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Managementsamenvatting 

 

Gezond werken heeft een steeds groter groeiende aandacht in de hedendaagse maatschappij. Er komt steeds meer 

druk te liggen op de organisaties om groen bezig te zijn en daarom is gezond werken een onderwerp dat meer 

belangstelling krijgt. Een gezonde organisatie bestaat uit gezonde werknemers, het is dus van belang om 

rekening te houden met persoonlijke wensen zodat ieder individu in staat is om de werkzaamheden zo gezond 

mogelijk uit te voeren.  
 

Het doel van dit onderzoek is om de werknemers van Measuremen te ondersteunen om gezond te werken. Het 

onderzoek laat zien wat allemaal onder gezond werken valt, wat de voor- en nadelen zijn van gezond werken en 

via welke manieren of wegen de werknemers het liefst ondersteuning ontvangen zodat ze de kans krijgen om 

individueel te werken aan het bevorderen van de gezondheid op de werkvloer.  

De onderzoeksvragen bieden uitkomst aan de theoretische onderbouwing van het begrip gezond werken en hoe 

de werknemers te prikkelen en stimuleren naar de beweging van gezond werken. Iedere werknemer heeft zijn 

mening en opvattingen gegeven om een zo breed mogelijk beeld te vormen van de wensen en behoeften  van de 

werknemers. Dit allemaal om een groter bewustzijn te creëren onder de werknemers over wat er allemaal komt 

kijken bij het begrip gezond werken.  

 

De doelstelling vloeit voort uit het probleem dat er een groeiende sociale druk staat op gezond werken binnen 

organisaties en dat het voor de toekomst van belang is dat een organisatie niet achter blijft op dit gebied. 

Ontwikkelingen binnen gezond werken breiden zich elk jaar uit, het is een dynamisch begrip wat niet exact 

afgebakend is. Aspecten zoals ergonomie, gezonde voeding, genoeg beweging maar ook mentale aspecten en 

sociale effecten vallen allemaal binnen het onderzoeksplan hier bij Measuremen.  

 

De verwachting was dat de werknemers al over enige kennis beschikken op het gebied van gezond werken maar 

dat er niet duidelijk is waar de verbeterpunten liggen en wat het effect van gezond werken is op zowel de fysieke 

als mentale gesteldheid van deze werknemers.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de respondenten graag ondersteuning ontvangt vanuit het 

management van de organisatie om gezonder bezig te zijn met de werkzaamheden (97,6%). Om een antwoord te 

geven op de onderzoeksvragen zijn er intern interviews afgenomen, online enquêtes rondgestuurd en heeft er 

literatuuronderzoek plaatsgevonden om tot zo nauwkeurig mogelijke resultaten te leiden.  

 

Hier is naar voren gekomen dat vrijwel iedereen stimulatie wil ontvangen, vooral op het gebied van 

kantoorfaciliteiten (73,2%), kantoorklimaat (68,3%) en de mogelijkheid om meer te bewegen (63,4%). Er is een 

kader geplaatst rondom gezond werken door het in te delen in 9 aspecten, waarvan er bij elk aspect 

ondersteuningsmogelijkheden naar voren zijn gekomen waar de werknemers behoefte aan hebben.  

 

De onderzoeksmethode die is toegepast is een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek.  

 

Verder beschikt Measuremen over Habital, een app die werkpatronen kan monitoren en er is een concept 

ontwikkeld voor deze app die werknemers helpt om gezonder te werken. Dit gaat via feedback en een aantal 

invulmomenten per dag en ondersteund de werknemers om actief gezond bezig te zijn.  

 

De bevindingen uit dit onderzoek tonen aan hoe de werknemers in de huidige situatie al bezig zijn met gezond 

werken, hoe de werknemers van Measuremen het liefst ondersteuning ontvangen op elk van de afzonderlijke 

aspecten van gezond werken 
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Voorwoord 

 

Dit onderzoeksverslag wat voor u ligt is het eindproduct voor de opleiding Facility Management faculteit FEM 

Academie Diedenoort aan de Hogeschool van Arnhem Nijmegen. Het bestaat uit het onderzoek dat is uitgevoerd 

voor Measuremen.  

 

Na 3,5 half jaar Facility Management en een half jaar Measuremen kan ik met trots mijn afstudeerproject 

presenteren, ter afsluiting van mijn bachelor scriptie. 

 

Ik kijk terug op een leervolle en geslaagde periode, die mede mogelijk is gemaakt door een aantal personen. Ten 

eerste wil ik vanuit Measuremen-zijde mijn stagebegeleider Justin Timmer bedanken voor de professionele 

begeleiding en ondersteuning in mijn project. Ten tweede wil ik graag vanuit opleidings-zijde mijn 

docentbegeleider Marco van Belle bedanken voor zijn vakkundig oog en goede begeleiding tijdens mijn 

afstudeertraject.  

 

Ook wil ik graag Measuremen’s CEO Vincent le Noble & CFO Justin van Wel bedanken voor het vertrouwen en 

het bieden van deze kans om mijzelf te ontwikkelen binnen een volwaardige organisatie.  

 

Verder wil ik graag al mijn voorgaande en huidige docenten bedanken voor de goede begeleiding en 

informatievoorziening, zij waren de basis voor de kennis en kunde voor het uitvoeren van dit 

afstudeeronderzoek.  

 

Ook bedank ik graag alle collega’s van Measuremen, niet alleen voor de hulp daar waar dat nodig was, maar ook 

voor de leuke tijd we samen hebben gehad.  

 

Tot slot wil ik iedereen bedanken die bovenstaand niet benoemd is, maar die op welke manier dan ook een 

bijdrage heeft geleverd aan mijn afstudeerproject.  

 

 

 

 

Bob Geenen 

Amsterdam, 11/06/2019 
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Definities 

 

Burn-out Een syndroom wanneer men lichamelijk, emotioneel en 

psychisch totaal is uitgeput en hierdoor niet meer normaal 

kan functioneren op het werk.   

 

Carbon footprint De hoeveelheid koolstofdioxide die in de atmosfeer terecht 

komt als gevolg van de activiteiten van een bepaald 

individu, organisatie of gemeenschap. 

 

Gateway Een gateway is een netwerkpunt dat dienstdoet als 

"toegang" tot een ander netwerk. 

 

Habital Een app van Measuremen die door middel van vragenlijsten 

en invulmomenten gedurende de dag werkpatronen van 

gebruikers kan monitoren.  

 

IWP Healthy Workplace Innovatiewerkplaats Healthy Workplace 

Een partner van Measuremen die toegepast onderzoek 

uitvoert naar het stimuleren van gezond werkgedrag en het 

verbeteren van kantooromgevingen.  

 

Leefbaarheid Een begrip om aan te geven hoe aantrekkelijk en/of 

geschikt een gebied of omgeving is om er te wonen of 

werken.  

 

Measuremen Portal Dit is het Online Business Intelligence platform van 

Measuremen waar men relevante data van de werkplek kan 

bekijken. De Portal is in staat om data van verschillende 

bronnen samen te voegen tot data die voor nieuwe inzichten 

zorgt.  

 

PDCA-Cyclus Plan-Do-Check-Act Cyclus, een model met een cyclisch 

karakter dat dient als controlemiddel om de kwaliteit van 

veranderingen en verbeteringen binnen de organisatie te 

bewaken.  

 

Sensor Connected Workplace Het verzamelen van data op de werkplek door middel van 

sensortechnologie.  

 

Vitaliteit De gezonde geestelijke en lichamelijke gesteldheid van 

iemand die leidt tot energie om te leven, waarbij beide 

factoren in balans zijn.  

 

WAI (Workplace Asset Inventory)  Het uitvoeren van een inventaris check om een  

      goed georganiseerde lijst van inventaris   

      elementen op te stellen die aanwezig zijn in  

                   het gebouw.  

 

 

Werknemersverzuim  Het niet verschijnen van een werknemer op zijn arbeidspost 

of werk en geeft daarvoor ‘ziekte’ door als reden. 
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Workplace Activity Door het verrichten van fysieke metingen van de huidige 

activiteiten en gerichte vragen stellen aan medewerkers, 

wordt men geholpen om de juiste informatie te verzamelen 

om u inzicht te geven en uw werkstrategie te verbeteren 

 

WOS (Workplace Occupancy Study) Het meten van de bezettingsgraad van werkplekken. 

Uitgevoerd door een team van professionele workplace 

observers of door het verzamelen van data door middel van 

sensortechnologie. 
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Hoofdstuk 1  Inleiding 

Dit onderzoeksverslag is uitgevoerd in het kader van de afstudeeropdracht voor de opleiding Facility Management, 

faculteit FEM van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Het onderzoek betreft een plan om de werknemers van 

Measuremen te ondersteunen op het gebied van gezond werken. Er is onderzoek gedaan naar wat ze verstaan onder 

gezond werken en via welke wegen en manieren de werknemers stimulans willen ontvangen zodat ze een groter 

bewustzijn creëren met betrekking tot gezonder werken. Een gezonde werknemer is onderdeel van een gezonde 

organisatie, dit onderzoek gaat uitmaken op welke manier dit het beste tot zijn recht komt.  

 

1.1 Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 presenteert de inleiding, aanleiding en achtergrond voor het onderzoek. In hoofdstuk 2 vindt de 

introductie van de organisatie plaats, samen met de interne- en externe analyse. Hoofdstuk 3 toont aan wat de 

probleemstelling is, welke doelstellingen gehanteerd zijn en definieert de hoofdvraag en de deelvragen van het 

onderzoek. Hoofdstuk 4 gaat in op de onderzoeksmethoden en Hoofdstuk 5 gaat in de op de bijbehorende 

onderzoeksresultaten. Hoofdstuk 6 bespreekt het advies en de implementatie. Hoofdstuk 7 bestaat uit de 

conclusie van het onderzoek. Hoofdstuk 8 behandeld de discussie en Hoofdstuk 9 bespreekt de evaluatie. Verder 

bestaat hoofdstuk 10 uit de bibliografie en sluit Hoofdstuk 11 af met de bijlagen van het onderzoek.  

 

1.2 Aanleiding 

De aanleiding voor dit onderzoek is voortgekomen uit een vraagstuk dat is ontstaan uit het samenwerkingsverband 

tussen Measuremen en IWP Healthy Workplace.  

Het vraagstuk bestaat uit het vinden van een concept dat werknemers motiveert om gezonder te werken. Het doel 

is om een groter bewustzijn te creëren onder de werknemers om ze aan te sporen met als doel gezonder te werken. 

Dit vraagstuk is benaderd aan de hand van deskresearch en field research. Het gaat om een combinatie van een 

kwalitatief- en kwantitatief onderzoek. Het onderzoek toont aan wat gezond werken inhoudt, op welke manier 

verschillende werknemers gezond werken ervaren, hoe de werknemers het liefst benaderd worden voor een 

gedragsverandering op dit gebied en op welke manier de verzamelde data van toepassing kan zijn ter ondersteuning 

van gezond werken. Dit heeft niet alleen effect op het personeel van Measuremen maar kan dit in een later stadium 

ook oplossingen bieden voor alle klanten die Measuremen in zijn klantenbestand heeft.  

 

1.3 Achtergrond 

1.3.1 Habital 

Measuremen heeft een app ontwikkeld die in staat is werkpatronen van werknemers te monitoren. Deze app heet 

Habital en is een belangrijk digitale tool binnen Measuremen. De app verzameld data uit de werkomgeving en 

deze data zorgt ervoor dat de organisatie accurater werkzaamheden kan uitvoeren en kennis kan delen. De soort 

data die deze app verzameld is informatie over werkpatronen binnen een 

kantoor, onderwijsinstelling of vergelijkbaar gebouw. Het geeft inzicht 

over werkplekbezetting, het type uitgevoerde werkzaamheden en of men 

die correct uit kan voeren op die plek. 

Habital werkt met een 6-tal invulmomenten per dag. Tijdens deze 

invulmomenten vraagt de app aan de werknemers op welke soort werkplek 

ze zitten, wat de bezigheden zijn op dat moment en of de werknemer deze 

werkzaamheden correct uit kan voeren op deze plek (Measuremen, 

Habital, 2019). 

 

 

 

Afbeelding 1.   Habital 

 

Habital ontvangt data afkomstig van werknemers als zij vragen invullen. Deze data geeft op dit moment inzichten 

over kennis van werkplekbezetting, maar de organisatie zou graag zien dat deze data functie kan doen om 

werknemers feedback te leveren over gezond werken. Dit gaat een van de deelvragen zijn en de rest van het 

onderzoek gaat duidelijkheid bieden wat hier de mogelijkheden zijn.  
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 1.3.2 IWP  Healthy Workplace 

Een belangrijke partner van Measuremen is Healthy Workplace, een organisatie die toegepast onderzoek doet naar 

het stimuleren van gezond werkgedrag en het verbeteren van de kantooromgeving. Ze hebben beide de wil om 

gezonde en productieve werknemers te laten werken in een prettige omgeving (Healthy-Workplace, 2019). 

     

          Afbeelding 2.   Healthy Workplace 

 

De IWP (innovatiewerkplaats) Healthy workplace, vormgegeven in 2016 door een aantal bijeenkomsten van de 

projectpartners: Menzis, Planon, ENGIE, Health2Work, Hanzehogeschool Groningen en Measuremen. Het is een 

samenwerkingsverband waarin alle partners een eigen bijdrage leveren op basis van haar eigen specifieke kennis 

en kunde. Inmiddels hebben ook meer dan 50 student onderzoekers bijgedragen aan het ontwikkelen van dit 

project.  

 

Measuremen en Healthy Workplace hebben samengewerkt aan het creëren van verschillende Living Labs in 

Nederland. Dit zijn ‘proeftuinen’ waar getest wordt met innovatieve methodes ter verbetering van de 

werkomgeving. Bij Measuremen wordt data gegenereerd van werknemers door middel van sensoren en andere 

meetmiddelen, om bij te dragen aan positieve ontwikkelingen binnen de werkomgeving.  

De samenwerking tussen Measuremen en Healthy Workplace is de aanleiding voor de reden voor dit onderzoek, 

samen naar een gezondere toekomst.  
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Hoofdstuk 2  Introductie organisatie 

In dit hoofdstuk is de organisatie beschreven en hoe het interne en externe milieu eruitziet.  

 

2.1 Measuremen 

Measuremen is een organisatie die zich richt op het verzamelen van data en het uitvoeren van metingen. Ze 

verrichten metingen in gebouwen zoals kantoren en onderwijsinstellingen. Deze metingen verantwoorden ze in 

een uitgebreid rapport dat ze vervolgens aan de klant presenteren. Measuremen geeft zelf geen advies, ze zijn geen 

consultancybureau. Ze leveren slechts makkelijk te begrijpen rapporten die door de managers kunnen worden 

gelezen. Ze hebben vervolgens zelf de mogelijkheid om de data te vertalen naar oplossingen voor problemen op 

de werkvloer. De gegevens geven bijvoorbeeld inzichten over een efficiëntere indeling, kostenbesparing en het 

verhogen van werknemerstevredenheid.  

 

Measuremen is opgericht in 2003 in Den Haag door Vincent Le Noble (Co-founder & Chief Executive Officer) en 

Justin van Wel (Co-founder & Chief Financial Officer). Op dit moment is het hoofdkantoor gevestigd in 

Amsterdam. In 2013 werd de eerste internationale vestiging van Measuremen geopend in Brussel. Dit was de 

eerste van meerdere internationale vestigingen. Om strategische redenen is deze Belgische vestiging het afgelopen 

half jaar verhuisd naar Parijs. De groei van de internationale vraag leidde ertoe dat er in 2015 een vestiging in 

Londen is geopend en dat ze in 2017 continenten zijn overgestoken om een vestiging te openen in Sydney, 

Australië. Op dit moment beschikt Measuremen over 45 werknemers wereldwijd en hebben ze de aangeboden 

services al in meer dan 30 landen toegepast (Measuremen, 2019).  

 

Measuremen en haar omgeving zouden graag inzicht verkrijgen op welke manier werknemers het beste 

ondersteuning ontvangen om zich bezig te houden met gezond werken, zonder dat het de motivatie of 

werkzaamheden van deze medewerkers negatief beïnvloedt. Ook is er gekeken hoe persoonlijke feedback geleverd 

door de Habital app dit vraagstuk kan ondersteunen. Op deze manier ondersteund de organisatie de werknemer 

optimaal in het actief bezig zijn met gezond werken. Dit vertaalt zich ook terug in de visie van Measuremen: ‘Het 

verbeteren van de werkomgeving wereldwijd’. Er is voor deze opdracht gekozen vanwege de steeds grotere 

groei van aandacht voor gezond werken op de werkvloer. De druk op de werknemers neemt toe en zowel de leefstijl 

als de leefomgeving hebben invloed op onze gezondheid (Volksgezondheid, 2018). 

 

De opdracht is tot stand gekomen na een gesprek met Vincent Le Noble (CEO) & Justin Timmer (In-house 

Researcher). Door de grote groei van aandacht op dit gebied en de mate van impact op de organisatie & -omgeving, 

is er gekozen om het huidige onderzoek uit te voeren.  
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2.2 Omgevingsanalyse 

Er is een omgevingsanalyse opgesteld om inzicht te verzamelen over het interne en externe milieu waarin 

Measuremen opereert.  

 

2.2.1 Interne analyse;  McKinsey 7S Model 

 

Onderstaand zijn de 4 belangrijkste aspecten binnen Measuremen uitgewerkt, de volledige uitwerking van het 7S-

model is te vinden in Bijlage 1. 

Om inzicht te krijgen in de interne factoren waarmee Measuremen op dagelijkse basis mee te maken heeft, is het 

7S-model van McKinsey uitgewerkt. Het model is onderstaand visueel vormgegeven (Ravanfar, 2015). 

               Afbeelding 3.  7S-Model McKinsey 

 

Richard Pascale en Anthony Athos, de voormalig medewerkers van McKinsey hebben dit systeem ontworpen om 

aan de hand van zeven vaste factoren de prestaties van een onderneming te analyseren. Deze factoren moeten als 

integraal beschouwd zijn om zo een effectieve en efficiënte organisatie te realiseren (Pascale, 1986). 

Er is gekozen voor dit model om de interne omgeving van Measuremen te omschrijven vanwege de grote 

samenhang tussen de verschillende S’en. Het legt de organisatorische structuren bloot en heeft de 

organisatiecultuur centraal staan, waarvan het laatste een reflectie is van de kantooromgeving van Measuremen. 

Dit maakt het model goed geschikt voor de interne analyse. Door de 7 S’en duidelijk op lijn te hebben, bereikt een 

organisatie grote effectiviteit en efficiëntie van de interne processen.  

 

Het model gaat uit van een combinatie van hardware- en software aspecten. De hardware aspecten worden ook 

wel de harde kant genoemd en de software aspecten de zachte kant.  De strategie, structuur en systemen zijn de 

harde aspecten. De stijl, sleutelvaardigheden, organisatiecultuur en staff (personeel) zijn de zachte aspecten. De 

zachte kant heeft vooral te maken met de bedrijfscultuur en heeft een grotere aandacht voor het menselijke aspect. 

De harde kant zijn zaken die je kan bedenken en uitvoeren, zoals de organisatie in kaart brengen of het maken van 

een strategisch plan (Jurevicius, 2013). 

Het succes van de organisatie wordt bepaald door een gezonde mix en samenstelling van deze 7 aspecten. Hier 

geldt wel als één aspect veranderd, de rest ook veranderd (Alsharer, 2013). 

 

 

 

Strategie 

Strategie gaat om anders te zijn dan de rest, men moet welwillend kiezen voor een andere set activiteiten om een 

unieke mix van waarde te leveren. De operationele effectiviteit van de meeste organisaties zijn makkelijk te 

imiteren, daarom draait een sterke strategie om een unieke en waardevolle positie in het systeem van activiteiten 

(Porter, 1998). 

 

De strategie van Measuremen is duidelijk; Marktleider zijn op het gebied van kantoor metingen door het leveren 

van accuraat werk, gecombineerd met een grote drive en kennis van het vakgebied. Dit doen ze door actief de 

markt te bespelen en een hoge kwaliteit van geleverde services te leveren zodat bestaande klanten vaak terugkeren 

voor een volgende meting.  
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Measuremen heeft zijn strategie zo ontworpen dat de klant kansen kan ontdekken voor o.a. het herinrichten van 

ruimtes, het schrappen van overbodige workstations, onderbezetting tegen te gaan en indelingen zo aan te passen 

dat het functionaliteit stimuleert, om zo te bezuinigen op huisvestingskosten. 

Het draait om het strategisch implementeren van veranderingen op basis van cijfers en feiten. De inzichten van 

Measuremen helpen de klant om organisch te groeien zonder de ervaring van werknemers te belemmeren. Het 

draait om stimuleren van samenwerking, productiviteit en tevredenheid voor het hele bedrijf (Measuremen, 2019). 

 

De services die Measuremen aanbiedt zijn Workplace Asset Inventory (WAI), Workplace Occupancy Study 

(WOS), Workplace Activity, Sensor Connected Workplace en de Measuremen Portal (Measuremen, 2019) .Elke 

service is ontworpen om managers inzichten te verschaffen over de werkplaats. De missie van Measuremen luidt; 

‘Het verbeteren van de werk omgeving wereldwijd’. Dit wordt verwezenlijkt door het gebruik van bezetting 

studies, sensortechnologie, research en apps voor menselijk gedrag. Deze instrumenten dragen bij aan het creëren 

van inzichten voor een optimale indeling van kantoorruimtes wereldwijd.  

 

Organisatiecultuur: 

De organisatiecultuur is een verzameling van de normen, waarden en gedragsuitingen die de gehele organisatie 

aan elkaar verbindt en die de organisatie in grote lijnen bij elkaar laat aansluiten. Er is onderscheidt gemaakt tussen 

4 soorten organisatieculturen: Een machtscultuur, een rollencultuur, een taakcultuur en een personencultuur 

(Handy, 2018). 

De organisatiecultuur gedraagt zich als een koppeling tussen alle andere factoren. Het bindt de organisatie bij 

elkaar, vooral bij Measuremen, waar een open cultuur is gegroeid. Een open cultuur die zorgt voor makkelijk 

aanspreken van collega’s, wat zorgt voor goede feedback en dat er geen spanningen ontstaan. De bedrijfsvisie is 

duidelijk en een teamgevoel heerst. Er bestaan gemeenschappelijke doelstellingen en waarden en er hangt een 

‘wij’-gevoel. 

 

De conclusie hier is dat bij Measuremen een personencultuur heerst (Handy, 2018). 

Werknemers krijgen de kans zich te ontwikkelen en werknemers beschouwen elkaar als een grote familie. Om 

maar een voorbeeld te noemen, iedereen die het kantoor betreedt of verlaat, gaat het hele kantoor rond om iedereen 

een high five te geven. Een teken dat de cultuur zich op een positieve manier heeft ontwikkeld. In het verleden 

heeft deze cultuur zich zo ontwikkeld en nu is het de basis voor het bouwen naar een gezonde toekomst.  

 

 

Systemen: 

Systemen zorgen ervoor dat de werkzaamheden zich efficiënt en effectief afspelen.  

De meest gebruikte systemen bij Measuremen zijn:  

 

Google-programma’s: 

Gmail – Systeem voor het verzenden en ontvangen van e-mails. Iedere werknemer heeft een eigen Measuremen 

e-mailadres. 

 

Google Drive - Voor het sharen van bestanden binnen de organisatie. De Drive zorgt voor makkelijke toegang tot 

mappen waar informatie is opgeslagen voor alle projecten.  

 

Meet – Dit is een tool voor het houden van beeldgesprekken zoals een videoconference. Het stelt de werknemers 

in staat om op een gemakkelijke manier online bijeenkomsten te houden of privégesprekken te voeren.  

 

Andere systemen: 

Capsule/HubSpot– Het CRM-systeem waar Measuremen gebruik van maakt. CRM staat voor Customer 

Relationship Management. De software is zo ontworpen om klantenbestanden centraal op te slaan en te gebruiken. 

De kracht van dit systeem ligt in het inzichtelijk maken van analytische processen, de kennis van uw 

klantenbestand en up-to-date data over de klant, wat zorgt voor een beter resultaat (CRM, 2017).   

> Begin Maart Capsule verandert naar HubSpot. 

Waarom de switch naar HubSpot? HubSpot levert een geïntrigeerd platvorm voor Marketing en Sales om 

nauwkeuriger het klantbestand te beheren en leads te genereren zonder veel extra moeite van de Sales experts.  
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JAN - Het HR-systeem van Measuremen. HR staat voor Human Resource. Het is een geautomatiseerd systeem 

waarmee de organisatie op een eenvoudige wijze personeelsgegevens kan beheersen. 

 

Declaree – Systeem om declaraties te plaatsen. Mocht een werknemer bijvoorbeeld reizen voor het werk of kosten 

maken voor een lunchmeeting, dan kan de werknemer hier een declaratie indienen om zich op deze manier vrij te 

maken van de gemaakte kosten. Measuremen vergoedt dan deze kosten. 

 

WhatsApp – Wereldwijd bekende app die veelvuldig gebruikt wordt ter communicatie tussen de werknemers 

onderling.  

 

Habital – Een app systeem dat werkpatronen kan monitoren van werknemers. Habital verzameld al deze data en 

slaat dit op.  

 

(Measuremen, 2019) 

 

Structuur: 

Structuur beschrijft de werking en vorm van een organisatie en is opgebouwd uit 3 substructuren: een functie-, 

personele-, en organieke structuur (M.A., 2017). 

De structuur van de gehele organisatie is zichtbaar in het Measuremen organogram in Bijlage 2.  

Ruim gezien bestaat de functiestructuur uit de CEO & CFO met daaronder 3 afdelingen: 

Operations, Sales en Marketing. Deze afdelingen werken nauw samen om de processen vakkundig te beheersen.  

Operations houdt zich bezig met het beheersen van de dagelijkse gang van zaken binnen Measuremen. Ze zorgen 

voor de juiste inzet en taakverdeling van het personeel en hebben een uitvoerende rol. 

Sales houdt zich vanzelfsprekend bezig met de verkoopaspecten van de organisatie en Marketing zorgt ervoor dat 

de wereld zich bewust is dat Measuremen bestaat en welke diensten ze aanbieden.  

 

De personele structuur beschrijft de vorm van de organisatie-eenheden. Deze staan bij Measuremen als een soort 

hark structuur langs elkaar. De organisatie-eenheden werken met elkaar samen en er bevinden zich geen 

spanningen tussen bepaalde afdelingen, mede door de inspanningen van de projectleiders. 

De organieke structuur beschrijft de werking en vorm van Measuremen. Het betreft alleen de harde formele regels. 

Door de open cultuur bij Measuremen heersen er meer ongeschreven regels dan geschreven regels. Als er 

problemen zijn, dan biedt een verbaal gesprek hier de oplossing, zonder dat de werking van de organisatie hierdoor 

schade oploopt.  
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2.2.2 Externe analyse;  Stakeholder analyse 

  

Om een inzicht te krijgen in de externe omgeving waarmee Measuremen  te maken heeft, is er een stakeholder 

analyse opgesteld. Deze geeft inzicht over o.a. de verschillende partners van Measuremen en de omgevingsfactoren 

waarmee ze te maken hebben. Er is onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire stakeholders. De 

stakeholder analyse is volledig doordat het is bepaald door interne bronnen van Measuremen, samen met het 

business canvas model dat is opgesteld over de organisatie, te vinden onderaan de volgende pagina.  

 

Primaire stakeholders; partners, klanten, werknemers, leveranciers, financiers en de samenleving.  

 

Secundaire stakeholders; Concurrenten, klantbelangengroepen, overheid en de media. 

 

Primaire stakeholders 

 

Partners: Measuremen werkt samen met een aantal partners om te werken aan een duurzame toekomst. Samen 

met Engie, Planon, Hanze Hogeschool Groningen en Menzis is er een uniek ‘Living Lab’ ontwikkeld om te laten 

zien hoe moderne technologie gezond gedrag kan stimuleren en nieuwe inzichten verschaft over gezonde 

werkomgevingen. Deze werkplaats is ontwikkeld om bij te dragen aan de vitaliteit van organisaties en de 

werknemers die hierin werken (Menzis, 2019). Ook werken ze samen met uitzendbureaus en consultancy 

bedrijven. 

 

Klanten: Iedereen die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Measuremen. Enkele grote klanten zijn 

KLM, Coca-Cola, Amazon, ING, Aegon, Microsoft, United Nations en Gemeente Amsterdam.  

 

Werknemers: Alle personen die op de loonlijst staan bij Measuremen. Dit varieert van alle kantoormedewerkers 

van Measuremen wereldwijd tot de personen die metingen verrichten op de verschillende locaties.  

 

Leveranciers: Leveranciers van Measuremen zijn Albert Heijn voor de lunch, Nescafé voor de koffie, Elsys voor 

de sensors en Multitech voor de Gateways.  

Verder handelt Concept13 als tussenpersoon bij de aanschaf van de sensors. 

Voor de kantoorartikelen is er geen vaste leverancier, waar het op dat moment het goedkoopst is, die zal de 

bestelling mogen leveren. Dit zijn meteen alle leveranciers, door de hoge mate van dienstverlening zijn er weinig 

leveranciers nodig binnen de organisatie (Measuremen, 2019). 

 

Financiers: Measuremen heeft geen hulp van externe investeerders, ze hebben de gehele organisatie zelf 

opgebouwd en zijn van plan op eigen kracht uit te groeien tot een van de grootste in de sector.  

 

De samenleving: Een belangrijke stakeholder, als je de samenleving niet achter je hebt staan dan is het moeilijk 

om succesvol een bedrijf te runnen. Voor Measuremen geld dat ze zich niet bezighouden met controversiële zaken 

en dat ze geen tegenstrijdigheid ontvangen. Verder zijn ze milieubewust bezig en stellen ze zich transparant op. 
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Secundaire stakeholders 

 

Concurrenten: Concurrenten van Measuremen zijn Trots, Leesman en Lone Rooftop. Het zijn bedrijven die 

opereren in hetzelfde vakgebied en bieden ook verschillende diensten aan zoals het optimaliseren van 

ruimtegebruik, facilitair maatwerk en het ontwikkelen van workplace strategies.  

 

Klantbelangengroepen: Iedereen die zelf klant is of associaties heeft met klanten van Measuremen en hiervoor 

opkomt. De sectoren waarin deze klantbelangengroepen zich mengen zijn de sectoren waar Measuremen zijn 

activiteiten uitvoert. Dit zijn ziekenhuizen, scholen, onderwijsinstellingen, bedrijven, commerciële partijen en 

consultancy organisaties.  

 

Overheid: Een van de meest belangrijkste stakeholders. Measuremen is een bedrijf, dat betekent dat ze zich aan 

de regels moeten houden die de overheid heeft opgesteld. Overheids-regelementen bewegen constant dus de 

overheid is een partij die ze in de gaten houden, ze maken de regels voor het bedrijfsleven.  

 

Media: Measuremen controleert zijn eigen mediakanalen. Naast de Measuremen Portal zijn ze actief bezig met 

het bereiken van een grotere groep klanten en gebruiken ze verschillende platformen om hun product aan de man 

te brengen.  

Door gerichte reclame o.a. via social media breidt Measuremen haar klantenbestand uit en raken ze niet achter in 

een steeds toenemende digitale wereld.  

 

(Measuremen, 2019) 

  

Om een beter beeld te vormen van de omgeving is onderstaand het Bussines Canvas Model van Measuremen 

weergegeven. Deze is met ondersteuning van Measuremen medewerker Merlijn Melse ontwikkeld om een 

duidelijk beeld te vormen van de omgevingsfactoren. Het is een methode om de negen belangrijkste aspecten van 

een bedrijf in kaart te brengen, om te bepalen waar de kracht van de organisatie ligt, wat anders kan en waar zich 

innovatiemogelijkheden bevinden. 

 

 

 

Afbeelding 3.  Business Canvas Model 
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Hoofdstuk 3   Onderzoeksplan 

 

In het onderzoeksplan staat beschreven hoe het onderzoek is opgebouwd, waaruit het probleem is ontstaan en is 

de doelstelling duidelijk gemaakt.  

 

3.1 Probleemanalyse 

 

  3.1.1 Probleem oriëntatie  

Het probleem start bij gezond werken en dat werknemers hier vaak relatief weinig aandacht aan besteden. 

Medewerkers in bedrijven bewegen en sporten te weinig. Dit is een probleem omdat het fysieke problemen op kan 

leveren en ook een risico vormt voor mentale aspecten zoals motivatie en productiviteit (Verheijden, 2005).  

Gezond werken is een fenomeen dat een stevige opmars heeft gemaakt in de huidige eeuw. Het wordt steeds 

belangrijker om de werknemers fysiek en mentaal fit te houden. Vaak brengt dit extra kosten met zich mee, maar 

betaalt het zich terug in de vorm van een lagere mate van werknemersverzuim (Douwes, 2016).  
Met de ontwikkeling van Habital is Measuremen van plan om de werkpatronen van werknemers in kaart te 

brengen, zodat de organisaties zien waar er mogelijkheden zijn tot het besparen van kosten. Werkpatronen zijn 

o.a. de beweging van medewerkers binnen het gebouw, hoeveel tijd ze zich op bepaalde plekken ophouden en 

welke werkplekken wel en niet veel gebruikt worden. Measuremen is een organisatie die welzijn van werknemers 

hoog in het vaandel heeft staan, daarom is het van belang dat de denkwijzen en processen op het gebied van gezond 

werken duidelijk in beeld zijn, om samen te bouwen aan een duurzame toekomst.  

 

Een vervolgstap is om deze patronen te onderzoeken en vervolgens medewerkers te stimuleren op het gebied van 

gezond werken. Stimulatie die bijdraagt aan het motiveren van medewerkers om gezonder te werken. Er komt 

duidelijkheid in wat gezond werken nu precies is, op welke manier werknemers het liefst hiervoor benaderd 

worden en hoe Habital dienst kan doen om dit vraagstuk te ondersteunen.  

 

 

‘’Gezonde leefstijl is de eigen verantwoordelijkheid van de werknemers, maar werkgevers kunnen dit wel stimuleren en 

faciliteren’’ 

 (Instituur, 2019) 

 

Volgens het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) zijn werknemers uiteindelijk verantwoordelijk maar de 

werkgever heeft een onverplichte rol om hierin te stimuleren. Zij stellen dat een actief beleid op dit gebied kan 

zorgen voor het terugdringen van werknemersverzuim en -ongevallen, het verhogen van productiviteit en 

duurzame inzetbaarheid (CEG, 2016). 

Het probleem is om uit te zoeken wat gezond werken inhoudt en hoe er bij de werknemers van Measuremen een 

groter bewustzijn kan worden gecreëerd zodat ze hier zelf meer actief mee bezig zijn. Ieder persoon heeft een 

ander beeld van gezond werken, dit zorgt voor verschillende interpretaties van het begrip ‘gezond werken’. Dit 

zorgt er ook voor dat mensen op verschillende manieren hierin ondersteuning en stimulans willen ontvangen. Naast 

deskresearch, gaat er een intern onderzoek bij Measuremen plaatsvinden dat meer duidelijkheid gaat bieden in de 

aanwezige verschillen op dit gebied.  

 

Er is binnen Measuremen nog geen onderzoek gedaan naar deze onderzoeksvraag, maar er zijn in het verleden 2 

onderzoeken uitgevoerd die raakvlakken vertonen met het huidige onderzoek. Dhr. Orhan heeft een onderzoek 

uitgevoerd naar de ontwikkeling van een dashboard voor kantoormedewerkers gericht op gezonder werken (Serkan 

Orhan, 2018). 

Het andere onderzoek gaat over het verhogen van persoonlijke gezondheid van werknemers en om ze meer bewust 

te maken van gezondheid in relatie tot werkomstandigheden (Steven Hazenberg, 2018).  
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  3.1.2 Definiëren van het probleem 

Wie heeft een probleem? 

Het probleem kent zijn oorsprong bij Measuremen en Healthy Workplace. Ze willen graag meer inzicht verkrijgen 

in gezond werken in combinatie met het menselijke aspect, om vervolgens Measuremen’s Habital app te gebruiken 

om verandering toe te passen in de praktijk.  

 

Wat is het probleem? 

Het probleem is dat Measuremen graag zou zien dat haar personeel meer gezond bezig is op de werkvloer. Eerst 

gaat er een kader ontstaan rondom gezond werken, wat het nu precies inhoudt, en via welke wegen de werknemers 

het liefst ondersteuning willen ontvangen.  

 

Waarom is het een probleem? 

Dit is een probleem omdat het maatschappelijk en commercieel belang van gezond werken steeds groter en 

belangrijker is in de huidige maatschappij. Gezonde werknemers zijn productieve werknemers. Hierdoor is het als 

organisatie belangrijk om er tijd en energie in te steken om verzuim voor de toekomst te voorkomen en de fysieke 

en mentale gezondheid van de medewerkers hoog te houden. Dit is gekoppeld aan de strategie van Measuremen, 

het verbeteren van de werkomgeving wereldwijd. Ze maken zich sterk voor positieve veranderingen op het gebied 

van gezond werken en dit is een belichaming voor de waarden waarvoor ze samen als organisatie staan. Verder 

werken gezonde werknemers meer effectiever en efficiënter, vandaar dat dit een probleem is dat graag verholpen 

moet zijn met het oog op een gezonde en duurzame toekomst (Koenders, sd).  

 

Waar is het probleem? 

Het probleem is zichtbaar in kantoren wereldwijd. Volgens velen is er voor alsnog te weinig aandacht aan besteedt 

vandaar dat Measuremen dit graag wil veranderen. Eerst voor het eigen personeel, en vervolgens voor de rest van 

haar omgeving.  

 

Waardoor is het probleem ontstaan? 

Een groeiende vraag naar gezond werken samen met meer ontwikkelingen richting een digitale omgeving. 

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor hun werknemers en hebben er baat bij als deze lichamelijk en geestelijk 

gezond zijn. Om medewerkers hierin te stimuleren, gaan ze zelf feedback leveren ter ondersteuning en aansporing 

tot gezond werken. Maar welke manieren van feedback zijn er en in welke vorm kan dit het beste aan de werknemer 

gekoppeld zijn zonder dat het negatieve effecten heeft op de motivatie en mentale druk van deze personen. Wat 

de mogelijkheden zijn gaan de resultaten van dit onderzoek duidelijk maken. Het gaat om een effectieve manier 

om het bewustzijn van het personeel op een positieve manier te beïnvloeden, met als doel dat gezond werken meer 

aandacht krijgt.  

 

 

Wat als het probleem niet wordt opgelost? 

Dan kan er op lange termijn een negatieve verschuiving plaatsvinden van de gezondheid en fysieke- en mentale 

gesteldheid van werknemers.  

Ook kan dan de Habital app alleen maar gebruikt worden voor bezetting studies en niet ter ondersteuning van 

gezond werken. 
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3.2 Doelstelling 

    

  3.2.1 Doelstelling onderzoek 

Om focus te geven aan het onderzoek en de resultaten meetbaar te maken zijn er doelstellingen opgezet aan dit 

onderzoek. Deze worden hieronder besproken. Het is een handvat om een oog te houden op het bereiken van 

mijlpalen in de bedrijfsplannen. Het geeft focus, verhoogt de motivatie, verbetert de samenhang van de groep en 

het zorgt voor meetbaarheid (NCIO, 2018). Dit is ook het uitganspunt voor de doelstellingen van dit onderzoek.  

 

De doelstelling is een groter bewustzijn te creëren over gezond werken bij de kantoormedewerkers en uiteindelijk 

een gedragsverandering te realiseren. De organisatie wil graag zien dat het onderzoek er data genereerd en dat 

deze data voor werknemers een actieve bijdrage kan leveren aan hun gezonde leefstijl. Er gaat een advies ontstaan 

dat de mensen pusht om de werkzaamheden op een gezonde manier uit te voeren, en idealiter geen negatieve 

effecten meebrengt op gebied van gemak en plezier. Het is van belang voor de opdrachtgever dat het resultaat een 

actieve bijdrage levert aan de motivatie van de werknemers en stimuleert tot gezond werken. 

 

Een manier om werknemers te motiveren zijn motiverende factoren en hygiëne factoren. Ook wel satisfiers en 

dissatisfiers genoemd (Herzberg, 2017).  

Hygiënefactoren of dissatisfiers kunnen bijdragen aan werkontevredenheid als ze niet vervuld zijn. Tegenover 

deze hygiënefactoren staan motiverende factoren. Motiverende factoren of satisfiers kunnen direct bijdragen aan 

werktevredenheid. Volgens Herzberg kunnen de motivatoren mensen pas motiveren tot betere prestaties, wanneer 

aan de hygiënefactoren voldoende aandacht is gegeven. Belangrijk is om hier een balans te vinden zodat de 

werknemers in positieve zin prikkels ontvangt die bijdragen aan de motivatie (Herzberg, 2017).  

 

Algemene formulering doelstelling: 

WAT is de beste manier om gezond werken te motiveren VOOR medewerkers ZODAT hij/zij in staat zijn om 

gezond te werken. Dus via welke kanalen zorgt ondersteuning van werknemers ervoor om gezond werken te 

bevorderen en de vitaliteit op de werkvloer te vergroten. 

 

 

 3.2.2 Doelstelling SMART 

De doelstellingen van dit onderzoek worden hieronder SMART geformuleerd om ze meetbaar en concreet te 

maken. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.  

 

Specifiek  

De organisatie wil graag bereiken middels dit onderzoek een groter bewustzijn te creëren over gezond werken. De 

overheid is een betrokken partij die werknemers van o.a. kantoren en onderwijsinstellingen stimuleert om hiermee 

actief bezig te zijn (rijksoverheid, 2019) en Measuremen wil hier ook aan deelnemen.  

 

Meetbaar 

Meetbaarheid levert inzichten over de procedures, normen, kwaliteitseisen en systemen.  

Het is meetbaar doordat de medewerkers aangeven wat zij onder gezond werken verstaan en op welke manieren 

de werknemers hier zelf aandacht aan besteden en wat de beste manier is om ze te benaderen. Verder zijn de 

bevindingen van de werknemers getest middels een interne survey. De resultaten en effecten hiervan zijn meetbaar 

en zijn verwerkt in grafieken ter visuele ondersteuning. Het gaat om het verzamelen van gegevens en ‘numbers 

tell the tale’.  

 

Acceptabel  

Door de grote werknemersbereidheid is het draagvlak voldoende groot om in eerste instantie intern een test uit te 

voeren. Aan de hand van het succes van deze test gaat er gekeken worden of er een bruikbaar concept uitkomt dat 

op zichzelf goed functioneert en ook kans van slagen heeft bij externe partijen.  

Het is op papier haalbaar om hiermee successen te boeken. Door het gebruik van goede analyses, feedback en 

actiegericht handelen, zijn alle facetten aanwezig tot het uitvoeren van een onderzoek met een hoge validiteit en 

haalbaarheid.  
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Realistisch  

Door middel van uitgebreid literatuuronderzoek en deskresearch is er voldoende kennis aanwezig om dit 

onderzoek realistisch haalbaar te maken. Er is een hoge vorm van inspanning nodig om kennis te verkrijgen op het 

gebied van gezond werken, menselijk denken en stimulatietechnieken. Door doeltreffend onderzoek op deze 

gebieden, is het onderzoek haalbaar en zijn de resultaten realistisch.  

 

Tijdsgebonden 

Het onderzoek is tijdsgebonden. 4-02-2019 was de start voor dit onderzoek en het moet op 11-06-2019 zijn 

afgerond. Na 7 weken, voor 22-03-2019 staat er een deadline voor het Plan van Aanpak. De rest van het onderzoek 

is ingevuld op de manier waarop de onderzoeker efficiënt te werk kan gaan (Managementmodellen, 2019). 

 

3.3 Hoofdvraag 

De hoofdvraag is voortgekomen uit een vraagstuk dat Measuremen aanbood. Ze zien graag dat iemand onderzoek 

doet op welke manieren de werknemers het liefst ondersteuning ontvangen om een groter bewustzijn te creëren 

over gezond werken op de werkvloer.  

 

De hoofdvraag luidt: 

 

“Wat is de beste manier een groter bewustzijn te creëren onder werknemers met betrekking tot 

gezond werken en hoe de werknemers te motiveren op dit gebied?” 

 

 

3.4 Deelvragen 

De deelvragen van het onderzoek. De deelvragen bieden uitkomst voor de beantwoording van de hoofdvraag. Ze 

dekken het begrip gezond werken, samen met hoe de werknemers van Measuremen hierover denken.  

 

Deelvragen: 

 

 

‘’Wat is gezond werken?’’ 

 

‘’Wat zijn de voor- en nadelen van gezond werken?’’ 

 

‘’Hoe ondersteun en prikkel je werknemers op het gebied van gezond werken?’’ 

 

‘’Hoe kijken werknemers van Measuremen aan tegen gezond werken en hoe kan hierin sturing 

plaatsvinden naar een gedragsverandering?’’ 

 

‘’Hoe zorg je ervoor dat medewerkers consequent betrokken blijven en actief mee blijven 

werken bij gezondheidsinterventies?’’ 

 

 ‘’Hoe kan Habital worden uitgebreid zodat het gezond werken van werknemers ondersteund?’’ 

 

3.5 Adviesvraag 

De adviesvraag maakt een vertaalslag van de initiële hoofdvraag naar een vraag die die geschikt is voor het 

leveren voor advies aan de opdrachtgever.  

 

De adviesvraag luidt: 

 

 

‘’Hoe kan Measuremen haar medewerkers het beste mentaal aansporen om ze gezonder te laten 

werken?’’ 
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Hoofdstuk 4   Onderzoeksmethoden 

In dit hoofdstuk staat beschreven op welke manier er onderzoek plaatsvindt en welk type onderzoek invulling gaat 

geven aan de verschillende deelvragen. 

 

4.1 Deskresearch 

Het onderzoek is afgetrapt met deskresearch. Deskresearch is een data-verzamelmethode waarbij men gebruikt 

maakt van secundaire gegevens, gegevens die in vorige onderzoeken door anderen zijn verzameld (Studiemeesters, 

2019). Op deze manier vergaart men kennis die vervolgens van dienst kan zijn ter ondersteuning van het 

onderzoek. De deskresearch gaat duidelijk maken wat gezond werken inhoudt, hoe motivatie van werknemers 

plaatsvindt en welke aangrenzende onderzoeken in het verleden hebben plaatsgevonden.  

 

4.2 Kwalitatief/ Kwantitatief 

Het gaat in dit onderzoek om een combinatie tussen een kwantitatief en een kwalitatief onderzoek. De reden 

hiervoor is; bij kwalitatief onderzoek achterhaal je diepgaande informatie over motivaties, gedachten en 

verwachtingen van mensen. Kwalitatief onderzoek draait om woorden en niet om cijfers. 

Bij kwantitatief onderzoek verkrijg je cijfermatige inzichten over mensen. Het geeft antwoorden op vragen 

waarvan de uitkomsten in hoeveelheden zijn (Irvani, 2018). Beide typen onderzoek zijn van belang voor het 

uitvoeren van dit afstudeerproject.  

 

Het is kwalitatief omdat de gedachten en emoties van werknemers onderzocht moeten worden. Het is de Hoe-

vraag die antwoord nodig heeft. Hoe kijken werknemers aan tegen gezond werken/ Hoe worden werknemers graag 

ondersteund? 

 

Het is kwantitatief omdat de data de basis is voor het uitvoeren van het onderzoek, maar met alleen data verzamelen 

bestaat er geen kans dat het onderzoek succesvolle resultaten oplevert.  

Belangrijk is dat zowel de cijfers als de woorden beide van invloed zijn voor het onderzoek. Het draait om het 

verzamelen van data maar er moet zelf inbreng zijn om deze data te gebruiken om een positieve uitkomst te 

ontwerpen. Vandaar dat dit onderzoek zowel kwalitatieve als kwantitatieve overeenkomsten vertoond (Susan 

Jedeloo, 2016).  

 

 

 

4.3 Onderzoeksmethoden per deelvraag 

 

Onderzoeksvraag Onderzoeksmethoden Toelichting 

Wat is gezond werken? Deskresearch, kwalitatief onderzoek, 

fundamenteel onderzoek 

Deze onderzoeksmethoden 

beantwoorden de eerste deelvraag. 

Het deskresearch gaat aan de hand 

van verkennen en literatuur 

duidelijk maken wat gezond 

werken precies inhoudt. 

Fundamenteel onderzoek is gericht 

op het verwerven van kennis.  

Wat zijn de voor- en nadelen 

van gezond werken? 

Deskresearch, kwantitatief onderzoek,  Kwantitatief onderzoek gaat 

uitkomst geven wat voor- en 

nadelen zijn van gezond werken. 

Verder is hier veel informatie over te 

vinden in de literatuur.  

Hoe ondersteun en prikkel je 

werknemers op het gebied 

van gezond werken? 

Combinatie kwalitatief kwantitatief 

onderzoek, fieldresearch 

Door fieldresearch toe te passen is 

onderzocht hoe motivatie van 

werknemers kan veranderen door 

ingrepen en via welke 

mogelijkheden het beste geschikt 

zijn werknemers te prikkelen. 
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Hoe kijken werknemers van 

Measuremen aan tegen 

gezond werken en hoe kan 

hierin sturing plaatsvinden 

naar een 

gedragsverandering? 

Observatie, literatuur, exploratief 

onderzoek, interviews, 

surveyonderzoek 

Voor de derde onderzoeksvraag 

gaat observatie en exploratief 

onderzoek een grote rol spelen. Het 

is exploratief omdat men nog niet 

weet hoe de medewerkers exact 

tegen gezond werken aankijken. 

Een survey gaat inzicht geven over 

hoe verschillende werknemers hier 

invulling aan geven.  

Hoe zorg je ervoor dat 

medewerkers consequent 

betrokken blijven en actief 

mee blijven werken bij 

gezondheidsinterventies? 

Kwantitatief onderzoek, gestructureerde 

interviews, exploratief onderzoek, 

literatuur 

Medewerkers moeten betrokken 

blijven bij de veranderingen, er gaat 

onderzoek plaatsvinden hoe de 

medewerkers gemotiveerd blijven 

en mee blijven werken aan het 

onderzoek. De literatuur biedt 

hiervoor de basis, exploratief 

onderzoek en interviews bieden 

uitkomst aan wat de mogelijkheden 

zijn op dit gebied.  

 

 

Hoe kan de Habital app 

worden uitgebreid om 

gezond werken te 

ondersteunen? 

 

Intern onderzoek, exploratief onderzoek  

 

Exploratief onderzoek gaat duidelijk 

opleveren op welke manieren een 

uitbreiding van de Habital app een 

succesvol concept kan vormen. 

Intern onderzoek is hier belangrijk, 

want het gaat om wat de 

medewerkers willen en gemakkelijk 

vinden om te gebruiken. 

Tabel 1.  Onderzoeksmethoden 
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Hoofdstuk 5   Onderzoeksresultaten 

De onderzoeksresultaten zijn per deelvraag uitgewerkt en bestaan uit een combinatie van informatie en 

bevindingen uit het literatuuronderzoek, de interne enquêtes en de gehouden interviews.  

Alle resultaten van de enquête 1 zijn te vinden in Bijlage 3. 

Alle resultaten van enquête 2 staan hier in de onderzoeksresultaten en dus niet in een Bijlage.  

 

De 2 enquêtes zijn online uitgevoerd. Een totaal van 41 werknemers hebben meegewerkt aan de enquête. De 

datacollectie heeft plaatsgevonden van 30-04-2019 tot 06-05-2019 (enquête 1) en van 28-05-2019 tot 5-06-2019 

(enquête 2). Er zijn in totaal 6 werknemers geïnterviewd, ieder van een andere afdeling en een verdeling 

man/vrouw om een zo groot mogelijk gedeelte van het personeelsbestand te overkoepelen. Het zijn 

semigestructureerd interviews, zodat de geïnterviewde de kans heeft om te vertellen wat hij/zij vindt van gezond 

werken en wat ze graag anders zouden zien. De interviews zijn gecodeerd en te vinden in Bijlage 5 en een 

voorbeeld interview is te vinden in Bijlage 6.  

 

Door de globale omvang van Measuremen bevatten de antwoorden van zowel de enquêtes als de interviews 

Nederlandse en Engelse antwoorden. De antwoorden zijn niet vertaald en blijven staan in de taal waarin de 

respondent heeft geantwoord.  

 

5.1  Deelvraag 1:   Wat is gezond werken? 

 

In dit onderzoek gaat men uit van 9 elementen die zich idealiter allen in balans bevinden om zo hoog mogelijk te 

scoren op het gebied van gezond werken. Deze 9 elementen zijn gekozen door de onderzoeker uit literatuur over 

gezond werken. De keuze is gemaakt op basis van terugkomende aspecten van gezond werken in de literatuur en 

de wensen van de werknemers. Deze elementen van gezond werken zijn;  

✓ Beweging 

✓ Voeding 

✓ Water drinken 

✓ Binnenklimaat 

✓ Rook- & alcoholbeleid 

✓ Sociaal contact  

✓ Planten 

✓ Faciliteiten 

✓ Akoestiek en licht 

 

Belangrijk is om bij al deze factoren te onderzoeken wat de invloed is op het functioneren van de werknemers en 

via welke wegen de ondersteuning en stimulatie van grootste invloed is op deze werknemers met betrekking tot 

gezonder werken. Onderstaand staan de uitwerking van de verschillende elementen van gezond werken en welk 

effect ze hebben op de fysieke en mentale gesteldheid van de werknemers.  

 

5.1.1 Beweging 

Ruim 3 miljoen werkende Nederlanders voeren hun werkzaamheden zittend uit. Dit neemt gezondheidsrisico’s 

met zich mee die vertalen in lichamelijke problemen zoals klachten aan armen, lage rugpijn, en ongemak in nek- 

en schoudergewrichten (Hitters, 2012) .Deze problemen zijn door de lange periode van zitten en inactiviteit de 

grootste veroorzaker van spierbotziekte wereldwijd. In een bepaald punt in het leven, is 70%-80% van de werkende 

volwassenen in aanraking gekomen met deze vorm van pijnstoornis (Shariat, 2016). 

 

Om dit tegen te gaan is voldoende beweging een oplossing. De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) stelt 

dat werknemers minimaal 5 keer per week een half uur intensief aan enige vorm van beweging moeten doen, 

vooral mensen met een zittend beroep. Werknemers zitten gemiddeld 6-7 uur per dag (Hitters, 2012).  Het invoeren 

van bijvoorbeeld beweegmomentjes of andere manieren die aanzetten tot beweging kan hier een uitkomst bieden. 

Wat hier de beste keuze is gaat nog duidelijk worden in de rest van de resultaten.  
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5.1.2 Voeding 

Als mensen denken aan gezond werken, associëren ze dit vaak het eerst met gezonde voeding, maar geen enkel 

product zorgt voor zichzelf voor je gezondheid. Het gaat om een combinatie van voedingsmiddelen die ervoor 

zorgen dat je lichaam de benodigde stoffen binnenkrijgt om een gezond leven te leiden. Het gaat om een combinatie 

van groente en fruit/ dranken / brood, graanproducten en aardappelen / zuivel, noten, vis, peulvruchten, vlees en 

ei / en een klein gedeelte smeer- bereidingsvetten (Schijf van Vijf, 2018). Deze producten in combinatie met een 

gezonde verhouding eiwitten, koolhydraten, vitamines, water, mineralen en vetten zorgt voor een gezond 

eetpatroon. 

Een gebalanceerde inname van deze producten zorgt ervoor dat iemand een gezond voedingspatroon handhaaft. 

Het is bewezen dat gezonde voeding positieve lichamelijk effecten met zich meebrengt. Denk hierbij aan 

tegengaan van hart- en vaatziekten, verminderd risico op allerlei aandoeningen en ziektes, het is goed voor je hart 

en darmen, het verhoogt je weerstand, het maakt je productiever en geeft je energie (Hendriks, 2016). 

 

Als een werknemer hier actief mee bezig is, verhoogt hij zijn of haar gezondheid, wat weer goed is voor een hogere 

productiviteit en gekoppeld aan de organisatie, dat ze beter in staat zijn de werkzaamheden uit te voeren. En een 

gezond mens is een gezonde organisatie.  

 

  5.1.3  Water drinken 

Water is essentieel voor het menselijk lichaam om te functioneren. Wij bestaan voor ongeveer 55%-60% uit water 

en dit betekent dat water veel positieve effecten voor ons heeft (Water drinken, 2016). Enkele voordelen zijn dat 

water helpt uitdroging te voorkomen, het stimuleert vetverbranding, voert afvalstoffen uit je lichaam, geeft meer 

energie en is voeding voor je brein. Verder bevat water ook in kleine mate bepaalde nutriënten zoals calcium, 

nitraat en sulfiet. Het onderhoudt je lichaam wat ervoor zorgt dat je kracht hebt om je werkzaamheden uit te voeren 

en je leven te leiden. Ook balanceert het je lymfesysteem, is het goed voor je huid en helpt het bij de productie van 

nieuwe bloedcellen en spierweefsel.  

 

Er is ook een groeiend aantal bewijs dat een te laag water inname een link heeft met chronische ziektes en dat het 

zorgt voor verminderde cognitieve prestaties. 

Het is daarom aangeraden voor mannen om 2,5 liter water per dag te drinken, en vrouwen minimaal 2 liter. Dit 

verschil zit er in dat een vrouwenlichaam procentueel gezien uit minder water bestaat dan een mannenlichaam 

(Gandy, 2015). 

 

Dit allemaal maakt dat water niet weg te denken is uit ons leven, het houdt werknemers gezond en daarom is het 

belangrijk dat iedereen genoeg water drinkt.  

Het zorgt voor de energie die nodig is om het menselijk lichaam te laten functioneren.  

 

5.1.4  Binnenklimaat 

Een aangenaam binnenklimaat is van groot belang voor de kostenstructuur van de organisatie. Gemiddeld gezien 

bestaan de operationele kosten uit 1% energie-, 9% huisvesting – en 90% personeelskosten. Het is dus van belang 

dat de werknemers in een goed klimaat kunnen werken, zodat de gezondheid en productiviteit hoog blijft. Het is 

dus voor zowel de werknemer als de werkgever belangrijk om een aangenaam klimaat te handhaven. Aangezien 

personeelskosten circa 90% van de operationele kosten van een organisatie bedragen, zijn investering in het 

verbeteren van het binnenklimaat uitermate rendabel (Klimaatbeheer, 2018). 

 

 

“Het jaarlijkse ziekteverzuim in Nederland treft 47% van alle werknemers, met een totaal verlies van 4% van 

alle werkbare dagen, oftewel 11,5miljard euro per jaar”. 

 

          (Klimaatbeheer, 2018) 

Om dit verzuim tegen te gaan, moeten een aantal aspecten voor een aangename werkomgeving zorgen. Onder 

binnenklimaat valt de kwaliteit van de lucht, de temperatuur, en enkele psychologisch beïnvloedende factoren 

zoals het uiterlijk van de omgeving.  

Een slecht binnenklimaat is vaak het gevolg van onvoldoende ventilatie, verdamping van vluchtige organische 

stoffen en slechte regulatie van temperatuur. 
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Als deze factoren uit balans zijn en een slechte omgeving creëren voor de werknemers, dan vertaalt zich dit in een 

grotere kans op hoofdpijn, moeheid, irritaties aan de ogen/neus/keel en luchtwegen, huidreacties, misselijkheid, 

duizeligheid en andere gerelateerde symptomen (Skov P, 2019). Dit alles zorgt ervoor dat de werknemers minder 

productief zijn op het werk.  

 

 

5.1.5 Rook- en alcoholbeleid 

Het is algemeen bekend dat het roken van sigaretten en het drinken van alcohol negatieve effecten met zich mee 

brengt. Roken is een slechte gewoonte die de levensverwachting van werknemers verminderd. Het zorgt voor een 

verhoging van de kans op allerlei ziektes zoals astma, kanker en hart- en vaatziekten, samen met een verlaging van 

de productiviteit tijdens een mensenleven. Sigarettenrook bevat een aantal carcinogenen die niet alleen slecht zijn 

voor de roker, maar ook voor omstanders (Das, 2003). Het roken van sigaretten is in verband gebracht met de 

meest voorkomende doodsoorzaken bij ouderen, het draagt bij aan een toename van morbiditeit en invaliditeit, en 

wordt geassocieerd met veel chronische ziekten die gebruikelijk zijn voor deze leeftijdsgroep (Das, 2003). 

 

Voor alcohol zijn de effecten niet minder schadelijk, overmatig alcoholgebruik zorgt voor een toename in acute 

en chronische ziektes (Sassi, 2015). Ook is het verantwoordelijk voor schadelijke effecten op organen zoals 

hersenen, lever, maag en hart- en bloedvaten (Gezondheidsplein, 2018). Al deze schadelijke gezondheidseffecten 

zorgen ervoor dat de werknemer minder in staat is om zijn of haar werkzaamheden naar behoren uit te voeren, 

zowel op korte termijn, denk aan een kater, of op lange termijn.  

Al deze negatieve effecten, zowel van sigaretten als alcohol, hebben in de meeste gevallen een negatief gevolg 

voor de prestaties van de werknemers en daardoor voor de organisatie.  

 

 

5.1.6 Sociaal contact 

Sociaal contact bestaat uit meerdere aspecten. Het gaat om het sociaal contact met je collega’s en het management, 

het samen ondernemen van activiteiten, ook buiten de kantoorwerkzaamheden om en stresslevels, maar het kan 

ook negatieve aspecten betreffen zoals intimidatie, discrimineren en benadelen.  

 

Sociale activiteiten zijn belangrijk zodat een werknemers het gevoel heeft dat hij betrokken is bij de organisatie, 

dit geldt vooral voor nieuwe werknemers. Omarming zorgt ervoor dat iemand zich thuis voelt en zijn sociale 

vaardigheden kan ontwikkelen.  

Sociaal contact brengt ook discussies op gang en bouwt relaties op, iets wat de cultuur van het bedrijf sterker 

maakt. 

 

‘’Cultuur eet strategie als ontbijt’’ 

         (Peter Drucker, 2018) 

 

Dit citaat legt uit dat het niet uitmaakt of je de sterkste of beste strategie hebt als bedrijf, als de bedrijfscultuur en 

zijn medewerkers niet betrokken zijn bij het bedrijf dan is het moeilijk om succesvol te zijn. Daarom is sociaal 

contact van groot belang voor het voortbestaan van de onderlinge relaties en gehele organisatie.  

 

 

5.1.7 Planten 

De aanwezigheid van planten in een kantoor heeft meerdere effecten op de werkomgeving en de werknemers. Ze 

zorgen voor een toename van de luchtkwaliteit, ze hebben een zuiverende werking, de planten nemen CO2 op uit 

de lucht en zetten dit om naar zuurstof. De lucht is hierdoor aangenamer en de schadelijke stofdeeltjes zijn 

geneutraliseerd. Ook heeft onderzoek aangetoond dat het de creativiteit en productiviteit met respectievelijk 45% 

en 38% kan verhogen  (AnyGreen, 2019). Door een toename van gezondere lucht, zorgt het ook voor een toename 

in concentratie.  

 

Verder absorberen planten geluidsgolven, wat ten gunste komt van de akoestiek binnen het kantoor. Ook 

verhoogt het de stemming en humeur van de werknemers, het verhoogt de algemene aantrekkelijkheid van het 

kantoor en verlaagt het de stressniveaus van de medewerkers. (I. Lohr) 

Dit alles maakt dat planten een grote invloed kunnen hebben om de gehele kantooromgeving en de medewerkers 

die hierin werken.  
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5.1.8 Faciliteiten 

Onder faciliteiten in dit onderzoek vallen gezonde kantoorfaciliteiten, denk aan ergonomisch meubilair, zit-sta 

bureaus en een prettige en handige omgeving om in te werken. De werknemers zitten namelijk het grootste gedeelte 

van de dag daarom is het belangrijk dat het meubilair niet voor klachten zorgt.  

 

Bijvoorbeeld zit-sta bureaus zorgen voor positieve resultaten op het gebied van postuur, gedrag, comfort en 

psychologisch aspecten (Chambers, 2019). Uit dit onderzoek van April J. Chambers komt naar voren dat 

ergonomisch meubilair een verhoging oplevert van de werknemers productiviteit en dat ze beter kunnen werken 

door een vermindering van het discomfort.  

 

Ergonomie gaat uit van de werkruimte zo aan te passen dat het welzijn van de werknemers wordt bevorderd, zowel 

fysiek als cognitief. Het zorgt voor gestroomlijnd werk dat medewerkers in staat stelt om efficiënt en veilig te 

werken. (Kroemer, 2017) 

 

‘’I say it’s always a massive balance, you’ve got on one hand, you need to provide an office space that can be 

used for everybody and the other hand everybody is different’’ 

         (Respondent E, interviews, 2019) 

 

5.1.9 Akoestiek en licht 

Akoestiek is de wetenschap die zich bezighoudt met geluid. Geluid zijn trillingen die zich voortbewegen door een 

medium, in dit geval de lucht in kantooromgevingen. Het zorgt via terugkaatsing en absorptie dat het geluid door 

het kantoor wordt verspreid en bepaalt ook op welke manier dit geluid ontvangen wordt door de werknemers. 

Voordelen van akoestiek zijn dat het zorgt voor een afname van 30% op het gebied van afleiding en stress 

(Health2Work, 2018). Verder zorgt het voor een betere verstaanbaarheid en een betere concentratie, dit levert 

uiteindelijk weer minder ziekteverzuim op. 

 

Licht zorgt er om te beginnen voor dat de werknemers zien waar ze mee bezig zijn en dat ongelukken worden 

voorkomen. Het zorgt er ook voor dat ons bioritme in orde blijft.  

Naast dit, stimuleert licht ook een aantal belangrijke processen in ons lichaam bijvoorbeeld de aanmaak van 

vitamines. Te weinig licht kan leiden tot concentratiestoornissen, stress, depressie, gezondheidsklachten en 

slaapstoornissen. Daarom is de juiste mate van belichting in het kantoor van groot belang, het houdt werknemers 

fit en geconcentreerd (Licht op het werk, 2019). 

 

 

Al het bovenstaande is van belang wil een werknemer gezond werken. Er moet een balans ontstaan waardoor de 

werknemer gelukkig is en lekker in zijn vel zit, zodat hij/zij in staat wordt gesteld om de werkzaamheden naar 

behoren uit te voeren en nuttig te zijn voor de organisatie.  

 

‘’You need to be pushed in the direction but in the end professional development always have to come from your 

end’’ 

         (Respondent E, interviews, 2019) 
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Hoe denken de werknemers van Measuremen nu over gezond werken en waar associëren ze dit mee? 

Onderstaand staan citaten uit de interviews die laten zien wat de werknemers van Measuremen verstaan onder 

gezond werken om een beter beeld te vormen over hoe de werknemers het begrip persoonlijk opvatten. Het laat 

zien dat variatie binnen opvattingen van individuen aanwezig is maar er ook overlapping plaatsvindt.  

 

 

‘’The environment where I work in, the facilities that are provided to me where I can do my work. And also, to 

have a good culture and social atmosphere in which to work in. Those are the main words how I would like to 

describe that’’ 

         (Respondent E, interviews, 2019) 

 

 

 

‘’Voor gezond werken, moet niet alleen promoot worden gezond werken, gezond eten en genoeg bewegen, maar 

gezond werken is ook gezonde werkdruk, een goede mindset en dat moeten we niet vergeten.’’ 

         (Respondent A, interviews, 2019) 

 

 

 

‘’We need to have these events and things to do as part of company culture and social things. And some of those 

events are sports events and that brings both the mental, psychical health as long as being part of the company. 

Nothing like a bit of teambuilding’’ 

         (Respondent E, interviews, 2019) 
 

 

 

I think more about the healthy workplace in the sense of biophilic design, having a good work life balance, a bit 

of mindfulness in the workplace, and the ability for staff to take a break or to make sure they are working in a 

healthy way, like having sit stand desks and trying to use them properly. And being able to get away from the 

workstation regularly. And that they have less stressful activities. 

 

         (Respondent B, interviews, 2019) 

 

 

 

Voor mij het allerbelangrijkste met gezond werken is dat er een goede balans bestaat en blijft bestaan tussen je 

werk en privé. Dus dat dat goed op elkaar aan kan sluiten zodat iemand gelukkig is. 

 

         (Respondent C, interviews, 2019) 

 

 

 

Gezond werken is voor mij een gezonde lunch hebben, gezond werken is dat je van plaats kan verwisselen en 

gezond werken is ook voor mij tijdens het werk even naar buiten kunnen gaan en even kunnen lopen. 

 

         (Respondent D, interviews, 2019) 
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5.2 Deelvraag 2:  Wat zijn de voor- en nadelen van gezond werken? 

 

Mensen spenderen een steeds groter gedeelte van het leven op het werk en achter een bureau. Het belang van 

gezond werken heeft een steeds groter groeiende impact op organisaties. Er hangen voor- en nadelen rondom dit 

idee van gezond bezig zijn op de werkvloer maar wat weegt nu zwaarder.  

Er is maatschappelijk en politiek verzet tegen de hoeveelheid arbeidsuitval en ziekteverzuim op het werk. Dit kost 

geld, dus werkgevers hebben een direct financieel belang bij gezond werken (gezondheidsmanagement, 2019). 

 

Gezond werken kan vanuit 2 kanten voordelen opleveren. Dit kan vanuit de werknemer en de werkgever, voor 

beide zijn vele voordelen te behalen (Velden, 2018). 

 

Voordelen werknemers: 

• Betere gezondheid, ook op latere leeftijd 

• Beter gevoel van welbevinden 

• Meer plezier in het werk 

• Betere stressbestendigheid 

• Betere werksfeer 

• Minder verzuim en ongevallen 

• Meer bewustzijn omtrent gezondheid 

• Verhoogd gevoel van eigenwaarde 

 

Voordelen werkgevers: 

• Minder verzuim en ongevallen. 

• Minder ziektekosten/ lagere verzuimkosten 

• Betere arbeidsprestaties 

• Betere werksfeer 

• Betere kwaliteit van de productie 

• Beter imago van het bedrijf 

• Minder verloop van personeel 

• Meer baten dan kosten bij investering in gezondheidsbevordering op de werkplek 

• Lagere kosten voor verzekeringen 

 

Nadelen zijn: 

• Men moet tijd investeren in de beweging naar gezonder werken 

• Implementatiekosten gezondheidsplannen en eventuele onderhoudskosten 

• Onduidelijke grens, de werkgever kan slechts zoveel doen 

 

De nadelen wegen niet op tegen de voordelen, dit maakt dat gezond werken voordeel oplevert voor de werknemer 

en de organisatie (Gezondheidsmanagement, 2019). 
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5.3 Deelvraag 3:  Hoe ondersteun en prikkel je werknemers op het gebied van gezond 

werken? 

 

De literatuur leert ons dat er vele verschillende manieren zijn om werknemers te ondersteunen, te motiveren en te 

prikkelen om ze gezond te laten werken.  

Volgens de Healthy Workplace kan het management via 3 wegen werknemers ondersteunen in gezond gedrag.   

 

Er zijn 3 wegen die leiden naar gezonder gedrag van werknemers, dit gaat via; 

o Faciliteren 

o Stimuleren 

o Leren 

(HealthyWorkplace, 2019) 

  Afbeelding 4. Healthy Behaviour 

 

Bij faciliteren heeft de medewerker de kans nodig om te veranderen, hij moet dus een mogelijkheid aangeboden 

krijgen om er gebruik van te maken.  

Bij stimuleren zijn maatregelen nodig die het gezond werken aanmoedigen en aansporen, en bij leren moet het 

management tijd steken in verscheidene educatiemogelijkheden die ervoor zorgen dat de medewerkers 

gemotiveerd raken en het vermogen ontwikkelen voor de verschuiving naar gezond gedrag.  

Faciliteren is meer het aanbieden van fysieke maatregelen. Stimuleren en leren zijn meer de mentale maatregelen.  

 

Per elk van de 3 wegen zijn de 3 beste technieken kort vermeld. 

 

Faciliteren: 

o Een APK voor je werknemers, door ze een gezondheidscheck aan te bieden zien werknemers hoe het met 

de gezondheid ervoor staat zodat men kan inspelen op eventuele toekomstige problemen. 

o Het aanbieden van een prettige en ergonomische werkomgeving. 

o Goede arbeidsomstandigheden en Arbo overeenkomsten.  

 

Stimuleren: 

o Stel realistische doelen voor de werknemer, niks werkt zo demotiverend als doelen die onhaalbaar zijn. 

o Geef vertrouwen aan de werknemers, het is gebleken dat werknemers het prettigst werken als ze de 

werkzaamheden op eigen manier in mogen vullen. 

o Geef kans op creativiteit en ontplooiing, de mens is van nature leergierig en wil graag zijn kennis 

gebruiken en uitbreiden. Geef hiertoe de mogelijkheid en zorg ervoor dat ze kunnen groeien.  

 

Leren:  

o Goede communicatie tussen werknemers onderling en het management, een sleutel binnen vrijwel elk 

bedrijf. Communicatie op de juiste wijze is iets wat werknemers moeten leren en het zich eigen maken.  

o Benader iedere werknemers anders, vaak is er geen one-size-fits-all en moet men  tijd vrij maken om 

iedereen te leren kennen.  

Het geven van coachen, trainingssessies etc. (WerkenVandaag, 2018) 
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Uiteindelijk gaat het om het correct toepassen van een combinatie van deze 3 wegen.  

Gezond werken is een fenomeen dat zich blijft ontwikkelen, daarom zijn verschuivingen van manieren en nieuwe 

ontdekkingen van stimulatiewijze niet vreemd (Ondernemen met personeel, 2014). 

 

 

5.4 Deelvraag 4:  Hoe kijken werknemers van Measuremen aan tegen gezond werken en 

hoe kan hierin gestuurd worden naar een gedragsverandering? 

 

Eerst moet duidelijk zijn wat werknemers van Measuremen voor beeld hebben bij gezond werken. Dit is duidelijk 

door de resultaten verkregen uit de enquête en de interviews.  

 

Vraag: Ik ben bekend met het concept van gezond werken 

 
Grafiek 1. Gezond werken 

 

Uit de interne enquête bij Measuremen is waar te nemen dat 31 werknemers (75,6%) aangeven hebben bekend te 

zijn met het concept van gezond werken. 

Verder geven 8 werknemers (19,5%) aan dat ze hier graag meer vanaf zouden weten dan dat ze in de huidige 

situatie doen. 2 werknemers (4,9%) geven aan niet bekend te zijn met het concept van gezond werken.  

 

De meeste geven aan bekend te zijn met het concept van gezond werken, maar dit heeft pas betekenis als men weet 

welke invulling de werknemers hieraan geven.  

 

 

Vraag: Wanneer ik gezond werken hoor dan associeer ik dat met 

 
Grafiek 2. Associaties gezond werken 

 

 

Als we kijken waarmee werknemers gezond werken associëren, blijkt dit vooral het kantoor- klimaat (80,5%), de 

faciliteiten (75,6%) en het voedsel op het werk te zijn (68,3%). 

De minst gehoorde antwoorden zijn sociale activiteiten met collega’s (36,6%) en de gestelde werkeisen (39%). 

Slechts 1 ondervraagde geeft aan dat geen van de bovenstaande antwoorden aansluit bij zijn/haar beeld van gezond 

werken.  

 

Er moet helderheid komen aan welke topics ze verder nog denken bij gezond werken, naast de bovenstaande 

antwoordmogelijkheden; 
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Vraag: Andere onderwerpen waar ik aan denk als ik gezond werken hoor 

 

De meest gehoorde antwoorden staan hieronder weergegeven, een overzicht van alle 41 antwoorden zijn te vinden 

in Bijlage 3 

 

Doordat de 1e enquête is ingevuld door 41 personen zijn de antwoorden zeer gevarieerd, maar de meest 

terugkomende zijn stress-gerelateerde zaken: 

o Stress levels (2x) 

o Guidance in how to deal with stress 

o Stress 

o Stress at work 

En zaken gerelateerd met het comfort van de werkomgeving: 

o Better chairs and desks. I would like to have a Skippy ball to sit on at work 

o Ergonomie (zit/sta mogelijkheden) 

o Standing desks 

o Sit and stand desks 

o Different types of workstations 

o Height adjustable desks 

o Workplace facilities like desks, type of meeting rooms, standing desks 

Hieruit kan men al de conclusie trekken dat, naast het kantoorklimaat en de faciliteiten, de werknemers van 

Measuremen stress en gezonde kantoorfaciliteiten associëren met gezond werken.  

 

Om duidelijkheid te krijgen hoe werknemers bij Measuremen tegen gezond werken aan kijken en op welke manier 

ze ondersteuning willen ontvangen, werd onderzocht hoeveel werknemers hier al actief mee bezig zijn. 

 

Vraag: Ik ben op dit moment al bezig mijzelf actief te verbeteren door aandacht te besteden aan gezond 

werken 

 
Grafiek 3. Huidige activiteit 

 

Uit de bovenstaande grafiek is waar te nemen dat 17 werknemers (41,5%) al op dit moment actief bezig is met 

zichzelf te verbeteren door aandacht te besteden aan gezond werken. 3 werknemers (7,3%) zegt hier nog niks mee 

te doen en 20 werknemers (48,8%) geven aan dat ze er graag meer mee bezig willen zijn dan dat ze in de huidige 

situatie doen. 1 persoon (2,4%) heeft hier geen mening over. 

 

Nu is het de vraag of de werknemers wel ondersteund willen worden op het gebied van gezond werken. Hier kan 

tegenstand ontstaan doordat de werknemers hier geen verplichtingen in willen hebben omdat ze denken dat het de 

huidige werkzaamheden kan belemmeren of dat ze er persoonlijk weinig waarde aan hechten. 
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Vraag: Wil je door de organisatie ondersteund en gemotiveerd worden om gezonder te werken? 

 
Grafiek 4. Ondersteuning door organisatie 

 

Slechts 1 werknemer (2,4%) geeft aan dat hij/zij geen mening heeft over dit topic. De resterende 40 werknemers 

(97,7%) geven allemaal aan dat ze graag gemotiveerd en ondersteund willen worden door de organisatie zodat ze 

een groter bewustzijn creëren over gezond werken en hier meer actief mee bezig kunnen zijn. Een volgende 

conclusie is dat de werknemers wel graag hulp ontvangen van de organisatie op de weg naar gezond werken. 

 

Nu moet duidelijk worden via welke wegen ze ondersteuning willen ontvangen om een gedragsverandering te 

realiseren. 

 

 

 

Vraag: Op welke manieren wil je graag support en ondersteuning ontvangen door de organisatie om 

gezonder te werken? 

 
Grafiek 5. Manieren voor ondersteuning 

 

De werknemers hebben al bijna allemaal aangegeven ondersteund te willen worden, nu is de vraag op welke manier 

ze dat graag zouden willen. Bij deze vraag zijn meerdere antwoordmogelijkheden mogelijk.  De meest genoemde 

antwoorden zijn; door het leveren van gezonde kantoorfaciliteiten (73,2%), het verzorgen van een gezond kantoor 

klimaat (68,3%) en de mogelijkheid om te kunnen sporten/bewegen op het kantoor (63,4%). De minst geantwoorde 

opties zijn het organiseren van sociale activiteiten (36,6%) en het leveren van gezonde werkeisen (31,7%). 1 

werknemer geeft aan dat al het bovenstaande niet voor toepassing is op hem/haar.  

 

Nadat het helder is in welke mate de groep werknemers op dit moment al bezig is met gezond werken zijn, is het 

de vraag wat ze dan precies doen in het dagelijks werkleven wat hieraan bijdraagt; Bij deze vraag zijn meerdere 

antwoordmogelijkheden mogelijk. 
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Vraag: Ik zorg ervoor dat ik gezond werk en aandacht besteed aan: 

 
Grafiek 6.  Huidige besteding van aandacht 

 

In de huidige situatie besteden de werknemers de meeste aandacht aan gezond eten op het werk, 29 personen 

(70,7%), en aan het meedoen aan sociale activiteiten op het kantoor, 22 personen (53,7). De resultaten hiervan zijn 

voor de werkgever een manier om te kijken welke gezondheidsinterventies geschikt zijn voor het personeel.  

 

De vervolgvraag is waar ze graag meer aandacht aan zouden besteden. Bij deze vraag zijn meerdere 

antwoordmogelijkheden mogelijk. 

 

 

Vraag:  Ik zou graag meer aandacht besteden aan: 

 
Grafiek 7. Gebieden voor meer aandacht 

 

De categorieën die hierboven uitsteken zijn; genoeg beweging op het werk, 28 personen (68,3%), en ontspanning 

op het werk, 17 personen (41,5%). Waar te nemen is dat deze 2 categorieën de minste aandacht krijgen van de 

werknemers in de huidige situatie maar dat ze hier graag wel meer aandacht aan zouden willen besteden.  
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5.5 Deelvraag 5:  Hoe zorg je ervoor dat medewerkers consequent betrokken blijven en 

actief mee blijven werken bij gezondheidsinterventies?’’ 

 

Gezond werken zorgt voor hogere menselijke en financiële kosten. Werkgevers en organisaties raken steeds vaker 

in confrontatie met een toenemende financiële druk die vaak duidelijke kostenvoordelen vereist om de uitgaven in 

gezondheidsinterventies te rechtvaardigen. Vanuit het perspectief van de economische last voor de samenleving, 

is het essentieel dat de maatregelen en betrokkenheid van gezondheidsinterventies op de werkplek worden 

geïdentificeerd. Uit een schatting van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is gebleken dat 12% van de 

ziektes en invaliditeit in de maatschappij voortvloeit uit geestelijke gezondheidsproblemen ten gevolge van 

ongezond werken. Verder worden de kosten op het gebied van verhoogde invaliditeit, verzuim en verloren 

productiviteit ten gevolge van ongezond werken alleen al in de Verenigden Staten geschat op 83,1 miljard dollar 

per jaar. (Wagner, 2016).  

 

Het is daarom van groot belang, voor zowel de werkgever als de werknemer dat alle medewerkers betrokken zijn 

en actief meedoen in gezondheidsinterventies. Het management kan plannen implementeren maar als de 

werknemers er niet achter staan dan zal het weinig tot geen positieve effecten op de organisatie hebben.  

Er zijn verschillende manieren die ervoor zorgen dat de werknemers betrokken blijven bij gezondheidsinterventies 

en allen meedoen om te zorgen dat de implementatie ervan een positieve uitkomst heeft. Als ze ervoor kiezen om 

zelf een plan op te stellen dan is het belangrijk dat ze rekening houden met de persoonlijke wensen van de 

werknemers.  

Als een organisatie gebruik gaat maken van gezondheidsinterventies dan kunnen ze kiezen om zelf een plan op te 

stellen, maar ze kunnen ook een bureau inhuren dat zich specialiseert in gezondheidsinterventies.  Doordat je bij 

het inhuren van een extern bedrijf een hogere slagingsfactor in huis haalt, is dit voor organisaties vaak de beste 

keuze.  

 

Als de organisatie ervoor kiest om een extern bureau in te huren voor gezondheidsinterventies, dan zijn er een 4-

tal criteria die ervoor zorgen dat de implementatie correct verloopt.  

1. Kies een aanbieder gebaseerd op het specialisme waarin de werknemers het meeste ondersteunt 

moeten/willen worden. Denk aan timemanagement, balansworkshops en mentale 

weerbaarheidstrainingen, als de organisatie een specialist uitkiest is de kans groter om specifieke klachten 

te voorkomen of te verhelpen. Dit verhoogt de kans op een effectieve interventie. 

2. Geef voorkeur aan evidence-based interventies. Dit is het uitvoeren van interventies door een 

beroepsoefenaar op zo’n wijze dat de uitvoering op de best mogelijke manier qua doelmatigheid en 

doeltreffendheid gebeurt. 

3. Neem de fase waarin de werknemer zich bevindt als uitgangspunt. Over het algemeen wil iedere 

werknemer precies geholpen worden op de manier waarop hij of zij persoonlijk er het meeste voordeel 

uit haalt. De juiste interventie op het juiste moment is hier de sleutel, neem de situatie van de medewerkers 

als uitgangspunt en kies daarbij een passende gezondheidsinterventie. Dit zorgt er ook voor dat de 

medewerkers betrokken blijven bij de veranderingen.  

4. Kies voor kwaliteit. Werknemers zijn de drijvende kracht achter organisaties daarom moet men investeren 

in gezondheid en inzetbaarheid. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er specifieke kennis nodig is van een 

vakgebied en kijk ook niet alleen naar de prijs, kijk ook naar de resultaten van een aanbieder in het 

verleden en maak op deze manier de beste keuze voor het welzijn van je werknemers.  (Schouten, 

2017) 

 

Door rekening te houden met de bovenstaande factoren zorg je er als organisatie voor dat de medewerkers 

betrokken blijven bij de gezondheidsinterventies en dat ze actief mee blijven werken. Minder dan twee derde van 

de bedrijven in Nederland werkt met aanbieders van interventies. Veel bedrijven sluiten de ogen voor arbeid 

gerelateerde zorg, wat ervoor zorgt dat de stabiliteit van het personeel en daarmee de organisatie eronder kan 

lijden. In de praktijk ziet men vaak dat arbeid gerelateerde zorg vaak gebeurt op basis van het eigen advies, netwerk 

of ervaringen van het management of de bedrijfsarts, terwijl het juist vanuit het totale aanbod, de kwaliteit en de 

echte behoefte van de medewerker moet komen. Daarbij zijn er in Nederland ongeveer 800 aanbieders die meer 

dan 4000 verschillende interventies aanbieden, waarvan driekwart zich richt op preventieve zorg. Het is dus een 

kwestie van het juiste pakket of maatregelen vinden die het beste past bij jouw werknemers, om ze in staat te 

stellen om zichzelf te verbeteren zodat er een verschuiving plaatsvindt van het huidige gedrag naar een gezonder 

type gedrag (Montgomery, 2014). 
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5.6 Ondersteuningsmogelijkheden per aspect gezond werken 

Voor elk van de in paragraaf 5.1 genoemde aspecten van gezond werken zijn onderstaand de opties genoemd 

waarop de werknemers mogelijk ondersteuning en stimulatie kunnen ontvangen op alle 9 genoemde elementen 

van gezond werken.  Eerst komen alle opties, vervolgens de resultaten uit de enquête die aantonen op welke manier 

de medewerkers het liefst stimulatie ontvangen in de richting van gezond werken. 

 

Bewegen: 

o Verzorgen van fitness- of zwemabonnement of dergelijke 

o Bijeenkomsten, campagnes over de mogelijkheden van bewegen 

o Gezamenlijke sportactiviteiten 

o Inschrijven voor marathon, bootcamp 

o Inlassen verplichte beweegmomenten 

o Kantoorinrichting zo veranderen dat het beweging stimuleert 

 

Voeding: 

o Thema lunches 

o Ongezonde voedingsitems uit de lunch halen 

o Stimuleren fruit eten 

o Nudging 

o Les in wat gezond is en wat niet 

 

Water drinken: 

o Extra tappunten 

o Verbieden van frisdranken 

o Via de portal en Google+ het belang van water verduidelijken 

o De dag starten met koffie i.p.v. water 

o Sturing van het management om meer water te drinken 

 

Binnenklimaat: 

o Betere temperatuurbeheersing 

o Gebruik van airconditioning 

o Ventilators plaatsen 

o Heaters in de winter 

o Adequate luchttoevoer 

 

Rook- en alcoholbeleid: 

o Bijeenkomst voor ‘’users’’ 

o Verbod op sigaretten op het werk 

o Geen alcohol meer op het werk (…) 

o Informatie over de gezondheidsrisico’s 

o Biedt hulp bij stoppen met roken en/of drinken 

 

Sociaal contact: 

o Organiseren evenementen buiten het kantoor 

o Organiseren speciale vrijdagborrels 

o Creëren van touchdownplaats 

o Koffiehoek introduceren voor ‘’chit chat’’ 

o Frequent activiteiten doen met collega’s 

 

Planten: 

o Meer planten in het kantoor 

o Ophangen CO2- en zuurstofmeter 

o Iedereen mag een eigen plant meenemen 
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Faciliteiten: 

o Actief meubilair 

o Flexwerken 

o Ergonomische inrichting kantoor 

o Uitvoeren gezondheidschecks 

o Meeting waar iedereen zijn ideeën en meningen kan delen 

 

Akoestiek en licht: 

o Gebruik maken van dimlicht 

o Muren isoleren 

o Gebruik van scheidingswanden 

o Rolluiken voor de ramen 

o Individuele belichting 

 

Resultaten per aspect van gezond werken 

Voor elk van de 9 onderstaande grafieken is de vraag hetzelfde; Op welke manier zou je het liefst 

ondersteunding willen ontvangen van de organisatie zodat je meer persoonlijk aandacht krijgt op dit 

gebied? 

 

Beweging: 

 

 
Grafiek 8 . Beweging 

      

De resultaten laten zien dat 24 werknemers (63,2%) graag ondersteuning willen ontvangen doordat de organisatie 

fitness- of zwemabonnementen aanbiedt. Ook geven 22 werknemers (57,9%) aan graag samen sportevenementen 

bij te wonen. Niemand geeft aan geen ondersteuning te willen ontvangen op het gebied van beweging.  

 

 

Voeding: 

 
Grafiek 9. Voeding  
     

Op het gebied van voeding geven 20 werknemers (52,6%) aan dat het stimuleren van het eten van fruit de beste 

optie is. 17 werknemers (44,7%) geven aan dat thema lunches zou helpen bij het meer actief letten op gezonde 

voeding en 16 werknemers (42,1%) geven aan dat ongezonde voeding volledig uit de lunch mag verdwijnen.  
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Water drinken: 

 
Grafiek 10. Water drinken 

Het merendeel van de werknemers geeft aan geen ondersteuning te willen ontvangen op het gebied van water 

drinken, 18 werknemers (47,4%). De rest van de opties scoren allemaal onder 25%, wat betekend dat niemand zit 

te wachten op deze eventuele veranderingen.  

 

Binnen klimaat: 

 

  
Grafiek 11. Binnen klimaat 

 

Op het gebied van het klimaat op het kantoor geven 27 werknemers (71,1%) aan het liefst ondersteunt te worden 

door te zorgen voor een adequate lucht toevoer en circulatie. 24 werknemers (63,2%) geven aan dat een betere 

beheersing van temperatuur zou helpen met de beweging naar gezonder werken. Verder geven 20 werknemers 

(52,6%) nog aan dat een airco ook nog een effectieve maatregelen zou kunnen zijn.  

 

Rook- & Alcoholbeleid: 

 

  
Grafiek 12. Rook- & Alcoholbeleid 

 

Uit de enquête is overduidelijk naar voren gekomen dat het grootste gedeelte van de werknemers niet ondersteund 

wil worden met een rook- en alcoholbeleid. 21 werknemers (55,3%) geven aan liever geen hulp te ontvangen op 

dit gebied. Ook is duidelijk dat geen werknemers het in ieder geval eens zijn met het verbieden van alcohol op het 

werk (0%). 
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Sociaal: 

 
Grafiek 13. Sociaal 

 

Op sociaal gebied zijn er 2 opties die er bovenuit springen. 27 werknemers (71,1%) geven aan dat ze graag 

herhaaldelijk met collega’s activiteiten willen ondernemen en 26 werknemers (68,4%) geven aan het organiseren 

van events buiten de werktijden een goede manier is om socialer te zijn met collega’s. 

 

Planten: 

 

 
Grafiek 14. Planten 

 

Op het gebied van planten geven 30 werknemers (78,9%) aan dat meer planten op het kantoor positief zou worden 

ontvangen. 15 werknemers (39,5%) geven aan dat het gebruik van CO2- en zuurstofmeters ook een aspect is wat 

voordeel kan opleveren op het gebied van gezond werken. 

 

Faciliteiten: 

 
Grafiek 15. Faciliteiten 

 

Qua faciliteiten geven 28 werknemers (73,7%) aan dat actief en verstelbaar meubilair meehelpt om gezonder te 

werken. Dit heeft ook verbanden met de 2e keuze van de medewerkers, 21 personen (55,3%) geven aan dat een 

ergonomische kantoorinrichting ook positieve gevolgen met zich meebrengt.  

 

 

 

 

 



Afstudeeronderzoek HAN Bob Geenen

  

40 
 

 

Akoestiek & Licht: 

 

 
Grafiek 16. Akoestiek & Licht 

 

Op het gebied van akoestiek en belichting geven 17 werknemers (44,7%) aan dat betere isolatie effect kan hebben 

om gezonder te werken. 13 werknemers geven aan dat verstelbaar dimlicht ook positieve uitkomsten kan bieden 

en een relatief hoog aantal werknemers, 10 personen (26,3%) geven aan liever geen ondersteuning te ontvangen 

op dit gebied.  
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5.7 Deelvraag 6:  Hoe kan Habital worden uitgebreid zodat het gezond werken van 

werknemers ondersteund? 

 

De uitleg van de functie van de Habital app is te vinden in paragraaf 1.3.1. 

Op welke manier kan Habital worden uitgebreid zodat het werknemers ondersteund om actiever bezig te zijn met 

gezond werken? 

 

Doordat het gaat over een appomgeving zijn de mogelijkheden erg uitgebreid, maar er is besloten om de focus te 

leggen op de punten waar de werknemers de meeste waarde aan hechten en behoefte aan hebben, en deze te 

implementeren in Habital zodat de werknemers ondersteuning ontvangen op de punten waar ze zelf het meeste 

voordeel uit halen. Dit zijn de punten die in de voorgaande resultaten de hoogste scoren hebben opgeleverd.  

 

Er is gekozen om dit vraagstuk op te lossen door een concept te ontwikkelen; 

Habital Health©, de nieuwe tool van Measuremen. Het is geïntegreerd in de Habital app, die naast het meten van 

bezettingen en werknemerstevredenheid over de werkplek nu ook actief 

medewerkers kan coachen om gezonder te werken. Via een schuifbutton 

in de Habital app kan er een switch plaatsvinden naar Habital Health©. 

 

Habital Health werk met hetzelfde principe als Habital, alleen is er nu 

ruimte gecreëerd voor een additionele vragenlijst die zich focust op 

gezond werken. De vragen staan niet vast en zijn per klant aanpasbaar. 

Voor elk van de 9 in dit onderzoek benoemde aspecten van gezond 

werken is er de mogelijkheid om vragen in te vullen, denk bijvoorbeeld 

aan; 

o Hoe is het met de ergonomie van je huidige werkplek?  

o Is de temperatuur aangenaam?      Afbeelding 5.    Habital Health 

o Of men te veel of te weinig lichtinval ervaart? 

o Wanneer heb je voor het laatst water gedronken? 

 

De werknemer kan zelf instellen op welk aspect hij wel of geen ondersteuning wil ontvangen, zodat ze niet 

oneindig vragen in moeten vullen, het is afgestemd op de persoonlijke voorkeur van de individu. Hierdoor zal 

Habital alleen informatie verzamelen over de gebieden die ze zelf aanvinken. 

Door het stellen van deze vragen denken werknemers meer actief na over hun dagelijkse gezonde bezigheden, 

omdat ze herinneringen ontvangen door de app.  

 

Als Habital Health merkt dat je de hele dag op dezelfde plek zit, dan geeft hij je een melding dat je eens van plek 

moet wisselen of moet gaan bewegen. De app kan worden geconnect aan de sensors die aanwezig zijn op het 

kantoor, op deze manier kan de app bewegingspatronen waarnemen. Verder kan Habital Health geconnect worden 

aan meerdere sensoren op de werkplek: 

o Het meten van luchtvochtigheid binnen het kantoor 

o Zuurstof- en CO2 meters 

o Temperatuur 

o Bezetting van werkplekken en overlegruimtes 

o Connecten met een slimme klimaatbeheersing 

 

De werknemers krijgen deze resultaten in real life time te zien op hun smartphone, en ze kunnen bijvoorbeeld zien 

dat er geen overlegruimtes vrij zijn of kunnen ze beslissen dat ze liever een dag thuis werken vanwege een te hoge 

of lage temperatuur op het kantoor.  

 

Verder is er ruimte om op elk van de 9 in dit onderzoek benoemde elementen zowel positieve als negatieve 

opmerkingen te verzenden via de app. De app gebruikt de feedback die de gebruikers leveren om te ondersteunen 

in gezond werken. Als er bepaalde zaken niet in orde zijn, dan springen deze in de bijbehorende spreadsheet naar 

boven, en kan het management optreden om dit op te lossen.  
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Hoofdstuk 6  Advies & Implementatie 

Om ervoor te zorgen dat de werknemers van Measuremen een groter bewustzijn creëren op het gebied van gezond 

werken en hierin gemotiveerd raken, zijn er een aantal adviezen opgesteld. De adviezen vloeien voort uit de 

persoonlijke wensen van de werknemers, onttrokken uit de 2 enquêtes en de interviews, ondersteund met 

bevindingen uit de aangrenzende literatuur. Er is alleen een advies opgesteld als meer dan 50% van de werknemers 

denken dat het gezond werken zou bevorderen en dat ze daadwerkelijk hierin ondersteunding willen ontvangen. 

  

 Advies 1: 

o Het aanbieden van gezonde kantoorfaciliteiten. Uit de 1e enquête is deze voor de werknemers van 

Measuremen als meest gewilde verbetering naar voren gekomen. Uit de 2e enquête is duidelijk gewordend 

dat actief en verstelbaar meubilair het beste mee zou helpen naar de beweging naar gezond werken. Op 

de 2e plaats staat een ergonomisch indeling van het kantoor. Het advies is dus om het kantoor te 

herinrichten met het oog op ergonomie. Denk aan ergonomische bureaustoelen of zit-sta bureaus.   

 

Advies 2: 

o Verbetering van het kantoorklimaat. Dit aspect is als runner-up uit de 1e enquête gerold. Uit de 2e enquête 

is gebleken dat de werknemers hier het liefst ondersteuning in ontvangen door adequate lucht (en dus 

zuurstof) toevoer en -circulatie en een betere controle van temperatuur binnen het kantoor. Advies is om 

een minimale luchtverversing van 30 m3/uur per persoon te hanteren bij licht fysieke inspannende 

werkzaamheden. Maatregelen voor deze luchtverversing zijn het plaatsen van een efficiënt 

ventilatiesysteem, printers in een aparte ruimte te plaatsen en de werkplek zo schoon mogelijk te houden. 

 

 Advies 3: 

o Het aanbieden van mogelijkheden om meer te bewegen/sporten op het werk, of ondersteuning te bieden 

voor bewegen buiten het werk. In de huidige kantoorindeling is er weinig tot geen ruimte om te bewegen 

of sporten op het werk. Door hier een ruimte voor te creëren, hebben de werknemers de mogelijkheid om 

zich even af te zonderen en via beweging hun hoofd even leeg te maken. Het aanbieden van fitness- of 

zwemabonnementen en het organiseren van gezamenlijke sportevents zijn bij de resultaten naar voren 

gekomen als beste opties in de ogen van de werknemers om buiten het kantoor genoeg beweging te 

krijgen.  

 

Advies 4: 

o Gezond eten vanzelfsprekend maken. De werknemers geven aan dat het stimuleren van het eten van fruit, 

thema lunches of het verwijderen van ongezonde items uit de lunch, een positief aandeel zou hebben in 

het naleven van een gezonde werkstijl.  

 

Advies 5: 

o Creëer een mogelijkheid om te ontspannen op het werk. Ontspanning zorgt ervoor dat een werknemer 

zich mentaal weer op kan laden om vervolgens zich te focussen op de werkzaamheden.  

 

Advies 6: 

o Uit de resultaten is naar voren gekomen dat de werknemers in de huidige situatie zelf het meeste bezig 

zijn met gezonde voeding en meedoen in sociale activiteiten, dus het advies is om eerst ondersteuning te 

bieden in de aspecten van gezond werken waarvan de werknemers aan hebben gegeven dat ze er graag 

meer ondersteuningsmogelijkheden voor willen hebben; beweging en ontspanning op het werk.  

 

Advies 7 

o Breidt Habital uit naar Habital Health. Op deze manier stel je de werknemers in staat om elke dag 

feedback te geven en krijgen over het huidige niveau van gezond werken en worden alle klachten en 

opmerkingen makkelijk gebundeld zodat het management een duidelijk overzicht houdt en in kan grijpen 

op de gebieden waar dat nodig is geacht.  
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Juridisch 

Op juridisch gebied is het belangrijk dat alle veranderingen binnen het kantoor binnen de Arboregelingen 

vallen. De aanpassingen moeten voldoen aan deze regeling zodat de werknemers in staat blijven om veilig en 

gezond het werk uit te voeren. Dit is meteen het meest belangrijke juridische aspect, voor dit onderzoek is er 

geen contact nodig geweest met andere organisaties dus er is weinig tot geen aandacht besteed aan de 

Europese Commissie en bijbehorende regelementen.  

 

Financieel 

Over het financiële plaatje bestaat nog enigszins onduidelijkheid, dit hangt af van welke maatregelen er 

daadwerkelijk geïmplementeerd worden binnen de organisatie. Alleen het advies via welke wegen de 

werknemers te ondersteunen brengt geen kosten met zich mee. Het aanpassen van het kantoor op het gebied 

van ergonomie zal bijvoorbeeld een groter kostenplaatje hebben dan meer groen op het kantoor. De 

ontwikkeling van Habital Health zal tijd kosten voor de IT-afdeling en de developers. De exacte bedragen zijn 

niet bekend op dit moment.  

 

MVO             (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) 

Onder MVO valt in welke mate de organisatie verantwoording pakt voor maatschappelijke- en 

milieuproblemen, zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden en vergrijzing. Voor dit 

onderzoek is voornamelijk de arbeidsomstandigheden van belang, de medewerkers moeten de kans hebben om 

in een veilige omgeving te werken. Doordat Measuremen alleen maar diensten aanbiedt, is de carbon footprint 

van de organisatie laag en levert het weinig nadelige gevolgen op voor het milieu.  

 

 

Implementatieplan 

Het implementatieplan is uitgevoerd volgens de PDCA-cyclus van Deming. 

 

Advies 1: 

Plan- Het doel is om de kantooromgeving gezonder en gebruiksvriendelijk te maken voor de werknemers. 

Do- Het toepassen van ondersteuningsmogelijkheden die uit de enquête zijn gekomen als meest stimulerend voor 

de werknemer. 

Check- Kijk welke manieren binnen het budget vallen en ook daadwerkelijk als toepassing geschikt zijn voor de 

kantooromgeving. 

Act- Het in praktijk implementeren van de mogelijkheden die leiden tot een meer ergonomische werkomgeving 

 

Advies 2: 

Plan- Het doel is om het kantoor klimaat geschikter te maken voor de werknemers zodat ze de hele dag zonder 

belemmeringen de werkzaamheden uit kunnen voeren. 

Do- Het aanpassen van het kantoorklimaat naar de aangegeven wensen van de werknemers. 

Check- Test hoe de aanpassingen verlopen, ook door dit te meten.  

Act- Evalueren van de toepassingen, kijken wat de uitkomsten zijn van de metingen en wat er vervolgens moet 

veranderen. 

 

Advies 3: 

Plan- Beleidsdoelstellingen hanteren die ervoor zorgen dat de werknemers gezonder werken. 

Do- De feitelijke uitvoering van de ondersteuningsmogelijkheden die naar voren zijn gekomen uit de persoonlijke 

individuele wensen. 

Check-De gestelde doelen volgen en kijken of de veranderingen omarmt zijn. 

Act- Het actief blijven aansporen tot meer beweging en sporten door de werknemers. 

 

Advies 4: 

Plan- Verhogen van het bewustzijn over gezond eten. 

Do- De hoogst scorende ondersteuningsmogelijkheden in de praktijk brengen. 

Check- Kijken of de gezonde voeding effecten heeft op het uitvoeren van de werkzaamheden.  

Act- Blijf actief bezig met het aanbieden van variaties in gezonde voeding 
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Advies 5: 

Plan- Maatstaven bepalen voor wat ontspanning inhoudt in de optiek van de werknemers. 

Do- Creëer mogelijkheden binnen het kantoor voor te relaxen en kijk wat de kritische succesfactoren zijn voor het 

slagen hiervan. 

Check- Nagaan in hoeverre de ontspanning bijdraagt aan de motivatie en vergelijk het met voorgaande jaren, 

voordat de mogelijkheid tot ontspanning is gecreëerd.  

Act- Actief blijven sturen naar verbeteringen, maar ook kijken dat werknemers niet te veel ontspannen en achter 

raken met de werkzaamheden. 

 

Advies 6: 

Plan- Stel doelen voor de werknemers en zorg dat ze maatwerk in ondersteuning ontvangen. 

Do- Persoonlijke begeleiding bieden, rekening houdende met de individuele wensen. 

Check- Bewaak de voortgang van de werknemers en kijk wie stappen maakt en wie minder. 

Act- Evalueren hoe de veranderingen zijn ontvangen en welke wegen samen te bewandelen in de toekomst.  

 

Advies 7: 

Plan- Habital uitbreiden zodat het werknemers persoonlijk kan ondersteunen en feedback kan ontvangen voor het 

verbeteren van gezond werken. 

Do- Habital Health ontwikkelen en in de praktijk uitbrengen. Laat een test lopen op het kantoor om te kijken hoe 

de ontvangst is door de werknemers.  

Check- Meet de resultaten, leg ze langs de gestelde doelen, bewaak de voortgang en vraag feedback van de 

werknemers.  

Act- Het door blijven ontwikkelen van Habital richting de persoonlijke wensen van de werknemers en kijken of 

het geschikt is om voor andere organisaties te gebruiken. 
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Hoofdstuk 7  Conclusie 

Aan de hand van alle bovenstaande resultaten zijn er een aantal conclusies naar voren gekomen. Gezond werken 

is een begrip dat lastig in een hokje te plaatsen is. Ieder individu heeft gezamenlijke maar ook aparte opvattingen 

over gezond werken, dat maakt het lastig om er een vast kader omheen te bouwen.  

 

Per elk van de 9 aspecten van gezond werken zijn er 1 of meerdere manieren naar voren gekomen die door de 

werknemers het vaakst zijn geantwoord en dus het grootste effect zal hebben op de sturing naar gezond gedrag. 

De verwachting dat de werknemers al in bepaalde mate bezig zijn met gezond werken is bevestigd. Het huidige 

personeel van Measuremen is bekend met het begrip gezond werken, het is een jong en dynamisch team met 

aandacht voor zowel de lichamelijke als mentale gesteldheid, zowel op de werkvloer als erbuiten.  

 

Zo geeft minimaal ¾ van de werknemers aan bekend te zijn met het concept van gezond werken en 41,5% van de 

41 werknemers geeft aan al actief bezig te zijn met gezond werken. De 3 meest geassocieerde categorieën van 

gezond werken door de ogen van de werknemers zijn de kantoorfaciliteiten, kantoorklimaat en gezonde voeding.  

De 3 gebieden waarop ze het liefst ondersteuning ontvangen zijn beweging op het werk, ontspanning op het werk 

en gezonde voeding. Op deze gebieden is het meeste voortgang te boeken als de werknemers stimulatie ontvangen 

binnen deze categorieën. 

 

Verder is er geconcludeerd dat meer dan 50% van de werknemers het onderwerp ‘’een gezonde werkplek en 

vitaliteit op de werkplek’’ een belangrijk persoonlijk onderwerp vinden en dat 92,7 % ook daadwerkelijk denken 

dat gezond werken aanzienlijk bijdraagt aan het behalen van de werkdoelen. Hieruit is af te leiden dat het 

implementeren van gezondheidsbevorderingen en ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van gezond werken 

actief bijdraagt aan het welzijn van de werknemers en hiermee ook de gezamenlijke doelstellingen helpt te behalen.  

 

40 van de 41 werknemers geven aan graag ondersteuning te ontvangen van de organisatie, dit concludeert dat 

daadwerkelijke veranderingen binnen de organisatie op het gebied van gezond werken, zeker een effect heeft op 

de werknemers omdat er geen weerstand is vanuit dit personeel.  

 

Het bovenstaande beantwoord de vraag wat is de beste manier een groter bewustzijn te creëren onder werknemers 

met betrekking tot gezond werken en hoe de werknemers te motiveren op dit gebied?” 

 

De conclusies op de onderzoeksvragen zijn als volgt; 

Gezond werken is een breed begrip met verschillende opvattingen vanuit elke werknemer maar met een basis die 

door de meeste wordt herkend. Het levert voor zowel de werknemers als de werkgevers vele voordelen op die 

allemaal meehelpen aan de gezondheid van de werknemers zowel als de organisatie. Er bestaan vele manieren om 

werknemers te ondersteunen en te prikkelen op het gebied van gezond werken en uit de onderzoeksresultaten is 

duidelijk geworden welke manieren de voorkeur krijgen van de werknemers van Measuremen. Ze bezitten al een 

aanzienlijk deel voorkennis op dit onderwerp en de bereidheid om te veranderen is absoluut aanwezig.  

Verder is de Habital app geschikt om veranderingen op het gebied van gezond werken te implementeren op het 

kantoor. De app kan feedback ontvangen en leveren wat ervoor zorgt dat er op dagelijkse basis nieuwe informatie 

binnenstroomt die gebruikt kan worden voor een stabiel personeelsbestand en een gezonde organisatie.  
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Hoofdstuk 8  Discussie 

Validiteit 

De validiteit van het onderzoek is gewaarborgd doordat het onderzoek een hoog waarheidsgehalte vertoond 

vanwege de eerlijkheid van de antwoorden van de werknemers. Ze hebben betrouwbare informatie geleverd wat 

maakt dat de resultaten valide zijn. Het onderzoek is uitgevoerd voor het huidige personeelsbestand. Op basis 

hiervan kan gesteld worden dat bij een herhaling van dit onderzoek, de resultaten hetzelfde zouden zijn en dat 

daarmee de resultaten van dit onderzoek valide zijn. 

 

Controleerbaarheid 

Doordat er een zodanig open werkwijze en verantwoording daarvan is gehanteerd, bevat het onderzoek een hoge 

mate van controleerbaarheid. De onderzoeker is open geweest naar de werknemers en informatie is gedeeld, daar 

waar ernaar gevraagd is. Verder zal de controleerbaarheid hoog zijn door het houden van interviews en een 

gestructeerde onderzoeksopzet. De stappen van het onderzoek zijn bijgehouden zodat alles op het einde is te 

controleren.  

 

Bruikbaarheid 

Dit onderzoek levert bruikbare resultaten op voor de organisatie doordat er wekelijks contact is geweest tussen de 

onderzoeker, begeleider en leidinggevende. Samen staan ze in voor de borging van de bruikbaarheid zodat de 

resultaten van het onderzoek intern toegepast kunnen worden. Kritieke punten in het raakvlak van gezond werken 

en menselijke motivatie zijn zorgvuldig uitgewerkt wat ervoor zorgt dat dit onderzoek een hoge bruikbaarheid 

vertoont.  

 

Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van dit onderzoek komt voort uit een aantal zaken. De meetprocedure zal door 

nauwkeurigheid en precisie betrouwbaar zijn. Een duidelijk theoretische afbakening met betrekking tot gezond 

werken en menselijke motivatie beperkt het aantal variaties binnen de resultaten. Het aantal fouten zal beperkt zijn  

tot een minimum en door het gebruik van een veelvuldigheid aan bronnen is het onderzoek betrouwbaar. Verder 

zorgt de onderzoeker voor een hoge betrouwbaarheid door nauwkeurige vragen te stellen, goede communicatie 

toe te passen en het onderzoek goed af te sluiten. 

 

Haalbaarheid 

Dit onderzoek bij Measuremen is haalbaar, de benodigde gegevens zijn aanwezig en door het onderzoek zijn de 

connecties duidelijk tussen gezond werken en de motivatie van medewerkers. Het onderzoek vertoont een hoge 

mate van haalbaarheid doordat de doelgroep en het concept duidelijk zijn en er verdieping plaatsvindt binnen het 

onderzoek. Ook wordt constant de voortgang besproken tussen de betrokken partijen en zorgt tussentijdse 

afstemming ervoor dat iedereen op een lijn zit en het onderzoek haalbaar is. Verder is het uit te voeren onderzoek 

uitgevoerd binnen het afgesproken tijdsbestek van 1 februari tot 11 juni. 

 

Het op een lijn zitten van de betrokkenen heeft extra tijd gekost voor het uitvoeren van het onderzoek. In de 

oriënterende fase van het onderzoek is er besloten om de hoofdvraag te veranderen. Er is besloten minder focus te 

leggen op welke manier Habital invulling kan geven aan gezond werken, en eerst te kijken wat gezond werken 

precies inhoudt en via welke wegen de ondersteuning van de werknemers idealiter gaat verlopen. Vervolgens is 

ook nog in een later stadium besloten om alle aspecten van gezond werken uit te werken, iets wat nog veel tijd 

heeft gekost. Deze switches hebben ervoor gezorgd dat bepaalde stukken tekst net iets minder diepgang vertonen 

dan oorspronkelijk de bedoeling was.  

 

Er zijn door dit onderzoek nieuwe inzichten ontstaan over het begrip gezond werken en hoe de werknemers van 

Measuremen hier tegenaan kijken. Er is duidelijk geworden op welke manier en via welke wegen ze het liefst 

ondersteuning ontvangen op alle verschillende aspecten die gezond werken met zich mee brengt. De lezer moet er 

wel rekening mee houden dat dit onderzoek is gebaseerd op de wensen van de huidige werknemers bij Measuremen 

en, naast de literatuur over gezond werken, kan dit onderzoek in de huidige samenstelling geen uitkomst bieden 

voor soortgelijke problemen bij vergelijkbare organisaties. Dit is tevens een beperking van het onderzoek. Het is 

puur gericht op de huidige werknemers dus bij een grote verschuiving van het personeelsbestand, gaat de validiteit 

van dit onderzoek omlaag.  
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De verwachtingen van dit onderzoek zijn grotendeels uitgekomen. Verwachtingen waren dat de werknemers van 

Measuremen al redelijke kennis hebben van gezond werken en dat ze er al relatief veel mee bezig zijn.  Ook heeft 

bijna iedereen aangegeven graag ondersteuning te ontvangen op dit gebied, mede omdat het bijdraagt aan het 

behalen van de doelstellingen op het werk.  

 

Suggesties vervolgonderzoek 

 

Suggestie 1 

Een meer uitgebreide uitwerking van het effect van de 9 benoemde aspecten van gezond werken op het menselijk 

lichaam, zowel fysiek als mentaal. In dit onderzoek is er een meer globale aanpak gekozen voor deze aspecten, 

voor een vervolgonderzoek is er de mogelijkheid om hier dieper op in te duiken, zodat alle facetten breed 

behandeld worden.  

 

Suggestie 2 

Een vervolgstap is om de ondersteuningsmogelijkheden die naar voren zijn gekomen in het onderzoek in de 

praktijk te testen. Dus de bevindingen uit de resultaten geleverd door de werknemers, op het kantoor 

implementeren en vervolgens zorgvuldig bij te houden welke van de manieren de meeste positieve gevolgen 

oplevert.  

 

Ethische aspecten 

De ethiek mag niet genegeerd zijn in dit onderzoek. Iedereen heeft normen en waarden en mensen moeten dit 

respecteren. Wil iemand geen ondersteuning ontvangen, dan mag er geen pressie op deze werknemers ontstaan 

vanuit het management. Dit koppelt zich weer aan het feit dat iedereen andere opvattingen heeft over gezond 

werken en ook op zijn eigen manier hieraan invulling wil geven.  

 

Beperkingen van het onderzoek 

Er is een verschil van een 3 aantal werknemers binnen de 2 enquêtes. Dit is te verantwoorden door het vertrek van 

2 collega’s in deze periode, samen met het feit dat er altijd wel meerdere werknemers van Measuremen druk zijn 

in het buitenland en geen tijd vrij hadden voor het invullen van de 2e enquête.  

 

Bij de antwoorden of mensen ondersteuning willen ontvangen op het rook- & alcoholbeleid is het de vraag wie 

wel en niet rookt. Iedereen heeft de vraag ingevuld en de resultaten geven aan dat ze geen ondersteuning willen 

ontvangen maar het is niet duidelijk of je met een roker of niet-roker te maken hebt. Hetzelfde geld voor het aspect 

water drinken, er zijn mensen die al genoeg water drinken en dus geen ondersteuning hoeven, en mensen die niet 

veel water drinken maar het niet nodig vinden om ondersteuning te ontvangen.  

 

Er is besloten af te zien om het verslag uit te voeren in Rutan, het officiële fond van Measuremen. Dit lettertype is 

breed en neemt veel ruimte in beslag, dit zou ervoor zorgen dat het maximumaantal pagina’s zou zijn overschreden. 

Er is veel gebruik gemaakt van grafieken maar de platte tekst is binnen de normen van de beoordeling.  
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H9  Evaluatie 

In mijn 5 maanden hier bij Measuremen heb ik veel dingen ondernomen en geleerd en hieronder vindt u de 

evaluatie op dit traject. 

 

In het begin van het afstudeertraject had ik moeite om alles in een duidelijke vorm te gieten. Het was mijn eerste 

grote onderzoek dus het was even aftasten wat de beste manier was om dit aan te pakken. Door de verschuiving 

van de onderzoeksvraag ben ik in het begin wat tijd verloren, tijd waarvan ik merkte dat ik het op het laatst nog 

goed kon gebruiken.  

 

Het doel van dit traject was om uit te zoeken wat de werknemers van Measuremen al wisten van gezond werken 

en via welke manieren ze hier ondersteuning in willen ontvangen. Ik denk dat de resultaten geslaagd zijn, er is 

duidelijk beeld gevormd waar ze de meeste behoefte aan hebben zowel als groep zijnde, als individueel. De 

informatie is verzameld, nu alleen nog het gewenste effect in de praktijk testen. Dit kan in een vervolgonderzoek 

makkelijk resultaten opleveren, de basis is aanwezig hiervoor.  

 

Ik denk dat er nog verbeterpunten zijn in het kiezen van de aanpak, door gebrek aan structuur in de oriënterende 

fase ben ik op het laatst enigszins tijd tekortgekomen om naar mijn gevoel voldoende diepgang in bepaalde stukken 

te vertonen. De onderzoeksfase is goed verlopen, de aanpak was duidelijk, een beeld vormen wat allemaal valt 

onder gezond werken en vervolgens de informatie halen uit de werknemers op welke gebieden de stimulans tot 

gezond werken het meest welkom is.  

 

De waarde van het eindproduct is in lijn met de verwachtingen die ik voor het onderzoek had opgesteld. Habital 

is geschikt om gezond werken te ondersteunen, en aanpassingen binnen de app zorgen ervoor dat de individuele 

wensen van de werknemers geen probleem vormen om resultaten te boeken.  

 

Ik heb geleerd hoe een organisatie in de praktijk werkt, voor mij was dit de 2e keer, na de halfjarige stage in leerjaar 

3 van de opleiding. Ik heb gemerkt dat per organisatie de normen, waarden en handelswijze verschillen maar ik 

heb mij hier goed op aangepast. Ik ben open ontvangen door het management en de werknemers, wat maakt dat ik 

veel plezier heb gehad in het houden van de interviews en het gehele onderzoek.  

 

De samenwerking tussen mijzelf, de opdrachtgever en de begeleiders is succesvol verlopen. Wekelijks had ik een 

gesprek met Justin Timmer, en elke keer als ik in Nijmegen was, bezocht ik Marco van Belle om de voortgang te 

bespreken. Tussentijds heb ik ook frequent mailcontact onderhouden zodat de betrokken partijen op de hoogte 

waren van de voortgang en de richting van het afstudeertraject. Wel denk ik dat ik af en toe meer sturing had 

mogen vragen, ik ben iemand die het niet erg vindt om onafhankelijk te werken maar voor het eindresultaat is 

meer overleg vaak wel beter voor de uiteindelijke resultaten.  

 

Voor de toekomst denk ik dat ik veel geleerd heb in mijn 5 maanden hier bij Measuremen die mij gaan helpen om 

succesvol te zijn in mijn carrière. Het was een educatief traject met veel persoonlijke leermomenten die mij 

ondersteunen om later succesvol te zijn. Mijn dank is dus ook groot aan iedereen die bij Measuremen werkt en mij 

geholpen heeft om dit onderzoek uit te voeren.  
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Bijlagen 

 

Bijlage 1 Organisatie analyse 7S-model 

Strategie 

Strategie gaat om anders zijn dan de rest, men moet welwillend kiezen voor een andere set activiteiten om een 

unieke mix van waarde te leveren. De operationele effectiviteit van de meeste organisaties zijn makkelijk te 

imiteren, daarom draait een sterke strategie om een unieke en waardevolle positie in het systeem van activiteiten 

(Porter, 1998). 

 

De strategie van Measuremen is duidelijk; Marktleider zijn op het gebied van kantoor metingen door het leveren 

van accuraat werk, gecombineerd met een grote drive en kennis van het vakgebied. Dit doen ze door actief de 

markt te bespelen en een hoge kwaliteit van geleverde services te leveren zodat bestaande klanten vaak terugkeren 

voor een volgende meting.  

 

Measuremen heeft zijn strategie zo ontworpen dat de klant kansen kan ontdekken voor o.a. het herinrichten van 

ruimtes, het schrappen van overbodige workstations, onderbezetting tegen te gaan en indelingen zo aan te passen 

dat het functionaliteit stimuleert, om zo te bezuinigen op huisvestingskosten. 

Het draait om het strategisch implementeren van veranderingen op basis van cijfers en feiten. De inzichten van 

Measuremen helpen de klant om organisch te groeien zonder de ervaring van werknemers te belemmeren. Het 

draait om stimuleren van samenwerking, productiviteit en tevredenheid voor het hele bedrijf (Measuremen, 2019). 

 

De services die Measuremen aanbiedt zijn Workplace Asset Inventory (WAI), Workplace Occupancy Study 

(WOS), Workplace Activity, Sensor Connected Workplace en de Measuremen Portal (Measuremen, 2019) .Elke 

service is ontworpen om managers inzichten te verschaffen over de werkplaats. De missie van Measuremen luidt; 

‘Het verbeteren van de werk omgeving wereldwijd’. Dit wordt verwezenlijkt door het gebruik van bezetting 

studies, sensortechnologie, research en apps voor menselijk gedrag. Deze instrumenten dragen bij aan het creëren 

van inzichten voor een optimale indeling van kantoorruimtes wereldwijd.  

 

 

 

Organisatiecultuur: 

De organisatiecultuur is een verzameling van de normen, waarden en gedragsuitingen die de gehele organisatie 

aan elkaar verbindt en die de organisatie in grote lijnen bij elkaar laat aansluiten. Er is onderscheidt gemaakt tussen 

4 soorten organisatieculturen: Een machtscultuur, een rollencultuur, een taakcultuur en een personencultuur 

(Handy, 2018). 

De organisatiecultuur gedraagt zich als een koppeling tussen alle andere factoren. Het bindt de organisatie bij 

elkaar, vooral bij Measuremen, waar een open cultuur is gegroeid. Een open cultuur die zorgt voor makkelijk 

aanspreken van collega’s, wat zorgt voor goede feedback en dat er geen spanningen ontstaan. De bedrijfsvisie is 

duidelijk en een teamgevoel heerst. Er bestaan gemeenschappelijke doelstellingen en waarden en er hangt een 

‘wij’-gevoel. 

 

De conclusie hier is dat bij Measuremen een personencultuur heerst (Handy, 2018). 

Werknemers krijgen de kans zich te ontwikkelen en werknemers beschouwen elkaar als een grote familie. Om 

maar een voorbeeld te noemen, iedereen die het kantoor betreedt of verlaat, gaat het hele kantoor rond om iedereen 

een high five te geven. Een teken dat de cultuur zich op een positieve manier heeft ontwikkeld. In het verleden 

heeft deze cultuur zich zo ontwikkeld en nu is het de basis voor het bouwen naar een gezonde toekomst.  
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Systemen: 

Systemen zorgen ervoor dat de werkzaamheden zich efficiënt en effectief afspelen.  

De meest gebruikte systemen bij Measuremen zijn:  

 

Google-programma’s: 

Gmail – Systeem voor het verzenden en ontvangen van e-mails. Iedere werknemer heeft een eigen Measuremen 

e-mailadres. 

 

Google Drive - Voor het sharen van bestanden binnen de organisatie. De Drive zorgt voor makkelijke toegang tot 

mappen waar informatie is opgeslagen voor alle projecten.  

 

Meet – Dit is een tool voor het houden van beeldgesprekken zoals een videoconference. Het stelt de werknemers 

in staat om op een gemakkelijke manier online bijeenkomsten te houden of privégesprekken te voeren.  

 

Andere systemen: 

Capsule/HubSpot– Het CRM-systeem waar Measuremen gebruik van maakt. CRM staat voor Customer 

Relationship Management. De software is zo ontworpen om klantenbestanden centraal op te slaan en te gebruiken. 

De kracht van dit systeem ligt in het inzichtelijk maken van analytische processen, de kennis van uw 

klantenbestand en up-to-date data over de klant, wat zorgt voor een beter resultaat (CRM, 2017).   

> Begin Maart Capsule verandert naar HubSpot. 

Waarom de switch naar HubSpot? HubSpot levert een geïntrigeerd platvorm voor Marketing en Sales om 

nauwkeuriger het klantbestand te beheren en leads te genereren zonder veel extra moeite van de Sales experts.  

 

JAN - Het HR-systeem van Measuremen. HR staat voor Human Resource. Het is een geautomatiseerd systeem 

waarmee de organisatie op een eenvoudige wijze personeelsgegevens kan beheersen. 

 

Declaree – Systeem om declaraties te plaatsen. Mocht een werknemer bijvoorbeeld reizen voor het werk of kosten 

maken voor een lunchmeeting, dan kan de werknemer hier een declaratie indienen om zich op deze manier vrij te 

maken van de gemaakte kosten. Measuremen vergoedt dan deze kosten. 

 

WhatsApp – Wereldwijd bekende app die veelvuldig gebruikt wordt ter communicatie tussen de werknemers 

onderling.  

 

Habital – Een app systeem dat werkpatronen kan monitoren van werknemers. Habital verzameld al deze data en 

slaat dit op.  

 

(Measuremen, 2019) 

 

Structuur: 

Structuur beschrijft de werking en vorm van een organisatie en is opgebouwd uit 3 substructuren: een functie-, 

personele-, en organieke structuur (M.A., 2017). 

De structuur van de gehele organisatie is zichtbaar in het Measuremen organogram in Bijlage 2.  

Ruim gezien bestaat de functiestructuur uit de CEO & CFO met daaronder 3 afdelingen: 

Operations, Sales en Marketing. Deze afdelingen werken nauw samen om de processen vakkundig te beheersen.  

Operations houdt zich bezig met het beheersen van de dagelijkse gang van zaken binnen Measuremen. Ze zorgen 

voor de juiste inzet en taakverdeling van het personeel en hebben een uitvoerende rol. 

Sales houdt zich vanzelfsprekend bezig met de verkoopaspecten van de organisatie en Marketing zorgt ervoor dat 

de wereld zich bewust is dat Measuremen bestaat en welke diensten ze aanbieden.  

 

De personele structuur beschrijft de vorm van de organisatie-eenheden. Deze staan bij Measuremen als een soort 

hark structuur langs elkaar. De organisatie-eenheden werken met elkaar samen en er bevinden zich geen 

spanningen tussen bepaalde afdelingen, mede door de inspanningen van de projectleiders. 

De organieke structuur beschrijft de werking en vorm van Measuremen. Het betreft alleen de harde formele regels. 

Door de open cultuur bij Measuremen heersen er meer ongeschreven regels dan geschreven regels. Als er 

problemen zijn, dan biedt een verbaal gesprek hier de oplossing, zonder dat de werking van de organisatie hierdoor 

schade oploopt.  
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Stijl 

De managementstijl is informeel en hecht. Er zijn weinig managementlagen zichtbaar binnen de organisatie. Men 

kan de CEO altijd aanspreken en inbreng wordt gewaardeerd. Sterk leiderschap in combinatie met een huiselijke 

sfeer, maakt dat Measuremen zowel intern als extern een solide handelswijze hanteert.  

De manier van handelen en gedrag vanuit de top stimuleert de werknemers tot het doen van hun werkzaamheden. 

Dit gebeurt op een coachende manier en niet op een dwingende manier.  

De werknemers worden niet met woorden aan het werk gezet, maar bewegen uit eigen wil. Dit is te danken aan de 

stijl die het management hanteert.  

 

 

Sleutelvaardigheden 

Measuremen onderscheid zich van de concurrentie door accuratie en snelheid. Measuremen voert de metingen uit 

met precisie wat ervoor zorgt dat 80% van de klanten terugkomt voor een of meerdere metingen. Ook zijn ze in 

staat om binnen 2 weken overal ter wereld ter plekke te zijn om te beginnen met meten. Dit is sneller dan ieder 

ander vergelijkbaar bedrijf binnen deze markt. Deze hoge mate van snelheid wordt behaald door een strakke 

planning en uitstekende kennis van logistieke processen.  

 

Ze hebben ook een grote dorst om uit te breiden, iets wat hun ook onderscheidt. Het management is in staat om 

zich internationaal op de kaart te zetten. Het bewijs hiervan is dat ze actief zijn binnen 30 landen wereldwijd, meer 

dan 30.000.000 registraties hebben en tot dit moment al meer dan 500.000 werkplekken hebben verbeterd 

(Measuremen, 2019).  

 

De visie van Measuremen hangt samen met de kernwaarden van de organisatie. Measuremen wil werknemers over 

de hele wereld kwalitatieve en gezonde werkomstandigheden bieden, zo ook hun eigen werknemers. De 

kernwaarden binnen het bedrijf luiden als volgt: 

 

 

✓ Open > We praten over onze fouten, er wordt goed gecommuniceerd en we zijn eerlijk.  

✓ Growth > We maken winnen de standaard en we vragen voor feedback.  

✓ Proud > We zijn loyaal naar ons merk en zijn trots op alles wat we hier doen.  

✓ Numbers tell the tale > We staan achter onze beslissingen en inzichten met feiten en cijfers. 

✓ Healthy > We doen aan sport, eten gezond, en financieel stabiel. 

✓ Fun > We maken plezier, we lachen, en vieren onze team inspanningen.  

 

De kernwaarden staan voor de relatie tussen de werknemers en het bedrijf en zijn merkbaar binnen Measuremen. 

Alle kernwaarden zijn waarneembaar en helpen mee om de organisatie te laten groeien als geheel.  

  

Staff 

Het personeelsbestand bij Measuremen bestaat uit 47 personen. Het is een gezonde mix van ervaren mensen en 

jonge mensen. De ervaren werknemers hebben goed inzicht in de processen en hebben een duidelijke denkwijze 

ontwikkeld. De jonge werknemers zorgen voor innovatief vermogen en beschikken over een grote inzet. Deze 

combinatie zorgt ervoor dat het personeelsbestand van Measuremen divers is, en in staat is om alles op te lossen 

wat op hun af komt.  

 

Het HR-bestand van Measuremen is zorgvuldig opgebouwd en op elkaar afgestemd. Mensen die in het 

Measuremen profiel passen krijgen een kans om via werk of stage zich hier te bewijzen.  

Verder is de verdeling man/vrouw ongeveer gelijk en ligt de personeelstevredenheid hoog.   
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Bijlage 2 Organogram Measuremen 
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Bijlage 3  Resultaten enquête 1 

 

Eerst vindt u de grafieken, gevolgd door alle antwoorden die door de werknemers zijn gegeven op de open vragen.   

De resultaten van de 2e enquête staan niet in de bijlage, de reden hiervoor is dat alle grafieken van deze enquête te 

vinden zijn in het onderzoeksrapport. 
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Alle antwoorden op de open vragen van de enquête:  

 

Vraag: Other topics that cross my mind when I hear healthy working: 

• - 

• Work life balance 

• Mental health, prevention of burn outs, etc. 

• Digitalization  

• Physical and mental way of coping with your job 

• Mental wellbeing 

• Guidance in how to deal with stress 

• Mindfulness 

• Stress level 

• Providing the right space for different types of people 

• Better chairs and desks. I would like to have a Skippy ball to sit on at work 

• Stress levels 

• Lights, noise 

• Whether or not your job is good for your mental health (stress etc.) 

• Ergonomie (zit/sta mogelijkheden) 

• Biophilia 

• Breaks, standing desk 

• Sit and stand desks 

• No pressure 

• Goede verdeling tussen privé en werkbalans. 

• d  

• Company culture 

• A non-smoking environment and regular exercise 

• Encouragement of healthy working as well, by managers, etc. 

• Stress 

• A good air circulation in the office 

• Different types of workstations 

• NA (no answer) 

• For me it's mainly about leadership and the work/company culture. High levels of trust for everyone to 

feel appreciated, valuable and confident. So mainly focussed on mental health. 

• NO 

• Height adjustable desks 

• Safety, mental health, stress at work, bullying, sexual harassment. 

• Not much 

• Workplace facilities like desks, type of meeting rooms, standing desks 

• No 

• None 

• Good atmosphere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afstudeeronderzoek HAN Bob Geenen

  

62 
 

Vraag: In what other ways would you like to be stimulated by the organization to work healthier? 

• - 

• Time hours you are in the office, so working 9 to 5 may not be healthy for some-one how likes to work 

out in the morning 

• Personal coach on physical and mental health, sports and diet 

• By games 

• Mindset relievers 

• I would like to learn more about healthy working from my employer 

• / 

• Go outside to walk the office-dog 

• Office furniture and equipment 

• Taking part in sporting events as a team/company. For example a marathon 

• Healthy work-life balance 

• Not sure if this connect to the office facilities but lighting and noise regulation 

• Healthy food choices, and variety. Do fun activities with colleagues. 

• Verstelbare bureaus 

• Supported in the choices of where and how to work and given autonomy to do my job as it suits me and 

based on my results. 

• I was waiting for this question! I would like that some extra breaks are introduced, like a morning 10 min 

break and an afternoon break. I like the walks in the afternoon with colleagues. I would like that MM is 

connected with Bedrijfsfitness Nederland so that we get discounts on gym membership. Check that please 

:D 

• None 

• No pressure 

• Dat we meer naar buiten gaan 

• Dat er meer lucht circulatie is. In de zomer is het hier niet uit te houden 

• Attend sport events with colleagues 

• Work-life balance 

• Increase natural light and more oxygen in the office 

• None 

• Standing desks! Not the lunchtable, this is not hight adjustable and suitable for everyone. 

• X 

• Healthy activities (more walks during lunchtime or meeting) 

• Na 

• By adding or improving processes that contribute to a better mental health. So improving our HR part in 

which we are enabled to focus more on the levels of trust in our company and with that have more 

attention on someones mental health 

• Support on personal development 

• More silence at the office 

• Height adjustable desks 

• Help me become aware of unhealthy behavior in relation to work and workplace. Educate me! 

• Team Building activities 

• Posture - together bootcamps/ Measuremen goes Dam tot Dam loop 

• Instructions for a healthy set up for your desk and chair 

• Possibility to work outside, if the sun is out 
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Vraag: What are you already doing in your daily working life to work healthy? 

• Sport after work or before work, walk during lunch break, eat healthy, have conversations with my 

manager about work life balance 

• Trying to maintain a healthy work/life balance 

• Take care about relations and healthy food and promoted idees 

• Walking to work, exercise, eat healthy 

• Healthy food, walking meetings instead of meetings in a meeting room 

• Drink a lot of water, a walk around the block, use my headphones with noise cancelling when things get 

too loud at the office 

• Nothing special 

• Eat healthy 

• A variety of tasks to be able to work on something new 

• Go exercise to clear my head before or after a long day of work 

• Balance my activities 

• Sports and eating health 

• I try to eat varied, I work out at home 

• Gezond eten 

• Going to the gym after work (3 times a week), drinking a lot of water each day for the concentration, 

trying to sit in the best position for my body when i am working on the computer 

• Choosing where I work to ensure a good work/life balance 

• Take a walk in the afternoon; go to the gym often 

• Walk during my break 

• Take my breaks on time 

• Walking during the lunch 

• Frisse lucht halen, goede houding om te werken, af en toe even wat anders doen, zoals tafeltennissen of 

darten 

• Be active, healthy food, 

• Balance work - private life and exercise 

• Regular exercise 

• Working out and eating healthy 

• Eating healthy, exercising, trying to eliminate workplace stress 

• Try to have less stress and walk around more 

• Drink enough water, change from workplace during the day, have breaks (ping-pong etc), eat healthy, 

work together with different colleagues (not always the same group) 

• Eating healthy or have a walk outside 

• Communication with colleagues 

• Be as open as I can. Really listen to understand to what people are saying, or not saying. Try to set an 

example in the way a I manage my work, coach and support colleagues and in the way I chair my 

meetings. And completely different, I have bought a water bottle in order to drink less coffee and more 

water per day. (2,5 liters minimum) 

• Sit standing, regular walking breaks, Ping pong, eat healthy 

• Walking rondjes 

• Coming in earlier / 1-2x a week gym before work 

• Drink more water than coffee, eat fruit, take a walk, balance work and private life 

• Work while standing 

• Get some excercise during work: pingpong or walk around the block 

• Cycle to work 

• - 

• Nothing 

• Trying to exercise often, lunch walk 
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Vraag: How do you think that the management can ensure that employees remain consistently involved and 

actively participate in health interventions? 

• - 

• Open conversations, providing all the resources such as healthy food, healthy facilities 

• Being a motivational role model 

• Feel that your professional action have a good impact on you and the environment 

• Arrange trainings and courses 

• Offer it during the normal workday 

• To try out new things, to listen to their employees what they think is important 

• Encourage healthy food and work on the air in the Amsterdam office - less oxygen is less healthy 

• Make the healthy work environment a more important topic 

• Organize events 

• Pay for gym membership or sporting events as a team/company 

• Show them the personal effect and make them part of the road 

• Asking questions about it to see what needs people have 

• Don’t make unhealthy options available. Office close to workout facilities. 

• Onder de aandacht blijven houden 

• Provide them with information on what they can do to participate in a healthy workplace for themselves 

and giving options on how to do that. 

• Introduce standing desks; support gym membership 

• Speak about it during our Hands on meeting every month. 

• Being pro active 

• Meer stawerkplekken 

• Door 

• Rethink facilities like standing desks etc. 

• Keep it on top of mind 

• By regular giving of tips about it and keep it in people's minds 

• Be actively involved in the healthy activities themselves 

• Encouragement to exercise and eat healthily, and offer more facilities to do so 

• Organize meetings/gatherings about this or share short updates/ideas on Google+ 

• Too stimulate them but also to get them involved by supporting good initiatives 

• By stimulating them 

• By sharing articles and thoughts with the colleagues that spread awareness of healthy workplace 

• Talking about it. Starting initiatives. Setting examples 

• Co-organize with employees, or make employees responsible 

• Help employees 

• To encourage working flexible to work around activities and/or gym 

• Gamify! 

• Promote it more through weekly updates 

• Keep reminding 

• Supply healthy drinks 
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Bijlage 4  Topiclijst interviews 

 

Topics:   

➢ Aanleiding 

➢ Gezond werken 

➢ Primaire doelstelling 

➢ Ervaringen 

➢ Lange termijn 

 

Aanleiding:    

• Meer vitaliteit op de werkvloer 

• Huidige inspanningsniveau 

• Mogelijkheden ondersteuning door app 

• Aandacht op managementniveau 

 

Gezond werken: 

• Wat is het precies? 

• Wat doen medewerkers hier nu mee 

• Gezonde werkvloer 

• Levensstijl 

 

Primaire doelstelling: 

• Ondersteuning 

• Implementatie 

• Groter bewustzijn 

• Stimulatie 

 

Ervaringen: 

• Huidige situatie 

• Opties 

• Eigen inbreng 

• Effecten 

 

Implementatie: 

• Habital 

• Diverse mogelijkheden 

• Weerstand 

 

Lange termijn: 

• Gezondheidsbevordering 

• Verhoging leefbaarheid kantoor 
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Bijlage 5 Interviews gecodeerd  
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Bijlage 6 Voorbeeld interview 

 

Geïnterviewde:  Respondent E 

Interviewer:  Bob Geenen 

Datum:   2 mei 2019 om 14:30 

Locatie:  Hoofdkantoor Measuremen Amsterdam 

 

I: All right, welcome to this interview about healthy working, thank you for your time. 

When I say healthy working what are the things you think about? 

 

R: The environment where I work in, the facilities that are provided to me where I can do my work. And also, to 

have a good culture and social atmosphere in which to work in. That are the main words how I would like to 

describe that. 

 

I: Ok so more the environment and the people in it?  

 

R: The environment and the culture, it doesn’t necessarily have to be the people. I mean it’s what the people do 

in the end, if someone down for a movie night, I’m down for a movie night. It’s having that atmosphere of which 

the people make. 

 

I: You say the atmosphere, the culture, does that ring a bell more than then like eating healthy and doing enough 

exercise? 

 

R: I see those things more outside of work, health and exercise are things I do after work, before work, while I’m 

in work, sure a game of Ping-Pong won’t go a miss, but I don’t do that because I’m trying to be physically 

healthy and I do that because it’s a fun thing do to, that part of working in an office culture. For me, I can’t go 

for a run inside the office. 

 

I: Nah that’s pretty difficult 

 

R: While I’m in the office, I work at IT, I sit behind my laptop and I do stuff, so what’s important to me is that 

when I’m sitting and doing my work, that I have the right things that are ergomic, that suit the way I work. 

 

I: And is that the case, or do you think that there could be improvements made for your wellbeing here? 

 

R: Definitely improvements, this is something I personally trying to push for a while now, but the budget is tight. 

 

I: Ow you are? 

 

R: Yes, I can give you an good example of that. Our monitors, we have monitor-arms for the report Centre, they 

have flexible mounts, that means you can move them to any position you like. Now that is great, we did that for 

those screens because at the report Centre they sit behind their screens every day. My next thing is the thing to 

try them at everyone, it seems like a good idea and everybody was for it, but at 100 bucks a piece, I wasn’t able 

to justify it. That’s something that when you try avoid anything like injuries, you would be able to have the 

screen at your eye level. And when you cut al that which the desk, which are not flexible either, you can’t raise 

or lower them. 

 

I: I think you can change them a little bit but it’s kind of tricky. 

 

R: Those desks I would call them not adjustable, you got to disassemble the desk and put it back together. Johan 

had to do quite some work to raise it by 5 cm. Again, he did that, because he is an exception, everybody else can 

handle it, but I can’t say it’s what I want. I have to handle it as it is. The chairs some of are old but nobody sits in 

them anyway. The chair is OK. 

 

I: The chair is OK. And I saw a couple chairs that are a little bit broken, its more for the management of course 

to look at those things and to make improvements. 
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And you personal? What are you doing about working healthy? 

 

R: Working healthy for me it’s got to be its more mental health. For me physical health, as I told, is something a 

focus on outside of work. Mental health comes to take breaks, getting out for a walk, talking to the people 

around me. Having a spread workload during the day, being able to have the flexibility to defy my workload, its 

also helpful. I had a time a month or 2 ago, and it was just too much work and too much stress. I felt like a had 

little control over the work that I was doing. Now we worked on that, that issue was solved, just having an off 

day I would set myself less tasks, as long as by the end of the week, everything was done.  

 

I: So, you have to of course watch out for your stress levels, if I can say it like that. Was there a time that there 

was too much for you? 

 

R: Yes actually, although about a month or 2 ago I had a proper burnout, it wasn’t too bad in the end, I got back 

the next week 

 

I: A burnout can be pretty serious 

 

R: I didn’t have it too bad, I just locked for a few days. But that was the case of I could do a large amount of 

work when I’m feeling up for it, but when I’m not up to and it is forced upon to me, things are going badly. To 

get mentally healthy, working is having a management to be able to respond to a level, doing delicate work 

properly, that something that again has been resolved. So, there was a point where I did have that and luckily for 

me, people listened. 

 

I: Progress was made 

 

R: Progress was made, steps were taken to resolve it and that I was it what keeps me working healthy.  

 

I: Ah that nice to hear, you just told me what you are doing about healthy working. Are there other things that 

you would like to do more with healthy working? Some things that you think about, yeah this could be a great 

help for me personally to be mentally stronger. 

 

R: The expectations I have from the workplace is not only to have engaging work but to be able to develop 

professionally. Having the opportunity, the take courses, education, things like that, to improve my own 

professional stand of point in the world. It’s something I would always jump on, and so far, there is always some 

self-motivation required for that, no need that somebody is pushing you, you just need some self-education for 

that. I would love to have the opportunity to do more, or to more encouraged to do it, I think it’s the main thing 

 

I: You said encouraged, in what way, not only for you, but how can the management you think encourage their 

whole staff? 

 

R: So actually, what we did, we made it one of my rocks. 

 

I: Can you collaborate that? 

 

R: OK rocks is something we use in our internal performance reviews every quarter, the rocks are your goals for 

the quarter, your personal development goals. Most rocks will be about I need to complete this big task before 

the end of the quarter. And they’re person by person bases, you can’t always achieve them because if it’s a 

teamwork thing, the priorities shift, then so be it. But that’s also the place where you can set your targets and 

nobody was forcing me to set that rock. We discussed it, that rock was set, that was a goal a want to achieve at 

the end of the quarter. That what I mean. That the form of encouragement I mean, I’m not being bossed, we 

discussed it, were going to set this as a rock of yours and that encouraged me the get to my goals.  

 

I: So, it’s not mandatory, but they push you a little bit in the good direction and you need to take the steps 

yourself. 
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R: You need to be pushed in the direction but in the end professional development always have to come from 

your end.  

 

I: It has to come from within. 

 

R: I feel that there a lot of things around here, if you ask, you receive, that’s not always the best way to do it. If 

I’m too busy I’m not going to ask, If I don’t know what kind of opportunity’s there are available for me, I’m not 

going to be able to get, things need to be advertised to me. If I’m picked for a new task and I say I don’t have the 

knowledge to do this task, I aspect from the manager to either take over or help me with it, but what I want 

essentially from that is I want to learn and I want to be pushed to learn, to solve the issue.  

 

I: That’s well said, do you think that if the management is going to push through like health improvements, that 

the staff will embrace those kinds of solutions here? 

 

R: Nobody is the same, everybody is different. Some people are just happy doing what they’re doing and that’s 

fine, they just need to be given the opportunity, that’s on them. But as long if everybody is presented with the 

opportunity, then it’s up to them to take it. That’s how I see it, we need a way to go, we have a budget for 

training courses, we have a budget for certifications and exams, who wants to use this budget, not everyone will, 

many people are happy here. I look around are I see a lot of people just being happy with what they’re doing. Me 

I would consider myself as very ambitious. I will demand that I have that training budget but of course I don’t 

want to push everyone, I want it to be presented. 

 

I: So, it has to come from both ways, you can’t force people do to stuff they’re not comfortable with. 

 

R: And of course, we also have to accept the reality of the company around us, we don’t always have those 

opportunities. Budget might not be there, but again I want to know that to. As soon as the opportunities are 

available, that’s what keeps me happy and healthy, that’s what keeps me going doing great work.  

 

I: That’s want we want to see of course, and one last question, do you think that, we were talking about exercise, 

you do it before work after work, do you think that there are options here at work to do more exercise. 

 

R: Inside of work, no. 

 

I: Except for like a walk lunch. 

 

R: Again, I would class that as specifically as exercise, me getting out to get some fresh air. Inside the office, the 

offices are a tricky thing, you are sitting in a chair and you’re provided with a few things here and there, a Ping-

Pong table, we got a few things around the place. But what really makes it work are events. Now there is already 

some work done on a Measuremen running event, Warris and Vincent have been working on that. We even got 

branded t-shirts I hear coming out. These kinds of things are the, they come back to its an event, I discussed it at 

the beginning. We need to have these events and things to do as part of company culture and social things. And 

some of those events are sports events and that brings both the mental, psychical health as long as being part of 

the company. Nothing like a bit of teambuilding. 

 

I: True that, that was it from my side, is there anything you want to say about healthy working in general, the 

office here. 

 

R: I say it’s always a massive balance, you’ve got on one hand, you need to provide an office space that can be 

used for everybody and the other hand everybody is different. 

 

I: Yeah that an important issue. 

 

R: We have a standard desk, a standard monitor, a standard everything, but none of those are adjustable, none are 

flexible. None of them can be moved to the way I work. It all works well enough, that’s the whole point. So 

again, all I can say especially with the office being neutral, nothing is bad, nothing is amazing.  
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I: It suits to get the job done. 

 

R: It gets the job done; I remain mentally happy. But room for improvement there is a lot you think, but its time 

money and effort. And of course, I say what I want to see, but I also am somebody who is very aware of the 

budget and I know why are things where they are. We aren’t all made of money, things take time and money and 

I’m willing to wait. 

 

I: You are a reasonable guy. I want to thank you for your time and I will let you know the results.  

 

R: Thanks a lot 
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Bijlage 7  Planning 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning Measuremen

Activiteit

Feb
ru

ari
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Weeknummer:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
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1
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1
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1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

Literatuur lezen

Doelstellingen formuleren

Organisatie & Stakeholder analyse

Onderzoeksmethodes bestuderen

Bedenk onderzoeksbenadering

Uitwerken onderzoeksstrategie en methode

Vragenlijst ontwikkelen

Intern onderzoek uitvoeren

Vragenlijst aanbieden

Bepalen resterende zaken

Data analyseren

Hoofdstuk bevindingen uitwerken

Extra tijd voor randzaken

Resterende hoofdstukken afronden

Concept scriptie naar begeleider

Concept scriptie herzien, layout vormgeven

Scriptie printen en inbinden

Scriptie inleveren

Deadlines
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Bijlage 8 Akkoordverklaring PVA 

 


