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GEBOUWBEHEER

de invloed van uw werkomgeving op uw productiviteit

Als alles werkt, werkt
u beter!
Het lijkt misschien pure luxe om in deze tijd van bezuinigingen te kijken of een werkplek wel prettig genoeg is. Maar als
de omstandigheden en de voorzieningen op uw werkplek
niet goed zijn, verzet u minder arbeid. En juist in tijden van
crisis wil uw manager beslist een team met productieve
medewerkers om zich heen. Het is dan ook belangrijk om te
kijken of een verbetering in de omstandigheden en voorzieningen kan zorgen voor een stijging van de hoeveelheid
werk die u kunt verzetten.

E

Er zijn van die dagen dat u dik tevreden
bent over het werk dat uit uw handen
is gekomen. Maar op andere dagen
lijkt het wel alsof u nauwelijks iets
gepresteerd heeft. Soms doet u wel
veel, maar niet de dingen die u zo
graag had willen afmaken. Herkent u
dit gevoel? Uw taken goed uitvoeren,
betekent niet alleen dat u in staat bent
uw werk te doen, maar ook dat u
genoeg doet. Er ligt immers iedere dag
een stapel werk op u te wachten en aan
het eind van de week moet alles wel af
zijn. Natuurlijk hangt dat af van uw
eigen kwaliteiten, maar er zijn meer
factoren die bepalen hoe hoog uw productiviteit is. Zo kan uw gezondheid
een rol spelen, maar ook uw werkomgeving. Een prettig omgevingsklimaat,
het juiste meubilair en een snelle computer zouden ervoor kunnen zorgen
dat u meer werk kunt verzetten. Pure
theorie, of ook praktische realiteit
waar u iets aan heeft?
Het is een interessante vraag: is de
fysieke omgeving van invloed op uw
arbeidsproductiviteit? Het antwoord

lijkt op voorhand bevestigend. De
voorbeelden liggen voor het oprapen.
Denk aan korte looplijnen naar de
printer of naar veel geraadpleegde collega’s, voldoende afscherming om

Productiviteit
lastig te meten

geconcentreerd te kunnen werken en
probleemloos functionerende technologie. Omgekeerd herinnert u zich vast
die zomerse dagen waarop het veel te
heet is op kantoor om zelfs maar een
pen vast te houden. Maar als er iets
veranderd moet worden aan de fysieke
omstandigheden, zal uw manager eerst
‘bewijzen’ willen hebben dat er iets mis
is met de huidige. En dat is nog niet zo
makkelijk. Productiviteit is immers lastig om te meten. In een productiebedrijf is dat nog wel vrij eenvoudig; uw

manager kan dan het aantal opgeleverde
producten per tijdseenheid en per medewerker uitrekenen. Maar wat is de
productiviteit van een kenniswerker, een
manager, of van u, de secretaresse?

Optelsom
En dan de invloed van de fysieke
omgeving. Dit is een optelsom van een
groot aantal componenten: het gebouw
als geheel, de afdelingen en werkplekken, het meubilair, de ICT, de archivering, het binnenklimaat, plekken
buiten het kantoor zoals een thuiswerkplek enzovoort. Hoe meet je de
invloed die deze aspecten op de productiviteit hebben? Natuurlijk is hiernaar wel onderzoek gedaan. In 2001
vroeg men bijvoorbeeld aan Amerikaanse kantoormedewerkers welke
omgevingsvariabelen volgens hen hun
productiviteit het meest beïnvloedden.
Zij noemden geavanceerde technologie, voldoende archiefruimte, het zelf
kunnen aanpassen van het binnenklimaat, rustige werkruimten en het persoonlijk kunnen inrichten van de werkplek als belangrijkste variabelen. Ook
ergonomische stoelen, een visueel aantrekkelijke werkomgeving, beïnvloedbaarheid van de verlichting, privacy,
daglicht en uitzicht scoorden hoog.
Een ander Amerikaans onderzoek uit die
tijd onder 13.000 kantoormedewerkers
komt tot vergelijkbare conclusies. Een
goed binnenklimaat blijkt tien tot vijftien procent verschil te maken voor de
ervaren arbeidsproductiviteit. Dat is de
Amerikaanse situatie. Maar hoe is dit nu
in Nederland? Hier deed het Center for
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Licht of aandacht?
In grote werknemersenquêtes zoals de
jaarlijkse Enquête Beroepsbevolking
(EBB) en de tweejaarlijkse Nationale
Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA)
worden nauwelijks vragen gesteld over
de fysieke werkomgeving. In buitenlands onderzoek is het niet veel anders.
De aandacht gaat vooral uit naar
mogelijke verbanden tussen arbeidsproductiviteit en tevredenheid over het

routinematige taak. Een bekend voorbeeld zijn de experimenten van de
Amerikaanse onderzoeker Elton Mayo
in 1937 (!). Hierin werd de productiviteit van 20.000 fabrieksarbeiders
gemeten onder invloed van meer en
minder licht. Het opvallendste resultaat
was dat álle fabriekarbeiders beter
gingen presteren, simpelweg omdat zij
extra aandacht kregen.

werk (‘job satisfaction’). In onderzoek
waarin de fysieke werkomgeving wél
centraal staat, wordt vrijwel altijd de
ervaren invloed van de fysieke omgeving
op de ervaren arbeidsproductiviteit
gemeten. Voor zover er experimenten zijn
gedaan om de invloed te meten op de
feitelijke arbeidsproductiviteit gaat het
meestal om het effect van één omgevingsfactor op het uitvoeren van een

Het onderzochte model met de gemeten componenten en onderliggende items
• Materiaalgebruik
• Kleurgebruik
• Aankleding

• Grootte
• Oppervlakte werkblad
• Beeldscherm/toetsenbord
• Comfort bureau
• Verstelbaarheid bureau
• Comfort bureaustoel
• Verstelbaarheid bureaustoel

• Ruimte formeel overleg
• Ruimten informeel overleg
• Indeling kantoor

• Temperatuur
• Ventilatie
• Luchtkwaliteit
• Zelf regelen klimaat
• Toetreding
daglicht
• Zelf regelen
daglicht
• Verlichting

Esthetiek

• Hoe waardeert u
• Rapportcijfer

Waardering

Kantoor

• Opleiding
• Leeftijd

Gedragsregels

Tevredenheid
over de organisatie

Persoonskenmerken

Klimaat

Imago

• Trots op onze
huisvesting
• Aantrekkelijk voor
klanten

Werkplek

• Werktijden
• Keuze werkplek

Diensten

Tevredenheid
met faciliteiten

Gepercipieerde
arbeidsproductiviteit

Persoons- en
functiekenmerken

Functiekenmerken

Tevredenheid over
het werk

Ondersteuning
door werkomgeving

• Werkweek
• Dienstjaren

Bereikbaarheid

Psychologisch
Fysiek

• Receptie
• Postbezorging
• Openingstijden
gebouw
• Helpdesk
• Lunchruimte
• Koffie- en
theeautomaten
• Schoonmaken
• Beveiliging en
bewaking

• Niet gehoord kunnen
worden
• Niet gezien kunnen
worden
• Niet gestoord door
geluiden
• Onderscheid werkplekken
in status
• Ruimte persoonlijke
attributen
• Mate van openheid en
transparantie

Rapportcijfer
Waardering

• Rapportcijfer
• Inhoud van het werk
• Complexiteit van het
werk
• Werkdruk
• Formeel overleg

Eigen
inschatting

% van mijn
tijd ben ik
productief

Door omgeving betere:
• concentratie werkzaamheden
• communicatie collega’s
• communicatie leidinggevende
• communicatie externen
• bureauwerk
• telefoneren

De twee items in het midden geven de centrale vraag weer: wat is de toegevoegde waarde van facilitaire voorzieningen, wanneer we rekening houden
met verschillen in tevredenheid over het werk en de organisatie en met persoons- en functiekenmerken?
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People and Buildings in Delft vergelijkbaar onderzoek en bekeek samen met
onderzoeksbureau Dialogic uit Utrecht
gegevens van bijna 2.200 kantoormedewerkers. Niet alleen persoonskenmerken, zoals geslacht, leeftijd en dienstverband, werden genoteerd. De onderzoekers keken ook hoe tevreden of ontevreden zij waren over hun huisvesting
en meer dan zestig andere faciliteiten.
Ook werd gevraagd of ze vonden dat de
werkomgeving de arbeidsproductiviteit
ondersteunt, en hoeveel procent van de

Verband met andere
factoren is zwak

tijd ze dachten écht productief te zijn.
Gemiddeld schatten zij hun productieve
uren in op 78% van de totale dagbesteding, met een forse spreiding naar boven
en naar beneden. Bij elkaar opgeteld leiden alle tevredenheidsscores samen tot
een gemiddelde van 3,1 op een vijfpuntsschaal (van 1 = zeer ontevreden tot 5 =
zeer tevreden). De gemiddelde kantoormedewerker is dus vrij tevreden over de
facilitaire voorzieningen. De ondersteuning van de arbeidsproductiviteit door
de werkomgeving scoort gemiddeld 3,3.
Moet uw manager nu als een haas de
fysieke omstandigheden op uw werkplek aanpassen? Dat is nog maar de
vraag. Schatten kantoormedewerkers
die tevredener zijn met de fysieke werk-

omgeving ook hun eigen productiviteit
hoger in? Hoewel dit voor de hand liggend lijkt, is de uitkomst soms anders.
Werknemers kunnen vinden dat ze veel
werk verzetten en toch heel ontevreden
zijn over de faciliteiten. Omgekeerd
kunnen ze tevreden zijn over de faciliteiten, maar tegelijkertijd vinden dat
deze geen bijdrage leveren aan hun
arbeidsproductiviteit. Er moeten dus
nog meer factoren een rol spelen. De
gedachten gaan dan al snel uit naar de
tevredenheid over de inhoud van het
werk en over de organisatie.

Waarde
Natuurlijk zijn daarom ook deze factoren meegenomen in het onderzoek. En
als we de resultaten daarvan even in
‘onderzoekerstaal’ weergeven: het verband tussen de eigen ingeschatte
arbeidsproductiviteit (x% van de werktijd productief) en de tevredenheid met
de faciliteiten blijkt wel te bestaan,
maar is niet erg sterk. Ook het verband
met de andere factoren is zwak. Alleen
de tevredenheid over de inhoud van het
werk blijkt een duidelijk positieve
invloed te hebben op de zelf geschatte
arbeidsproductiviteit. Vervolgens is
gekeken hoe medewerkers vinden dat
de werkomgeving hun arbeidsproductiviteit ondersteunt. Hier blijkt heel
duidelijk dat goede faciliteiten wél heel
belangrijk zijn. Kennelijk vinden werknemers die erg tevreden zijn over de
faciliteiten ook dat de werkomgeving
zorgt dat ze meer werk kunnen verzetten. De invloed van tevredenheid over

de huisvesting en andere faciliteiten op
de ervaren arbeidsproductiviteit is
groot. Een stuk groter zelfs dan de
invloed van de tevredenheid over het
werk en over de organisatie. Dit geldt
voor alle respondenten, ongeacht leeftijd, opleiding of werkervaring.

Inspirerend
Alles bij elkaar genomen is een belangrijke conclusie te trekken. Een prettige
werkomgeving blijkt heel belangrijk te

Goede manager denkt
aan psychologische kant

zijn voor de arbeidsproductiviteit, evenals de tevredenheid over de faciliteiten.
Uw manager moet er daarom voor zorgen dat u op uw werkplek niet alleen
gunstige omstandigheden heeft om u te
kunnen concentreren, maar er moet
ook gelegenheid zijn om rustig met
anderen te communiceren zonder collega’s tot last te zijn. Natuurlijk moet uw
werkomgeving ook voorzien zijn van
goed meubilair en goede archiefmogelijkheden. Last but not least denkt een
goede manager ook aan de psychologische kant van de werkomgeving: prettige werkruimte, voldoende privacy en
een inspirerende inrichting. Dit blijkt
net zo goed belangrijk voor de ervaren
arbeidsproductiviteit. Een belangrijke
uitkomst voor officemanagers!

Tips voor een productieve werkomgeving
Gunstige condities voor communicatie
(openheid, plekken voor ontmoeting,
vergaderruimten) en geconcentreerd
kunnen werken (beslotenheid, stilteplekken).
Mooi vormgegeven meubilair, ergonomisch verantwoord en instelbaar.
Geavanceerde en probleemloos functionerende ICT.
Snelle respons op eventuele klachten.
Goede archiefmogelijkheden, individueel en als team, op papier en digitaal.

Efficiënte indeling van het kantoor en
korte looplijnen tussen mensen en
voorzieningen.
Voldoende privacy bij vertrouwelijke
gesprekken.
Een prettig binnenklimaat (temperatuur, verlichting, akoestiek), daglicht
en uitzicht.
Een sfeervol interieur met aantrekkelijke kleuren en materialen.
Zelf invloed te kunnen uitoefenen op
de werkomgeving.
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