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EERSTE VINGEROEFENINGEN

Begin jaren negentig startte ABN AMRO

op bescheiden schaal enkele proefpro-

jecten kantoorinnovatie. Doel hiervan

was om ervaring op te doen met nieuwe

kantoorconcepten en nieuwe wijzen van

werken: flexibeler, minder plaats- en

tijdgebonden, meer eigen verantwoor-

delijkheid. Ook wilde het management

meer weten over het effect van nieuwe

inrichtingsconcepten op het m2-gebruik

en op de gewenste betrokkenheid van

het personeel bij de invoering ervan. 

De ervaringen met een kloosterkantoor

- werken in een kantoortuin of groeps-

kantoor met een uitwijkmogelijkheid

naar concentratiecellen - en een combi-

kantoor - één- of meerpersoonskamers

rond een middengebied met gemeen-

schappelijke voorzieningen - waren

overwegend positief. De medewerker-

stevredenheid nam op veel punten toe.

Het m2-gebruik en de kosten namen

echter eveneens toe. Door de mogelijk-

heid maximaal twee dagen per week

thuis te werken, steeg de productiviteit

van de medewerkers van het vertaal-

bureau met 10-15%. Kenmerkend voor

In het meinummer (FMM 90) zijn de

lusten en lasten van flexibel werken in

beeld gebracht. Ook is aan de hand van

enkele cases een indicatie gegeven van

de kosten en baten. De ervaringen

blijken per project sterk te verschillen.

Er zijn zowel plus- als minpunten. In

dit artikel zoomen we in op

Regiokantoor Zuid-West in Breda, een

project van ABN AMRO. De gebruikers

zijn overwegend tevreden. Dankzij

extra investeringen vallen de

exploitatiekosten fors lager uit dan in

een conventionele variant. Meer

projectanalyses zijn nodig om tot

robuuste uitspraken te kunnen komen.
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dr. ir. D.J.M. van der Voordt en drs. L.H.M. Diemel.
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deze eerste projecten was de sterk huis-

vestingsgedreven benadering. Er werd

eerst een concept gekozen en vervol-

gens een gebruiker gezocht. Het initia-

tief lag bij de huisvesters.

Interdisciplinaire samenwerking met

andere diensten verliep nog moeizaam.

Er was nog geen sprake van het delen

van werkplekken. De evaluaties waren

vooral gericht op welbevinden, en min-

der op productiviteit. 

TIEN JAAR LATER

De afgelopen jaren zijn verschillende

onderdelen van ABN AMRO definitief

overgestapt op flexibel werken in een

innovatieve kantooromgeving. De projec-

ten bevinden zich in verschillende fasen:

van een eerste oriëntatie tot gebruik en

beheer. Kenmerkend is een mix van

meestal niet persoonsgebonden, maar

aan activiteiten gerelateerde werkplek-

ken: open werkplekken voor communi-

catie, concentratiecellen (‘cockpits’) voor

geconcentreerd werken, koffie- corners

en zitjes voor informeel overleg, verga-

derplekken, en ‘aanlandwerkplekken’

voor kortdurende werkzaamheden.

Gestreefd wordt naar een integrale aan-

pak van huisvesting, ICT en andere faci-

liteiten en Human Resources. De voor-

naamste doelen zijn:

- ondersteunen en stimuleren van ver-

anderingen in de organisatie en de

wijze van werken,

- verbeteren van de performance van

de organisatie, 

- een minstens gelijkblijvende, maar bij

voorkeur hogere medewerkerstevre-

den-heid,

- fficiënter omgaan met ruimten en

faciliteiten,

- grotere gebruiksflexibiliteit (eenvoudi-

ger opvangen van personeelsmuta-

ties),

- minder huisvestingslasten. 

In verschillende projecten is door

middel van een voor- en nameting vast-

gesteld in hoeverre deze doelstellingen

zijn waargemaakt. Over het algemeen

blijken medewerkers erg te spreken over

de transparante lay-out, het nieuwe

meubilair en de grotere keuzevrijheid

wáár men werkt. Door de grotere open-

heid communiceert men gemakkelijker

dan in een traditioneel cellenkantoor.

Ten opzichte van de kantoortuin is de

toevoeging van concentratiecellen een

pluspunt. Wel moeten mensen erg wen-

nen aan het wisselwerken. Bij de meer-

derheid lukt dit wel, maar een tendens

naar een vaste plaats blijft. 

Ook zijn er klachten over tijdverlies

door clean desking (het schoon achter-

laten van een wisselwerkplek) en het

regelmatig opnieuw moeten inloggen.

Een ander veel genoemd minpunt is de

afleiding door visuele drukte en gesprek-

ken met en tussen collega’s. 

Per saldo zou de meerderheid niet

terugwillen naar de oude situatie.

Slechts in enkele projecten is het overall

oordeel negatief, met name daar waar

bij de invoering van wisselwerken onvol-

doende aandacht is besteed aan het

invoeringsproces en/of het gebouw

(met name de installaties) onvoldoende

kon worden geoptimaliseerd.

FLEXIDO

Het eerste grootschalige project is Regio-

kantoor Zuidwest aan het Chasséveld in

Breda. Directe aanleiding was ook hier

de huisvesting. Door functionele en

technische veroudering was het pand

aan een grondige renovatie toe.

Bovendien wilde men een aantal tot dan

toe verspreid gesitueerde afdelingen in

één gebouw huisvesten. Bij handhaving

van vaste werkplekken zou het aantal

beschikbare m2 daartoe niet voldoende

zijn. 

Op grond van de eerder genoemde doel-

stellingen koos het management voor

het zogenaamde Flexido concept, dat

staat voor flexibel en doelmatig. De

nieuwe inrichting is ontworpen op een

maximale bezetting van 375 medewer-

kers. Ten tijde van de evaluatie waren er

336 medewerkers werkzaam (311 fte).

Zij beschikken over 255 wisselwerkplek-

ken (194 plekken in open opstelling,

61 concentratieplekken), 11 stawerkplek-

ken, 6 aanland-werkplekken, 18 team-

kamers, 15 vergaderkamers en bijna

30 andere communicatieplekken zoals

overlegtafels en zitjes, alles bij elkaar

ruim 400 plekken. 

Het huidige pand meet 6.289 m2 BVO.

Wanneer voor een traditionele inrichting

zou zijn gekozen was ca 8.900 m2 BVO

nodig geweest (figuur 1). Daartoe zou

een extra pand (een zogenaamde dislo-

katie) moeten worden gehuurd. Door

toepassing van het Flexido-concept is

dus 30% bespaard op het bruto vloerop-

pervlak! 

REGIOKANTOOR ABN AMRO REGIO ZUIDWEST TE BREDA.
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MENINGEN VAN GEBRUIKERS

Uit evaluatie ruim een jaar na ingebruik-

name blijkt dat de ruimtereductie niet

ten koste is gegaan van het functione-

ren, integendeel. In de nieuwe situatie

beoordeelt 69% de functionaliteit van de

indeling als goed, tegen 37% in de oude

situatie; 83% van de ondervraagde

werknemers zou niet terug willen naar

de oude situatie. In de nieuwe situatie

noemt 51% van de medewerkers de

invloed van het huisvestingsconcept op

hun output positief, tegen slechts 14%

in de oude situatie.

Door de indeling in domeinen is het

dagelijkse werkgebied beperkt van om-

vang en weet men elkaar gemakkelijk te

vinden. Driekwart van de medewerkers

gebruikt in een week minimaal twee ver-

schillende werkplekken. Vanwege het

regelmatig wisselen van plek - bijvoor-

beeld van een open werkplek naar een

concentratiecel - proberen medewerkers

hun taken meer te clusteren. Dit plan-

matig werken bevordert de efficiency.

Bij de overgang van meer persoons-

gebonden archieven naar teamarchieven

is de archiefruimte gehalveerd. Dit is

slechts in lichte mate ten koste gegaan

van de tevredenheid. Men is weliswaar

wat minder positief over de hoeveelheid

archiefruimte, maar men vindt wel dat

het archiveren nu efficiënter plaatsvindt.

In de communicatie is niet veel veran-

derd. Ook in de oude situatie - een kan-

toortuin - werd al veel gecommuniceerd.

Wel is de tevredenheid over de overleg-

plekken toegenomen. Dat vaker elektro-

nisch wordt gecommuniceerd dan voor-

heen, is vooral het gevolg van meer

e-mail verkeer. In vergelijking met de

voormalige kantoortuin zijn de mogelijk-

heden tot concentratie en de privacy fors

verbeterd. De gemiddelde score is 3.9 op

een 5-puntsschaal. Door de mo-derne

en dynamische uitstraling is het imago

naar de klanten eveneens verbeterd. De

medewerkers zijn trots op hun gebouw

en ontvangen er graag hun klanten.

In de nieuwe situatie fluctueert de

bezettingsgraad van de werkplekken tus-

sen de 50 en 90%. De teamkamers wor-

den aanzienlijk minder vaak gebruikt

(bezetting 15-45%). Hier is bewust een

zekere reserve aangehouden (en ‘dus’

een lagere bezettingsgraad) om te voor-

komen dat regelmatig groepen mensen

moeten wegtrekken van de verdieping.

De bezetting van de zogenaamde clubs

ligt zeer laag. In een relaxte sfeer ont-

spannen of even bijpraten wordt door

*) Uitgaande van volwaardige werkplekken, exclusief sta-, aanland- en overleg-
werkplekken.

**)Berekend op het aantal medewerkers en fte per december 1999.
Uitgaande van de capaciteit na groei is conventioneel 16,8  m2 per fte beschikbaar en
conventioneel 23,7  m2 per fte, ofwel een besparing door Flexido van 29% op het aan-
tal  m2 per fte.

= +

TWEE VAN DE STUDIES NAAR DE INDELING VAN DE WERKVERDIEPINGEN: CONCENTRATIE-

WERKPLEKKEN GESITUEERD LANGS DE GEVEL (BOVEN) EN IN HET MIDDENGEBIED.

DE UITEINDELIJKE PLATTEGROND VAN EEN WERKVERDIEPING. HET RITME IN DE AFWISSELING

VAN CONCENTRATIE- EN OPEN WERKPLEKKEN KOMT DUIDELIJK NAAR VOREN.

FIGUUR 1. VERGELIJKING FLEXIDO MET EEN CONVENTIONELE VARIANT.

Flexido Conventioneel

Chasséveld

255 flexibele
werkplekken*

Ontworpen voor 
356 fte, na groei 
375 fte

311 fte (dec. '99)

336 medewerkers

6289 m2 BVO

24,7  m2

BVO/werkplek

20,2  m2

BVO/fte**

18,7  m2

BVO/pp.**

Totaal ( 2 pan-
den )

375 vaste werk-
plekken

Ontworpen voor 
375 fte

311 fte (dec. '99)

336 medewerkers

8900  m2 BVO

23,7  m2 / werk-
plek

28,6  m2 BVO/fte

26,5  m2 BVO/pp.

Chasséveld

265 vaste werk-
plekken

Ontworpen voor 
265 fte

220 fte

237 medewerkers

6289  m2 BVO

23,7  m2/werk-
plek

28,6  m2 BVO/fte

26,5  m2 BVO/pp.

Dislocatie

110 vaste werk-
plekken

Ontworpen voor 
110 fte

91 fte

99 medewerkers

2611  m2 BVO

23,7  m2/werk-
plek

28,6  m2 BVO/fte

26,5  m2 BVO/pp.
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velen als ‘niet werken’ gezien. Ook sta- en

aanlandplekken worden weinig gebruikt.

De medewerkers werken overwegend

binnen hun eigen domein. Dit vergroot

de herkenbaarheid en bereikbaarheid,

maar gaat enigszins ten koste van de

gebruiksflexibiliteit. Ruimtegebruik en

personeelsmutaties moeten immers bin-

nen een beperkt domein worden opge-

lost. Dit hoeft geen probleem te zijn als

de domeinen niet te klein zijn (minmaal

circa 25 werkplekken). Interne verhuis-

bewegingen (verplaatsing van afdelin-

gen) en een bescheiden groei blijken

gemakkelijk te kunnen worden opge-

vangen, zonder verbouwing of aanpas-

sing van de infrastructuur. 

Al met al zijn de reacties erg positief,

mede door de fraaie uitvoering van het

concept. De vraag blijft of men met een

even mooi traditioneel kantoor wellicht

even tevreden zou zijn geweest. Dit laat

onverlet dat het wegvallen van de eigen

werkplek relatief gemakkelijk is opge-

vangen. Dit succes is mede te danken aan

een zorgvuldig implementatieproces.

Het management heeft  gedurende het

gehele traject een stuwende rol gehad.

Vooraf zijn heldere doelstellingen gefor-

muleerd. Er zijn gedegen analyses

gemaakt van de organisatie, de werkpro-

cessen en het gebruik en de waardering

van de oude huisvesting. Door middel

van enquêtes en workshops zijn de ge-

bruikers regelmatig geïnformeerd en in

de gelegenheid gesteld hun eigen visie te

geven. Alles bij elkaar heeft de invoering

van het concept bijna drie jaar geduurd,

vanaf de eerste ideeën (zomer 1996) tot

aan de ingebruikname (maart 1999).

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Naast ruimtebesparing leidt het delen

van werkplekken tot minder energiekos-

ten en lagere huurlasten, omdat er min-

der m2 hoeven te worden gehuurd. Daar

staan kostenverhogende factoren tegen-

over, zoals individueel instelbaar meu-

bilair, aanpassingen in ICT, telefonie

(onder meer DECT telefoons) en extra

kosten voor inspraak, productontwikke-

ling, onderzoek en externe adviezen.

Om na te gaan hoe de kosten en baten

per saldo uitvallen, is een reconstructie

gemaakt van alle kosten. Deze zijn geru-

briceerd volgens de nieuwe NEN 2748,

Facilitaire termen - Rubricering en defi-

niëring, en vergeleken met de kosten

voor een (niet uitgevoerde) conventio-

nele variant. De figuren 2, 3 en 4 geven

een beeld van de kostenverschillen. De

kosten zijn berekend op de bezetting van

het pand Chasséveld in december 1999. 

FIGUUR 2. MEER- EN MINDERKOSTEN FLEXIDO TEN OPZICHTE VAN EEN CONVENTIONELE

VARIANT.

Innovatief Conventioneel Meer/minderkosten 
Innovatief in % van

Conventioneel
Projectuitgaven

Totaal 26.958.297 24.768.713 8,80%
Per m2 BVO 4.287 2.783 54,00%
Per m2 VVO 5.086 3.302 54,00%
Per werkplek* 105.719 66.050 60,10%
Per medewerker 80.233 73.716 8,80%
Per fte 86.683 79.642 8,80%

Exploitatiekosten
Totaal 5.627.094 6.776.609 -17,00%
Per m2 BVO 895 761 17,60%
Per m2 VVO 1.062 904 17,40%
Per werkplek* 22.067 18.071 22,10%
Per medewerker 16.747 20.168 -17,00%
Per fte 18.094 21.790 -17,00%

*) Berekend per ‘hoogwaardige’ werkplek, dus exclusief alle overige werkplekken

Projectuitgaven Chasséveld Chasséveld Chasséveld Verschil
Innovatief Conventioneel Conventioneel Innovatief-

(Flexido) (excl. dislocatie) (incl. dislocatie) Conventioneel
Casco bouwkundig 2.836.532 2.834.174 3.193.107 -11%
Installaties W 2.888.801 2.682.177 3.795.532 -24%
Installaties E 2.055.282 1.722.113 2.350.148 -13%
Honoraria casco 2.325.951 1.109.978 1.555.288 50%
Binnenwanden 3.201.879 2.068.788 2.927.531 9%
Binnenwandopeningen 572.667 268.411 379.827 51%
Binnenwandafwerking 795.822 779.164 1.102.591 -28%
Vloerafwerking 1.020.942 1.000.092 1.415.224 -28%
Plafondafwerking 1.704.372 569.272 805.574 111%
Vaste inrichting 1.063.966 535.620 757.954 99%
Honoraria inbouw 787.250 528.750 748.231 5%
Overige huisv. kosten 1.362.547 1.131.423 1.306.208 4%
Totaal huisvesting 20.616.011 15.229.962 20.337.215 1%

Inventaris werkplek 4.144.345 2.666.043 3.611.422 15%
ICT en telefonie 1.401.902 579.519 820.075 71%
Implementatie 796.039 n.v.t. n.v.t. 100%

Totaal projectkosten 26.958.297 18.475.524 24.768.713 9%

FIGUUR 3. MEER- EN MINDERKOSTEN PROJECTUITGAVEN INNOVATIEF-CONVENTIONEEL.

TH
EM

A
Exploitatiekosten Chasséveld Chasséveld Chasséveld Verschil

Innovatief Conventioneel Conventioneel Innovatief-
(Flexido) (excl. dislocatie) (incl. dislocatie)Conventioneel

Beschikbaar casco 993.744 993.744 1.659.244 -40%
Installaties W 223.402 207.423 368.664 -40%
Installaties E 161.021 128.988 218.082 -26%
Ingebouwde delen 434.657 283.163 593.588 -26%
Casco bouwkundig 300.000 300.000 800 -
Casco installaties 98.600 98.600 153.600 -36%
Energie en water 200.000 209.500 293.100 -32%
Overige huisvestingskosten 266.685 320.746 745.953 -64%
Totaal huisvesting 2.794.390 2.542.164 4.033.031 -31%

Consumptieve dienstverlening 440.000 341.300 482.900 -9%
Risico beheersen 80.000 80.000 160.000 -50%
Documenten managen 210.000 210.000 297.200 -29%
Inventaris werkplek 967.519 628.057 826.113 17%
Schoonmaken 245.500 164.200 232.400 6%
Overige kosten 323.000 235.000
Totaal diensten/middelen 2.266.019 1.658.557 2.338.443 -3%

ICT en telefonie 566.685 286.315 405.135 40%

Totaal exploitatiekosten 5.627.094 4.487.036 6.776.609 -17%

FIGUUR 4. MEER- EN MINDERKOSTEN EXPLOITATIEKOSTEN INNOVATIEF-CONVENTIONEEL.
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Projectkosten
Hoewel door het delen van werkplek-

ken een dislokatie kon worden uitge-

spaard, komen de projectkosten van de

innovatieve variant per medewerker

bijna 9% hoger uit dan voor de traditio-

nele variant. Aangezien bij de innova-

tieve variant de kosten betrekking heb-

ben op minder vierkante meters, is het

verschil in kosten per BVO aanzienlijk

hoger. Met 4.287 gulden per m2 BVO

komt Flexido 54% hoger uit dan de

2.783 gulden per m2 BVO voor de con-

ventionele variant inclusief dislokatie.

Voor de kosten per werkplek komt het

verschil zelfs op 60%. 

De kostenbesparing door ruimte-

besparing en de daaraan gekoppelde

minderkosten voor casco, installaties,

afwerking wanden en vloeren worden

tenietgedaan door aanzienlijke meer-

kosten. Deze meerkosten hebben met

name betrekking op honoraria (advise-

ring, zorgvuldige implementatie), de

hoogwaardige inrichting (onder andere

hoge akoestische eisen voor de concen-

tratiecellen, extra kosten voor speciaal

ontworpen meubilair), hoogwaardige

ICT (computers, bekabeling, telefonie),

duurdere binnenwanden en duurdere

plafonds (hoge akoestische eisen, inte-

gratie met koeling). 

De meerkosten geven een enigszins

vertekend beeld, omdat gelijk met de

invoering van een nieuw kantoorconcept

een kwaliteitsslag is gemaakt, die niet

volledig valt toe te rekenen aan het inno-

vatieve concept. De verwachting is dat

de kosten voor productontwikkeling en

promotie van een innovatief concept na

meerdere innovatieve projecten sterk zul-

len dalen. Resultaten in latere projecten

wijzen daar ook op. Exclusief de extra

ontwikkelkosten - geschat op 1.7 miljoen

gulden - daalt het verschil innovatief

versus conventioneel tot iets minder

dan 2%.

Exploitatiekosten
Om een zo reëel mogelijk beeld te krij-

gen van de exploitatiekosten zijn de voor

de komende jaren gebudgetteerde uitga-

ven aan onderhoud in de berekeningen

verdisconteerd. Voor de innovatieve

variant komen de totale exploitatie-

kosten op 5.6 miljoen gulden per jaar.

De helft hiervan betreft huisvestings-

lasten. Aan diensten en middelen wordt

2.3 miljoen gulden uitgegeven (40.3%

van het totaal). Met 1 miljoen vormen de

werkplekvoorzieningen hier de hoofd-

moot. Voor de niet-uitgevoerde conven-

tionele variant inclusief de dislokatie

worden de exploitatiekosten geschat op

6.8 miljoen gulden per jaar. De huisves-

tingskosten bedragen hier ca 4 miljoen,

dit is bijna 60% van de totale exploitatie-

kosten.

Zowel in totaal als per medewerker

vallen de exploitatiekosten voor Flexido

17% lager uit dan voor de conventionele

variant. Het verschil is vooral terug te

voeren op de besparing op huurkosten

voor een dislokatie. Het effect van het in

de toekomst mogelijk wegvallen van

ontwikkel- en promotiekosten is hier

bescheiden. De promotiekosten en een

deel van de honoraria voor kennisont-

wikkeling komen immers niet terug in

de afschrijvingen, maar worden eenma-

lig uitgegeven en drukken dus vooral op

de projectuitgaven. Omgerekend per m2

VVO komen de exploitatiekosten voor

Flexido (1.062 gulden) 17% hoger uit

dan voor de conventionele variant

(904 gulden). Per werkplek is het kosten-

verschil 22%. Ook qua exploitatiekosten

blijkt dus dat het innovatief inrichten

van een pand per m2 en per werkplek

duurder uitvalt. Doorslaggevend zijn

echter de kosten per medewerker, die

in de innovatieve variant (Flexido:

16.747 gulden per medewerker) aan-

zienlijk lager uitvallen dan voor de con-

ventionele variant (20.168 gulden per

medewerker).

TH
EM
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OVERZICHT VAN HET FLEXIDO-CONCEPT. OPEN WERKPLEKKEN EN CONCENTRATIEWERK-

PLEKKEN WISSELEN ELKAAR AF. IN HET MIDDENGEBIED LIGT DE LOOPZPNE MET DE TEAM-

ARCHIEVEN. BIJ ELKE KOLOM STAAT EEN PRINT-/FAXMEUBEL.

ELK WERKGEBIED TELT EEN AANTAL AFGESLOTEN EENPERSOONSRUIMTEN, DE

ZOGENAAMDE CONCENTRATIEWERKPLEKKEN. IN DEZE RUIMTEN, VOORZIEN VAN COMPU-

TERAPPARATUUR, KUNNEN MEDEWERKERS ONGESTOORD EN GECONCENTREERD

VERSCHILLENDE WERKZAAMHEDEN VERRICHTEN.
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KOSTENREGISTRATIE

Het verzamelen van de benodigde kos-

tendata bleek erg arbeidsintensief. Bij

het opstellen van gedetailleerde nacal-

culaties doken regelmatig nieuwe cijfers

op. Alleen de kosten van huisvesting en

inventaris zijn redelijk hard. 

Maar voor de diensten en middelen

bleken schattingen nodig. De kosten

voor ICT zijn slechts zeer ten dele ach-

terhaald (voornamelijk bekabeling en

telefonie).

Eveneens lastig was het interpreteren

van de kostenposten. Omdat termen en

definities niet altijd eenduidig zijn, was

het niet altijd duidelijk welke kosten in

de verschillende kostencijfers zijn ver-

disconteerd. Om in de toekomst gemak-

kelijker projecten te kunnen analyseren

en kostencijfers van verschillende pro-

jecten te kunnen vergelijken, is een een-

duidige kostenrubricering met heldere

termen en definities erg belangrijk. De

nieuwe NEN 2748 biedt hiervoor een

uitstekend uitgangspunt (voor de kosten-

analyse van Flexido is de ontwerpversie

van NEN 2748 gebruikt). 

Het is belangrijk dat kostenrubrieken

uit eerdere indelingen herkenbaarder in

de nieuwe indeling terugkeren. De in-

spanning van het verzamelen van kos-

tendata dient uiteraard in verhouding te

staan tot de bruikbaarheid ervan voor

beleidsbeslissingen. Voor een kosten-

vergelijking van verschillende kantoor-

concepten kan het daarom zinvol zijn

om bepaalde rubrieken verder onder te

verdelen of juist subrubrieken samen te

voegen, omdat de vergelijking anders te

gedetailleerd wordt. Voorts is het aan te

bevelen de kostendata zoveel mogelijk

op één plek vast te leggen (1-loket idee).

BENCHMARKING: WIE VOLGT?

Uiteraard kan uit de kostenanalyse van

één project niet worden geconcludeerd

dat een innovatieve variant altijd tot

hogere projectuitgaven leidt, maar in de

exploitatie goedkoper is. De kostenont-

wikkeling van andere ABN AMRO pro-

jecten lijkt er bijvoorbeeld op te wijzen

dat ook de projectkosten van kantoorin-

novatie een dalende tendens vertonen.

Bij een andere verhouding tussen aantal

werknemers en aantal werkplekken, een

ander huurniveau en andere afschrij-

vingstermijnen valt de kosten/baten-

vergelijking eveneens anders uit. 

Om robuuste uitspraken te kunnen

doen, zullen dus méér projecten moe-

ten worden geanalyseerd. Tevens is het

van belang om gevoeligheidsanalyses

uit te voeren naar het effect van andere

waarden voor de verschillende parame-

ters en andere aannames voor bijvoor-

beeld de servicekosten. Naast project-

analyses valt te denken aan model-

matige ontwerpstudies, waarin  telkens

één variabele wordt gemanipuleerd en

vervolgens het effect wordt bestudeerd

op de kosten en baten. 

ABN AMRO is zelf van plan de kosten

van verschillende van haar innovatieve

projecten zorgvuldig door te lichten.

Ook wil zij de effecten van innovatieve

inrichtingsconcepten op de performance

van de organisatie en het welbevinden

van de medewerkers blijven monitoren.

Dit biedt de mogelijkheid tot interne

benchmarking. Het opzetten van een

Decision Support Systeem Externe

benchmarking lukt alleen wanneer ook

andere organisaties bereid zijn hun ken-

nis te delen en data beschikbaar te stel-

len voor vergelijkende analyse.

Ontwikkeling van een databank met kos-

tenkengetallen en ervaringsgegevens

van conventionele en innovatieve pro-

jecten zou het vakgebied aanzienlijk

verder kunnen helpen en de basis kun-

nen vormen voor een al dan niet geau-

tomatiseerd Decision Support System.

Voor de vakwereld liggen dus nog volop

uitdagingen te wachten!
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