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Vijf studenten van de opleiding Facilitair Leidinggevende van 

ROC van Twente in Almelo zijn erin geslaagd het Guiness 

Book of Records te halen. Als proeve van bekwaamheid in het 

laatste jaar van hun studie organiseerden zij het fabriceren 

van de grootste speculaaspop ter wereld.

6
toegankelijkheid
Gebouwen zijn nog onvoldoende toegan-

kelijk voor mensen met een beperking. Dit 

blijkt uit onderzoek naar aanleiding van de 

campagne AllesToegankelijk.

7
energieverspilling
Op bedrijventerreinen gaat enorm veel 

energie verloren, blijkt uit een quickscan 

van het Platform energietransitie Gebouw-

de Omgeving. Het goede nieuws is dus dat 

er veel valt te besparen.

8
Documentbeleid
Ondernemingen zijn zich onvoldoende 

bewust van zowel milieu- als kostenbespa-

rende mogelijkheden van documentma-

nagementbeleid. Dat blijkt uit onderzoek 

van Ricoh Europe.

9
service Centre
De verhuizing van de Noordelijke Hoge-

school Leeuwarden (NHL) van vier locaties 

naar één nieuwe centrale locatie blijft niet 

zonder gevolgen voor het Service Centre.
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COMMENTAAR
Het merendeel van de regionale opleidings-

centra (roc’s) in Nederland wil de komende 

jaren studenten gaan inzetten bij de invul-

ling van hun facilitaire processen. Dat is 

één van de belangrijkste trends in de zesde 

mbo facilitaire benchmark, die onlangs 

werd gepresenteerd. Alle deelnemende 

mbo-instellingen (veel roc’s en aoc’s) geven 

aan op deze manier te willen gaan werken.

Op een aantal scholen lopen er al initiatie-

ven waarbij studenten worden ingezet bij 

facilitaire processen. Zij verzorgen bijvoor-

beeld de catering op school of ze worden 

ingezet bij het beveiligen van het pand. In 

de komende jaren komt er een structureel 

samenwerkingsverband tussen de facili-

taire afdelingen op scholen en studenten. 

Dat moet extra toegevoegde waarde gaan 

opleveren voor het primaire proces. 

Eigenlijk is het te gek voor woorden dat 

mbo-, hbo- en wo-instellingen nauwelijks 

studenten inzetten bij de uitvoering van 

facilitaire processen. Zij kunnen een voor-

beeld nemen aan basisscholen en voortge-

zet onderwijsinstellingen. Daar wordt vaak 

al gewerkt met corveediensten. Leerlingen 

helpen aan het einde van de schooldag even 

mee om het klaslokaal op te ruimen, het 

schoolplein te vegen of de kantine schoon 

te maken.

Waarom zouden mbo-, hbo en wo-instel-

lingen niet met een soortgelijk systeem 

kunnen werken? Dit heeft vele voordelen. 

Onderwijsinstellingen kunnen met de in-

zet van studenten grote kostenbesparingen 

realiseren. Zij zijn bovendien verzekerd 

van continuïteit in hun facilitaire bedrijfs-

processen. Ook nemen studenten eerder 

hun verantwoordelijkheid en voelen zij 

zich meer betrokken bij hun school, als zij 

een bijdrage leveren aan de instandhou-

ding daarvan.

Hier ligt ook een schone taak voor de mi-

nister van onderwijs. Die zou bijvoorbeeld 

een regeling kunnen instellen waarbij stu-

denten die zich naast hun studie op een an-

dere manier extra inzetten voor de school 

recht krijgen op een hogere studiebeurs. 

Zeker weten dat zo’n  regeling een door-

slaand succes wordt!

28
Werkplekspel 

een andere plaats, inrichting of 
gebruik van de werkomgeving 

vraagt om een gedragsverandering 
van de kantoormedewerkers. 

het zogenoemde werkplekspel kan 
daar bij helpen.

16
Trends roc's 

De regionale opleidingcentra in 
nederland willen in de komende 

jaren steeds meer gebruik gaan ma-
ken van studenten bij de invulling 

van hun facilitaire processen. Dat is 
één van de belangrijkste trends.

14
Rsi

Rsi blijft beroepsziekte nummer 
één. over de juiste aanpak van deze 
moderne aandoening heerst echter 
alles behalve consensus. is een ex-
tremere invulling van werkpauzes 

de oplossing? 

11
kerstpakketten
Werknemers kunnen waarschijnlijk een 

traditionele geste tegemoet zien van hun 

baas tijdens kerst. De kerstpakken zijn dit 

jaar rijkelijk gevuld met Hollandse ingredi-

enten.

12
energieprijzen
De energieprijzen mogen ieder jaar nog 

stijgen, over twintig jaar betalen we bijna 

niets meer voor energie. Dat voorspelt futu-

roloog professor Willem de Ridder.

18
serverruimte
Het Maasstad Ziekenhuis heeft al zijn 

medische en niet-medische digitale data 

buiten de deur geplaatst. De gegevens zijn 

ondergebracht in de serverruimte van de 

Rotterdam Internet Exchange (R-iX).

30
inrichting
Voor het inrichten van een werkplek en 

werkruimte bestaat geen uniforme syste-

matiek. Toch vraagt de inrichting van kan-

toren om een doordachte aanpak.
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h‘Het onderwerp moet hoger op de agenda 

komen’, zegt Otwin van Dijk, voorzitter 

commissie AllesToegankelijk.  Opvallend is 

dat 40 procent van de bedrijven in Neder-

land wel wil investeren in de toegankelijk-

heid. Het merendeel is zelfs van plan om 

dit binnen een jaar te realiseren. Een deel 

van die bedrijven denkt zelfs aan een inves-

tering van meer dan 25.000 euro.

Een op de vier beslissers denkt dat het ver-

beteren van de toegankelijkheid kan leiden 

tot meer omzet. Een groter deel denkt van 

niet, maar overweegt wel te investeren als 

uit onderzoek blijkt dat het verbeteren van 

de toegankelijkheid tot meer omzet leidt. 

De belangrijkste redenen om de toeganke-

lijkheid te verbeteren, zijn het tonen van 

maatschappelijke betrokkenheid en het 

rekening willen houden met gehandicapte 

klanten en medewerkers. Bedrijven die wel 

al iets op gebied van toegankelijkheid doen, 

hebben veelal rolstoelgerichte maatrege-

len getroffen gericht op de toegang tot een 

vrijheid, bereid zijn om iemand te helpen, 

een eenvoudige website of een goed lees-

bare gebruiksaanwijzing. Iedereen moet 

overal kunnen komen, alles kunnen doen. 

Er gebeurt al veel op dat vlak, maar nog 

niet genoeg. Het feit dat 40 procent van de 

bedrijven in Nederland wel wil investeren 

in de toegankelijkheid is voor ons positief. 

Daar willen we graag samen werk van ma-

ken’ aldus Otwin van Dijk.

gebouw, zoals het verbreden van deuren 

(35%), het wegnemen van drempels (27%), 

plaatsen van een invalidentoilet en parkeer-

ruimte voor mindervaliden (beiden 26%).

'In een samenleving waarin alles steeds 

sneller gaat, vergeten we nog weleens dat 

niet iedereen even goed kan meedoen. Bij 

toegankelijkheid wordt vaak gedacht aan de 

bereikbaarheid van een gebouw, maar het 

houdt veel meer in. Het gaat ook om gast-

gebouwen zijn over het algemeen nog onvoldoende toeganke-
lijk voor mensen met een beperking. Dit blijkt uit onderzoek 
dat werd gedaan naar aanleiding van de campagne allestoegan-
kelijk, die afgelopen week werd gestart. het initiatief van het 
ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport moet de be-
wustwording over toegankelijkheid van producten en diensten 
vergroten.

gebouw hindernis voor 
mensen met beperking
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 Bedrijven die wel al iets op gebied van toegankelijkheid doen, hebben veelal rolstoelgerichte 
maatregelen getroffen gericht op de toegang tot een gebouw.

president krijgt nieuw kantoor
De nieuwe EU-president krijgt zijn kan-

toor in een architectonisch hoogstandje. 

Sommigen noemen het een doos met een 

zwangere godin, anderen spreken smalend 

over een paasei, een lamp of een barba-

papa-figuurtje. Hoe dan ook, het ontwerp 

en de bouw is al jaren een hele klus voor 

Nederlander Johan Burgers, directeur van 

de Europese Raad. Tot het gebouw klaar 

is eind 2013, heeft hij de president onder-

gebracht in een verbouwd hoekje van het 

huidige overvolle hoofdgebouw van de 

raad. Het nieuwe pand is gebouwd met een 

façade van eiken ramen uit alle EU-landen. 

De bouw is dringend nodig, omdat de hui-

dige panden veel te klein zijn geworden. 

De ambtenaren puilen al uit het gebouw, 

dat toch pas in 1995 is opgeleverd. 'Met 

dat pand hebben we ons fors vergist', zegt 

Burgers. 'We zijn toen uitgegaan van twaalf 

EU-landen en negen talen. Maar dat zijn er 

inmiddels flink meer.' Als oplossing schonk 

de Belgische overheid een naastliggend ge-

bouw. Echt bruikbaar was het echter niet. 

December 2010 begint pas de bouw zelf, 

die minstens duurt tot juli 2013.

klm kleurt oranje 
Om het imago op te frissen en om de Ne-

derlandse wortels te benadrukken gaat 

luchtvaartmaatschappij KLM naast het ver-

trouwde blauw steeds meer gebruik maken 

van de kleuren wit en oranje. In de nieuwe 

kleuren van KLM zal blauw zo'n 60 procent 

van het kleurgebruik voor zijn rekening ne-

men, wit dat het blauw moet versterken 30 

procent en oranje 10 procent. Wanneer de 

elfduizend dames en heren van het grond- 

en vliegend personeel van KLM in april vol-

gend jaar hun oude uniform inruilen voor 

een nieuw exemplaar, komt ook daar oranje 

om de hoek kijken. 'In de sjaal zit oranje 

en aan de binnenkant van de jasjes', legt 

Houben uit. Een 'make-over' van alles, van 

de site tot de dozen waar de maaltijden aan 

boord in geserveerd worden, moet KLM 

'verfrissender' maken. Welk bedrag met 

de restyling is gemoeid, is volgens KLM 

moeilijk te zeggen. Het loopt zeker in de 

miljoenen, maar veel dingen moesten al 

vervangen worden. 
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op bedrijventerreinen gaat enorm veel energie verloren, blijkt 
uit een quickscan van het platform energietransitie gebouwde 
omgeving (pego). het goede nieuws is dus dat er veel valt 
te besparen: ongeveer 60 petajoule, ofwel het totale jaarlijkse 
energiegebruik van minstens 600.000 nederlandse huishou-
dens, wat gelijk staat aan ruim 1,2 miljard euro. 

veel energieverspilling 
op bedrijventerreinen

Veel van de maatregelen die nodig zijn om 

deze besparing te realiseren, kunnen bin-

nen twee tot vijf jaar worden terugverdiend. 

Om het enorme besparingspotentieel te be-

nutten is het nodig een aanpak te ontwik-

kelen die makkelijk toe te passen is. Provin-

cies, gemeenten, bedrijvenparkmanagers 

en ondernemerskringen moeten er snel en 

eenvoudig mee aan de slag kunnen, schrij-

ven de onderzoekers. 'De sleutel tot succes 

is dat bedrijven moeten leren van elkaars er-

varingen en dat de maatregelen vervolgens 

eenvoudig toegepast kunnen worden', zegt 

Jan Terlouw, voorzitter van het platform dat 

het energiegebruik van kantoren, bedrijfs-

gebouwen en woningen wil terugdringen. 

Om de gewenste aanpak te ontwikkelen 

zullen tien pilot-projecten - ondersteund en 

gestimuleerd door de PeGO-werkgroep Be-

drijventerreinen - de bouwstenen leveren 

voor het praktische plan van aanpak. Deze 

tien bedrijventerreinen hebben reeds een 

grote betrokkenheid getoond bij energiebe-

sparing en het gebruik van duurzame ener-

gie en zullen gezamenlijk, ondersteund 

door PEGO hun plannen verder uitvoeren. 

Ze vervullen hiermee een voorbeeldrol voor 

andere terreinen. In de komende tijd wordt 

de aanpak ontwikkeld zodat ook andere 

bedrijventerreinen de winst kunnen ver-

zilveren. Het PeGO-initiatief sluit  aan bij 

de nieuwe aanpak van bedrijventerreinen 

waarover de ministers Cramer (VROM) en 

Van der Hoeven (EZ) met het Interprovinci-

aal Overleg (IPO) en de Vereniging van Ne-

derlandse Gemeenten (VNG) overeenstem-

ming hebben bereikt. De nieuwe aanpak 

verplicht gemeenten onder meer samen te 

werken bij de uitgifte van nieuwe bedrij-

venterreinen. Het beleid is er op gericht 

een gezond economisch vestigingsklimaat 

te stimuleren waarbij open landschappen 

worden gespaard en verrommeling wordt 

tegengegaan. Het PeGO-initiatief, dat be-

oogt ook de energetische kwaliteit van ge-

bouwen en hun omgeving te verbeteren, is 

een schone en zuinige aanvulling.

PeGO is een samenwerkingsverband van 

kolom, gemeenten, provincies en rijk. Doel 

is energieneutrale nieuwbouw in 2020 en 

een halvering van het energiegebruik in de 

bestaande bouw in 2030.

bedrijfsleven, kennisinstellingen, maat-

schappelijke organisaties en overheid. On-

der voorzitterschap van Jan Terlouw richt 

PeGO richt zich op alle partijen in de bouw-

KERSTVERL ICHTING ONVEIL IG

Ruim 30 procent van de kerstverlichting in Nederland en vier andere EU-lidstaten is onveilig. 
Gebruik ervan kan leiden tot elektrische schokken en brand. Dat blijkt uit een onderzoek 
uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. voor het onderzoek werden 196 steek-
proeven gedaan naar de veiligheid van kerstverlichting in alle prijsklassen. De verlichting 
werd gecontroleerd op twintig vereisten. Veel van de lampjes faalden bij meer dan een test. 
De belangrijkste geconstateerde gevaren zijn elektriciteitsdraden die los kunnen raken en 
daardoor kortsluiting kunnen veroorzaken, te dunne draden die oververhit kunnen raken en 
een slechte isolatie van de elektriciteitsdraden. 
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twente goede vestigingslocatie
Nederland is dé logistieke toegangspoort 

van de Europese markt. Dat blijkt uit 

benchmarkonderzoek van Buck Consul-

tants Internationals en Ernst & Young.In 

het onderzoek is voor het eerst ook Twente 

en in het bijzonder XL Businesspark Twente 

meegenomen.Het bedrijventerrein blijkt in 

drie van de zeven marktsegmenten zelfs tot 

de voorkeurslocaties te behoren: lifestyle, 

farmacie en medische technologie. Het 

overall kostenniveau in Nederland blijkt 

lager dan in andere concurrerende landen. 

Dat heeft te maken met de centrale ligging, 

de concurrentiekracht van de logistieke sec-

tor en het fiscale klimaat. Ook de arbeids-

flexibiliteit en de regelgeving rond de factor 

arbeid blijken aantrekkelijk. Die optelsom 

maakt ons land tot een uiterst hoogwaar-

dige en aantrekkelijke vestigingsplaats. 
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DDe mogelijkheden om door middel van 

documentbeheer de efficiëntie, produc-

tiviteit en veiligheid te verhogen en de 

milieubelasting te verminderen, worden 

controleerd op energiebesparing en recy-

clingmogelijkheden.

Hoewel 67% van de onderzochte bedrijven 

kostentargets vaststelt voor documentbe-

heer, stelt minder dan de helft (41%) hier-

voor milieutargets vast. Slechts 18% van de 

onderzochte Europese bedrijven heeft een 

dubbelzijdig printbeleid doorgevoerd en 

de werknemers tonen matige interesse in 

duurzaam papiergebruik bij printen. Hun 

bedrijfsleiders gaven gemiddeld een 5,5 

op een schaal van 10 (heel erg betrokken) 

tot 1 (geen interesse). Daarbij gaf 32% van 

bedrijfsleiders aan dat werknemers zelf 

bepalen of ze dubbelzijdig printen. Bijna 

de helft (47%) van de bedrijfsleiders is niet 

op de hoogte van het recyclingbeleid van 

hun onderneming. Wat betreft het toner 

recyclingbeleid is dit 40%. Ondanks het 

recente klimaattopoverleg in Kopenhagen, 

blijken  werkgevers de positieve bijdrage 

van besparingsstrategieën op de duur-

zaamheiddoelstellingen van hun organisa-

tie nog steeds te onderschatten.

Bij het vergelijken van activiteiten door heel 

Europa, zijn er aanzienlijke verschillen tus-

sen landen wat betreft het toepassen van 

duurzaam documentbeheer. Door het toe-

kennen van een waarde aan milieuaspec-

ten van documentbeheer zoals recycling, 

stellen van targets, controle en de houding 

van werknemers is het mogelijk een Eu-

ropese ranglijst op te stellen voor landen 

met de meest duurzame documentbeheer 

praktijken. Frankrijk is het meest vooruit-

strevende, terwijl het Verenigd Koninkrijk 

en Ierland de hekkensluiters zijn.

door bedrijven onvoldoende erkend. Het 

merendeel van de bedrijven heeft geen 

milieudoelstellingen specifiek voor docu-

mentbeheer. Ook wordt er nauwelijks ge-

ondernemingen zijn zich onvoldoende bewust van zowel mi-
lieu- als kostenbesparende mogelijkheden van documentma-
nagementbeleid. Dat blijkt uit onderzoek van Ricoh europe, 
dat werd gedaan door marktonderzoeksbureau Coleman parkes 
Research.

Zuinig printen nog 
geen gemeengoed
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 Werknemers tonen volgens het onderzoek matige interesse in duurzaam papiergebruik bij 
printen.

planetree in hagaZiekenhuis
Het HagaZiekenhuis in Den Haag heeft de 

financiering rond voor de eerste fase van 

de geplande nieuwbouw en de renovatie 

van bestaande gebouwen. Rabobank en 

Bank Nederlandse Gemeenten financieren 

een bedrag van 127 miljoen euro. Van dit 

bedrag is 100 miljoen euro bestemd voor 

de financiering  van fase 1 van de bouw; 27 

miljoen euro is bestemd voor investeringen 

in inventaris en een geheel nieuwe infra-

structuur voor ict-voorzieningen. Er zijn 

in totaal drie bouwfases, met een geschat 

prijskaartje van 225 miljoen. Het HagaZie-

kenhuis wil de zorg voor de patiënten op 

het hoogst denkbare niveau brengen. Hier-

bij wordt gebruik gemaakt van het zorgcon-

cept Planetree. 

supermarkt op campus
Medio 2011 komt er een kleine supermarkt 

op campus Woudestein van de Erasmus 

Universiteit in Rotterdam. Deze hoop 

spreekt Kees Lansbergen van het Eras-

mus Facilitair Bedrijf (EFB) uit. Hiermee 

komt het EFB tegemoet aan de wens van 

studenten en medewerkers. De wens voor 

een supermarkt komt voort uit het klant-

tevredenheidsonderzoek naar de catering-

voorziening en de International Student 

Barometer (ISB). Het EFB is in gesprek 

met mogelijke kandidaten om een super-

markt volgens het ‘to go-concept’ te vesti-

gen op de campus. 'De supermarkten ei-

sen onder andere een strategische locatie 

en een goede uitstraling, zodat voorbijgan-

gers worden verleid tot impulsaankopen', 

aldus Lansbergen. Het eerste is vooralsnog 

niet makkelijk te realiseren op de huidige 

campus. In de winkelstraat is wel plaats, 

maar dat vinden de supermarkten minder 

geschikt, omdat daar weinig potentiële 

klanten langs lopen.Op de langere termijn 

zal langs de Hogeschoollaan een ‘Plaza’ ge-

bouwd worden. Hierin wordt onder andere 

ruimte gemaakt voor een supermarkt to 

go, en verschillende restaurantjes, terras-

jes en lunchgelegenheden. In de nieuwe 

eetgelegenheden zullen, op basis van het 

klanttevredenheidsonderzoek, internatio-

nale maaltijden een grotere rol gaan spe-

len. Lansbergen hoopt dat daardoor bui-

tenlandse studenten en medewerkers zich 

meer thuisvoelen op de campus. 
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hHet Service Centre bestaat uit de afde-

lingen facilitaire zaken, informatisering, 

marketing & communicatie, onderwijs & 

kwaliteit en personeel & organisatie.  Pro-

jectleider facilitaire zaken Mathijs Rutten 

verwijst voor een reactie naar Ageeth Hui-

zenga, hoofd marketing en communicatie 

bij de NHL. Zij geeft aan dat door de ver-

huizing naar één locatie onder andere min-

der mensen ingezet hoeven te worden voor 

de exploitatie van het gebouw. ‘Tot voor kort 

hadden wij bijvoorbeeld drie restaurants in 

onze gebouwen die bemand moesten wor-

den. In de nieuwe situatie blijft er nog maar 

één restaurant over. Zo zijn er nog tal van 

ondersteunende diensten meer, die wij nu 

efficiënter kunnen gaan organiseren’, legt 

Huizenga uit. ‘Daarnaast laten wij ook een 

groot aantal afdelingsbureaus voor studen-

ten fuseren met elkaar. De huidige 23 klei-

nere bureaus worden samengevoegd tot 

vijf grotere clusterbureaus.’ In het nieuwe 

gebouw krijgt het Service Centre ook een 

op andere functies in de organisatie te her-

plaatsen.’ De NHL telt ruim 1.000 mede-

werkers en 11.000 studenten. De voorberei-

dingen op de verhuizing naar het nieuwe 

pand zijn inmiddels in volle gang. ‘De to-

neelopleiding en de medewerkers van het 

Service Centre hebben inmiddels al hun 

intrek genomen in het nieuwe pand. In 

week 51, 52 en 53 worden ook alle andere 

opleidingen en diensten verhuisd. Vanaf 4 

januari zijn alle studenten en medewerkers 

gehuisvest in het nieuwe schoolgebouw 

aan de Rengerslaan 10 in Leeuwarden.’

Gerben van den broek

aparte informatiebalie. ‘Het uitgangspunt 

hierbij is dat studenten en medewerkers 

met al hun vragen op één plaats terecht 

kunnen en dezelfde vraag nooit twee keer 

hoeven te stellen. Onze servicegerichtheid 

wordt daardoor vele malen groter dan in de 

oude situatie.’ 

Volgens Huizenga wordt er bij de reorga-

nisatie gestreefd naar zo min mogelijk ge-

dwongen ontslagen. ‘Een aantal aflopende 

contracten van medewerkers wordt niet 

verlengd en we kijken ook of we oudere 

medewerkers eerder kunnen laten afvloei-

en. Daarnaast proberen we medewerkers 

De verhuizing van de noordelijke hogeschool leeuwarden 
(nhl) van vier locaties naar één nieuwe centrale locatie blijft 
niet zonder gevolgen voor het service Centre van de school. in 
de loop van 2010 worden er bij het service Centre zo’n vijftig 
arbeidsplaatsen geschrapt. 

nhl snijdt in 
service Centre

Dankzij het nieuwe Ronald McDonald Huis Arnhem kunnen ouders 
dicht bij hun kind blijven als dat in behandeling is in het Revalida-
tiecentrum Groot Klimmendaal. Beide gebouwen bevinden zich op 
loopafstand van elkaar. Met het ontketenen van een ballonnenregen 
opende Sinterklaas op symbolische wijze het nieuwe huis, dat  drie 
appartementen telt, die op te splitsen zijn in zes kamers. Elk apparte-

ment heeft een of twee slaapkamers, een keuken en een woonkamer. 
Er is ook een speciale Ronald McDonald Huiskamer te vinden, waar 
gezinnen overdag kunnen verblijven, en zijn er twee 'rustkamers'. In 
de rustkamers kunnen kinderen en hun ouders tussen de behandelin-
gen door even rusten of slapen. Voor de kinderen is er een sport- en 
spelruimte, een computerruimte en een klein theater.
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THUIS VER VAN HUIS

Duurzame auto's kansrijk
Autobedrijven zien de toenemende inte-

resse van consumenten in duurzaamheid 

de grootste kans die voortkomt uit de cri-

sis. Dit blijkt uit onderzoek van Ernst & 

Young onder ruim 120 autobedrijven naar 

de effecten van de economische crisis op 

de strategie van ondernemers in de auto-

branche. Maar liefst 70% van de onder-

vraagden ziet het ontstaan van een markt 

voor milieuvriendelijke auto's als een be-

langrijke tot zeer belangrijke kans voor 

hun onderneming. 

Een mogelijk verlies van merkemotie bij 

de klant wordt door bijna de helft als be-

langrijke bedreiging beschouwd.
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BEWUST MET HOUT

Twee weken geleden meldde het college 

van burgemeester en wethouders al dat de 

kosten van de zogenoemde blunderput 3 

tot 4 procent hoger uitpakken. Uit de laat-

ste brief wordt duidelijk dat Vervat ervan 

uitgaat dat de kosten definitief 5 miljoen 

euro hoger uitvallen. De wethouder denkt 

dat dat niet was voorkomen, als hij eerder 

op de hoogte was gesteld. Door de tegen-

valler moet de aannemer overigens ook 

rage heeft al een paar jaar te kampen met 

tegenvallers, waardoor de werkzaamheden 

lange tijd stillagen. Het gebouw gaat plaats 

bieden aan 1150 voertuigen. De parkeerge-

legenheid nabij musea als het NAi en Boij-

mans Van Beuningen telt dan drie onder-

grondse lagen, met daarboven een park.

De bouwkosten werden aanvankelijk op 

54 miljoen euro geraamd, maar liepen in-

middels dus op tot boven 100 miljoen. Een 

raadsenquête bracht verantwoordelijk wet-

houder Jeannette Baljeu (VVD) in novem-

ber 2007 aan het wankelen, maar ze mocht 

blijven zitten. Inmiddels is de VVD uit het 

college gestapt en is Baljeu sinds kort raads-

lid. 'Toen we een paar jaar geleden besloten 

de garage af te bouwen, werd ons verzekerd 

dat alle risico's waren ingedekt', zegt CDA-

raadslid Beppie Hagenaars. 'Maar blijkbaar 

zijn er ambtenaren die niet goed beseffen 

dat ze werken met gemeenschapsgeld en is 

het opnieuw misgegaan.' Ze wil opheldering 

vragen aan het college. Leefbaar Rotterdam 

noemt het kolderiek dat de financiën niet 

goed in de gaten zijn gehouden. 'Maar we 

kunnen eigenlijk geen nee zeggen tegen die 

vijf miljoen. Je kunt er wel boos om worden, 

maar je kunt het niet meer terugdraaien', 

aldus raadslid Henk Sonneveld.

dieper in de buidel tasten. De gemeente is 

nu 108,4 miljoen euro kwijt aan het project. 

De extra kosten worden veroorzaakt door-

dat er aanpassingen en versterkingen in de 

bouwconstructie nodig blijken. Ook hogere 

eisen op het gebied van de brandveiligheid 

hebben volgens de wethouder parten ge-

speeld. Desondanks verwacht Vervat dat de 

garage gewoon volgens planning volgend 

jaar zomer opengaat. De bouw van de ga-

De recente kostenstijging bij de bouw van een parkeergarage aan 
het museumplein in Rotterdam was onvermijdelijk. bovendien 
heeft het projectmanagement de gemeente te laat geïnformeerd 
over de extra kosten. Dat heeft wethouder hans vervat (pvda) 
na een evaluatie in een brief aan de gemeenteraad geschreven.

kostenoverschrijding 
‘blunderput’ onvermijdelijk

geld voor groen leren
Minister Gerda Verburg (LNV) stelt 12,5 

miljoen euro beschikbaar voor het inrich-

ten en herinrichten van schoolgebouwen in 

het kader van de crisismaatregelen van het 

kabinet. Van dat geld gaat tien miljoen euro 

naar de volgende instellingen voor 'groen' 

hoger onderwijs: Van Hall Larenstein, Stoas 

Hogeschool, Christelijke Agrarische Hoge-

school Dronten, HAS Den Bosch, Hoge-

school INHOLLAND en Wageningen UR. 

De resterende 2,5 miljoen euro zijn voor 

versterking van het groene onderwijs in 

de Randstad. De scholen kunnen het geld 

gebruiken voor bijvoorbeeld energiebespa-

ring en verbetering van het binnenmilieu 

of het geschikt maken van gebouwen voor 

nieuwe werk- en leerplekken.

In 2015 is 100% van het naaldhout, 85% van het plaatmateriaal en 50% van het hard-
hout duurzaam geproduceerd. Deze forse taakstelling is vastgelegd in het actieplan 
Bewust met hout, dat de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen 
(VVNH) en de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT) hebben opgesteld. 
Tijdens de Nationale Houtdag nam Minister Cramer (VROM) het actieplan in ontvangst. 
'Duurzaam bosbeheer kun je niet alleen. Ik roep daarom overheden op om duurzaam 
hout in te kopen door de Nederlandse inkoopcriteria voor hout te gebruiken.'
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auto's fabriceren gevaarlijk
De Arbeidsinspectie is bezorgd over blij-

vend slechte werkomstandigheden bij 

auto- en fietsfabrikanten. Nadat in 2005 

de sector al eens was gewaarschuwd dat 

het slecht gesteld was met de veiligheid 

van werknemers, blijkt na nieuwe contro-

les de situatie niet verbeterd te zijn. Vorig 

jaar zijn bij een kleine vijfhonderd bedrij-

ven in de transportmiddelenindustrie con-

troles uitgevoerd en bleek dat twee derde 

zich niet aan de regels voor veilig werken 

houdt. In bijna vijftig gevallen was de situ-

atie zelfs zo gevaarlijk dat inspecteurs het 

werk stil hebben laten leggen. Vooral met 

machines is veel mis. Deze zijn vaak onvei-

lig, verouderd en slecht onderhouden. In 

veel gevallen waren bewegende delen niet 

afgeschermd en/of hadden werknemers 

de beveiliging uitgeschakeld, omdat ze dat 

prettiger werken vonden.

de werknemers. Ruim zestig procent van 

de werknemers geeft de voorkeur aan een 

kerstbonus als kerstgeschenk, acht procent 

geeft aan graag een geschenkbon te ont-

vangen en zes procent stelt het op prijs om 

een donatie te doen aan het goede doel. 

Slechts twee procent van de Nederlandse 

werknemers wil zijn of haar kerstgeschenk 

opgeven om het bedrijf deze kostenpost te 

besparen.

eline Cox

gebleven’, bevestigt de woordvoerder van 

Internext. Eerder dit jaar deed Internext Re-

latiegeschenken zelf onderzoek naar de be-

stedingen van werkgevers. ‘Ons onderzoek 

wees uit dat ruim tachtig procent van onze 

klanten opnieuw een kerstpakket gaat ge-

ven en dat hun budget daarvoor gelijk zou 

blijven. Ook was er een groep die nog niet 

precies wist wat hun budget zou worden.’ 

Uitzendbureau Unique daarentegen deed 

onderzoek naar de wil van de ontvangers, 

D

werknemers kunnen waarschijnlijk een traditionele geste tege-
moet zien van hun baas tijdens kerst. De kerstpakken zijn dit 
jaar rijkelijk gevuld met hollandse ingrediënten. Dit blijkt uit 
een rondgang langs verschillende leveranciers als internext Re-
latiegeschenken, seasontrend en kerstpakketten.nl.

hollandse gezelligheid 
in kerstpakketten

‘De goed gevulde pakketten met etenswaren 

zijn dit jaar erg in trek. Dit is in tegenstelling 

tot vorig jaar, toen er nog veel werd gekozen 

voor een luxe artikel, aangevuld met enkele 

voedartikelen’, aldus een woordvoeder van 

Internext. Ook Seasontrend bevestigt de 

trend: ‘De traditionele pakketten roepen de 

Hollandse gezelligheid weer op. Denk bij-

voorbeeld aan een rijk gevulde boodschap-

pentas onder de noemer ‘Boer zoekt tas'.' 

Dat we in een economische crisis verkeren 

is volgens de kerstpakketleveranciers wel 

zichtbaar. ‘Het is allemaal erg laat op gang 

gekomen. Er is door werkgevers langer over 

nagedacht om een kerstpakket te geven dan 

andere jaren’, aldus een woordvoerder van 

Kerstpakketten.nl. Toch lijkt er niet minder 

geld besteed te zijn. ‘Het begon weliswaar 

later, maar de meeste klanten besteden het-

zelfde budget als vorig jaar. Bedrijven die 

hun budget wel hebben bijgesteld, hebben 

dat ook heel drastisch gedaan. Die geven 

dus of helemaal geen kerstpakket meer, of 

maar een heel kleinigheidje. Maar dat be-

treft maar weinig bedrijven. Ten opzichte 

van vorig jaar is het allemaal redelijk gelijk 

INCIDENTEN MET USB-ST ICKS

Inlichtingendienst AIVD waarschuwt op basis van eigen onderzoek voor de risico's van het 
gebruik van USB-sticks. Uit een studie naar de risico's voor landelijke overheidsorganisaties 
blijkt dat er incidenten zijn geweest waarbij gemanipuleerde sticks zijn gebruikt om systemen 
te besmetten en gegevens te stelen. Behalve tot het verlies van (gevoelige) informatie of infec-
tie van systemen, kunnen dergelijke incidenten ook tot imagoschade leiden. Dat geldt zowel 
voor overheidsdiensten als voor particuliere organisaties en bedrijven. In het rapport geeft de 
dienst verschillende technische oplossingen om de risico's te beperken. Hoewel het onderzoek 
aanvankelijk alleen voor de landelijke overheidsdiensten is gedaan, stelt de AIVD het rapport 
ook voor anderen beschikbaar, omdat het gevaar ook voor hen dreigt.
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Die energie is dan volledig afkomstig van 

de zon, denkt hij. De Ridder erkent de scep-

sis over zonne-energie, maar de futuroloog 

ziet op basis van allerlei ontwikkelingen 

toch een zonnige toekomst voor deze ener-

giebron. 'Het is nu een van de snelst groei-

ende energiebronnen', aldus De Ridder in 

een toelichting op zijn voorspelling.

Hij legt een verband met de ontwikkeling 

van de informatica de afgelopen decennia. 

'De ontwikkeling van zonne-energie volgt 

eigenlijk dezelfde wetmatigheden als de 

ontwikkeling van zonne-energie.' In een 

interview met KAS magazine stelt hij dat 

internet ooit een klein netwerk voor univer-

siteiten was. 'Niemand had verwacht dat dit 

zo groot en veelomvattend zou worden. Zo 

ook met telefonie. Tien jaar geleden kostte 

het veel geld om naar de andere kant van de 

wereld te bellen. Dat dit nu gratis kan, bij-

voorbeeld via Skype, was ooit ondenkbaar. 

Zo zal het ook gaan met energie.'

eigenlijk dezelfde weg', aldus de futuro-

loog. In zijn boek zegt hij dat we niet ver 

zijn verwijderd van de situatie waarin zon-

ne-energie in 100 procent van onze energie-

behoefte zal voorzien. 'Deze situatie wordt 

binnen twee decennia bereikt. Goed om te 

weten dat de aarde tienduizend keer meer 

zonlicht krijgt dan we voor onze energiebe-

hoefte nodig hebben.' De scepsis die hij ziet 

over zonne-energie is vergelijkbaar met die 

over internet en telefoneren. 'Je ziet daarin 

De energieprijzen mogen ieder jaar nog stijgen, over twintig 
jaar betalen we bijna niets meer voor energie. Dat voorspelt 
futuroloog professor willem de Ridder van de Universiteit van 
twente in zijn nieuwste boek symbiose.

‘energie over 
twintig jaar gratis’

spits mijden levert geld op
Ongeveer drieduizend bewoners uit Den 

Bosch en Eindhoven worden komende 

maanden benaderd om mee te doen aan 

een proef om de spits te mijden. Zij worden 

beloond met maximaal 150 euro per maand 

wanneer zij tijdens de grote verkeersdrukte 

de auto laten staan. Aan de hand van ken-

tekenonderzoek worden mensen benaderd 

om deel te nemen. Behalve een GPS-kastje 

in de auto, krijgen automobilisten een zo-

geheten smartphone in bruikleen. Daarop 

staat informatie over onder meer files, par-

keertarieven, kosten voor openbaar vervoer 

en de dienstregeling van pendelbussen. Er 

is zelfs de mogelijkheid om contact te leg-

gen voor carpoolen. 

Een deelnemer kan op basis van deze infor-

matie kiezen voor zijn auto of een alterna-

tief vervoermiddel. In vergelijking met an-

dere verkeersprojecten, gaat het deze keer 

niet om het ontlasten van een weg of ver-

keersknooppunt, maar om de bereikbaar-

heid van een stedelijke regio. Dit maakt 

deze vorm van spitsmijden uniek, aldus 

de provincie. Automobilisten worden voor-

jaar 2010 uitgenodigd om vrijwillig mee 

te doen. Ieder deelnemer krijgt vooraf een 

bepaald vast bedrag per maand. Het reisge-

drag van de deelnemer wordt gemeten via 

een GPS-kastje in de auto. 

Als het voertuig tijdens de spits is gesig-

naleerd, wordt een bedrag van de beloning 

afgeschreven. Hoe hoog die afschrijving 

wordt, moet de provincie nog bepalen maar 

die zal afhankelijk zijn van het tijdstip van 

reizen en de gekozen route. De proef start 

in april volgend jaar in Den Bosch en rond 

de zomer in Eindhoven. Na anderhalf jaar 

zullen de provincie en het Samenwerkings-

verband Regio Eindhoven (SRE) het project 

evalueren.

Ziekenhuis ontwikkelt checklist
Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Am-

sterdam komt met een checklist waarmee 

op alle momenten de gegevens van een 

operatiepatiënt kunnen worden gecontro-

leerd. Hiermee krijgt medisch personeel 

antwoord op vragen als 'wat is de naam van 

de patiënt' en 'heeft de patiënt allergieën 

en zo ja, welke?'. Het ziekenhuis heeft de 

zogeheten SLAZ-pass zelf ontwikkeld. Het 

systeem moet ertoe leiden dat eventuele 

problemen vroegtijdig worden ontdekt en 

dat de overdracht van de patiënt tussen di-

verse operatiedisciplines soepeler en veili-

ger verloopt. De pas wordt deze week geïn-

troduceerd op het operatiekamercomplex, 

de spoedeisende hulp, de polikliniek en op 

de verpleegafdelingen heelkunde, de dag-

behandeling en kindergeneeskunde.

 Er heerst nog veel scepsis over zonne-energie. 
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DDinsdag 8 december, ProRail te Utrecht: 

'Speeddate event 2009 - Babyboomer 

ontmoet Generatie Y. Organisatie: Facility 

Management Nederland. Informatie: www.

fmn.nl

Dinsdag 8 tot en met donderdag 10 decem-

ber, Hardenberg: Electro Vakbeurs. Infor-

matie: www.evenementenhalhardenber.nl 

woensdag 9 december, Spant! te Bussum: 

Actualiteitencongres 'Bouw en Renovatie 

van Schoolgebouwen.' Organisatie: Neder-

lands Instituut voor de Bouw. Informatie: 

www.bouw-instituut.nl  

woensdag 9 december, Business Park 

Nieuw-Vennep Zuid: Boekpresentatie 'Ar-

chitectuur bedrijven Business Park Nieuw-

Vennep Zuid'. Organisatie: Podium voor Ar-

chitectuur Haarlemmermeer en Schiphol.

Donderdag 10 december, Usine te Eind-

hoven: Miniseminar 'Werkstijl in verande-

nisatie: Facto Magazine. Informatie: www.

kluwershop.nl

woensdag 16 december, NBC Nieuwegein: 

Congres 'Duurzaam Vastgoed'. Organi-

satie: Het Nederlands Vastgoed Instituut. 

Informatie: www.vastgoed-instituut.nl/

duurzaam

woendag 16 december, Hotel Conferentie-

centrum Zonheuvel te Doorn: 'Nationale 

Manifestatie Wijs Bouwen voor Senioren 

2009'. Organisatie: Centrum voor Innova-

tie van de Bouwkolom (CIB). Informatie: 

www.bouwkolom.org

Donderdag 17 december, Hilton te Rotter-

dam: 'Master of IT; Crash course IT in 7 

uur!. Organisatie: Euroforum. Informatie: 

www.euroforum.nl

maandag 11 tot en met donderdag 14 janu-

ari, Amsterdam RAI: Horecava 2010. Orga-

nisatie: RAI Informatie: www.horecava.nl

ring'. Organisatie: Veldhoen + Company. 

Informatie: www.veldhoen.nl 

Donderdag 10 december, Cultureel Cen-

trum Brasschaat: Studiedag 'Sneller dan 

Darwin: Evolutie in facility management in 

de zorg'. Organisatie: Hoofden Facilitaire 

Dienst van Verzorgingsinstellingen. Infor-

matie: www.hfdv.be

Donderdag 10 december, Het Travium 

Gebouw te Nijmegen: najaarsbijeenkomst 

Xplor Nederland. Informatie: info@xplor.

nl

vrijdag 11 december, Velp: Seminar 'Vers, 

verser, verst; zet uw ketenmanagement 

op scherp'. Organisatie: Ondernemers So-

cieteit Voedingssector. Informatie: www.

proca-mpp.com 

woensdag 15 december, Van der Valk te 

Breukelen: Middagcongres 'Succesvol ver-

anderen in een facilitaire omgeving'. Orga-

BOB
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Geen extra rondje koffie halen, de benen 

strekken of even kletsen met wat collega’s. 

Nee, om een muisarm te bestrijden, heb je 

meer nodig. Alleen een extreme invulling 

van pauzes, zoals spor-

tieve oefeningen of 

yoga, kan rsi-klachten 

aanpakken. De huidige 

manier van pauzeren 

is, zelfs als het regel-

matig gebeurt, niet af-

doende. Tot die conclusie 

komt bewegingsweten-

schapper Janneke Richter 

in haar promotieonderzoek 

aan het Erasmus MC. Richter 

is de eerste wetenschapper die de 

spierbelasting heeft onderzocht tij-

dens de dagelijkse (computer)werk-

zaamheden en pauzes. Voor haar on-

derzoek volgde zij dertig vrijwilligers 

op een normale werkdag.

Uit haar gegevens blijkt dat de spier-

belasting tijdens computergebruik nau-

welijks te onderscheiden is van de 

spierbelasting tijdens niet-computer 

gerelateerde werkzaamheden. Om 

tijdens de werkdag variatie in de spierbe-

lasting te brengen - wat rsi-klachten kan 

verminderen - zou er volgens Richter 

moeten worden gekeken naar een nieuwe 

invulling van pauzes. ‘Je moet denken aan 

extreme ontspanning, zoals mediteren of 

juist extreme inspanning, zoals fitness of 

een lunchwandeling’, aldus Richter. Pau-

zesoftware is in veel bedrijven de regelaar 

van pauzefrequentie. Of de software daad-

werkelijk effectief is, is nog onduidelijk vol-

gens Richter. ‘De pauzesoftware zou niet 

alleen moeten aangeven wanneer je pauze 

moet houden, maar ook hoe je die pauze 

moet invullen’, redeneert Richter, die ove-

rigens de pauzefrequentie nog niet heeft 

onderzocht.

Sommige mensen hebben wel baat bij de 

software. Zo is de woordvoerder van de rsi-

vereniging Sandra Oudshoff van mening 

dat de programmatuur niet overbodig is. ‘Ik 

heb de software juist nodig om getriggerd 

te worden tot pauzeren, vooral als 

ik thuis werk. Op kantoor heb ik 

meer afleiding dan thuis. Daar 

haal je nog wel eens koffie of 

heb je een gesprekje met 

collega’s. Zo kom je ook 

aan je pauzes.’

Yoga en tai chi
Net als Richter is ook 

Johan Molenbroek, associate 

professor Applied Ergonomic aan de TU 

Delft van mening dat de pauzes een ex-

treme invulling moeten hebben. De TU 

Delft heeft daar op voortgeborduurd. ‘We 

hebben een nieuw pauzeprogramma 

ontwikkeld met ‘extreme’ invulling. Zo 

kunnen pauzes onder meer ingevuld 

worden met yoga, tai chi en spinning. 

Verder worden zowel studenten als le-

raren gestimuleerd om boswandelingen 

te maken tijdens de pauzes.’ Echter, alleen 

stimuleren is volgens Molenbroek niet ge-

noeg. Mensen moeten het ook zelf willen. 

Daar kan voorlichting bij helpen. ‘Goede 

voorlichting geeft de mensen inzicht in de 

mogelijkheden. Ook spelen collega’s en de 

bereikbaarheid van de activiteit een grote 

rol’, aldus Molenbroek. Persoonlijk verkiest 

Molenbroek de trap boven de lift. Dit zou 

de conditie van kantoormedewerkers ver-

beteren. ‘Je moet mensen stimuleren om 

de trap te nemen. Zorg dus voor een 

mooi geschilderd traplokaal, 

hang kunst op of breng 

groen aan!’ Molen-

broek benadrukt dat 

de actieve pauzes 

veel effectiever zijn 

dan de micropauzes 

die voortkomen uit 

pauzesoftware. ‘Ik ben 

geen voorstander van 

pauzesoftware. Meer 

dan de helft van de men-

sen ergert zich eraan. Het 

zou pas echt efficiënt werken 

als elk programma persoonlijk 

wordt afgestemd.’ Waar het 

Rsi blijft beroepsziekte nummer 

één. Over de juiste aanpak van 

deze moderne aandoening heerst 

echter alles behalve consensus. 

In haar recent verschenen proef-

schriften pleit Janneke Richter  

voor een extremere invulling van 

de werkpauzes. Is dit nu het ei 

van Columbus? Of is rsi een vage, 

bijna niet behandelbare aandoe-

ning?

‘sporten beter dan pauzeren bij rsi’

In 2008 waren aandoeningen aan de rug, de benen en armen in Nederland de meest 
voorkomende beroepsziekte. Dat blijkt uit het rapport dat het Nederlands Centrum voor 
Beroepsziekten vorige week presenteerde. Van de 7000 meldingen die bij de bedrijfsarts 
werden neergelegd  had veertig procent betrekking op rsi. Op de tweede en derde plaats 
eindigden gehooraandoeningen en psychische aandoeningen. 

 De TU Delft heeft een nieuw programma ontwikkeld waarmee pauzes onder meer kunnen ingevuld worden met yoga, tai chi en spinning.
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volgens Molenbroek om draait is dat men-

sen een goede balans vinden tussen fysieke 

en mentale belasting op de werkplek. ‘Rsi 

kun je alleen voorkomen door 

in evenwicht te blijven. De 

ervaring leert dat je rsi nooit 

helemaal kunt voorkomen’, 

aldus Molenbroek. Na een hype 

aan verhalen over rsi, lijkt het onderwerp in 

een mediastilte terecht te zijn gekomen. De 

onderzoeksbudgetten voor rsi zijn terugge-

schroefd. Verzekeraars krijgen nog maar 

een fractie van rsi-claims binnen in verge-

lijking met een paar jaar geleden. Volgens 

Sandra Oudshoff, zelf rsi-patiënt blijft aan-

dacht echter nodig. ‘Rsi is nog steeds actu-

eel. Uit alle onder-

zoeken blijkt dat een 

kwart van de beroeps-

bevolking er last 

van heeft.’ Des-

ondanks kampt 

haar vereniging met een teruglopend 

aantal leden. Oudshoff: ‘De overheid gaf 

een paar jaar geleden nog veel voorlichting 

over rsi. Daardoor herkenden steeds meer 

werknemers het ziektebeeld. Het heeft uit-

eindelijk geleid tot minder uitval én minder 

zorgkosten omdat klachten sneller herkend 

en aangepakt worden. Het aantal mensen 

met klachten, iets meer dan een kwart van 

de beroepsbevoking, is al twaalf jaar sta-

biel.’ Om de zorgkosten binnen de perken 

te houden, heeft de overheid de focus ver-

legd. De ziekte heeft een nieuwe, positie-

vere naam gekregen: KANS, afkorting voor 

klachten aan armen, nek en schouders. Wat 

Oudshoff ziet is dat mensen eerder naar de 

huisarts of fysiotherapeut worden doorver-

wezen. Een snelle behandeling is essenti-

eel bij het verminderen van rsi-klachten. 

Deze snelle doorverwijzing is mogelijk het 

gevolg van de golf van aandacht die rsi een 

paar jaar geleden kreeg.

onderzoeken
Volgens Oudshoff zou er 

opnieuw meer aandacht 

aan rsi moeten worden 

besteed. Bijvoorbeeld 

door middel van on-

derzoeken. ‘Richter 

heeft voor de eerste 

keer onderzocht wat 

de spierbelasting is 

en welke belasting 

het werk in zijn ge-

heel oplevert. Dat 

is vernieuwend. 

Meer beweging lijkt me 

sowieso al een goede ontwikkeling.’ Of al 

deze nieuwe onderzoeken en behandelme-

thodes ook effect hebben? Professor Molen-

broek  ziet een positieve tendens. ‘De con-

venanten die in 2002 zijn afgesloten met 

de overheid hebben toch wel enig resultaat 

gehad. Ook het feit dat er nu vernieuwende 

proefschriften geschreven worden zal voor 

verbetering zorgen. Ik heb het idee dat het 

aantal patiënten met langdurige klachten 

licht afneemt, maar het zal nooit helemaal 

verdwijnen’, voorspelt hij. 

eline Cox

niCole kluijtmans

‘sporten beter dan pauzeren bij rsi’

'Rsi kun je alleen voorkomen door 
in evenwicht te blijven'

Ook revalidatiearts Marjon van Eijsden 
heeft een promotieonderzoek gedaan 
naar rsi-klachten. Zij vindt dat de behan-
deling van rsi-patiënten moet worden 
afgestemd op de persoon. In haar onder-
zoek maakt zij onderscheid tussen twee 
groepen rsi-patiënten: werknemers die 
perfectionistisch zijn ingesteld en gedre-
ven zijn in hun werk en de werknemers 
die bang zijn voor pijn en vrezen dat hun 
klachten verergeren door rsi-oefeningen.

 De TU Delft heeft een nieuw programma ontwikkeld waarmee pauzes onder meer kunnen ingevuld worden met yoga, tai chi en spinning.
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Aan de MBO Facilitaire Benchmark 2009 

namen 24 mbo-instellingen (waaronder 

roc’s en agrarische opleidingcentra) deel. 

Zij bestrijken gezamenlijk zo’n 60 procent 

van het totale mbo-onderwijs. De deelne-

mende scholen vertegenwoordigen samen 

ruim 1,9 miljoen vierkante meter bruto 

vloeroppervlak (bvo), bijna 200.000 gewo-

gen studenten, ruim 22.000 fte en ruim 

500 gebouwen. ‘De benchmark geeft een 

aardig beeld van alles wat er speelt op fa-

cilitair gebied binnen mbo-scholen’, zegt 

Ruud Jansen, directeur van de Dienst Fa-

cilitair Beheer op het ROC Eindhoven en 

voorzitter van de Werkgroep Benchmarken 

binnen het Facilitair Samenwerkingsver-

band Roc’s (FSR). ‘Dit jaar is het onderzoek 

voor de eerste keer mede onder de vlag van 

de MBO-raad gehouden. Dit orgaan houdt 

jaarlijks een eigen algemene benchmark 

onder haar leden, waarbij zij zich baseren 

op gegevens uit de jaarrekeningen van de 

scholen. In de toekomst willen wij aan-

sluiten bij de overkoepelende benchmark 

van de MBO-raad, waarbij wij de facilitaire 

benchmark als apart onderdeel gaan mee-

nemen. Op die manier hopen wij te berei-

ken dat in de toekomst alle roc’s gaan mee-

doen aan de MBO Facilitaire Benchmark.’

inzet studenten
Een thema dat in de komende jaren bin-

nen roc’s steeds belangrijker gaat worden, 

is volgens Jansen de inzet van studenten 

bij hun facilitaire processen. ‘Alle deelne-

mende roc’s geven in de benchmark aan 

dat zij in de toekomst op deze manier wil-

len gaan werken. Incidenteel zijn er al wel 

initiatieven waarbij studenten worden in-

gepast in facilitaire processen. Daarbij kun 

je bijvoorbeeld denken aan een leerbedrijf 

op het gebied van catering, dat de cate-

ring op school verzorgd, of aan studenten 

die de beveiliging uitvoeren. De volgende 

stap is dat facilitaire afdelingen structureel 

gaan samenwerken met studenten, zodat 

zij meerwaarde kunnen creëren voor het 

primaire proces. Dit is dan ook één van de 

onderwerpen waar wij als FSR het komend 

jaar intensief mee aan de slag gaan.’

De beveiliging op roc’s blijft eveneens een 

hot item. Uit de benchmarkgegevens kwam 

naar voren dat 95 procent van de deelne-

mers in 2008 te maken heeft gehad met 

geweld. Vechtpartijen en vernielingen wa-

ren daarbij de meest voorkomende geval-

len van geweld. Daarnaast vormen diefstal, 

inbraak en afpersing de top drie van meest 

voorkomende criminele vergrijpen op de 

scholen. 64 procent van de scholen werkt 

met een integraal risicomanagementplan. 

De regionale opleidingcentra (roc’s) in Nederland willen in de komende jaren steeds meer gebruik gaan ma-

ken van studenten bij de invulling van hun facilitaire processen. Dat is één van de belangrijkste trends in de 

zesde MBO Facilitaire Benchmark die onlangs werd gepresenteerd.  

Roc’s zetten studenten in 
bij facilitaire processen 

mbo Facilitaire benchmark 2009 gepresenteerd 

 Ruud Jansen, directeur van de Dienst Facilitair Beheer op het ROC Eindhoven.
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Uit de gegevens blijkt verder dat op roc’s in 

de Randstad substantieel meer geld wordt 

uitgegeven aan beveiliging dan op roc's el-

ders in het land.

Een andere opvallende ontwikkeling is dat 

steeds meer roc’s ervoor kiezen om een re-

gieorganisatie of shared service center op 

te richten. Met 64 procent is het shared 

service center het meest populair, terwijl 

41 procent van de scholen bezig is met het 

opzetten van een regieorganisatie of dit tra-

ject al heeft afgerond. ‘Vooral ict, inkoop 

en gebouwbeheer zijn functies waarbij een 

shared service center uitkomst biedt. Ope-

rationele zaken, zoals het vervangen van 

een lamp of het bestellen van schrijfwaren, 

kunnen snel worden geregeld. Maar zaken 

die iets complexer liggen, zoals financiële 

kwesties en p&o vraagstukken, worden al 

snel doorgeschoven naar de backoffice.’

Jansen geeft aan dat de energiekosten van 

de deelnemende roc's tussen 2007 en 

2009 nagenoeg gelijk zijn gebleven. Dit 

ondanks het feit dat het aantal vierkante 

meters bvo in de afgelopen jaren groeide 

van 1,1 miljoen naar 1,9 miljoen. ‘Dat komt 

omdat steeds meer scholen gebruikma-

ken van duurzamere energietoepassingen. 

Daarnaast heeft een aantal roc’s nieuw-

bouw gepleegd, waarbij onder meer zaken 

als betonkernactivering en warmte-koude 

opslag installaties zijn aangebracht.'

Duurzame huisvesting
Ook stelt hij dat scholen steeds beter na-

denken over het toekomstig gebruik van 

hun gebouwen. ‘Duurzame huisvesting 

wordt steeds belangrijker. Al bij de bouw 

van een nieuwe school wordt tegenwoordig 

nadrukkelijk nagedacht over een mogelijke 

toekomstige bestemming. Is een pand 

straks bijvoorbeeld nog her te gebruiken 

als appartementencomplex of als kantoor-

pand? Een schoolgebouw dat later nergens 

anders meer voor gebruikt kan worden, 

moet je eigenlijk niet eens meer willen bou-

wen.’ Uit de MBO Facilitaire Benchmark 

2009 blijkt verder dat alle deelnemende 

scholen hun schoonmaakwerkzaamheden 

geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed. 

Daarnaast heeft 91 procent haar catering 

geheel of gedeeltelijk uitbesteed. Volgens 

de directeur Facilitair Beheer zitten er per 

instelling grote verschillen in de kosten 

voor schoonmaak. ‘De gemiddelde uurprij-

zen van de schoonmaakbedrijven liggen 

over het algemeen dicht bij elkaar, maar in 

de programma’s die daarbij horen zitten 

gigantische verschillen. Dat vertaalt zich 

door in de kwaliteit van de schoonmaak. 

De schoonmaakkosten per m2 liggen ge-

middeld rond de 16euro. Daarbij heb je een 

aantal uitschieters naar beneden en naar 

boven. Sommige scholen kiezen bij hun 

schoonmaak bijvoorbeeld voor preventief 

hoogwaardig onderhoud, waardoor ze op 

de langere termijn lagere onderhoudskos-

ten hebben. Elke school maakt hierin zijn 

eigen afweging.’ 

Gerben van den broek

 Studenten van de opleiding Facilitaire Dienstverlening van het Arcus College in Heerlen dragen 
de verantwoordelijk over het dagelijkse reilen en zeilen van het bedrijfsrestaurant van de Open 
Universiteit Nederland.

Feiten & cijfers uit MBO Facilitaire Benchmark 2009

-  De gemiddelde totale facilitaire kosten per mbo-instelling zijn in het onderzoek van 2009 
(over cijfers boekjaar 2008) ten op zichte van het onderzoek in 2008 (over cijfers boek-
jaar 2007) gestegen van 16.536.593 euro naar 16.872.240 euro.

- Bij grote mbo-instellingen (meer dan 10.000 leerlingen) daalden de totale facilitaire kosten 
van 25.255.027 euro naar 23.837.603 euro.

- Bij kleine mbo-instellingen (minder dan 10.000 leerlingen) stegen de kosten van 7.818.159 
euro naar 8.513.804 euro.

- De facilitaire kosten zijn als volgt verdeeld: huisvesting 51 procent, diensten en middelen 
20 procent, ict en telefonie 26 procent en facilitair management 3 procent.

- De totale facilitaire kosten per gewogen student stegen in dezelfde periode van 1.868 
euro naar 1.950 euro.

-  Een gewogen student beschikt gemiddeld over 10,1 vierkante meter bvo studieruimte.

- De gemiddelde huisvestingskosten per mbo-instelling zijn gestegen van 7.926.812 euro 
naar 8.973.667 euro

-  Het gemiddeld aantal vierkante meter bvo per mbo-instelling steeg van 78.953 m2 naar 
87.993 m2.

Achtergrond
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Tjeerd Canrinus, manager Informatise-

ring en Automatisering van het Maasstad 

Ziekenhuis, vertelt over de beweegredenen 

van de verplaatsing. ‘De eerste aanleiding is 

inderdaad nieuwbouw. En om daarheen te 

gaan, leek het ons wel handig om de server-

ruimte dan niet meer te hoeven verhuizen. 

We hebben dus gezocht naar een manier 

om die al eerder uit het pand te krijgen. 

Vervolgens hebben we een rondje gedaan 

bij collega-ziekenhuizen, van ‘Goh, heb-

ben jullie toevallig nog ruimte over?’ Dat 

was niet het geval en uiteindelijk zijn we 

bij R-iX terechtgekomen. Daar konden we 

al onze apparatuur plaatsen.’

Ook na de verhuizing is een uitgebreide 

serverruimte nodig, aldus Canrinus, omdat 

het gebruik van papieren patiëntendossiers 

straks tot het verleden behoort. De R-iX 

bevindt zich in de zogeheten Spaanse Ku-

bus in de Rotterdamse Spaanse Polder, het 

gebouw waar voorheen een groot distribu-

tiecentrum van Ter Meulen Post was geves-

tigd. Canrinus: ‘We hebben er, op de groei, 

een serverruimte gehuurd van 65 vierkante 

meter. Met een optie op meer. Voor zover 

mij bekend, zijn wij de eerste zorginstel-

ling in Nederland die zijn servers in zijn 

geheel extern heeft geplaatst.’

test en uitwijk
Overigens is nu nog niet alle apparatuur 

naar R-iX verhuisd. Er staat ook nog wat 

in de huidige locaties van het Maasstad 

Ziekenhuis. Volgens Canrinus hebben die 

apparaten over een paar maanden echter 

alleen nog maar de status van ‘test en uit-

wijk’. ‘Dan draaien we eigenlijk primair op 

de serverruimte van de R-iX, maar mocht 

die uitvallen, dan kunnen we in ieder geval 

altijd garanderen dat de ondersteuning van 

het zorgproces doorloopt, via de appara-

tuur die we in het eigen ziekenhuis hebben 

staan. Dat loopt continue synchroon mee.’

Het Maasstad Ziekenhuis is dus volop aan 

het innoveren. Het is de bedoeling dat, als 

begin 2011 de nieuwbouw in gebruik wordt 

genomen, het digitaal Elektronisch Pati-

enten Dossier de zorgprofessional onder-

steunt. Bijvoorbeeld met labaanvragen, het 

vastleggen van gegevens en inzage in de 

voorgeschiedenis van de patiënt. Canrinus: 

‘Om dit alles goed te ondersteunen, hebben 

we ons verschillende doelen gesteld. De di-

gitalisering van het zorgproces vereist ten 

eerste een hoge continuïteit van de ict-in-

frastructuur. Dat betekent dat alle kritische 

onderdelen dubbel moeten zijn uitgevoerd 

om uitval van systemen op te kunnen van-

gen. Zonder dat de mensen in het zieken-

Het Maasstad Ziekenhuis in Rot-

terdam heeft al zijn medische en 

niet-medische digitale data buiten 

de deur geplaatst. De gegevens 

zijn ondergebracht in de server-

ruimte van de Rotterdam Internet 

Exchange (R-iX). Op deze ma-

nier hoopt het ziekenhuis onder  

meer de verhuizing naar de nieuw-

bouw, gepland voor maart 2011, 

vlekkeloos te laten verlopen. Zon-

der uitval van elektronische zie-

kenhuisinformatiesystemen. 

maasstad Ziekenhuis wijst digitale data de deur
nieuw extern datacentrum ook nog eens bijzonder energiezuinig

 Tjeerd Canrinus (voorgrond) en Danjan Mudde van de afdeling Informatisering en Automatisering van het  Maasstad Ziekenhuis bezichtigen een warmtewiel.

Temperatuur en luchtvochtigheid worden
continue bewaakt en geregeld
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huis er last van hebben.’ Door slim om te 

gaan met nieuwe technologie, zelf te doen 

waar het goed in is en uit te besteden waar 

anderen goed in zijn, houdt het ziekenhuis 

de infrastructuur relatief betaalbaar. ‘We 

willen voldoen aan de regelgeving. Het 

nieuwe datacentrum voldoet aan alle eisen, 

waardoor een deel van de regelgeving in 

één keer goed wordt nageleefd. Hiermee 

wordt, naast de continuïteit, beter gegaran-

deerd dat patiëntendata niet onrechtmatig 

kunnen worden benaderd. Door onze sys-

temen buiten de deur van het ziekenhuis 

te plaatsen, kunnen we bovendien flexibel 

zijn en schaalbaarheid realiseren. Zonder 

afhankelijk te zijn van de beperkte moge-

lijkheden binnen het nieuwe ziekenhuis.’

Het concept van de verhuizing van de data 

is op zich vrij eenvoudig. Het Maasstad 

Ziekenhuis beschikt over een dubbele ver-

binding tussen de verschillende datacen-

tra in de huidige locaties Zuider en Clara. 

Ook is er een verbinding die nu al via de 

nieuwbouwlocatie loopt. Canrinus: ‘Zoals 

gezegd, is deze lus dubbel uitgevoerd en de 

route is zo gekozen dat er, bijvoorbeeld bij 

beschadiging door graafwerkzaamheden, 

een alternatieve route is. 

De meeste servercapaciteit is gehuisvest in 

de R-iX, waardoor alleen de performance 

van de bedrijfskritische systemen naar 

beneden gaat, indien er sprake is van een 

algehele uitval van de R-iX.’ Canrinus bena-

drukt dat het een puur technische kwestie 

is. ‘Het komt er op neer dat alles dat niet 

op je bureau of op je werkplek staat, maar 

dat er achter zit en de aansturing er van, 

primair in de R-iX komt te staan. Met als 

het ware een kopie-omgeving in het eigen 

ziekenhuis. Die ‘kopie’ kan uit, voordat we 

gaan verhuizen en dan gaan we iedereen 

netjes verplaatsen naar de nieuwbouw. En 

als we dat hebben afgerond, dan zetten we 

daar de test- en uitwijkomgeving aan, zodat 

we in de nieuwe situatie ook altijd over een 

buffer beschikken.’

veilig
Over de veiligheid van het extern plaatsen 

van privé-gevoelige informatie, is Canrinus 

heel duidelijk. ‘Dat is beter geregeld in de 

R-iX, dan voorheen in de huidige bouw. 

We zitten bijvoorbeeld op de locatie Zuider 

met een serverruimte die al jarenlang be-

staat en waar een airco in zit die indertijd 

is ingebouwd door een firma die al vijftien 

jaar failliet is. Die airco is echter dusdanig 

groot en complex ingebouwd, dat je die niet 

zomaar even kunt vervangen, terwijl de ap-

paratuur blijft draaien. Dat zijn van die za-

ken waar we straks geen last meer van heb-

ben. Dan zijn we meteen een hoop risico’s 

kwijt, die we nu niet krijgen opgelost. Denk 

ook aan de capaciteit van de spanning. We 

zitten nu gewoon aan alle kanten aan onze 

grenzen.’ Volgens Canrinus is het in heel 

ziekenhuisland een ontwikkeling om nau-

wer te gaan samenwerken. ‘Dus ziekenhui-

zen, die als het ware clusteren. Bovendien 

zie je ook in de zorgketen dat ziekenhuizen 

en verpleeghuizen samen gaan. Naar de 

toekomst toe bereiden wij ons ook al voor 

op nauwere samenwerking. Want in zo’n 

externe serverruimte kun je gemakkelijker 

doorgroeien dan in je eigen ziekenhuis. We 

kunnen nu moeilijk zeggen op de nieuwe 

locatie: 'We hebben tweehonderd vierkante 

meter serverruimte nodig, maar doe maar 

alvast vierhonderd'. Dat is veel te duur. Dat 

krijg je nooit geregeld. Extern is dat echter 

wel allemaal mogelijk!’

professioneel
De ict-systemen bij alle ziekenhuizen wor-

den in de toekomst op een professionele wij-

ze gehuisvest, is de mening van Canrinus. 

‘Als je nu naar binnen wilt in onze nieuwe 

serverruimte, heb je een pasje nodig en een 

vingerafdruk. Maar ook de koeling is prima 

geregeld. Dus we weten dat temperatuur en 

luchtvochtigheid continue worden bewaakt 

en geregeld. Dus het risico dat er appara-

tuur kapot gaat, is een stuk kleiner. Ik kan 

niet spreken voor alle ziekenhuizen, maar 

zeker de oudere locaties hebben vergelijk-

bare uitdagingen.’ Tenslotte is het nieuwe 

datacentrum van het Maasstad Ziekenhuis 

ook nog eens bijzonder energiezuinig. En 

dus beter voor het milieu. Canrinus: ‘Een 

energie opwekken van ongeveer een mega-

watt, kost vrijwel niets aan koelvermogen. 

Dit wordt gerealiseerd door volledige schei-

ding van warme en koude lucht en door 

gebruik van energiezuinige apparatuur. 

Dat is te danken aan een enorm warmte-

wiel, dat bij een buitentemperatuur van 25 

graden bijna gratis de gehele serverruimte 

weet te koelen. Hierdoor kan fors worden 

bespaard op de energie die nodig is om de 

servers af te koelen.’ 

Willem-jan sChampers

maasstad Ziekenhuis wijst digitale data de deur
nieuw extern datacentrum ook nog eens bijzonder energiezuinig

 Tjeerd Canrinus (voorgrond) en Danjan Mudde van de afdeling Informatisering en Automatisering van het  Maasstad Ziekenhuis bezichtigen een warmtewiel.
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De wet BIZ, die in mei van dit jaar werd 

geïntroduceerd, maakt het voor onderne-

mers mogelijk om gezamenlijk te investe-

ren in een veiligere en aantrekkelijkere be-

drijfsomgeving, waarbij alle ondernemers 

in de naaste omgeving meebetalen. On-

langs werd de eerste BIZ ingevoerd in de 

binnenstad van Hoogeveen. Inmiddels zijn 

tientallen bedrijventerreinen en winkelcen-

tra in heel Nederland bezig om de wet BIZ 

in te voeren. Bij de wet BIZ stellen onderne-

mers een plan op om de aantrekkelijkheid 

en veiligheid van hun winkelcentrum of 

bedrijventerrein te verbeteren. Vervolgens 

treden zij in overleg met de gemeente. Als 

beide partijen een akkoord hebben gesloten 

en dit in een overeenkomst hebben vastge-

legd, stelt de gemeenteraad de verordening 

vast. Daarna wordt het draagvlak onder de 

ondernemers uit het gebied gemeten. Bij 

een positieve uitkomst treedt de verorde-

ning in werking en gaat de gemeente bij de 

ondernemers in de zone de BIZ-bijdrage 

innen. De gemeente stort het geld vervol-

gens terug aan een door de ondernemers 

opgerichte vereniging of stichting, die ver-

volgens aan de slag gaat om het plan uit te 

voeren.

gecompliceerd proces
‘Er is veel belangstelling voor de BIZ. Zo-

wel vanuit kleine als grotere gemeenten’, 

zegt Marloes Krol van advies- en ontwerp-

bureau BRO, dat gemeenten en bedrij-

venverenigingen adviseert over de BIZ. 

Volgens haar is de totstandkoming van de 

nieuwe wet binnen een gemeente een ge-

compliceerd proces. ‘De wet BIZ is nieuw 

en de spelregels zijn nog niet bij iedereen 

bekend. Daarnaast is een aantal zaken in de 

wet nog niet helemaal duidelijk omschre-

ven. Zo wordt aangegeven dat de middelen 

moeten worden gebruikt om een gebied 

schoon, heel en veilig te houden. In nauwe 

vorm heb je het dan over afvalscheiding 

en collectieve beveiliging, maar in bredere 

vorm kun je bijvoorbeeld ook denken aan 

promotionele activiteiten en verlichting. 

Dat staat echter nog niet in de wet omschre-

ven. Verder staat er ook niet in hoeveel de 

kosten van de organisatie mogen bedragen 

in verhouding tot de andere uitgaven. Dat 

zijn allemaal zaken die nog nader ingevuld 

moeten worden.’ Een ander punt noemt ze 

de draagvlakmeting. ‘Er is een grote meer-

derheid nodig onder de bijdrageplichtige 

ondernemers in een gebied om de wet BIZ 

op te kunnen leggen. Minstens de helft van 

de bedrijven moet een stem uitbrengen. 

Bovendien moet minimaal twee derde van 

Ondernemers en gemeenten hebben een gezamenlijk belang bij goed beheer en een goede kwaliteit van 

bedrijventerreinen. Toch blijken veel ondernemers niet bereid om bij te dragen aan collectieve voorzieningen 

op bedrijventerreinen of in winkelcentra. Met de Experimentenwet Bedrijven Investeringszone (wet BIZ) kun-

nen deze 'free riders' wettelijk verplicht worden om mee te betalen aan collectieve maatregelen. Werkt dit 

ook in de praktijk?

weg met profiteurs!? 
 wet biZ verplicht ‘free riders’ mee te betalen op bedrijventerreinen

 Ondernemers zijn niet altijd bereid om bij te dragen aan collectieve voorzieningen op bedrijventerreinen.

 Ekkersrijt beschikt over een modern beveili-
gingssysteem met 32 intelligente camera’s .
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de stemgerechtigden voor het wetsvoorstel 

kiezen en moeten zij met hun bedrijfspan-

den gezamenlijk een hogere WOZ-waarde 

vertegenwoordigen dan de tegenstem-

mers.’ Het belangrijkste voordeel van de 

wet BIZ is volgens Krol dat ondernemers 

extra kunnen gaan investeren in een win-

kelgebied of bedrijventerrein. ‘Doordat ie-

dereen verplicht wordt om mee te betalen 

komt er meer geld beschikbaar om zaken 

als collectieve beveiliging en afvalinzame-

ling goed te regelen.’

intelligente camera’s
In het BIZ-plan moeten ondernemers on-

der andere aangeven wat zij willen berei-

ken met de wet BIZ en welke stappen zij 

daartoe gaan zetten. Daarnaast moet een 

tijdspad worden uitgestippeld en moeten 

de kosten van de plannen worden weerge-

geven. Bovendien moet bekend zijn hoe de 

kosten worden verdeeld en hoe de organi-

satie wordt ingedeeld. Op industrieterrein 

Ekkersrijt in Son en Breugel wordt momen-

teel hard gewerkt aan een BIZ-voorstel. ‘In 

overleg met de Kamer van Koophandel en 

de gemeente Son en Breugel zijn wij mo-

menteel druk bezig om een projectplan te 

schrijven’, vertelt Johan Bongers, bestuurs-

lid van de Stichting Beveiliging Bedrijven-

terrein Ekkersrijt (SBBE). ‘We willen ons 

plan nog dit jaar indienen. Vervolgens 

moet het goedgekeurd worden door de ge-

meenteraad en gaan we een enquête hou-

den onder onze leden om te bekijken of er 

voldoende draagvlak is voor de BIZ. In de 

loop van volgend jaar hopen wij deze wet 

in dit gebied te kunnen gaan invoeren.’ Ek-

kersrijt beschikt over een modern beveili-

gingssysteem met 32 intelligente camera’s 

die al het verkeer op het bedrijventerrein 

registreren. Om de criminaliteit nog verder 

terug te dringen, zijn er plannen om in de 

toekomst een geavanceerd verlichtingssys-

teem te gaan aanleggen. Bongers: ‘Slechts 

zestig procent van de ondernemers heeft 

meebetaald aan dit systeem. De rest profi-

teert mee. Wij willen ervoor zorgen dat in 

de toekomst alle ondernemers gaan mee-

betalen aan projecten die voor iedereen van 

nut zijn. Bovendien kan dan ook de contri-

butie van onze leden een stuk naar bene-

den worden bijgesteld.’

beste optie
Op bedrijventerrein Waarderpolder in Haar-

lem bestaan eveneens plannen om een be-

roep te doen op de wet BIZ. ‘Deze wet biedt 

mogelijkheden om bepaalde zaken op het 

gebied van schoon, heel en veilig op het op 

het bedrijventerrein Waarderpolder verder 

te professionaliseren. Het is duidelijk dat je 

met een groter collectief als bedrijventerrein 

meer kunt bereiken’, aldus Annette Wes-

selink, projectleider Regiostimulering bij 

de Kamer van Koophandel in Amsterdam. 

‘Het initiatief om een beroep te doen op 

de BIZ is afkomstig van de ondernemers. 

Hierdoor dragen zij zelf bij aan de kwali-

teitsverbetering van hun vestigingsgebied. 

Het instellen van een ondernemersfonds 

kan hierbij behulpzaam zijn. Voor ons is dit 

een mooie gelegenheid om het traject te be-

geleiden en op die manier kennis te maken 

met deze nieuwe wet.’ Wesselink wijst er op 

dat er meerdere soorten ondernemersfond-

sen zijn. De BIZ is één vorm. Een tweede 

vorm is de reclamebelasting. ‘Gemeenten 

kunnen bijvoorbeeld een reclameheffing 

invoeren. De opbrengsten uit het fonds 

worden vervolgens aangewend voor pro-

motionele activiteiten. Dit speelt echter niet 

op het bedrijventerrein Waarderpolder. Een 

derde mogelijkheid is om de OZB te verho-

gen, maar die maatregel geldt dan voor de 

hele gemeente. De wet BIZ is op dit bedrij-

venterrein daarom de beste optie.’ 

Gerben van den broek 

BIZ maakt extra investeringen 
mogelijk op bedrijventerreinen

 Ondernemers zijn niet altijd bereid om bij te dragen aan collectieve voorzieningen op bedrijventerreinen.

Fo
to

's
: H

LP



peRsonalia

Mens

WEEKBLAD FACILITAIRNR 197 - 200922

Eric van Schagen, ceo van  

Simac Techniek, wordt de nieu-

we voorzitter van FHI, federa-

tie van technologiebranches. 

Op 1 januari aanstaande maakt 

de huidige voorzitter van FHI, 

Marcel van den Broek, groeps-

directeur van Mediq, plaats 

voor zijn opvolger. Van den 

Broek stapt op vanwege de af-

loop van zijn statutaire termijn 

van vier jaar. Na zijn aantreden 

als FHI-voorzitter neemt Van 

Schagen ook de FHI-zetel in 

het hoofdbestuur van MKB-

Nederland over van zijn voorganger Van den Broek. Van Schagen 

vervulde binnen FHI eerder diverse bestuursfuncties. Zo was hij in 

het verleden voorzitter van de FHI-branche voor Industriële Elek-

tronica en zetelde hij in het federatiebestuur.

Mirella Bouweriks is gestart als directeur Human Resources bij 

Sodexo Nederland. Zij volgt hiermee Egbert Klop op. Bouweriks 

heeft een economische achtergrond en studeerde af in marketing 

en exportmanagement. Tijdens de loop van haar carrière heeft zij 

postdoctorale opleidingen verandermanagement en hr-strategie 

afgerond. Zij heeft diverse managementfuncties vervuld in het be-

drijfsleven, onder andere bij Vodafone en Ericsson. De afgelopen 

zes jaar was zij hr directeur bij Orbis Medisch en Zorgconcern. 

Bouweriks zal deel uitmaken van het directieteam van Sodexo Ne-

derland  en van het Europese team van hr directors.

José Schellekens (voorheen hoofdredacteur van het vakblad Vastgoed, 

specialisaties vastgoed/wonen/(binnenhuis)architectuur/lifestyle), 

is per 1 januari 2010 de nieuwe redacteur Wonen van dagblad ME-

TRO. Hiermee wordt zij verantwoordelijk voor de wekelijkse pa-

gina’s Wonen in de edities landelijk, Amsterdam en Rotterdam. De 

rubriek Wonen verschijnt elke woensdag in METRO, 50 weken per 

jaar. 

Hans Touw is tijdens de ledenver-

gadering van NeVaP (Nederlands 

Vastgoedmanagement Platform) 

benoemd tot voorzitter. Touw is 

werkzaam als directeur Portfolio-

management bij Amvest. Caro-

line Kievit-Droste, coo bij Corio 

Nederland en Ruud Bouma, alge-

meen directeur bij WPM Offices 

zijn benoemd tot bestuursleden 

van NeVaP. Bouma is de afge-

vaardigde van Vastgoedmanage-

ment Nederland in het NeVaP be-

stuur. NeVaP heeft afscheid genomen van voorzitter René Vierkant 

en bestuurslid Harry Kroott. Vierkant is werkzaam als director Win-

kelbeleggingen bij Syntrus Achmea Vastgoed. Kroot is directeur bij 

WPM Pro. Beide heren zijn sinds de oprichting van NeVaP in 2003 

bestuurlijk actief geweest en hebben de maximale bestuurstermijn 

van zes jaar bereikt. 

Minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft 

Mark de Jong voor vier jaren benoemd tot lid van de raad van toe-

zicht van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). De Jong is lid 

van de groepsraad van Royal Philips Electronics. Hij is werkzaam 

geweest in diverse functies bij Philips Electron Optics (vanaf 1986), 

Philips Lighting (1994-2005), NXP Semiconductors (2005-2009) 

en dit voorjaar keerde hij weer terug bij Philips. De Jong is ceo voor 

Professional Luminaires en hij werd op 1 april 2009 benoemd tot 

lid van de groepsraad.

Paul Trumpie, de nieuwe voorzitter van IFMA Holland (rechts op de 

foto), nam tijdens de algemene ledenvergadering op gepaste wij-

ze afscheid van mede-oprichter en bestuurslid van het eerste uur, 

Hans Westerveld (links op de foto). Westerveld besloot om na tien 

zijn bestuursfunc-

tie binnen IFMA 

Holland te beëin-

digen. Hij is vooral 

actief geweest als 

manager events en 

webmaster. In het 

IFMA bestuur zijn 

tevens Aad Otto 

en David Langley  

toegetreden. Otto 

wordt belast met 

de agenda Oplei-

dingen & IFMA 

Young, terwijl Langley samen met de nieuwe vice-voorzitter Ron 

de Vries verantwoordelijk wordt voor evenementen. Majoor Ian van 

der Pool heeft de agenda Internationalisering gekregen en zal zich 

vooral gaan focussen op de verdere ontwikkeling omtrent de moge-

lijke samenwerking met IFMA België en IFMA Luxemburg, en de 

oprichting van IFMA Benelux. Mede-oprichter en bestuurslid van 

het eerste uur, Hans Westerveld, besloot om na tien zijn bestuurs-

functie binnen IFMA Holland te beëindigen. Hij is vooral actief 

geweest als manager events en webmaster.

Guido Braam is benoemd tot managing partner van Kirkman Com-

pany, een onafhankelijk management adviesorganisatie op het ge-

bied van strategic sourcing in Nederland. Kirkman Company kent, 

na de toetreding van Braam, vijf managing partners. Braam is acht 

jaar geleden als student bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam begonnen als stagiair bij het voormalig Trekant Partners 

(nu Kirkman Company). 
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Paul Trumpie (58) is de nieuwe voorzitter van de International 

Facility Management Association (IFMA) Holland. Hij volgt in die 

hoedanigheid Iwan Liem op. Trumpie heeft zijn eigen adviesbu-

reau op het gebied van vastgoed, huisvesting en facilitair ma-

nagement en is directeur van de Amsterdamsche Coöperatieve 

Woningvereeniging ‘Samenwerking’.

‘iFma benelux haalbaar einddoel’ 
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De algemene ledenvergadering van IFMA 

Holland ging eind november unaniem ak-

koord met de benoeming van Paul Trum-

pie tot voorzitter van de vereniging. Na drie 

jaar als vice-voorzitter neemt de ervaren 

manager nu voor minimaal twee jaar de 

voorzittershamer over.

heeft u getwijfeld om die stap te maken?

‘Ja, wel even. Toen er binnen het bestuur 

gesproken werd over de opvolging van Iwan 

Liem keek iedereen ineens naar mij. Zo’n 

functie neemt echter veel tijd in beslag, wil 

je het goed doen. En ik wil het goed doen. 

Na enig overleg met het thuisfront heb ik 

uiteindelijk besloten het maar te doen.’

U omschrijft uzelf als ‘kwaliteitsgericht 

zonder overdreven perfectionisme’.  is dat 

wat iFma nodig heeft?

‘Ik denk dat die kwaliteit niet direct van 

belang is voor een voorzitter van IFMA 

Holland, ook al richten we ons wel op het 

strategisch niveau van het facilitair ma-

nagement. Ik ben ook een mensen-mens 

en een bruggenbouwer en denk dat ik aan 

die kwaliteiten méér zal hebben: in het bin-

den van mensen, zowel binnen als buiten 

de vereniging.’

Uw voorganger, iwan liem, gaf in zijn af-

scheidsrede aan dat hij zijn ambities voor 

iFma holland niet heeft kunnen realise-

ren. Zadelt hij u met een erfenis op?

‘Iwan is tegen wat punten aangelopen. 

Daar waren wij als bestuursleden natuur-

lijk ook bij. Zo hebben we in het begin wat 

moeite gehad met het bepalen van onze 

identiteit. IFMA Holland is ook maar een 

kleine vereniging. We hadden gehoopt 

meer daadkracht richting IFMA Hous-

ton te kunnen tonen, bijvoorbeeld op het 

gebied van de certificering. Iwan had ook 

graag gezien dat IFMA Holland wat sneller 

zou groeien.

Nou, we zijn een vrij stabiele club. Maar 

het idee voor IFMA Benelux zit in de pijp-

lijn. Daar is de algemene ledenvergadering 

mee akkoord gegaan. Ik ga binnenkort dus 

verder praten met de voorzitters van IFMA 

België en IFMA Luxemburg. Wanneer we 

onze krachten kunnen bundelen onder Be-

neluxvlag, is dat goed voor je draagvlak en 

body. Groeien in eigen land blijft natuurlijk 

net zo interessant. We kennen sinds kort 

een bedrijfslidmaatschap en zijn vorig jaar 

natuurlijk gestart met IFMA Young. Ik heb 

onze leden ook al opgeroepen om nieuwe 

leden te gaan werven. Als iedereen met één 

nieuw lid komt, zijn we volgend jaar twee 

keer zo groot. En een paar sponsors erbij 

zou eveneens heel fijn zijn. We hebben als 

kleine vereniging zeker wat te bieden.’

U werkt voor de amsterdamsche Coöpera-

tieve woonvereeniging ‘samenwerking’. is 

samenwerking één van uw speerpunten?

‘Mijn speerpunten ga ik binnenkort in 

een brief naar onze leden verwoorden. Sa-

menwerking hoort daar zeker bij. Ik heb 

al met Wim Ledder, de kersverse voorzit-

ter van FMN, gesproken. Ik houd wel van 

doorpakken, heb hem meteen gebeld om 

samen koffie te gaan drinken. Daar is de 

wens uitgesproken om, met behoud van 

identiteit, te bekijken wat we samen zou-

den kunnen doen. We moeten niet zozeer 

naar onze verschillen kijken maar naar wat 

we gemeen hebben. IFMA wil niet opgaan 

in FMN maar er zou bijvoorbeeld op het 

gebied van overdracht van kennis van alles 

mogelijk kunnen zijn.’

hoe ziet u de nabije toekomst voor iFma 

holland?

‘De komende twee jaar moet de overgang 

naar IFMA Benelux gestalte krijgen, onge-

acht de vorm waarin dat gebeurt. Dat zie ik 

als een haalbaar einddoel. Daarnaast willen 

we dus een goede samenwerking aangaan 

met de diverse partijen om ons heen. Voor 

2010 wens ik dat IFMA een volwassen, 

mooie vereniging is, die zich met name 

bezig houdt met het gebied van strategisch 

facility management, integrated facility 

management en demand management, 

met wat méér leden. Een mens mag toch 

ook wel eens dromen?’ 

ton de kort
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Bedrijfs- en productinfo

dus ook kinderen, is hoger in een natuur-

lijke, groene omgeving. Planten zorgen 

daarnaast voor een beter binnenmilieu en 

komen de akoestiek ten goede',  aldus di-

rectrice Nelie Röfekamp van de basisschool 

in Brede School `De Meridiaan'.

gom en siemens
De schoonmaakovereenkomst tussen Sie-

mens Nederland en Gom Schoonhouden 

is verlengd en uitgebreid. Gom Schoon-

houden werkt al vele jaren op de hoofdlo-

caties van Siemens Nederland in Zoeter-

meer en Den Haag, bij de Haagse vestiging 

zelfs al sinds 1981. Het takenpakket van 

Gom Schoonhouden is uitgebreid. Vorige 

maand startte Gom met haar schoonmaak-

werkzaamheden op de locatie van Siemens 

in Rotterdam. Zeer binnenkort gaat Gom 

Schoonhouden ook aan werk bij de Sie-

mens locatie in Den Bosch.

planten op brede school
Plantenvoorkantoor.nl verzorgt sinds kort 

de binnenbeplanting van brede school 'De 

Meridiaan' in Diemen. Deze brede school 

richt zich primair op het `leren ontdekken 

en het onderzoekend en ontwerpend leren' 

van het kind. Binnen het brede schoolcon-

cept van de Meridiaan staat het kind als 

onderzoeker centraal. De schoolomgeving 

en met name de natuur-ontdektuin die in 

eigen beheer gerealiseerd wordt, biedt wat 

betreft natuur- en milieueducatie straks 

aanknopingspunten voor dit levensechte le-

ren. 'Door de kinderen ook binnen de brede 

school een natuurlijke, groene omgeving te 

bieden, kan dit worden versterkt. Levende 

planten hebben licht, water en mineralen 

nodig. Als één van die zaken ontbreekt, zie 

je dat aan de plant. Niet minder belangrijk 

is wat planten doen voor de leef- en leerom-

geving. Het welbevinden van mensen, en 

sSteeds meer scholieren profiteren van 

hoogwaardige binnenzonwering op 

school', aldus Rob de Jong, managing di-

rector van Verosol Nederland. Volgens hem 

hebben scholieren enorm veel baat bij een 

verbetering van het binnenklimaat in de 

klas. 'Hoofdpijn en concentratieproblemen 

komen vaak voort uit een gebrek aan frisse 

lucht, oververhitting en verblinding. Vooral 

het groeiend aantal digitale schoolborden 

stelt nieuwe eisen aan de lichtregulatie in 

de Nederlandse klaslokalen. In kantoor-

gebouwen wordt al veel langer stilgestaan 

bij een productief binnenklimaat, het is ei-

genlijk vreemd dat we dit nu pas voor onze 

kinderen regelen’, aldus De Jong. Volgens 

Raymond Sneek, voorzitter van ROMAZO 

(de Nederlandse branchevereniging voor de 

rolluiken-, markiezen- en zonweringbedrij-

ven) is er een duidelijke trend waarneem-

baar in de toepassing van slimme binnen-

zonwering in scholen. Sneek: ’Logisch, 

het is een economische oplossing waarbij 

3 behoeftes in 1 product worden gecombi-

neerd: warmtewering, lichtregeling en ver-

duistering. In combinatie met eenvoudige 

ventilatiesystemen is energieverslindende 

airconditioning veelal overbodig. Alterna-

tieve oplossingen vergen bouwkundig een 

grotere ingreep en veroorzaken daardoor 

overlast. Ook buitenzonweringtoepassin-

gen bieden deze voordelen maar vereisen 

een hogere investering. Hoogwaardige 

zonwering draagt sterk bij aan het verlagen 

van de energierekening, het is een goede 

zaak dat de overheid dit nu erkent.'

Ook Christian ter Heijne, facility mana-

ger bij het Metzo College in Doetinchem, 

is overtuigd van het belang van effectieve 

binnenzonwering. ‘We hebben veel pro-

blemen gehad met oververhitting in onze 

klaslokalen. Verosol heeft ons geholpen de 

temperatuur in een aantal kritische klaslo-

kalen 3 à 4 graden Celsius te verlagen. We 

hebben een flinke besparing gerealiseerd 

doordat de koelinstallatie nu een stuk lager 

kan staan. Daarnaast hebben de leerlingen 

geen last meer van hinderlijke lichtschit-

ren ze beter en daar gaat het tenslotte om 

op school’, aldus Ter Heijne.

teringen op de digitale schoolborden. Dit 

helpt ze beter te concentreren, hierdoor le-

scholen hebben via een onlangs aangekondigde subsidierege-
ling van het ministerie van oCw de mogelijkheid gekregen het 
binnenmilieu van klaslokalen sterk te verbeteren en het ener-
gieverbruik op school te verminderen. vooral het toepassen van 
hoogwaardige binnenzonwering blijkt eenvoudig en zeer ef-
fectief in het faciliteren van een omgeving die de concentratie 
stimuleert.

‘beter binnenmilieu met 
slimme zonwering’

 Het Metzo College heeft veel problemen gehad met overhitting in klaslokalen.
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DE CONCIëRgE 

Op elke school heb je er minimaal één. Deze persoon 

is altijd bezig en loopt veel rond. Iedereen heeft er een 

mening over. Toch weet bijna niemand binnen de or-

ganisatie wat hij doet. Ik heb het over 'de conciërge'. 

In de Van Dale staat te lezen dat een conciërge een 

huisbewaarder, toezichter van een openbaar gebouw is. 

Naar mijn inziens zorgt deze persoon er voor dat een 

gebouw er netjes, verzorgd en veilig bij ligt. Een conci-

erge is verantwoordelijk voor het houden van toezicht 

in en rond een gebouw. Daarnaast houden zij het ge-

bouw op orde en zien er op toe dat vluchtwegen in het 

gebouw toegankelijk zijn. Ook zijn zij verantwoordelijk 

voor reparaties en onderhoud binnen het gebouw. De 

overige invulling van de functie is afhankelijk van de 

werkplek.

Hoe kan het nu dat zo weinig mensen binnen een or-

ganisatie weten wat 'de conciërge' doet? Ik denk dat dat 

komt omdat mensen zich vooral met hun eigen werk-

zaamheden en het primaire proces bezig houden. Ze 

zijn er niet mee bezig wat ondersteunend personeel 

doet. Pas op het moment dat 'de conciërge' afwezig is 

merkt men welke werkzaamheden zij allemaal uitvoe-

ren. Dan pas merkt men dat deze persoon eigenlijk als 

een van de enige binnen de organisatie onmisbaar is. 

Op het moment dat de conciërge er niet is moet opeens 

iemand anders de prullenbakken legen, het gebouw 

netjes houden en reparaties uitvoeren.

Het beeld dat de meeste mensen van de conciërge heb-

ben is hetzelfde als 20 jaar geleden. De man in de stof-

jas. De werkzaamheden van de conciërge veranderen 

ook. Tegenwoordig wordt verwacht dat de conciërge 

vriendelijk, correct en dienstverlenend is. Dit is niet 

altijd even gemakkelijk binnen de huidige onderwijs-

organisatie. Het onderwijs is bezig met professionali-

seren. Als gevolg hiervan nemen de verwachtingen van 

ouders, collega's en bezoekers ten opzichte van de daar-

binnen werkzame medewerker toe.

Een kwaliteitsverbetering van de door hen geleverde 

dienst is wenselijk. Communicatieve-, en dienstverle-

nende vaardigheden moeten verder worden ontwik-

keld. Hier moet wel ruimte voor zijn. Ik hoop dat je na 

het lezen van deze column een keer een gesprek aan 

gaat met de conciërge om hem beter te leren kennen. 

Wellicht dat je dan je mening moet bijstellen.

Reageren? info@f-mex.nl

Marsha Jansen, facility manager bij 
VB&T Facilitair Management 
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Beveiliging, schoonmaak, meubilair, catering,  

rookruimten…allemaal zaken die door facilitair  

professionals tot in de puntjes moeten worden  

geregeld. Dat de facilitaire dienstverlening een breed vakgebied 

is, hoeven we u niet te vertellen. En dat informatie over de diverse 

mogelijkheden en de laatste ontwikkelingen essentieel voor u is, 

ook niet. Wel attenderen wij u graag op het feit dat de twaalfde 

editie van Facilitair op 13 januari 2010 van start gaat!

13, 14 en 15 januari 2010 · brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch

Gratis toegang zonder wachttijd? 
www.vakbeursfacilitair.net
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AIRCONDITIONINg

AircoRent BV
Info: Jolien Bezuyen
Tel. 0800-555 55 12 • Fax  035-712 27 22
Berkenweg 7, 3741 BW Baarn
verhuur@aircorent.nl
www.aircorent.nl

BEvEILIgINg   
TMA kluizen
Info: Sales en service van brandkasten
Tel. 0316-29 56 99 • Fax 0316-29 53 83
Aalsbergen 20, 6942 SE Didam
info@tmakluizen.nl
www.tmakluizen.nl

BEWEgWIJZERINg
DeltaSign BV
Info: Dhr. A. Valkema
Tel. 058-216 76 20 • Fax  058-216 76 02
Neptunusweg 38, 8938 AA Leeuwarden
info@deltasign.nl
www.deltasign.nl

ERgONOMIE
Backshop Healthy Computing BV
Info: Dhr. A.D. Rodi
Tel. 010-470 26 11 • Fax 010-471 67 75
's-Gravelandseweg 248, 3125 BK Schiedam
info@backshop.nl
www.backshop.eu

EvENEMENTEN
Vakbeurs Facilitair
Info: Esther Kunstt
Tel. 040-208 60 45 • Fax 040-206 01 65
Postbus 130, 5550 AC VALKENSWAARD 
esther.kunstt@holapress.com
www.vakbeursfacilitair.net

gLASFOLIE

De Kock Glasfolie BV
Info: Mark de Kock
Tel. 071-562 28 26 • Fax 08-422 163 28
Tsjaikovskilaan 34, 2253 HT Voorschoten
mark@dekockglasfolie.nl
www.dekockglasfolie.nl

KANTOORINRICHTINg
Innosell Storage & Hangingsystems bv
Info: Importeur “Koreder Line”ophangsysteem
Tel. 074-266 44 66 • Fax 074-266 02 73
David Ricardostraat 6, 7559 SH Hengelo
info@innosell.com
www.innosell.com 

KANTOOR- & PROJECTINRICHTINg
At your Office - projectinrichting
Info: Dhr. S. de Korte
Tel. 030-240 96 20 • Fax 030-240 96 21
Atoomweg 514 A, 3542 AB Utrecht
info@atyouroffice-projectinrichting.nl
www.atyouroffice-projectinrichting.nl

KANTOOR- & PROJECTINRICHTINg   

 
CADEE kantoor & projectinrichting
Info: Dhr. A. Cadée
Tel. 013-521 03 89 • Fax 013-521 02 49
Belgiestraat 1, 5061 KG Oisterwijk
info@cadee.nl
www.cadee.nl & www.projectstoel.nl

KLIMAATBEHEER

BLR-Bimon
Info: Sabrina van Rossum
Tel. 0348-47 22 47 • Fax 0348-47 20 27
Postbus 72, 3417 ZH Montfoort
airconditioning@blr-bimon.nl
www.blr-bimon.nl

KuNST
het Kunstkantoor 
Info: Hans Bijloo
Tel. 055-534 45 83  • Fax 055-534 45 87
Lochemsestraat 7, 7396 PJ Terwolde
info@kunstkantoor.nl
www.kunstkantoor.nl 

KLIMAATBEHEER

Zonneman werkplekzonwering
Info: Menno Stundebeek
Tel. 030-711 56 80 • Fax 030-711 56 81
Noord IJsseldijk 43a, 3402 PG IJsselstein
info@zonneman.com
www.werkplekzonwering.nl

SPECIALISTISCHE SCHOONMAAK
Progenta Projectservices
Info: Specialistische schoonmaak
Tel. 0318-47 18 23 • Fax 0318-47 27 45
Postbus 50, 3920 DB Elst
info@progenta.nl
www.progenta.nl

TELEFONISCHE ACquISITIE
Tm Contact
Info : Karin Jansen
Tel. 0522-26 31 00 • Fax 084-726 08 93 
Industrieweg 5, 7944 HT Meppel 
info@tmcontact.nl   
www.tmcontact.nl

vERLICHTINg
Van Den Noort bedrijfsdiensten
Info: Verkoop Philips TL lampen
Tel. 0320-28 07 11 • Fax 0320-41 59 63
Malzwin 21, 8223 XG Lelystad
info@verlichtingbestellen.nl
www.verlichtingbestellen.nl
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Intro

Met een lengte van 14,39 meter en een 

breedte van 5,24 meter werd vorige week 

in Almelo de grootste speculaaspop ter 

wereld gebakken. Daarmee slaagden vijf 

vierdejaars studenten voor Facilitair Lei-

dinggevende in hun opzet. Jasper Meijer, 

Anneke van der Star, Murat Duman, Yu-

rimia Presentacion en Leonie Nijkamp ko-

zen gezamenlijk voor dit project. Docent Jo-

han Mensink: ‘In het afstudeerjaar moeten 

de studenten een proeve van bekwaamheid 

afleggen én stage lopen. Voor die proeve 

van bekwaamheid moeten ze een mini-

onderneming opzetten en dan een project 

uitvoeren. Deze groep moest iets voor een 

goed doel doen en koos ervoor om een aan-

val te doen op het wereldrecord grootste 

speculaaspop.’

opnieuw plannen
Daarbij ging men aanvankelijk uit van een 

speculaaspop van pakweg 9 meter lang en 

3,5 meter breed. Ruim twee weken vóór de 

recordpoging verbraken leerlingen van het 

Albeda College in Rotterdam het bestaande 

record echter met meters. Zij bakten een 

pop van 13,84 meter lang en 4,84 meter 

breed. ‘Toen moesten we alles opnieuw 

gaan plannen’, zo vertelt Mensink. ‘De da-

tum kwam zelfs even onder druk te staan.’ 

Uiteindelijk slaagde men erin om alles tij-

dig te realiseren. ‘Er moest heel veel gere-

geld worden. Het is allemaal écht maar dat 

is ook de charme van dit soort projecten’, 

weet de docent. 

solliciteren
De vijf facilitaire studenten moesten al-

lemaal solliciteren op een functie binnen 

hun mini-onderneming. Bij slecht functi-

oneren konden ze zelfs ontslagen worden, 

wat een half jaar studievertraging tot gevolg 

zou hebben. Zover kwam het echter niet. 

De hele planning verliep vlekkeloos, van 

het opstarten van de onderneming, via het 

uitwerken van het evenement, het aanvra-

gen van offertes, bestellen van materiaal en 

regelen van medewerking tot het daadwer-

kelijke uitvoeren van de recordpoging. De 

speculaaspop werd gebakken door leerlin-

gen van de eigen bakkersopleiding. Alles 

ging met een budget van nul euro. Mensink: 

‘Daar kwam nog bij dat het evenement voor 

een goed doel moest zijn. Er moest dus 

winst worden gemaakt.’ Om dat te bereiken 

werden delen van de speculaaspop in pla-

ten van 60 bij 40 centimeter verkocht aan 

bedrijven, á 100 euro per stuk.  Daarnaast 

werden op de Almelose opleiding stukken 

speculaas verkocht voor 50 cent per 100 

gram. De verwachting is dat er in totaal zo’n 

10.000 euro bijeen wordt gebracht voor de 

stichting Twente Dakar, die zich inzet voor 

goed onderwijs in Afrika. Volgens Mensink 

overheerste de tevredenheid na het slagen 

van de recordpoging. Die was echter niet 

cruciaal voor het project. ‘Nee, het ging 

erom de lesbrieven goed te maken. Het 

cijfer dat ze daarvoor krijgen wordt voor 30 

procent bepaald door het eindproduct. Ook 

de theorie telt voor 30 procent mee en dat-

zelfde geldt voor het hele proces. De laatste 

10 procent krijgen ze voor hun afsluitende 

presentatie.’ De vermelding in het Guiness 

Book of Records en het mooie bedrag voor 

het goede doel gelden als slagroom op de 

taart, of beter gezegd: de speculaaspop. 

ton de kort

vijf studenten van de opleiding 

Facilitair Leidinggevende van ROC 

van Twente in Almelo zijn erin ge-

slaagd het guiness Book of Re-

cords te halen. Als proeve van be-

kwaamheid in het laatste jaar van 

hun studie organiseerden zij het 

fabriceren van de grootste specu-

laaspop ter wereld. Ze slaagden 

met glans in hun opzet en brach-

ten bovendien een mooi bedrag 

bijeen voor een goed doel. 

Facilitaire studenten in guiness book of Records 

RoC twente bakt megaspeculaaspop
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Om de omgang met de nieuwe werkomge-

ving te verbeteren, heeft het Center for Peo-

ple and Buildings (CfPB) het Werkplekspel 

ontwikkeld. Evi De Bruyne, projectleider 

van het Werkplekspel bij het CfPB: ‘Het is 

een implementatie-instrument om het be-

wust zijn van elkaars handelen in de werk-

omgeving en haar impact op elkaars func-

tioneren aan de orde te stellen. Eén ‘juiste 

omgangswijze’ is er niet, die is voor iedere 

organisatie en werkomgeving verschillend. 

Samen kunnen managers en medewer-

kers wél met behulp van het Werkplek-

spel een juiste omgangswijze nagaan en 

vaststellen.’ Het Werkplekspel is bedoeld 

voor medewerkers en leidinggevenden. 

‘Bewustwording is een essentiële stap in 

de beoogde gedragsverandering’, aldus De 

Bruyne. ‘Daarom wordt het spel bij voor-

keur gespeeld met alle gebruikers van de 

betreffende werkomgeving. Het spel is op 

verschillende momenten inzetbaar: tijdens 

het implementatieproces, kort na invoering 

van de nieuwe huisvesting of langere tijd 

na invoering wanneer het gebruik van de 

werkomgeving hapert.’

Denkbeeldig kantoor
Het Werkplekspel is een bordspel. Het spel 

is met vier tot zes spelers te spelen. Met 

meerdere spellen kunnen verschillende 

groepjes op hetzelfde moment spelen. Het 

spel duurt inclusief introductie en nabe-

spreking ongeveer twee uur. In het spel 

lopen de spelers door een denkbeeldig kan-

toor. De speelkaarten adresseren vragen 

over veel voorkomende situaties in de nieu-

we kantooromgeving. Er zijn 72 speelkaar-

ten verdeeld in twee keer drie categorieën.

De Bruyne: ‘Enerzijds wordt er een on-

derscheid gemaakt in drie typen plekken; 

werkplekken, overlegplekken en facilitei-

ten. Anderzijds passen de kaarten binnen 

drie thema’s: ‘kennis en weten’, ‘waarden 

en normen’ en ‘houding en gedrag’. Van de 

72 kaarten worden na selectie door te spe-

len organisatie 36 kaarten in het spel opge-

nomen. Door deze selectie is een specifieke 

afstemming op de context van de organisa-

tie mogelijk.’

Na het oplezen van de situatie kiest elke 

speler eerst individueel een oplossing. Ver-

volgens bespreekt de groep de individueel 

gekozen oplossingen en probeert men tot 

een groepsoplossing te komen. Het kan 

ook zijn dat men het niet eens wordt over 

een kaart. Alle antwoorden en groepsoplos-

singen worden genoteerd. Dat is belang-

rijk om goed te kunnen napraten over het 

spel en de meningen. ‘Het Werkplekspel 

is in principe zelfstandig voor organisaties 

speelbaar. Daarvoor wordt bij het spel een 

spelbegeleidersboekje geleverd. Het ver-

dient aanbeveling om de uitkomsten van 

de spelsessies terug te koppelen naar de 

deelnemers’, benadrukt De Bruyne.

veenendaal
Een van de gemeenten die met het spe-

len van het Werkplekspel ervaring heeft, 

is Veenendaal. Een aantal jaren geleden 

maakte men daar kennis met het pro-

gramma Andere Overheid. Doel daarvan 

was om het ambtelijke apparaat een meer 

slagvaardige organisatie te laten worden. 

Met minder regeltjes en een betere dienst-

verlening naar de burgers toe. Ton de Vree, 

teamleider facilitaire dienstverlening: ‘Als 

gevolg hiervan moesten we de eigen orga-

nisatie veranderen. En een nieuwe manier 

van werken invoeren. De kantoren dienen 

die nieuwe werkmethode te faciliteren. Dus 

Een andere plaats, inrichting of 

gebruik van de werkomgeving 

vraagt om een gedragsverande-

ring van de kantoormedewer-

kers. In de praktijk blijkt dit niet 

vanzelfsprekend. Hierdoor blijven 

de opbrengsten van een nieuwe 

kantoorinrichting vaak achter bij 

de verwachtingen. Het Werkplek-

spel kan daar bij helpen, zo heb-

ben verschillende organisaties 

reeds ondervonden.

spelenderwijs naar 
nieuwe werkplek
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Kantoorinrichting

die moeten worden aangepast.’ Voor Veen-

endaal staat nieuwbouw van het gemeente-

huis op het programma en dat is een mooie 

gelegenheid om het nieuwe kantoordeel in 

te richten volgens de hedendaagse opvattin-

gen. ‘Gekeken werd welk kantoorconcept 

voor de organisatie het best zou functione-

ren’, blikt De Vree terug. ‘Uiteindelijk werd 

gekozen voor het taakgerelateerde kantoor-

concept. Om medewerkers langzaam te la-

ten wennen aan deze manier van werken 

(nu wordt gewerkt via het kamerkantoor-

concept, red.), is het spelen van het Werk-

plekspel een ondersteuning om de cultuur-

omslag te kunnen handelen.’ In de nieuwe 

vorm worden de facilitaire diensten binnen 

de gemeente Veenendaal gecentraliseerd 

en wordt het gemeentehuis bijna één keer 

zo groot. De Vree: ‘De vraag was dus: hoe 

gaan we daar dan mee werken? Allereerst 

is er toen een huisvestingsvisie geschreven, 

omdat er ons inziens op termijn een ander 

type ambtenaar binnenkomt. Eentje die 

meer projectmatig werkt en meer op com-

municatie is gericht. Dat vraagt een ander 

kantoorconcept. En omdat we ook toe wil-

len naar het clean desk-principe, moeten de 

medewerkers alles gaan digitaliseren. Dat 

vraagt niet alleen verandering van werk-

wijze, maar ook aanpassing van het totale 

pakket van ict en automatisering.’

Consequenties
‘We hebben het gebruikt om onze mensen 

te laten inzien dat flexibel werken nogal 

wat consequenties heeft. Dus om de com-

municatie op gang te brengen. Vervolgens 

hebben we met de werkgroep die de pilot 

clean desk voorbereid én de afdelingen die 

het uitvoeren het spel gespeeld. We hebben 

gemerkt dat het spel heel goed helpen bij 

de gedachtegang dat het ‘anders’ gaat wor-

den. Door allerlei vragen te beantwoorden, 

word je gestimuleerd om een knop om te 

zetten en (nieuwe) keuzes te maken.’ Het 

Werkplekspel wordt gespeeld aan de hand 

van vragen in drie thema’s: Kennis en we-

ten, Waarden en normen en Houding en 

gedrag. Daarnaast zijn er drie typen werk-

plekken: faciliteiten, overlegplekken en 

werkplekken. De Vree: ‘Het is gebaseerd 

op de praktijk. Het helpt écht om de veran-

deringen op gang te brengen. De reacties 

die we kregen, waren behoorlijk positief. 

Mensen die binnenkwamen van: ‘Ach, een 

spelletje spelen’, gaven na afloop aan dat 

ze er best iets van hadden opgestoken. Ze 

stonden open voor de mogelijkheden die 

het nieuwe concept biedt. Het was ook een 

soort teambuildingmiddag voor de afde-

ling.’

Rotterdam
Als extern projectleider bij de gemeente 

Rotterdam heeft Roy Lamers het Werkplek-

spel binnen laten spelen door instructeurs 

van de Dienst SoZaWe van Rotterdam. ‘De 

reacties waren overwegend positief. We 

hebben het spel gebruikt om groepsgewijs 

(afdeling/team) de organisatie te laten wen-

nen aan het idee om bij oplevering van het 

nieuwe gebouw werkplekken te delen. Het 

heeft geleid tot het ‘losmaken van de gees-

ten’ en tijdens de bijeenkomsten hebben de 

medewerkers, zoals het spel ook bedoeld 

is, gesproken over de verschillende aspec-

ten die ter sprake kwamen. Daardoor is de 

drempel, om over te gaan naar het nieuwe 

concept, bij diverse medewerkers aanzien-

lijk verlaagd.’ Marina Sapulette, docent-trai-

ner binnen het interne opleidingscentrum 

van de Dienst SoZaWe, vult aan: ‘In mei 

zijn we verhuisd naar nieuwbouw en daar 

is nu een aantal diensten gecentraliseerd. 

Bovendien kregen we daar te maken met 

flexwerken. Voorafgaand aan de verhuizing 

hebben we het spel gespeeld en dat heeft 

ons zeker geholpen bij de omschakeling 

naar een nieuw huisvestingsconcept. Je be-

spreekt met elkaar wat de voor- en nadelen 

zijn en maakt afspraken. Als iemand zich 

daar niet aan houdt, kun je hem daar ook 

op aanspreken. Het spel is daarbij absoluut 

een bruikbaar instrument.' Inmiddels heeft 

CfPB het Werkplekspel ook los verkocht 

aan de gemeenten Den Haag, Utrecht, Dor-

drecht, Hilversum en Buren. 

Willem-jan sChampers

 Medewerkers van de IB-Groep hebben het 
Werkplekspel vlak voor inhuizing in de nieu-
we huisvesting gespeeld.

 Het Werkplekspel is bedoeld voor medewerkers en leidinggevenden.
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Het aanschaffen van nieuw kantoormeubi-

lair is volgens Dick Cardinaal geen klusje 

dat binnen vijf minuten is geregeld. ‘Ne-

derland telt een groot aantal aanbieders 

van kantoormeubilair. Organisaties kun-

nen deze bedrijven één voor één benaderen 

om zich te laten adviseren, maar de kans 

is groot dat zij dan door de bomen het bos 

niet meer zien’, zegt hij. ‘Bedrijven en in-

stellingen kunnen beter eerst een doelstel-

ling formuleren: wat willen zij bereiken 

met de aanschaf van hun kantoormeubi-

lair? Dat zou bijvoorbeeld het inrichten van 

een professionele werkomgeving kunnen 

zijn, waar medewerkers zich thuis voelen.’

Een volgende stap in het proces is het op-

stellen van een beleidsplan. Cardinaal: ‘In 

het beleidsplan kunnen bedrijven en instel-

lingen onder meer aangeven hoe zij tegen 

de toekomst aankijken en welke richting zij 

op willen. Kiezen zij voor traditioneel wer-

ken, of geven zij de voorkeur aan het nieu-

we werken? Binnen Achmea zijn wij op dit 

moment bezig om een concept te ontwer-

pen voor het nieuwe werken. Dat doen we 

niet voor niks. Wij willen een bedrijf zijn 

waar mensen over tien jaar nog steeds van 

zeggen: daar wil ik werken, want die zijn 

innovatief bezig. Verder is het handig om 

in het beleidsplan de verschillende werk-

plekken te omschrijven, zodat je straks 

ook weet waar je over praat met je leveran-

cier. Beschrijf wat er zoal moet komen te 

staan op de werkplek, zoals een stoel en 

tafel, eventueel een locker en misschien 

wat kastruimte. Belangrijk is tevens om de 

maatvoering van de verschillende ruimten 

in het gebouw te benoemen, zoals de wer-

kruimten, de concentratieruimten en de 

huiskamerruimte. Een ander aandachts-

punt zijn de milieueisen: welke eisen moe-

ten er worden aan het meubilair worden 

gesteld op het gebied van duurzaam onder-

nemen en maatschappelijk verantwoord 

ondernemen?'

allround
Indien het beleidsplan is vastgelegd en 

goedgekeurd door de directie, wordt het 

tijd om de leverancierskeuze te bepalen. 

‘Daarbij is het handig om een allround le-

verancier te zoeken, die alle spullen kan le-

veren’, weet Cardinaal uit ervaring. ‘Het ge-

beurt vaak dat bedrijven hun tafels, stoelen 

en kasten allemaal op verschillende plaat-

sen kopen, omdat ze dan het goedkoopste 

uit zijn. Maar als al deze leveranciers hun 

spullen tegelijkertijd komen afleveren, zien 

de facilitaire medewerkers bij de inrichting 

van het pand door de bomen het bos niet 

meer. Het werkt veel makkelijker en pret-

tiger om met één partij zaken te doen.’

Bij de leverancierskeuze is het tevens inte-

ressant om te kijken naar de toegevoegde 

waarde die partijen kunnen leveren. ‘Als 

voor het inrichten van een werk-

plek en werkruimte bestaat 

geen uniforme systematiek. Toch 

vraagt de inrichting van kantoren 

en gebouwen om een doordachte 

aanpak. ‘Bedrijven die in de toe-

komst een andere manier van 

werken willen invoeren, moeten 

hier bij de aanschaf van nieuw 

kantoormeubilair rekening mee 

houden’, stelt Dick Cardinaal, 

projectmanager group Facilities 

Services bij Achmea. 

‘Facilitair gemak staat voorop’ 
aankoop kantoormeubilair vraagt om doordachte aanpak

Kantoorinrichting

 Achmea houdt er in de keuze van het meubilair rekening mee dat de functie van het kantoor gaat veranderen.
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een leverancier bijvoorbeeld een interieu-

rarchitect in dienst heeft, kunnen klanten 

daar vaak gratis gebruik van maken. Dat 

scheelt enorm veel kosten. Verder hebben 

bedrijven veel baat bij een leverancier die 

een breed assortiment voert, kennis van 

de producten en de markt heeft en finan-

cieel gezond is.’ Hij adviseert bedrijven om 

maximaal vijf leveranciers te selecteren, 

waaruit vervolgens een keuze moet worden 

gemaakt. ‘De meeste bedrijven maken een 

eerste selectie via internet, maar laten zich 

vervolgens meestal adviseren door een ver-

koper. Vraag de geselecteerde leveranciers 

ook altijd om een visie op de toekomst, bij-

voorbeeld hoe het kantoor er over zeven of 

acht jaar uitziet. Zij weten ook dat kantoren 

veranderen en zo krijg je meteen een goede 

indruk van de leverancier met wie je in on-

derhandeling bent.’

Facilitair gemak
Vervolgens is het zaak om vast te stellen 

aan welke eisen het meubilair zoal moet 

voldoen. De projectmanager van Achmea: 

‘Natuurlijk moet de stoel voldoen aan een 

aantal normen en voorschriften, maar het 

gebruikersgemak en facilitair gemak vind 

ik veel belangrijker. Ik vind het bijvoor-

beeld ideaal als bij een stoel de rugsteun en 

zitting kunnen worden vervangen. Want 

als er op een stoel met vaste stoffering een 

kop koffie valt, dan ben je die stoel kwijt. 

Bij een stoel met vervangbare delen, hoef 

je alleen de zitting te vervangen. Ook is het 

prettig als kantoormeubilair demontabel 

en verstelbaar is. Een ander belangrijk aan-

dachtspunt is de leverbetrouwbaarheid van 

kantoormeubilair na inhuizing. Zeker bij 

grote bedrijven vindt er in een later stadium 

vaak nog uitbreiding plaats. Dan is het ver-

velend als je na zeven jaar wordt geconfron-

teerd met het feit dat het meubilair dat je 

hebt gekocht niet meer wordt gemaakt, of 

dat er geen vervangende onderdelen meer 

beschikbaar zijn. Het is daarom aan te ra-

den om hierover met de leverancier dui-

delijke afspraken te maken.’ Nu bekend is 

aan welke eisen het kantoormeubilair moet 

voldoen, is het volgens Cardinaal verstandig 

om een werkgroep samen te stellen die het 

proces gaat afronden. ‘Naast een vertegen-

woordiger van het facilitair bedrijf kun je 

daarbij denken aan bijvoorbeeld een ergo-

noom, een inkoper en een verhuizer. Uit 

ervaring weet ik dat het fijn is om andere 

deskundigen erbij te betrekken. Als wij het 

in zo’n proces vervolgens met elkaar eens 

werden over wat we wilden kopen, wist ik 

dat we met deze spullen weer jaren vooruit 

konden.’

ontmoetingsplek
De projectmanager van Achmea voorziet in 

de komende jaren grote veranderingen op 

het gebied van kantoorinrichting. ‘De func-

tie van het kantoor gaat veranderen. Men-

sen gaan meer thuiswerken en het kantoor 

wordt steeds meer een ontmoetingsplek. 

Daarnaast krijgen we te maken met ver-

schillende generaties op kantoor. In de 

komende jaren gaan er miljoenen werkne-

mers met pensioen en daar komen miljoe-

nen jonge mensen voor terug. Die zijn het 

gewend om thuis anders te werken dan op 

kantoor en stellen weinig eisen aan de stoel 

en het bureau op hun werkplek. Een ‘werk-

plek’ transformeert meer en meer naar een 

‘plek om te werken’. Daar houden wij in de 

toekomst zeker rekening mee.’ 

Gerben van den broek

‘Facilitair gemak staat voorop’ 
aankoop kantoormeubilair vraagt om doordachte aanpak

Kantoorinrichting

'Werkplek’ transformeert naar ‘plek om te werken’

 Achmea houdt er in de keuze van het meubilair rekening mee dat de functie van het kantoor gaat veranderen.
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Vanwaar dit meetinstrument?

'De ontwikkeling van dit instrument, Di-

mensions of Work, werd eigenlijk geïniti-

eerd door een vraag vanuit de markt. Micro-

soft Nederland vroeg ons twee jaar geleden 

of wij met hen wilden ontdekken wat pre-

cies de effecten van het nieuwe werken wa-

ren op zaken als werknemerstevredenheid, 

productiviteit, flexibiliteit en innovatief ver-

mogen. Bedrijven willen door de tijd heen 

graag kunnen evalueren hoe hun personeel 

zich ontwikkelt wat de uitgangspunten van 

het nieuwe werken betreft. In eerste instan-

tie in hun eigen organisatie, maar uiteraard 

ook in de maatschappij. Bedrijven willen 

een dergelijk concept immers ook naar de 

buitenwereld goed kunnen onderbouwen. 

Daarvoor is een instrument noodzakelijk. 

Doel van het instrument is dan ook het 

transparant en meetbaar maken van nieuwe 

manieren van werken, zoals telewerken.'

Hoe moeten wij ons het meetinstrument voor-

stellen?

'Dimensions of Work is een online enquête 

die werknemers in twintig minuten kunnen 

invullen. Deze meet als het ware percepties 

bij mensen of - anders gezegd - brengt in 

kaart hoe iemand staat ten opzichte van 

zijn werk. Dat gebeurt door werknemers 

voor en na het invoeren van het nieuwe 

werken diverse vragenlijsten in te laten vul-

len. Door percepties te meten bij mensen 

wordt het namelijk mogelijk structureel 

aan verbetering of professionalisering te 

werken. Het meetinstrument draagt dus 

niet alleen bij aan bewustwording van de 

huidige stand van zaken, maar legt ook de 

noodzaak tot verbeteringen bloot. Dimensi-

ons of Work werkt dus zowel diagnostisch 

als evaluatief. Inmiddels is er ook een light-

versie van het meetinstrument beschikbaar. 

Daarmee kunnen bedrijven via een quick 

scan nagaan of het nieuwe werken iets voor 

hen zou kunnen zijn.'

Is met meetinstrument mogelijk een bepaald 

profiel aan een persoon te hangen, zodat je 

kunt kijken of en hoe iemand binnen jouw or-

ganisatie past?

'Ja, dat zou kunnen, maar daar is het in-

strument niet voor ontworpen. Wel is ge-

bleken dat er bij personen zogenoemde 

digitale werkstijlen te onderkennen te zijn. 

Iedereen heeft een digitale werkstijl, waar-

uit blijkt hoe iemand het liefste werkt met 

informatietechnologie. Theoretisch is het 

dus mogelijk met behulp van het meet-

instrument mensen bij sollicitaties een 

vragenlijst voor te leggen, waaruit blijkt 

welke digitale werkstijl iemand hanteert en 

bij welke stijl die persoon zich het meest 

senang voelt. Dat betekent dat je iemand in 

een team zou kunnen indelen waarin an-

dere mensen werken die dezelfde digitale 

werkstijl hanteren.'

Verschillende bedrijven werken inmiddels of 

hebben al gewerkt met Dimensions of Work. 

Zijn er al conclusies te trekken over de effecten 

van het nieuwe werken?

'In zijn algemeenheid kun je zeggen dat 

mensen zelf vinden dat ze sinds het invoe-

ren van het nieuwe werken veel flexibeler 

aan het werk zijn. Uiteraard zijn onderling 

vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid 

en vrijheid om het werk te organiseren 

daarbinnen belangrijke factoren, maar 

met name vrouwelijke werknemers waar-

deren deze flexibiliteit, vanwege de betere 

work-life balance die ze zo kunnen creëren. 

Maar de conclusies verschillen per bedrijf, 

omdat er in binnen het nieuwe werken 

geen sprake kan zijn van een ‘one size fits 

all’-aanpak. De invulling van het concept 

Eric van Heck, professor Information Management and Markets aan de 

Erasmus universiteit in Rotterdam, stelt anderen regelmatig de vraag: 

Bent u al klaar voor het nieuwe werken? Omdat daar in het verleden 

niet altijd een eenduidig antwoord op kwam, ontwikkelde zijn facul-

teit, de Rotterdam School of Management, een meetinstrument rondom 

deze vorm van telewerken. Belangrijk, want volgens van Heck is één 

ding duidelijk: ‘volgende generaties zullen niet meer willen werken in 

een traditioneel kantoorconcept zoals we dat kennen uit de jaren 70, 

maar verlangen een eigentijdse ontmoetingsplek.’

‘het nieuwe werken is een onomkeerbaar proces’

Rotterdam school of management ontwikkelt meetinstrument rondom telewerken

'Kantoorgebouwen krijgen 
andere inrichting en functionaliteit'

 Hoogleraar Eric van Heck: 'Gelukkig reali-
seren steeds meer bedrijven zich dat interactie 
met de klant belangrijk is.'
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verschilt van organisatie tot organisatie 

en vergt derhalve maatwerk. Bij Micro-

soft Nederland werd de invoering van het 

nieuwe werken bijvoorbeeld gekoppeld aan 

een verhuizing naar een nieuw gebouw 

waarin niemand meer een vaste werkplek 

bezit. In het geval van Microsoft gaven de 

meetgegevens aan dat niet alleen de flexi-

biliteit van werknemers toegenomen was, 

maar dat ook de productiviteit onder me-

dewerkers hoger lag. Uit de resultaten bij 

de Rabobank, waar het meetinstrument 

bij twee afdelingen ingezet is, kwam naar 

voren dat vooral de sociale cohesie binnen 

de groep een uitdaging vormt. Het is met 

het nieuwe werken van groot belang met 

elkaar af te spreken waar en wanneer je in 

het gebouw samenkomt voor overleg. Je 

moet veel bewuster met elkaar afspreken 

hoe je als team wilt samenwerken. Doe je 

dan niet, dan is iedereen constant onvind-

baar en denk je op een gegeven ogenblik: 

waarom werk ik hier eigenlijk nog?

Daarnaast bleken managers bij de Rabo-

bank vooral als coach te fungeren en min-

der als baas waar je tegenop kijkt. Iets der-

gelijks zag je ook bij Royal Haskoning en 

Sogeti, waarbij vooral opviel dat de commu-

nicatie over en weer tussen werknemers en 

hun omgeving en werknemers en klanten 

een stuk groter werd na invoering van het 

nieuwe werken. Als medewerker van een 

bedrijf is het namelijk nog belangrijker 

snel te kunnen reageren naar klanten toe. 

Dat gebeurt in het nieuwe werken steeds 

meer via chatting, bing of msn bijvoor-

beeld. Op dit moment peilt Essent, met be-

hulp van het meetinstrument, de beleving 

van het nieuwe werken onder 250 van haar 

medewerkers. De resultaten van dat onder-

zoek verwachten wij begin 2010.'

Los van deze bedrijven: hoe klaar zijn andere 

organisaties in Nederland volgens u voor het 

nieuwe werken?

‘het nieuwe werken is een onomkeerbaar proces’

Rotterdam school of management ontwikkelt meetinstrument rondom telewerken

Kantoorinrichting

 Bij Microsoft Nederland werd de invoering van het nieuwe werken gekoppeld aan een verhui-
zing naar een nieuw gebouw waarin niemand meer een vaste werkplek bezit.
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Kantoorinrichting

'Onlangs gaf ik een presentatie, waarbij 

honderd managers in de zaal zaten. Toen 

heb ik met behulp van zes stellingen, waar-

onder ‘Onze it-tools maken het makkelijk 

om overal te werken’ en ‘In mijn organisatie 

zijn medewerkers zich bewust van hun eco-

logische footprint’, geprobeerd inzichtelijk 

te krijgen wie van hen klaar was voor het 

nieuwe werken. Als je op een van deze stel-

lingen ‘nee’ moet antwoorden, wordt het als 

bedrijf al vrij lastig het nieuwe werken in-

gevoerd te krijgen. Een manager die stuurt 

op aanwezigheid in plaats van op output 

bijvoorbeeld zal moeite hebben het nieuwe 

werken te omarmen. Tijdens mijn presen-

tatie bleken uiteindelijk twaalf van de hon-

derd aanwezigen klaar om met het nieuwe 

werken te beginnen. Dat lijkt niet zo’n hoge 

score, maar dat is maar net hoe je het be-

kijkt. Er is namelijk altijd een kopgroep die 

vooroploopt wat innovaties betreft. Daarach-

ter zit een heel peloton dat maar een beetje 

afwacht en ten slotte is er een groep achter-

blijvers die simpelweg niet de mogelijkheid 

heeft om met dit soort concepten aan de slag 

te gaan. Ik verwacht dat deze laatste groep 

dat op den duur wel gaat merken.'

Hoe bedoelt u dat?

'Bedrijven die het nieuwe werken op ter-

mijn niet invoeren, moeten zich afvragen 

of ze nog wel in staat zullen zijn om heel 

slimme jonge mensen binnen te halen. De 

nieuwste generaties pas afgestudeerden, 

vanaf ongeveer 22 jaar, gaan namelijk echt 

niet meer in een traditioneel in hokjes in-

gedeeld kantoor zitten werken. En zeker 

niet als ze daarvoor ’s ochtends eerst ander-

half uur in de file moeten staan. Met het 

vooruitzicht aan het eind van die dag weer 

achter in de rij te moeten aansluiten. Wat 

mij betreft is het nieuwe werken een onom-

keerbaar proces wat alleen nog maar gaat 

toenemen naar de toekomst toe. Daarin 

zullen kantoorgebouwen een heel andere 

inrichting en functionaliteit gaan krijgen 

en veel meer dan nu het geval is, gaan fun-

geren als plekken waar mensen elkaar gaan 

ontmoeten. Met minder muren én minder 

vaste werkplekken. Daarvoor in de plaats 

komen grote open ruimtes. Dit leidt tot een 

andere interactie met je klanten en collega’s 

en wellicht uiteindelijk ook tot een beter 

product naar je klanten toe. Facilities zullen 

daaraan worden aangepast. Ook al omdat 

binnen deze sociale ontmoetingsplekken 

heel veel gebruik gemaakt zal worden van 

de nieuwste informatietechnologie.'

Welke gevolgen heeft het nieuwe werken vol-

gens u voor het werk van facilitair managers of 

gebouwbeheerders?

'Deze zullen opeens veel minder bezig zijn 

met het onderhouden van een gebouw. 

Simpelweg omdat er eigenlijk geen kantoor 

meer is om te onderhouden. Wat facilitair 

managers en gebouwbeheerders in plaats 

daarvan meer en meer moeten gaan doen, 

is zich afvragen wie nu precies hun klant is. 

En hoe ze waarde kunnen leveren aan die 

klant. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen 

dat het personeel ook de beschikking heeft 

over goede spullen, zoals een verantwoorde 

bureaustoel of laptop, op het moment dat 

iemand niet op kantoor zit. Gelukkig reali-

seren steeds meer bedrijven zich dat inter-

actie met de klant belangrijk is en dat ze de 

generatie die nu de arbeidsmarkt betreedt 

koste wat kost aan zich moeten binden. 

Daarin kunnen nog de nodige verbeterin-

gen worden aangebracht. Bijvoorbeeld door 

het nieuwe werken binnen hun organisatie 

verder te ontwikkelen.' 

natasCha Geernaert

 Het T-gebouw van de Rotterdam School of Management.

'Facilitair managers moeten zich gaan afvragen 
wie nu precies hun klant is'
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Bezoekers konden op het informatieplein, 

waar partners hun innovatieve, duurzame 

producten toonden, ook actief hun (milieu-

vriendelijke) rijstijl testen met Ecodriving, 

terwijl de koffie van handgeplukte bonen 

van Redbeans gretig aftrek vond. Marcel 

Jacobs ging in zijn presentatie in op het 

duurzaamheidsbeleid van Office Depot en 

op het initiatief om branchebreed te komen 

tot een internationaal OPI-label. Dit label 

moet eindgebruikers in één oogopslag to-

nen welke producten voldoen aan de crite-

ria van duurzaam inkopen. Hij deed een 

oproep aan de aanwezige leveranciers om 

hun (terechte) kritiek te uiten en zich aan te 

melden bij SenterNovem om op die manier 

mee te kunnen praten over de ontwikke-

ling van de criteria.

Nico van den Berg sprak vanuit zijn functie 

van adviseur voor het programma Duur-

zaam Inkopen van SenterNovem over de 

totstandkoming van de criteria en de eisen 

die gesteld worden. De eis van vijf jaar die 

gesteld wordt aan bureaustoelen, zorgde 

voor opgetrokken wenkbrauwen bij de aan-

wezigen. ‘Waarom wordt deze eis gesteld, 

als wij stoelen leveren waarvan de levens-

duur 25 jaar bestaat?’, was een opmerking 

uit de zaal. Van de Berg maakte duidelijk 

dat de criteria moeten voldoen aan aanbe-

stedingseisen en Europese regelgeving. ‘De 

eisen zijn niet statisch, maar zullen steeds 

worden herzien. De huidige eisen zijn een 

startpunt.’ De praktijk van Duurzaam In-

kopen werd verwoord door Tjeu Verheijen, 

Head of Property van Vodafone. Hij gaf in 

zijn presentatie onder meer aan dat duur-

zaam inkopen ook betekent dat inkopers 

duidelijke eisen moeten stellen aan hun le-

veranciers en kritisch moeten zijn op hun 

producten. Met ‘The Changing Workplace’ 

veranderde Vodafone niet alleen de inrich-

ting, maar ook de manier van werken van 

medewerkers. Tijdens de forumdiscussie, 

gevoerd door vertegenwoordigers van Ecos-

mart, Ricoh, HME en Atlanta, ontstond een 

levendige discussie over de waarde van de 

criteria en de positie van koploperbedrijven 

in de kantoormarkt. Ook werd gediscus-

sieerd over het begrip duurzaamheid en 

hoelang het begrip nog marketingwaarde 

zal hebben voor bedrijven. 

De dag werd afgesloten met een  presen-

tatie van Wiana Partakusuma. Zij is sinds 

oktober 2007 directeur van de interdepar-

tementale Programmadirectie Duurzaam 

Inkopen. Partakasuma is in het verleden 

werkzaam geweest als facilitair manager 

en voelde zich duidelijk thuis bij het onder-

werp van de middag. ‘Welke kritiek er ook 

is op de criteria - terecht of niet - ik weet ze-

ker dat zonder de criteria deze middag niet 

mogelijk was geweest’, gaf zij aan. 

De criteria voor duurzaam inkopen zijn niet star, maar zullen steeds opnieuw worden vastgesteld. Dat was 

een belangrijke conclusie van het congres Duurzaam Kantoor 2010, waar  een mix aan bezoekers van leve-

ranciers uit de kantoormarkt, kantoorvakhandel en eindgebruikers op af kwam. Het werd duidelijk dat er 

brede belangstelling bestaat voor duurzaam inkopen en de gevolgen die dit heeft voor de markt. 

Kantoorinrichting

‘Duurzame criteria niet star’
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 Tijdens de forumdiscussie, gevoerd door vertegenwoordigers van Ecosmart, Ricoh, HME en Atlanta, ontstond een discussie over de waarde van 
de criteria en de positie van koploperbedrijven in de kantoormarkt.
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Kantoorinrichting

De Nederlandse tapijtfabrikant Desso begint haar 
expansie in Zuid-Amerika met een order in Brazi-
lië. De onderneming legt bijna 80.000 vierkante 
meter tapijt in een nieuw bestuurscentrum van de 
provincie van de deelstaat Minas Gerais. Het 
centrum is momenteel het grootste bouwproject 
in Zuid-Amerika. De realisatie van het nieuwe 
bestuurscentrum is ontworpen door de wereldbe-
roemde architect Oscar Niemeyer.

GROOTS BOUWPROJECT

gGelegen aan de A35 net buiten het cen-

trum van de stad vormt deze vestiging van 

De Woonplaats het entreegebouw van het 

nieuwe werk- en woongebied Zuiderval.  

Ondanks zijn opvallende uiterlijk zit de 

kracht van het door RAU ontworpen ge-

bouw aan de binnenkant. Langs de randen 

van elke verdieping ligt een omlopende, 

bouwkundige koof waarin de ventilatie-

schachten, elektra- en datakabels geplaatst 

zijn. Bijna alle beschikbare ruimte is volle-

dig vrij indeelbaar. 

Daarmee gaat een grote organisatorische 

wens van de gebruiker in vervulling. Met 

de verhuizing is de woningcorporatie over-

gestapt van kleine kantoorcellen naar flex-

werkplekken en open ruimtes. Mocht de 

organisatie ooit weer van gedachte veran-

deren is een nieuwe indeling van de ruimte 

dankzij de functionele koof zonder proble-

men mogelijk. De koeling en verwarming 

houdt rekening met de plaatselijke omloop 

van de zon, de zonwering is berekend op 

de geografische omstandigheden van het 

gebouw. Het torderende volume en de naar 

boven in afmetingen toenemende verdie-

pingen creëren per verdieping overstekken 

die voor zelfbeschaduwing van het gebouw 

zorgen. 

Door toepassing van efficiënte zonwering 

kon 60% van de gevel in glas uitgevoerd 

worden. Twee derde van de glaspanelen zijn 

transparant, terwijl een derde van de glas-

panelen gekleurd zijn en een aanvullende 

zon- en geluidswerende functie hebben. 

Het hoofdkantoor van woningcorporatie 

De Woonplaats heeft negen  verdiepingen 

met een totale bruto vloeroppervlakte van 

5.100 m2. Het gebouw is sinds april 2008 

in gebruik.

van het gebouw gebeurt door mede van 

betonkernactivering, welke airco's en ra-

diatoren overbodig maakt. Het binnenkli-

maat in radiator- en airco-vrije gebouwen 

wordt door de meeste mensen als prettiger 

ervaren dan het klimaat in traditionele pan-

den. Er zijn minder luchtverwervelingen 

en er zitten minder allergenen en stof in de 

lucht. De verspreiding van warme en koude 

lucht is zeer homogeen en tochtvrij. 

Medewerkers hebben minder last van 

hoofdpijn en ademhalingsklachten. Beton-

kernactivering heeft niet alleen een positief 

effect op het binnenklimaat, maar bespaart 

vergeleken met traditioneel geklimati-

seerde gebouwen ook energie. Daarnaast 

spelen passieve ontwerp maatregelen een 

grote rol voor de energie efficiëntie van het 

gebouw. De vormgeving van het volume 

woningcorporate De woonplaats heeft de twentse vastgoed-
prijs voor haar nieuwe hoofdkantoor in enschede ontvangen. 
het kantoorgebouw kenmerkt zich niet alleen door zijn duur-
zaamheid wat betreft flexibiliteit, binnenklimaat en energie ef-
ficiëntie. het heeft ook een opvallend torderende en naar boven 
verbredende vorm. 

nieuwe woonplaats 
wint vastgoedprijs
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Er zijn meer regels gekomen op het gebied 

van werkplekinrichting en anderzijds is er 

steeds meer inzicht in het ontwerpen en 

realiseren van prettige werkomgevingen, 

zowel fysiek als virtueel. Veel van deze ver-

anderingen worden tegenwoordig gevat in 

de term ‘het nieuwe werken’, wat makkelijk 

praat maar tevens een doodsteek kan zijn 

voor het eindresultaat van veel projecten. 

Dit komt doordat er veel gewerkt wordt op 

basis van het vooroordeel dat het plaatsen 

van design meubilair en meer informele 

zitgelegenheden leiden tot ‘het nieuwe 

werken’. Beter is het om te spreken over 

‘werkplek innovatie’ omdat het geen voor-

aanname doet over de oplossing die aange-

dragen moet worden.

In de laatste maand van 2009 staan we met 

nog één jaar te gaan voor een nieuw decen-

nium waarin alle branches een grote om-

mezwaai in denken moeten omzetten in 

nieuwe methoden en activiteiten omtrent 

mens-leven-werk vraagstukken. Michael 

Braungart en Al Gore hebben ons al be-

wust gemaakt van de klimaatpunten en hoe 

hierop te anticiperen. De mobiliteit van Ne-

derland is langzaam aan het afsterven en 

de ‘connected’ generatie Z (geboren tussen 

1990 en 2000) bekleedt dan voor het eerst 

management functies. Het realiseren van 

werkomgevingen voor deze aankomende 

periode betreft ook een andere aanpak dan 

nu vaak gebruikelijk is. Het realiseren van 

een prettige werkomgeving betekent dat 

het uitermate duurzaam moet zijn, dat 

men mobiliteit anders benadert en dat het 

voldoet aan hoe veel jongere mensen wer-

ken; volkomen tijd en plaats onafhankelijk. 

Tegenwoordig is dit nog wel anders. Op 

basis van kosten, groei of andere drijfveren 

wordt er gekozen voor een nieuwe locatie. 

De architect is daarin een van de eerste par-

tijen die de visie en strategie van de directie 

vertaalt naar een gebouwconcept.

In het verleden was dit veelal een topdown 

benadering waarin directies zich graag 

door een voorname architect lieten leiden 

tot een imposant gebouw en successieve-

lijk een imponerend interieur. De reken-

som was eenvoudiger, er waren voorname-

lijk werkplekken, vergaderruimtes, open 

ruimtes, bedrijfsrestaurants en technische 

ruimtes. Tegenwoordig komt er meer bij de 

realisatie van een nieuwe werkomgeving 

kijken. Bedrijven worden geconfronteerd 

met kostenreducties, werknemer welzijn, 

krimpende markt, maatschappelijk verant-

het ego voorbij  

samenwerken voor functioneel 
esthetische en duurzame kantoren 
Het is een interessant decennium 

voor de branches die zich bezig 

houden met kantoorinrichting en 

facilitair management. We bou-

wen al millennia lang gebouwen 

maar de laatste eeuw is de com-

plexiteit van het gebouw in com-

binatie met infrastructuur, bereik-

baarheid en regelgeving een hele 

toer geworden.  De toenemende 

automatisering en innovatie zor-

gen ervoor dat steeds meer men-

sen ‘kenniswerkers’ worden en 

niet in industriële omgevingen 

werken. De toenemende impact 

van deze groter wordende groep 

zorgt ervoor dat we tegenwoor-

dig nog serieuzer kijken naar 

onze werk- en leefomgeving. 
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 Een eindgebruikerssessie met mensen die straks in hun nieuwe pand gaan werken.



Een geslaagde presentatie staat of valt met een goede 
voorbereiding. Presentatiebox neemt u alle zorgen over 
het aansluiten en instellen van de techniek uit handen, zodat 
u zich op de inhoud kunt richten. De hoge mate van betrouw-
baarheid en gebruiksvriendelijkheid van Presentatiebox 
zijn de sleutel tot het succes van de presentatie. 

beurzen  |  congressensymposia  |  trainingen

workshops  |  kick-off meetings  |  productintroducties

persconferenties  |  aandeelhoudersvergaderingen

jubilea  |  interne meetings  |  bedrijfsintroducties
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D e  s l i m s t e  o p l o s s i n g  v o o r  a l l e  p r e s e n t a t i e s .

AARS PANTONE 525 CYMK 74/100/4/48
GRIJS PANTONE 431 CMYK 45/25/16/59

“Wanneer je weet hoeveel beter 
een presentatie wordt met de juiste ondersteuning, 

is de keuze snel gemaakt. Een Presentatiebox
heeft écht alles in huis.”

Presentatiebox verhuurt én verkoopt 
audiovisuele producten. 
Bel voor informatie 
040 - 2222 766.
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woorde keuzes en nieuwe wetten en regels 

daaromtrent. De werkplek is niet meer al-

leen het pand, maar ook thuis, bij collega 

bedrijven of op andere locaties. De plaats 

onafhankelijkheid heeft het traditionele 

pand daarmee een andere plek in het ge-

heel gegeven. Daarnaast is ‘sustainability’ 

een belangrijk punt waarbij nog elke dag 

iedereen zich aan het oriënteren is wat dit 

nu betekent. De geijkte oplossingen zijn 

de duurzamere materialen om mee te bou-

wen, die het liefst regionaal betrokken kun-

nen worden, het ontwerp van het gebouw 

en ligging om meer gebruik te maken van 

de seizoenen, de installaties om klimatise-

ring en verlichting zo efficiënt mogelijk te 

realiseren en meubilair te kiezen wat zoveel 

mogelijk ‘cradle to cradle’ filosofie omvat. 

Een stap verder gaat het mobiliteitsvraag-

stuk. Hoe vaak werk je thuis, kan je minder 

reizen en kan je meer (beeld)telefonisch 

vergaderen.

De volgende stap is om een pand niet meer 

als een tijdsstempel te beschouwen. Niet te 

bouwen en in te richten naar een huidige 

situatie met een toekomstperspectief van 

vijf jaar, maar het pand en haar omgeving 

meer als een voorziening te zien waarin 

regelmatig andere groepen en samenstel-

lingen werken binnen de schil. Al deze 

invloeden zorgen ervoor dat het nadenken 

over een werkplek strategie, een innovatief 

traject geworden is. Alle betrokken partijen 

die nu vaak in een topdown benadering er-

gens in de keten een rol vervullen, moeten 

nu eerder betrokken worden en gezamen-

lijk op basis van de strategie van het bedrijf 

gaan nadenken over een toekomstbeeld. 

De kennis die aanwezig is bij facilitair- en 

vastgoedmanagement, human resources, 

aannemers en projectinrichters moet aan-

gewend worden om beter te bekijken welke 

rol een locatie, een pand en een inrichting 

een rol kan spelen naast mentale zaken zo-

als bedrijfscultuur en virtuele zaken zoals 

plaatsonafhankelijk werken. 

Er is nog een afstand tussen veel architec-

ten en ondernemingen die proberen deze 

bouwkolom te kantelen naar een horizon-

tale organisatie die vanuit functionaliteit, 

flexibiliteit en duurzaamheid proberen het 

mens-woon-werk vraagstuk op te lossen. 

Een voorbeeld: in toonaangevende panden 

is vaak meer vrijheid om door de (interi-

eur)architect een ruimte te realiseren die 

vooral een bepaalde stijl en taal spreekt. Er 

sprake van veel maatwerk aanpassingen en 

meubilair. Dit draagt bij aan de identiteit en 

uitstraling van het pand en levert ook vaak 

veel trots op voor de ‘bewoner’ van het pand 

en de architect. Toch is de ervaring dat als 

veel ‘eindgebruikers’, zoals werknemers 

en facilitair dienstverleners het pand gaan 

gebruiken een deel van de glans snel ver-

dwijnt. Inflexibel maatwerk, onvoldoende 

akoestisch, onhandige ruimtes of partities, 

het zijn vaak gevolgen van zaken die min-

der leuk of esthetisch waren om over na te 

denken. In deze dynamische tijden moeten 

bedrijven flexibel kunnen zijn om bewegin-

gen in hun bedrijf te faciliteren. 

Dat betekent dat meubilair, ruimtes en 

inrichtingen veel meer onderdeel moeten 

zijn van hoe het bedrijf zich operationeel 

wil bewegen dan alleen de merkbeleving 

en uitstraling een boost te geven. Nieuwe 

werkbestemmingen moeten het resultaat 

zijn van een samenwerking van alle be-

trokkenen van die werkomgeving. Dit be-

tekent niet dat ze allemaal ontwerper van 

een omgeving moeten zijn, maar de input 

van zowel directie, medewerkers, facilitair 

management, partners en de omgeving is 

cruciaal. Deze creatieve beginfase kan het 

beeld van een architect bijstellen en zo een 

beter resultaat realiseren wat vooral duur-

zamer is in termen van gebruiksgemak en 

mogelijkheden in de toekomst.

De toekomst van architecten ligt in het nog 

nauwer samenwerken met kennispartijen 

die goed weten hoe de dynamiek binnen de 

organisatie is en daarnaast meer factoren 

zoals duurzaamheid, mobiliteit en mens 

& bedrijfscultuur laten meewegen in het 

ontwerp. De verticale kolom van opdracht-

gevers in de realisatie van kantoren moet 

gekanteld worden zodat alle partijen eerder 

en gelijkwaardig worden betrokken in de 

realisatie van toekomstvaste werkomgevin-

gen, van begin tot einde. 

 

eelco voogd

is partner, oprichter van innvire, workplace innova-

tion, een ontwerp- en adviesbureau voor werkplek 

innovatie diensten & producten. bachelors in 

business administration & marketing, northwood 

University, midland, michigan. 

 Een typische modulaire opstelling die samenwerken en vergaderen motiveert maar ook weer 
verplaatsbaar of uitbreidbaar is.
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Fraude ontstaat vaak door diefstal, drank- of 

drugsmisbruik: de helft van alle bedrijven 

krijgt er vroeg of laat mee te maken. Vaak 

is het eigen personeel erbij betrokken, als 

dader wel te verstaan. Bizar genoeg blijkt uit 

onderzoek dat in 94 procent van de gevallen 

waarbij er fraude aan het licht kwam, de pro-

bleemveroorzaker voordat hij of zij in dienst 

trad niet was gescreend. Er vond nog geen 

telefoontje naar de vorige werkgever plaats 

met de vraag ‘zou u deze persoon morgen 

weer in dienst nemen?’ Het antwoord op 

deze vraag is misschien wel de belangrijkste 

in het hele sollicitatieproces. Tenminste, als 

u op zoek bent naar integer personeel. En 

ongetwijfeld bent u dat, want integer per-

soneel werkt harder, is minder vaak ziek en 

levert een goede bijdrage aan het bedrijfsre-

sultaat. Hebt u geen aandacht voor de mate 

van integriteit van uw (nieuwe) medewerker, 

dan is het een kwestie van rustig afwachten 

tot het moment daar is waarop het fout gaat. 

Een gewaarschuwd mens telt dan wel voor 

twee, want een gemiddelde fraude kost u 

ruim tienduizend euro. Fraude veroorzaakt 

onrust als wel imago- en financiële schade, 

niet alleen binnen het bedrijf maar ook bij 

klanten. Het is daarom van groot belang 

om vooraf te onderzoeken wie u in dienst 

neemt. In veel gevallen bent u zelf daarvoor 

de aangewezen persoon. Slechts weinig 

hrm medewerkers zijn hiervoor opgeleid of 

hebben de vrijmoedigheid om vragen te stel-

len over fraude, diefstal en financiële proble-

men. Extern kennis inhuren is kostbaar en 

vertraagt het aannameproces en voor je het 

weet begint die uitstekende kandidaat bij 

de concurrent. Een verklaring omtrent het 

gedrag laten opvragen is uiteraard mogelijk, 

maar dit is omslachtig en prijzig. Bovendien 

is het algemeen bekend dat goedkeuring in 

bijna alle gevallen volgt, zelfs al is de nieuwe 

medewerker in het verleden in aanraking 

met justitie geweest. Dus, wat is het alter-

natief?

Onderzoek toont aan dat managers in sol-

licitatiegesprekken binnen twintig seconden 

na kennismaking al hebben besloten of de 

Binnen uw takenpakket als fa-

cilitair manager valt vaak ook 

de verantwoordelijkheid voor de 

beveiliging. Dan ligt het voor de 

hand dat u met een extra kritische 

blik naar uw eigen personeel kijkt. 

Dat begint al voordat u iemand in 

dienst neemt.  Immers, het is alge-

meen bekend dat 75 procent van 

alle curriculum vitae ‘grove’ leu-

gens bevat. Iedereen met een pc  

doet aan ‘personal branding’ en 

levert een waterdicht cv aan bij de 

aanstaande werkgever. Hoe kunt 

u voorkomen dat u bij de eerste 

kennismaking al bij de neus wordt 

genomen? 

weet wie u in huis haalt
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bert boer

is directeur/eigenaar van alphium, een uitgever van 

pre employment. Daarnaast is hij directeur/eige-

naar van Fusernet, een onderneming die zich richt 

op de afvoer en reiniging van ict apparatuur. 

kandidaat is aangenomen. Helaas gaat het 

selecteren op die manier nogal eens mis. 

Gelukkig alleen bij andere bedrijven, want 

u hebt immers teveel ervaring om niet in 

die valkuil te stappen. Maar wees eerlijk, 

dat dachten de managers waar het eerder 

fout ging ook. Het blijft gewoon moeilijk 

om te achterhalen of iemand de waarheid 

spreekt en integer is. Laat staan om te ont-

dekken of iemands normen en waarden 

aansluiten bij die van uw bedrijf.

Mede dankzij de intrede van het internet 

kunt u nu beschikken over efficiënte hulp-

middelen tegen lage kosten met een hoog 

rendement, zoals digitale, interactieve in-

terview systemen. Deze systemen  geven 

snel en betrouwbaar een beeld van de sol-

licitant. Zo bleek na inzet hiervan binnen 

een zekere verkoop organisatie na vijfhon-

derd pre employment interviews het vol-

gende:

∧ vijfentwintig kandidaten gaven aan 

schuldig verklaard te zijn aan een mis-

drijf,

∧ zes kandidaten bleken in de gevangenis 

te hebben gezeten,

∧ bij meer dan dertig aspirant medewer-

kers was er loonbeslag gepleegd,

∧  acht kandidaten stonden onder toezicht 

van een reclasseringsambtenaar,

∧ ook de hoeveelheid mensen die meldde 

hard- of softdrugs te gebruiken was be-

paald uitzonderlijk.

Dit is bepaald geen informatie die u leest 

in een cv of ontvangt bij de aanvraag van 

een verklaring omtrent gedrag. Hebt u op 

dit moment mensen in dienst die schuldig 

zijn verklaard aan een misdrijf of neemt u 

medewerkers aan de harddrugs gebruiken? 

U hebt waarschijnlijk geen idee. 

Een digitale vragenlijst kan uiteenlopende 

onderwerpen behandelen, bijvoorbeeld za-

ken omtrent het arbeidsverleden alsmede 

overmatig drankgebruik, diefstal, loyaliteit, 

eerlijkheid en drugsgebruik. Aan de hand 

van verschillende stellingen kunnen vervol-

gens de normen en waarden van de kan-

didaat worden beoordeeld. U kunt ook zelf 

aanvullende vragen of onderwerpen toevoe-

gen.  In de praktijk selecteert u als werkge-

ver de kandidaat die u wilt screenen.

Deze persoon kan een online vragenlijst 

invullen. Dit kan op kantoor maar ook 

gewoon thuis achter de pc. Via slimme 

controlevragen filtert het systeem sociaal 

wenselijke antwoorden uit. Zo’n digitaal 

interview neemt ongeveer 25 minuten in 

beslag. Direct na afloop beschikt u online 

over een helder rapport en zijn de resul-

taten beschikbaar, inclusief een advies. U 

beoordeelt uiteraard vervolgens zelf of u 

verder wilt gaan met de sollicitant. Deelne-

mers ervaren dit als een prettige interview-

methode, met afwisselende en uitdagende 

onderdelen. Ook mensen met weinig 

computerervaring kunnen prima met het 

systeem uit de voeten. Hrm-medewerkers 

reageren eerst terughoudend, maar nadat 

de eerste ervaringen met het systeem zijn 

opgedaan is men onder de indruk van de 

diepgaande en open gesprekken die ge-

voerd worden naar aanleiding van het in-

terview. Het systeem biedt organisaties een 

laagdrempelige manier om de facilitaire en 

hrm afdeling op een prettige manier te be-

trekken bij het onderwerp security zonder 

dat men eerst diepgaande kennis hoeft op 

te bouwen. Een andere reden waarom ge-

bruikers positief zijn over het gebruik van 

dit computerprogramma is omdat het sys-

teem proactief werkt en ook in staat is een 

voorspelling te doen over hoe groot het ri-

sico is dat een kandidaat in de toekomst de 

fout in gaat. Dit in tegenstelling tot instru-

menten als de verklaring omtrent gedrag en 

het binnen de retail-branche veel gebruikte 

systeem van de stichting FAD (Fraude Aan-

pak Detailhandel). Hierin staan alleen ge-

registreerde winkeldieven die eerder tegen 

de lamp zijn gelopen. Tot slot, geen enkel 

systeem is waterdicht, maar niets doen is 

wachten tot u aan de organisatie mag ver-

antwoorden waarom die fraude niet eerder 

was opgemerkt. 

 'Driekwart van alle curriculum vitae bevat leugens'.
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Het schrikbeeld van eentonige kantoorin-

richting – mistroostige systeemplafonds, 

goedkoop grijs tapijt, slechte tl-verlichting 

en zo hier en daar een verdorde kamerplant 

– berust tegenwoordig in de meeste geval-

len gelukkig niet meer op de werkelijkheid. 

Toch zijn er nog genoeg kantoren die nu 

niet bepaald inspirerende plekken te noe-

men zijn. Een manier om hier verandering 

in te brengen is de werkvloer te verrijken 

met kunst. Kunst op kantoor inspireert niet 

alleen, maar kan in sommige gevallen een 

belangrijk onderdeel van de identiteit van 

een bedrijf vormen. Kunst zorgt daarnaast 

voor een warme en persoonlijke uitstraling.

bedrijfscollecties
Bedrijfscollecties zijn inmiddels een bekend 

fenomeen. Het idee om als bedrijf kunst 

aan te kopen, kwam in Nederland op aan 

het eind van de jaren ’50. Toen speelden 

veelal idealistische motieven een rol en werd 

kunst ingezet ter educatie en verheffing van 

de arbeider. Tegenwoordig zijn het vooral 

banken, ziekenhuizen en andere grote be-

drijven die een belangrijke kunstcollectie 

bezitten. De nadruk van het kunst verza-

melen binnen bedrijven is komen te liggen 

op het creëren van een bedrijfsidentiteit en 

de rol van het bedrijfsleven als hedendaags 

mecenaat. Collecties van banken als ING en 

ABN zijn van museale kwaliteit. Dit soort 

instellingen met een omvangrijke kunstcol-

lectie hebben eigen conservatoren in dienst 

die zich bezighouden met collectiebeheer 

en het aankoopbeleid.  De afgelopen jaren 

is er op het gebied van bedrijfscollecties een 

nieuwe tendens ontstaan. Ook binnen min-

der omvangrijke instellingen is kunst op de 

werkvloer een rol gaan spelen. Te denken 

valt aan adviesbureaus, instellingen binnen 

de zorgsector en hoogwaardige zakelijke 

dienstverleners zoals advocatenkantoren. 

Deze bedrijven hebben echter meestal niet 

de luxe van een eigen conservator die de 

kunstcollectie beheert. Voor deze bedrijven 

is het inschakelen van een art consultant 

een ideale uitkomst.

business art consultant
Een business art consultant bezit de exper-

tise die nodig is om een bedrijf te ondersteu-

nen bij de opbouw van een hoogwaardige 

kunstcollectie. Persoonlijk contact en zeer 

complete service staan hierbij voorop. Een 

art consultant gaat om te beginnen samen 

met het bedrijf op zoek naar de gewenste 

uitstraling. Welke waarden staan voorop 

binnen de organisatie? Hoe wil men zich 

profileren? Wat wil men uitdragen naar 

klanten en werknemers?   Wanneer eenmaal 

is vastgesteld welke uitstraling een bedrijf 

met kunst wil bereiken, kan de art consul-

tant een aantal kunstwerken voorstellen die 

aansluiten bij deze specifieke bedrijfscul-

tuur. Het is de taak van de art consultant 

om een gepaste selectie voor te stellen, die 

geheel overeenkomt met de visie van het 

betreffende bedrijf. Zo wordt kunst een op 

maat gemaakt visitekaartje.

Vervolgens wordt er naar de inrichting ge-

keken. Bepaalde ruimtes vragen om bijzon-

dere werken. Ook wordt gelet op kleuren, 

techniek, structuur en onderwerpskeuze 

van de kunstwerken bij het inrichten van 

een bedrijfspand. Betrokkenheid staat gedu-

rende het hele proces voorop, waardoor er 

een voor het bedrijf in meerdere opzichten 

waardevolle collectie opgebouwd kan wor-

den.

Regelingen
Een bedrijfscollectie hoeft absoluut geen 

grote kostenpost te zijn. Er zijn verschillen-

de financieel vriendelijke constructies voor 

bedrijven waarbij kunstwerken via maan-

delijkse bedragen afbetaald worden.  Een 

bijkomend voordeel van zulke regelingen is 

dat men de kans heeft kunst een tijdje ‘uit 

te proberen’ op de werkvloer en te ondervin-

Eén van de belangrijkste vragen waar de facilitair manager mee te 

maken krijgt is hoe een kantoor een zo prettig mogelijke werkomge-

ving kan worden.  De ideale werkplek is veilig, gezond en inspirerend. 

Bij de realisatie van de eerste twee factoren spelen over het algemeen 

meetbare zaken als licht, frisse lucht, temperatuur, hygiëne en goed 

meubilair een rol. Maar ook factoren die niet direct meetbaar zijn beïn-

vloeden hoe werknemers zich op de werkvloer voelen. Wat maakt een 

werkplek inspirerend?

kunst werkt verslavend
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mireille Drost

is business art consultant bij galerie en kunstuitleen 

De kunstsalon te Utrecht.

den welke effecten het teweeg kan brengen, 

voordat op aanschaf over wordt gegaan. Bij 

sommige galerieën is het ook mogelijk 

kunstwerken te leasen, zodat de kunstwer-

ken afgewisseld kunnen worden.

Uitstraling naar de buitenwereld toe is niet 

het enige effect van kunst. Ook binnen het 

bedrijf zelf brengt kunst gunstige gevolgen 

teweeg. Het effect van kunst is niet direct 

meetbaar. Toch kan met zekerheid gesteld 

worden dat kunst op de werkvloer een posi-

tieve invloed heeft op werknemers.  Kunst 

voegt warmte, persoonlijkheid en gebor-

genheid toe waar het in bedrijfsruimtes 

vaak aan ontbreekt. Wanneer mensen zich 

thuis voelen in hun omgeving, functione-

ren ze vanzelfsprekend beter.  Daarnaast 

zullen medewerkers zich gewaardeerd voe-

len wanneer ze merken dat er in hun werk-

plek wordt geïnvesteerd.

positieve ervaringen
In het pand van QNH, een bedrijf dat zich 

specialiseert in business integration, is al 

sinds een aantal jaren kunst te zien. Ope-

rational manager Jeroen Ykema, onder 

wiens taak binnen QNH ook facilitair ma-

nagement valt, krijgt van zowel klanten als 

medewerkers positieve reacties op de kunst 

in het bedrijfspand.  Regelmatig komt het 

voor dat klanten complimenten maken 

over kunstwerken, of er meer over willen 

weten. Het is vooral het totaalplaatje dat 

klanten weten te waarderen, aldus Ykema. 

Het bedrijf is gevestigd in een monumen-

taal pand waar duidelijk aandacht is voor de 

architectuur en inrichting, en kunst hoort 

daar bij. Het geheel straalt, aansluitend bij 

de normen van het bedrijf, hoge kwaliteit 

uit. Maar ook de medewerkers zijn aan 

‘hun’ kunst gehecht. De meeste mensen 

bij QNH werken voornamelijk buiten de 

deur, en geven aan hoe ontzettend fijn ze 

het vinden wanneer ze een keer op kantoor 

mogen werken. De kunst is heel erg bij het 

pand gaan horen en is karakteristiek onder-

deel geworden van de dagelijkse uitstraling. 

Door de combinatie van beelden, olieverf-

schilderijen en grafiek zijn alle ruimtes er 

mooier op geworden. Soms komt het voor 

dat een schilderij in een vergaderruimte 

tijdelijk moet wijken, bijvoorbeeld voor een 

powerpointpresentatie. Wanneer het schil-

derij dan niet meteen wordt teruggehangen, 

krijgt Ykema meestal al vlug opmerkingen 

van collega’s: ze missen het kunstwerk.  Er 

komen zelfs regelmatig nieuwe klanten in 

de galerie die de kunstcollectie van QNH 

beheert. Zij willen dan voor hun eigen huis 

een kunstwerk uitzoeken van een kunste-

naar die ook op hun werkplek hangt, omdat 

ze het zo mooi vinden.

Hoewel het een lastige taak lijkt, is het met 

behulp van een art consultant goed moge-

lijk om van een kantoor een inspirerende 

omgeving te maken. Kunst is een bijzonder 

visitekaartje voor de buitenwereld en bevor-

dert betrokkenheid onder de medewerkers. 

Een art consultant kan helpen de bedrijfs-

waarden te vertalen in kunst, waardoor een 

kantoor uitstraling krijgt en een inspire-

rende plek wordt.  

 Adri Dijkhorst, Roze gladio-
len op blauw, olieverf op doek, 
125 x 150 cm.

 Busse Weidema, Nest, olieverf op doek, 90 x 140 cm.  
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Bedenken gaat over concepten en inzichten. 

Waarvan zijn mensen zich bewust? Zijn 

mensen in staat om de wereld anders te gaan 

zien dan zij gewend zijn? En wanneer vin-

den nieuwe ideeën voldoende aansluiting, 

om te worden omgezet in realiteit?  Maken 

gaat over de vertaling van ideeën naar de 

realiteit. Het maken kost geld, materiaal en 

heeft ‘harde’ consequenties. Het denken 

nog niet. ‘Papier is geduldig’. Maken 

wordt niet alleen aangestuurd 

door het bedenken, maar 

ook door het gebruiken. 

Vanuit het gebruik ko-

men concrete eisen 

voor aanpassing van 

het gebouw en zijn 

inrichting.  Ge-

bruiken gaat over 

het functioneren 

van het gereali-

seerde. Het ge-

bruik is waar het 

maken uiteindelijk 

voor bedoeld is. De 

in het gebruik opge-

dane ervaring leidt tot 

aanpassing van het 

gemaakte, tot nieuwe 

concepten of tot een 

aangepaste manier 

van gebruiken. Elk 

onderdeel heeft 

zijn eigen le-

venscyclus. 

Zo zijn er de 

afgelopen tach-

tig jaar achtereenvolgens meerdere kantoor-

gebouwen gemaakt en gebruikt op basis van 

het concept ‘kantoorgebouw’. Tegenwoor-

dig veranderen de concepten sneller dan 

de  gebouwen, waardoor gebouwen sneller 

verouderd raken. Ook de levensduur van het 

gebruik is korter geworden dan die van het 

gebouw. Het gebruik is daarmee niet meer 

vanzelfsprekend leidend bij het ontwikkelen 

van gebouwen.

groen denken
Vanaf het moment dat de aarde voor het eerst 

werd gefotografeerd vanuit de ruimte is het 

beeld van de aarde veranderd. Wat eerst een 

oneindig grote wereld had geleken, werd te-

ruggebracht tot een kwetsbare groene bol in 

een eindeloos heelal.  In 1972 verscheen het 

rapport van de Club van Rome. Aan de hand 

van computermodellen werd aangetoond, 

dat de bronnen op aarde eindig zijn.  Jaren-

lang was de milieubeweging gekoppeld aan  

actievoeren en het bedrijfsleven reageerde 

defensief op de wetgeving die het milieu 

moest beschermen. De film ‘The inconve-

nient Truth’ van Al Gore bracht daarin ver-

andering. Grote bedrijven begonnen samen 

te werken met de uit de milieubeweging 

voortgekomen ngo’s (non governemental 

organizations). Niet uit idealisme, maar om-

dat de economie van ‘nieuw produceren’ en 

‘weggooien’ eindig blijkt te zijn.

Het maken van nieuwe producten kost 

grondstoffen die vervolgens als afval in het 

milieu terechtkomen en verloren gaan. Het 

in 2002 door Braungart en McDonough ge-

schreven boek cradle to crade geeft een an-

gebouwen zijn in hun huidige vorm verantwoordelijk voor 70% van de uitstoot van 

CO2 en zijn de grootste bron van afval. Maar gebouwen doen dit niet zelf . Hoe ge-

bruiken wij onze gebouwen? Door welke concepten laten wij ons leiden 

bij het gebruik? In dit artikel wordt ingegaan op de bijdrage die de 

manier van werken kan leveren aan duurzaamheid. Hierbij maken 

wij onderscheid tussen bedenken, maken en gebruiken.

groen denken, groen bouwen 
en groen gebruiken

Fo
to
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worden ontworpen. Het gaat niet meer om 

een product maar om een systeem.

groen bouwen
Gebouwen hebben een grote invloed op de 

ecosystemen waarvan zij deel uitmaken. 

Juist daarom is het belangrijk dat ze worden 

ontworpen als onderdeel van die systemen. 

Gebouwen zijn dan niet alleen minder 

schadelijk voor het milieu, maar kunnen 

er zelfs een positieve bijdrage aanleveren. 

Tal van organisaties houden zich inmiddels 

wereldwijd  bezig met ‘groen bouwen’. Een 

belangrijke stap  is  de ontwikkeling van de-

finities en meetmethoden om er voor te zor-

gen dat de bouw als bedrijfstak meer groen 

gaat opereren.  In Nederland is in 2008 De 

Dutch Green Building Council (DGBC) op-

gericht om volgens vooraf gestelde criteria 

certificaten te verstrekken aan opdrachtge-

vers die de duurzaamheid van hun gebouw 

of gebied hebben laten beoordelen.

De impact van het gedrag van de gebruiker 

op het milieu komt met deze certificering 

slechts gedeeltelijk in beeld. Aan de loca-

tie van het gebouw en de gevolgen daarvan 

voor de mobiliteit van de gebruiker wordt 

wel aandacht besteed, maar de  locatie  is 

maar voor een deel bepalend voor het ver-

keer van en naar het gebouw.  Herkomst en 

bestemming van de gebruikers, de werk-

patronen en de keuze van het vervoermid-

del zijn minstens zo bepalend voor de be-

lasting van het milieubelasting.  Een goed 

groen gebouw is dan ook geen object maar 

een groen systeem, waarvan de gebruiker 

deel uitmaakt.

groen gebruiken
Negroponte schreef in 1995 in zijn boek 

Being Digital dat de voorkeur gegeven moet 

worden aan het verplaatsen van bits boven 

het verplaatsen van atomen. Dat spaart 

energie en geld. Deze gedachte vormt de 

kern van een geheel nieuwe manier van 

werken. In de tijd dat werkplekken steeds 

vaker onbenut bleven als gevolg van de op-

komst van het deeltijdwerken en het werken 

in projecten, ontstond het nieuwe werken. 

Het delen van werkplekken werd in eerste 

instantie gezien als middel om ruimte en 

kosten te besparen. Later kwamen vooral 

 Figuur 1: Drie levenscycli van groen denken, groen bouwen en 
groen gebruiken.

 Figuur 2. Functioneel huisvesten onder het motto: ‘Form Follows Function’.

dere  richting aan. In plaats van het huidige 

milieudenken, wat bestaat uit opvoeren van 

de efficiency om meer te doen met minder 

en zo de schade te beperken, stellen zij voor 

om het productiemodel revolutionair te 

veranderen.  Meer produceren, meer con-

sumeren, maar dan anders. Het ontwerp 

van de nieuwe producten moet verder gaan 

dan het product en de marketing  alleen. 

Alles, van de winning van de grondstoffen, 

de productiewijze, de distributiewijze, het 

gebruik en het teruggeven van de gebruik-

te materialen aan de technische en biologi-

sche kringlopen moet vanuit één gedachte 



WEEKBLAD FACILITAIRNR 197 - 200946

Sector

de kwalitatieve aspecten in beeld, zoals flexi-

biliteit, het delen van kennis en het bevorde-

ren van samenwerking.

Dankzij de ict werd het mogelijk om op elk 

tijdstip op elke plaats te kunnen (samen)

werken.  Deze nieuwe realiteit waarin het ge-

bruik van sociale software een steeds grotere 

rol begint te spelen, bepaalt hoe wij omgaan 

met de fysieke omgeving. Bijvoorbeeld in de 

keuze van de plek, waar je op een bepaald 

moment gaat werken. Of bij de afweging 

wanneer je iemand belt, een mailtje stuurt, 

of in de auto stapt om iemand op te zoeken.  

Wanneer verplaats je bits en wanneer ato-

men? In de meeste organisaties is het nog 

steeds de gewoonte, dat medewerkers wor-

den gehuisvest. Dat doen ze niet zelf, dat 

doet de facilitair manager. Daartoe wordt de 

huidige manier van werken geanalyseerd 

en wordt er een ‘afbeelding’ van de werk-

patronen vastgelegd als blauwdruk voor het 

kantoor.  Maar vormen de werkprocessen 

nog wel een goede basis voor het ontwerpen 

van een duurzame werkomgeving? 

De meeste werkprocessen worden gedi-

gitaliseerd en daarmee steeds minder af-

hankelijk van de ruimte en tijd. Als je de 

te verwerken informatie overal en altijd 

via het netwerk kunt bereiken, is de plaats 

waar je dat doet niet belangrijk meer. De 

collega’s waarmee je moet samenwerken 

kun je via datzelfde netwerk ook bereiken 

en samenwerken kan ook virtueel. Bij het 

nieuwe werken wordt de dynamiek van de 

activiteiten opgevangen in het gedrag van 

de werkers zelf. De medewerker zoekt op 

elk moment de plek die het beste past bij de 

activiteiten en de behoeft aan contact met 

de collega’s en anderen.  Voor de huisves-

ting betekent dit, dat niet de functie van het 

te realiseren object (gebouw of product) be-

palend is voor het ontwerp, maar het functi-

oneren als deel van het grotere geheel (long 

life). De inrichting van een kantoorgebouw 

wordt gebaseerd op de mogelijkheden die 

het gebouw en de directe omgeving bieden. 

Het interieur zorgt ervoor dat de potentiële 

(gebruiks)kwaliteit van het gebouw maxi-

maal tot zijn recht komt. 

Aan de stille kant van het gebouw worden 

rustige plekken gemaakt, direct bij de toe-

gangen tot de vloeren worden ontmoe-

tingsplekken gesitueerd en aan de zonzijde 

worden plekken gemaakt die het licht maxi-

maal benutten.  Zo worden de “natuurlijke” 

kwaliteiten gemaximaliseerd. De dynamiek 

wordt verlegd van het aanpassen van ge-

bouw en inrichting, naar het aanpassen van 

het gedrag van mens en organisatie (loose 

fit). Op deze manier wordt het meest ef-

fectief gebruik gemaakt van de beschikbare 

ruimte, materialen en energie.

adhocisme
Waar het functionalisme ervan uitgaat dat 

de omgeving gemaakt kan/moet worden 

op basis van onderzoek naar de te vervul-

len functie, gaat het adhocisme ervan uit, 

dat de werkpatronen het gevolg zijn van de 

confrontatie van de menselijke creativiteit 

met een gegeven omgeving. De mens ziet 

mogelijkheden in zijn omgeving en maakt 

er gebruik van. Door uit te gaan van de mo-

gelijkheden van de omgeving ligt het voor 

de hand, dat er ook respectvoller met de 

omgeving wordt omgegaan.

De verkregen vrijheid van  het nieuwe wer-

ken, om zelf te bepalen welke plekken we 

willen gebruiken om te werken en te leven 

en de  noodzaak om de mogelijkheden van 

de omgeving in de context van het grotere 

geheel te leren zien alvorens er op in te 

grijpen. Zijn twee bewegingen die aan el-

kaar gekoppeld moeten worden. Want als 

de toegenomen vrijheid zou betekenen, dat 

we ons zonder respect voor de omgeving 

overal gaan nestelen, of ongelimiteerd gaan 

verplaatsen dan, dan zal het nieuwe werken 

niet in een duurzame toekomst passen. 

Wanneer de verworven bewegingsvrijheid 

echter wordt gebruikt om  groene werkpa-

tronen te ontwikkelen, dan kunnen orga-

nisaties tegelijkertijd hun effectiviteit en 

flexibiliteit vergroten en hun ecologische 

footprint verkleinen, zonder dat dit leidt 

tot verhoging van de kosten. De driedeling 

van groen denken, groen bouwen en groen 

gebruiken maakt  duidelijk, dat het niet no-

dig is om te wachten tot een moment van 

nieuwbouw om alvast zinvolle maatregelen 

te kunnen treffen om als organisatie meer 

duurzaam te gaan werken. 

michel mooij

is directeur van pRovenwoRkspaCe. na aan-

vankelijk acht jaar als architect te hebben gewerkt, 

maakte hij een overstap naar de ict-branche, waar 

hij betrokken raakte bij veranderprocessen rond het 

invoeren van nieuwe werkwijzen. 

 Figuur 3. Duurzaam huisvesten volgens het motto:  ‘Long Life, Loose Fit’.
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Primaire
arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden zijn salaris en arbeidsduur. Wilt u uw medewerkers maximaal laten 

profi teren van hun primaire arbeidsvoorwaarden, zorg dan voor de beste werkplekken. Dit lijkt een 

secundaire arbeidsvoorwaarde, maar is in feite een primaire. Onderzoek heeft aangetoond dat 

werkplekoptimalisatie leidt tot merkbare verhoging van de arbeidsproduktiviteit. En tot een lager 

ziekteverzuim. BCS biedt u keus uit een keur aan verschillende kantoor- en 24-uursstoelen, o.a. van 

het merk Recaro. Die stuk voor stuk zeer duurzaam zijn. Dat houdt ook uw medewerkers langer 

tevreden. En dat is voor u en uw medewerkers een primaire arbeidsvoorwaarde.


