikers voorbereid op het werken in het nieuwe concept?





• Wie bepaalt nu hoe het huisvestingsconcept in de gebruiks- en beheerfase zal worden
bewaakt?
• Wat wil de organisatie na realisatie evalueren? Bijvoorbeeld het gebruik en de beleving
van het concept, het waarmaken van ambities en doelstellingen, en/of het doorlopen
proces?
• Wie evalueert de nieuwe werkomgeving?
De spil: Afstemmen en toetsen
• Past de gewenste wijze van besluitvorming bij de doelen, ambities en de aanpak?
• Past het ontwikkelde huisvestingsconcept bij de intenties? (inhoud)
• Is er een goede vertaalslag gemaakt van conceptuele keuzes naar facilitair beleid?
• Wie is verantwoordelijk voor toetsing? (proces)
De Checklist is een onderdeel van het HK-model en zal op basis van voortschrijdend inzicht
aangepast worden als er meer praktijkkennis is ingebracht.





6 Ondersteunende instrumenten voor
dataverzameling en besluitvorming

Behalve de Keuzematrix en de Checklist zijn door onderzoekers en adviesbureaus tal van
andere instrumenten ontwikkeld ter ondersteuning van de benodigde dataverzameling en de
besluitvorming. We bespreken hier kort enkele door het Delftse Center for People and
Buildings ontwikkelde instrumenten.

6.1 WODI® Toolkit
Het Werkomgevingsdiagnose-instrument WODI® is een tool voor systematische
verzameling van data over de medewerkerstevredenheid en het gebruik van de
werkomgeving. De Toolkit bestaat uit vier elementen:
• WODI Standaard;
• WODI Light;
• een (on)tevredenheidsindicator;
• de Space Utalization Monitor voor het meten van de bezettingsgraad.
WODI Standaard
Het WODI Standaard instrument evalueert een groot aantal aspecten van de werkomgeving
die van belang zijn voor de tevredenheid en productiviteit van de medewerkers, op een
gedetailleerd niveau. Dit instrument is het hart van de toolkit. WODI Standaard maakt
gebruik van verschillende onderzoeksmethoden zoals schriftelijke vragenlijsten, interviews,
groepsgesprekken, documentonderzoek en workshops (Volker en Van der Voordt, 2005).
WODI Standaard stelt een grondige diagnose en kan het geëigende instrument zijn als een
organisatie zich heroriënteert op zijn huisvesting.
WODI Light
WODI Light is een beknopte versie van WODI Standaard op basis van een wetenschappelijk
verantwoorde selectie door middel van cross case onderzoek. WODI Light bestaat uit een
ingedikte vragenlijst over een beperkt aantal thema;’s, die volgens wetenschappelijk
onderzoek van grote invloed zijn op de arbeidssatisfactie en de (ervaren)
arbeidsproductiviteit (Volker en Maarleveld, 2007). Hiermee wordt een korte inventarisatie
van de belangrijkste knelpunten van de werkomgeving verkregen.
WODI kan worden ingezet in een nulmeting (voorafgaand aan de planontwikkeling voor
andere huisvesting) en als nameting (effectmeting na de inhuizing) en ook om de
tevredenheid over de werkomgeving gedurende langere tijd te monitoren. Het instrument
geeft inzicht in de tevredenheid over de organisatie, het werkproces en de werkomgeving,
zowel voor de organisatie zelf als in vergelijking met andere werkomgevingen.





Modulaire opbouw WODI standaard

WODI indicator
De resultaten van alle door het CfPB uitgevoerde WODI-analyses zijn opgeslagen in een
database. Op basis hiervan is een (on)tevredenheidsindicator samengesteld met gemiddelde
tevredenheidspercentages en ontevredenheidspercentages. Dit biedt een referentiekader.
Deze WODI indicator om de beleving van de eigen huisvesting te benchmarken met die van
andere organisaties is inmiddels bekend over drie referentiejaren. Hierdoor kan een scherper
beeld verkregen worden over de sterke en minder sterke kanten van de eigen huisvesting. Bij
herhaling van evaluaties in de tijd kunnen organisaties het realiseren van de eigen ambities
monitoren.
Voorbeelduitkomsten
Voorbeelduitkomsten uit een tevredenheidmeting met behulp van WODIWODI-Light

Space Utilization Monitor
De Space Utilization Monitor (SUM) is ontwikkeld om in kaart te brengen hoe de
beschikbare werkplektypen en overige ruimten in een kantoor benut worden (Borgman,
2005). Via een vooraf gedefinieerde looproute wordt per werkplektype geregistreerd welke
activiteit plaatsvindt op de werkplek als deze bezet wordt door een persoon De bijbehorende
software genereert grafieken van de gemiddelde en maximale bezetting per type werkplek en
de tijdsbesteding per type activiteit.





Voorbeeld bezettinggraadmeting
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6.2 Werkplekwijzer en menukaarten
De Werkplekwijzer is een boek waarin een overzicht wordt gegeven van verschillende typen
werkplekken, overlegplekken en ondersteunende faciliteiten en hun belangrijkste
kenmerken in relatie tot het gebruik ervan (Van Meel e.a., 2006). Het biedt een goed
handvat om gezamenlijk de bouwstenen voor de nieuwe werkomgeving te selecteren. De
Werkplekwijzer beschrijft summier de aanpak voor conceptontwikkeling.
Op basis van de bouwstenen uit de Werkplekwijzer zijn zogenaamde ‘menukaarten’
ontwikkeld (Martens, 2006; Martens en Koppejan, 2007). Net als bij een restaurant – waar
de keuzemogelijkheden vaak al vast liggen en de gast binnen de beschikbare mogelijkheden
zijn of haar eigen menu kan samenstellen – kan een afdeling of medewerker binnen de
beschikbare kaders eigen keuzen maken. Bijvoorbeeld: het management kiest voor flexibel
werken en bepaalt op basis van het aantal medewerkers het aantal beschikbare vierkante
meters per afdeling en de toe te passen werkplektypen. Zij geeft dit als randvoorwaarde mee
voor de afdelingen. Het staat de afdelingen vervolgens tot op zekere hoogte vrij om binnen
deze kaders het aantal werkplekken per type te kiezen en een optimale balans te zoeken
tussen de roep om openheid (ter stimulering van de communicatie) en de wens om
geconcentreerd te kunnen werken, afhankelijk van de werkprocessen.





6.3 PARAP
PARAP is een rekenmodel waarmee in het
begin van het planvormingsproces
budgetteringen kunnen worden gemaakt voor
de investerings- en exploitatiekosten
(levensduurkosten) in relatie tot gemaakte
huisvestingskeuzen (Gerritse, 2005; Gerritse et
al, 2008). Door de gekozen uitgangpunten te
variëren is de gebruiker in staat om zijn
business case te maken en daarmee
bewustwording en of besluitvorming over een
financieel budget tot stand te brengen. Met
PARAP kunnen huisvestingsopties financieel
verkend worden, maar kunnen ook
portefeuille analyses gemaakt worden.

6.4 Rekenmodel PACT (Plekken en ACTiviteiten)
Rekenmodel PACT is ontwikkeld om de consequenties van keuzes in de vertaling van
werkproces naar werkplektypen inzichtelijk te maken. Op basis van aantallen werknemers,
hun werkzaamheden en beleidskeuzes zoals vast of flexibel werken berekent PACT het
aantal benodigde werkplekken per type werkplek. Door te variëren met de uitgangspunten
worden de gevolgen zichtbaar van verschillende huisvestingsstrategieën.
Voorbeeld berekening scenario’s met PACT
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6.5 Integrated Worksplace Roadmap (IWR)
De Integrated Workplace Roadmap (Guiza e.a., 2002; Pikker, Chin Kwie Joe en Hartjes,
2008) is een besluitvormingsondersteunend instrument en helpt organisaties om de
effectiviteit en efficiëntie van verschillende processtrategieën in een huisvestingstraject te
vergroten. Het instrument biedt inzicht in mogelijke hobbels en zijwegen in het
besluitvormingsproces en het belang van het betrekken van de verschillende partijen in de
huisvestingsketen. De roadmap kan tijdens de initiatief- en definitiefase gebruikt worden om
zich bewust te worden van de best passende besluitvormingsstrategie die uitgedrukt wordt in
reismetaforen. De IWR biedt een referentiekader voor evaluatie van het
besluitvormingsproces. De nieuwste versie, IWR 2.0, bespreekt verschillende
processtrategieën, elk met een eigen aanpak van het huisvestingstraject. Communicatie,
participatie, organisatie van het proces zelf en mogelijke valkuilen en succesfactoren zijn hier
belangrijke onderdelen.
Proces strategieën uit IWR

6.6 Werkplekspel
Het Werkplekspel is een implementatie-instrument om het bewustzijn van eigen en elkaars
gedrag en handelen in de werkomgeving te vergroten. Tijdens het spelen van dit bordspel
bespreken de spelers de impact van het handelen op elkaars functioneren aan de hand van
speelkaarten die actuele huisvestingssituaties en dilemma’s over kantoorgebruik beschrijven.
Het samen spelen van het spel maakt managers en gebruikers bewust van de voor- en
nadelen van verschillende huisvestingskeuzes en manieren van omgaan met de
werkomgeving (De Bruyne e.a., 2008; Martens e.a., 2008). Het spel is op verschillende
momenten inzetbaar: tijdens de voorbereiding of implementatie, kort na invoering van de





nieuwe huisvesting of langere tijd na invoering. Er worden drie hoofdaspecten
onderscheiden: 1) kennis en weten; 2) normen en waarden; 3) houding en gedrag.
Hoewel het hier niet voor is ontwikkeld, blijkt het spel in de praktijk ook geschikt om
voorafgaand aan de besluitvorming over een nieuw kantoorconcept als projectteam voeling
te krijgen met de gevolgen van een (eventuele) overstap naar een innovatief kantoor.

Het werkplekspel

6.7 Tips voor effectieve implementatie strategieën (Tips EIS)
Op basis van literatuurstudie zijn dilemma’s in (her)huisvestingsprocessen in kaart gebracht
en aanbevelingen geformuleerd voor succesvolle implementatie, communicatie en
participatie (De Bruyne, 2007). Ter illustratie geven we enkele voorbeelden.
Succesvolle implementatie
Initiatief: analyseer de organisatie en haar werkprocessen, formuleer duidelijke
doelstellingen en maak weloverwogen keuzes op basis van kosten én baten. Zorg dat de
conceptuele keuzes aansluiten bij de cultuur en de werkprocessen van de organisatie.
Implementatie: zorg voor een optimale balans tussen top-down en bottom-up en voldoende
tijd voor discussie en reflectie. Ga verstandig om met weerstand. Stimuleer de betrokkenheid
van medewerkers en investeer voldoende tijd en geld. Beheer: zorg voor adequate nazorg en
beheer van het nieuwe concept en speel snel en efficiënt in op eventuele klachten. Evalueer
en stuur waar nodig bij.
Succesvolle communicatie
Onderschat de rol van communicatie bij
veranderingen niet. Stel een communicatieplan op,
communiceer via verschillende media, en geef een
realistisch beeld over de veranderingen. Deel
ervaringen met alle medewerkers.
Succesvolle participatie
Maak gebruik van directe en indirecte participatie.
Laat zo veel mogelijk direct betrokkenen participeren.
Stel duidelijke grenzen aan de bevoegdheden van de
betrokkenen.





7 Wanneer is het af?

Een model is een vereenvoudigde en schematische afbeelding van de werkelijkheid. De
veelkeurige werkelijkheid laat zich uiteraard nooit volledig vangen in abstracties zoals een
speelveld, stappen, een slinger en een spil. Niettemin menen we met het HK-model een
bruikbaar referentiekader te hebben ontwikkeld voor het doorlopen en aansturen van
huisvestingsprocessen.
Gebruik van het HK- model biedt een heldere structuur en eenduidig begrippenkader. Dit
helpt betrokkenen in een huisvestingsproject bewustwording te creëren van te maken
inhoudelijke en procesmatige stappen en keuzes en hun onderlinge relaties.
Behalve voor het ontwikkelen van organisatiegerichte huisvesting (ex ante) is het model ook
achteraf bruikbaar om gemaakte keuzen te toetsen aan bijvoorbeeld de ambities en
randvoorwaarden (ex post). Ook kan een doorlopen proces worden gereconstrueerd om
hieruit lessen te trekken. Het model biedt een heldere structuur en een begrippenkader
waaraan organisaties hun eigen processen kunnen spiegelen. Daarnaast biedt het model een
handvat om projecten onderling te kunnen vergelijken en hieruit lessen te leren en gegevens
te verzamelen voor generieke kennisontwikkeling. Het model is echter nog niet af. Het
CfPB is voornemens een aantal vervolgstappen uit te voeren.

7.1 Uitwerking begrippenlijst
Doel van het model is onder meer om een eenduidig begrippenkader te hanteren. Dit
vergemakkelijkt de communicatie en maakt processen onderling beter vergelijkbaar. Voor
dit doel beogen we een begrippenlijst aan te leggen met heldere definities van de gebruikte
begrippen met eventuele relatie met andere voorkomende termen in de praktijk.

7.2 Verdere onderbouwing van het HK-model, de keuzematrix en
de checklist
Een belangrijk onderdeel van het model is de vertaalslag van ambities en gebruikersprofielen
naar conceptuele keuzes voor de huisvesting en andere faciliteiten. Dit onderdeel is
uitgewerkt in de keuzematrix. Er is nog veel onderzoek nodig om de relaties tussen ambities
en verwachte effecten van conceptuele keuzes stevig te onderbouwen.
Onderbouwing van het model
Het gepresenteerde model is uit onderzoek naar voren gekomen en slechts enkele malen in
de praktijk getoetst. Daadwerkelijk gebruik van het model zal leren wat de meerwaarde van
het model is in de dagelijkse praktijk. Deze praktijkervaringen helpen bij de verdere





onderbouwing en vervolmaking van het model. Praktijkonderzoek (casestudies) zorgt voor
kennisontwikkeling over redeneerlijnen, effecten van bepaalde conceptuele keuzes in de
uitwerking van het concept, de mogelijke keuzevarianten en de besluitvorming en
processturing bij organisatiegerichte huisvestingsprocessen.
Naast de toetsing van het model in de praktijk helpt aanvullend wetenschappelijk onderzoek
om verbanden te leggen tussen de gekozen organisatiegerichte huisvesting en de effecten in
beleving en tevredenheid. In 2003 is het CfPB begonnen met het ontwikkelen van het
werkomgevingsdiagnose-isntrument WODI, om op wetenschappelijk verantwoorde wijze
data te kunnen verzamelen over het gebruik en de beleving van verschillende typen
werkomgevingen, zowel innovatief en flexibel als meer traditioneel. In 2009 bevat de WODI
database gegevens van dan 7000 respondenten. De database stelt ons in staat om antwoorden
te geven op bijvoorbeeld de vraag waarin gebruik en beleving van een cellenkantoor verschilt
van een flexibel gebruikt half open kantoor. Het is onze ambitie om van 7.000 naar 70.000
respondenten te komen, om daarmee empirisch onderbouwde verbanden te leggen tussen de
fysieke en sociale omgeving.
Verdere literatuurstudie, interviews, workshops en case studies naar huisvestingsprocessen
in theorie en praktijk – van aanleiding tot oplevering – zijn belangrijke bouwstenen om het
HK-model verder te onderbouwen. De bevindingen uit onderzoek zullen gebruikt worden
om het model als geheel te toetsen en de stappen waar nodig verder uit te werken, aan te
passen en te verbeteren.
De matrix als database
Uitkomsten uit onderzoek door middel van case studies, interviews, workshops en
literatuurstudie (nationaal en internationaal) zullen worden opgeslagen in een database
volgens de structuur van de matrix, dus gekoppeld aan de onderscheiden ambities en
gerelateerd aan de onderscheiden huisvestingskeuzes.
Uitwerking van de checklist
In deze conferentiepaper is slechts een beperkt aantal vragen geformuleerd, ter illustratie van
de beoogde checklist. Een meer uitgebreide versie is in ontwikkeling (Ikiz-Koppejan, Van
der Voordt en Hartjes Gosselink, 2009). Aan de hand van de eerder genoemde
onderzoeksmethoden zal de checklist verder worden uitgebreid en helder worden gekoppeld
aan de onderscheiden stappen in het HK-model en belangrijke beslismomenten in het
proces. Beoogd resultaat is een samenhangend en logisch geordende set van vragen als
praktisch bruikbaar instrument.

7.3 Geïnteresseerd geraakt?
We hopen dat we u als bezoeker van onze werkconferentie en/of lezer van deze paper
hebben kunnen overtuigen van de waarde en de toepassingsmogelijkheden van het HKmodel en andere hier gepresenteerde instrumenten. Om dit instrumentarium ook in uw
eigen organisatie toe te passen, biedt het CfPB u graag de helpende hand. Bijvoorbeeld in de
vorm van een incompany training waarin we de werking van het model kort toelichten en
uw eigen huisvestingsproces samen met u stap voor stap doornemen aan de hand van het
HK-model. Dit kan veel helderheid opleveren voor het expliciteren van uw ambities, de best





mogelijke vertaling in conceptuele keuzes en de uitwerking hiervan en bijbehorende
proceskeuzes. Een andere mogelijkheid is een workshop of training samen met andere
organisaties of adviseurs waarin de deelnemers hun eigen casus(sen) kunnen inbrengen. Ons
doel is het verzamelen en systematisch documenteren van praktijkervaringen en
onderzoeksresultaten. Hiermee kunnen we het model actualiseren en verbeteren. Voor
meer informatie verwijzen we u graag naar onze website www.cfpb.nl.
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