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MANAGEMENTSAMENVATTING 
 
“Concentration is the key to economic results. No other principles of effectiveness is violated as 
constantly today as the basic principle of concentration” – Peter F. Drucker. Deze quote is inleidend aan 
het onderzoek en toont aan dat het begrip concentratie in de hedendaagse wereld bij velen onder druk 
staat. 
 
Kenniscentrum NoorderRuimte (KCNR) is een netwerkorganisatie van de Hanzehogeschool, waar 
onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samenkomen. De organisatie bestaat uit medewerkers van 
verschillende disciplines die samenkomen op de locatie van KCNR, gevestigd in de van Dooren Veste op 
Zernikeplein 11. Binnen KCNR worden veel verschillende werkzaamheden verricht zoals, lezen, 
schrijven, onderzoek doen, experimenten uitvoeren, overleggen en administreren. De huidige situatie 
voldoet echter niet aan de behoeften omtrent concentratie, zo blijkt uit klachten van medewerkers en 
aanvragen voor andere locaties. Medewerkers ervaren onvoldoende concentratie binnen de 
aangeboden concentratiewerkruimtes van KCNR. De klachten hebben betrekking op het persoonlijk 
gedrag en de ruimtelijke omgeving. De wens van KCNR is te onderzoeken wat de oorzaak is van de 
concentratieproblematiek en hoe de concentratiemogelijkheden beter te faciliteren. Om dit doel te 
bereiken is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Welke interventies op persoonlijk gedrag en 
ruimtelijke omgeving dragen bij aan het optimaal faciliteren van de concentratiebehoefte van de 
medewerkers binnen Kenniscentrum NoorderRuimte?”.  
 
Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden zijn vijf deelvragen geformuleerd, gericht op de huidige 
situatie,  een vergelijkend onderzoek, de gewenste situatie en de praktische consequenties die 
verbonden zijn aan de gewenste situatie. De huidige situatie is opgedeeld in twee deelvragen; de 
faciliteiten en de ervaringen. Een belangrijk onderdeel bij de gewenste situatie zijn de wensen en 
behoeften van de medewerkers. Bij de beantwoording van de deelvragen is triangulatie van 
onderzoeksmethoden gebruikt. Er is gebruik gemaakt van interviews, een enquête, focusgroep, 
deskresearch en observatie. Tevens is er gebruik gemaakt van de GAP-analyse. De deskresearch is 
voornamelijk gebruikt bij het vormen van het theoretisch kader, ook wel het literatuuronderzoek. In het 
theoretisch kader zijn voornamelijk theorieën toegelicht. Het model dat gebruikt is in dit onderzoek is 
het TMA-gedragsmodel. Dit model toont aan dat de omgeving en het persoonlijke gedrag invloed op 
elkaar hebben. Deze twee begrippen zijn de rode draad in het onderzoek. 
 
De belangrijkste verbeterpunten in dit onderzoek, die voortgekomen zijn uit de wensen en behoeften, 
richten zich op de vermindering van visuele en akoestische afleidingen, een omgeving die van dynamisch 
naar rustig loopt, waar persoonlijke controle is door het aanbieden van verschillende werkplekken en 
waar ruimtes elkaar versterken.  
 
Op basis hiervan worden twee situaties aanbevolen, vanwege de praktische consequenties. De eerste 

aanbevelingen richten zich op de quick wins, , die snel toegepast kunnen worden, zoals glazen wanden 
bedekt met semi-doorzichtig plastic, een extra deur tussen de stilte- en fluisterzone, akoestische 
wanden en bureaupanelen voor de privacy. De gewenste situatie vraagt een herindeling en verbouwing 
van de huidige KCRN-locatie. Dit betreft een lange termijn-advies. Verder advies betreft een indeling 
van dynamisch naar rustig en meer werkplekken van verschillende prikkelniveaus. Voor dit onderzoek 
is een verder onderzoek nodig. Deze zal zich moeten focussen op de vormgeving en het interieur. Dit is 
buiten de scope van dit onderzoek.  
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING 
 
1.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk zal het onderzoek naar concentratie binnen Kenniscentrum NoorderRuimte introduceren. 
De opdrachtgever, de context, de probleemstelling, het vraagstuk en de doelstelling komen aan bod.  

 

1.2 Opdrachtgever 
Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen Kenniscentrum NoorderRuimte (verder KCNR). KCNR is een 
interne netwerkorganisatie binnen de Hanzehogeschool. De Hanzehogeschool is de oudste 
multisectorale hogeschool van Nederland en is gevestigd in Groningen, Assen, Leeuwarden en 
Amsterdam. De hogeschool telt 28.432 studenten en 3.280 medewerkers (Hanzehogeschool, 2019).  
 
Kenniscentrum NoorderRuimte  
KCNR is een professionele werkomgeving. Studenten, docenten, onderzoekers en lectoren werken 
samen aan het bedenken en aandragen van oplossingen voor praktijkgerichte vraagstukken uit Noord-
Nederland die door KCNR of door de externe omgeving geïnitieerd zijn (Bureau NoorderRuimte, n.d.). 
KCNR is een netwerkorganisatie/ non-profit organisatie. Een netwerkorganisatie heeft de volgende 
kenmerken: “medewerkers zijn de kennisdragers en er wordt interdisciplinair samengewerkt. Men werkt 
niet taakgericht, maar onderwerpgericht” (Loohuis, 2017). Binnen KCNR zijn de vraagstukken verdeeld 
in vier thema groepen, namelijk: aardbevingen, duurzaamheid, gezond & welzijn en leefbaarheid. Het 
organogram en de indeling van de organisatie zijn behandeld in bijlage 2. 
 
Externe missie KCNR: 
“Wij delen onze nieuwsgierigheid en passie voor een verbeterd (her)ontwerp van de gebouwde omgeving 
voor mensen” (Kenniscentrum NoorderRuimte, 2015). 
 
Externe visie KCNR: 
“Wij richten ons op het (her)ontwerp van een veerkrachtig gebouwde omgeving voor mensen 1) in een 
aardbevingsgebied, 2) dat onderhevig is aan krimp, 3) waarin duurzaamheid en 4) gezondheid en welzijn 
voorop staan” (Kenniscentrum NoorderRuimte, 2015). 
 
Interne missie KCNR: 
KCNR is a) als middel om goede producten te verkrijgen en b) als doel om studenten voor te bereiden 
op de praktijk. Door studenten een werkplek te bieden en door multidisciplinair samen te werken 
(Bureau NoorderRuimte, n.d.).   
 
Healthy Workplace (HWP) is een onderzoeksgroep binnen KCNR en valt onder het thema gezond & 
welzijn. Binnen innovatiewerkplaats Healthy Workplace wordt vanuit verschillende disciplines 
toegepast onderzoek gedaan naar het stimuleren van gezond werkgedrag en het verbeteren van 
kantooromgevingen, ook binnen de eigen organisatie: Kenniscentrum NoorderRuimte 
(Innovatiewerkplaats Healthy Workplace, n.d.). Dit onderzoek wordt gedaan voor KCNR met als 
samenwerkingsverband Healthy Workplace.  
 

1.3 Context, aanleiding en omschrijving praktijkvraagstuk 
Uit onderzoek van Zorg van de Zaak 2018 blijkt dat twee derde van werkend Nederland meerdere malen 
per maand problemen ervaart met het concentreren op het werk. Als reden wordt genoemd dat het 
brein niet goed kan herstellen tijdens en na het werk, mede door het nieuwe werken (Luijt, 2018). Het 
nieuwe werken wordt gezien als een integrale organisatieverandering van vier dimensies. Deze vier 
dimensies zijn het tijd- en plaatsonafhankelijk werken, het consequent aansturen van medewerkers op 
resultaat, vrije toegang tot kennis en informatie en het aanbieden van flexibele, op maat gesneden, 



 10 

arbeidsrelaties (Baane, Houtkamp, & Knotter, 2010). Echter is concentratie een van de keerzijdes van 
dit concept (Pullen, 2017). Het nieuwe werken heeft als gevolg dat een medewerker niet meer werkt 
met vaste werktijden en werkplekken. Gevolg hiervan is dat er geen vaste concentratie momenten meer 
zijn en een persoon dagelijks met meer afleidingen te maken heeft. Afleiding is voor een goede 
concentratie geen negatief begrip, alleen gaat het binnen dit concept om ongewenste afleidingen. 
Ongewenste afleidingen zorgen ervoor dat mensen tijdens hun concentratiepiek gestoord worden en 
hun werk niet kunnen herpakken. Steeds meer organisaties richten hierdoor hun kantoorconcept op 
activiteit gerelateerd werken (Kenniscentrum Facilitair management - gebouwbeheer, 2015).  

 
KCNR is een organisatie die gevestigd is binnen de Van Dooren Veste, een locatie van de 
Hanzehogeschool. Binnen deze locatie heeft KCNR een eigen kantooromgeving in H0.50. De omgeving 
bestaat uit verschillende werkplekken, die gebaseerd zijn op het activiteit gerelateerd werken. Activiteit 
gerelateerd werken kent de volgende definitie: “Werklocaties binnen de organisatie die het beste 
corresponderen met de specifieke taak die een medewerker op dat moment moet uitvoeren. In het ideale 
geval gebruiken medewerker voor elke taak een andere werkplek” (Blok, Groensteijn, Van den Berg, & 
Vink, 2011). KCNR faciliteert in stilteruimtes, fluisterzones en overlegzones en heeft een bruto 
vloeroppervlak van 366  m2. Echter is de aanleiding van dit onderzoek dat diverse concentratieklachten 
binnenkomen bij het management vanuit de medewerkers. Het probleem speelt zich dagelijks af. De 
werkplaats van KCNR wordt door medewerkers gezien als een ruimte waar niet geconcentreerd gewerkt 
kan worden, terwijl het doen van onderzoek juist veel concentratie vraagt. Een gevolg hiervan is dat er 
meerdere aanvragen geweest zijn vanuit de medewerkers om binnen een andere ruimte te mogen 
werken, waaronder in de D- vleugel en het Mariekamphuisborg. Uit gesprekken blijkt dat studenten 
vertrekken naar de universitaire bibliotheek of het Groninger Forum. Dit leidt ertoe dat er geen zicht 
meer is op de medewerkers, de kennisdeling lager is dan gewenst, medewerkers niet altijd efficiënt 
onderzoek kunnen doen en leegstand ontstaat. Dit laatste kan een groot gevolg hebben voor KCNR, 
aangezien er metingen worden gedaan vanuit het facilitair bedrijf. Als de bezetting te laag is, bestaat de 
kans dat NoorderRuimte deze kantooromgeving verliest. De van Dooren Veste heeft ruimtegebrek voor 
alle instanties en opleidingen, waardoor ze kritisch zijn op de bezetting. De tweede ruimte die eerder 
alleen van KCNR was, moet hierdoor nu gedeeld worden met een ander kenniscentrum.  
 
Het KCNR heeft geconcludeerd dat er op dit moment een gebrek is aan faciliteiten die de concentratie 
stimuleren. Door middel van dit onderzoek wil KCNR zicht krijgen op de oorzaak van de 
concentratieproblematiek en hoe het dit optimaal gefaciliteerd kan worden, zodat medewerkers weer 
geconcentreerd kunnen werken. De opdrachtgever heeft aangegeven dat het onderzoek benaderd 
dient te worden vanuit twee perspectieven, namelijk vanuit het persoonlijk gedrag en de ruimtelijke 
omgeving. Dit omdat beide perspectieven genoemd zijn in de klachten over de concentratie.  
 

1.4 Doelstelling 

1.4.1 Doelstelling scriptie 
Het doel van dit afstudeeronderzoek is om meer inzicht te krijgen in de directe oorzaak van de 
concentratieproblematiek binnen KCNR, bekeken vanuit het persoonlijk gedrag en de ruimtelijke 
omgeving. Hieruit zal een advies voortvloeien die een bijdrage zal leveren aan het optimaal faciliteren 
van de concentratiebehoefte van medewerkers binnen KCNR, zowel bekeken vanuit korte- als lange 
termijn. Zodat KCNR op termijn meer zicht krijgt op de medewerkers, de klachten reduceren, de 
tevredenheid stijgt, de bezetting weer omhoog zal gaan en de locatie behouden blijft.   
 

1.5 Opbouw verslag 
In het volgende hoofdstuk is de onderzoeksvraag weergegeven met daaronder de deelvragen. In 
hoofdstuk drie wordt ingegaan op het literatuuronderzoek. Hierin worden alle belangrijke begrippen 
gedefinieerd en aan de hand van theorieën of modellen toegelicht. Hoofdstuk vier focust zich op de 
methodiek die toegepast is binnen dit onderzoek. Hoofdstuk 5 toont de resultaten die voort zijn 
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gekomen uit het onderzoek. De resultaten zijn per deelvraag weergegeven. Hoofdstuk 6 geeft een 
conclusie van de resultaten en bediscussieert de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. Tot 
slot wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag aan de hand van een aanbeveling. In het laatste 
hoofdstuk wordt gereflecteerd op de eigen professionele werkhouding en ontwikkeling in het vakgebied 
Facility management. Alle gebruikte literatuur is weergegeven bij de geraadpleegde literatuur. Tot slot 
bevinden zich aan het einde van dit rapport de bijlagen. De bijlagen zijn ter ondersteuning van het 
onderzoek, hierin zijn bijvoorbeeld de verschillende methodes uitgewerkt.  
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HOOFDSTUK 2. ONDERZOEKSVRAGEN 
 
2.1 Inleiding 
Hoofdstuk 2 focust zich op de onderzoeksvraag en deelvragen die dit onderzoek leiden. Als afbakening 
richt dit onderzoek zich op de concentratiebehoefte van de medewerkers. Het onderzoek heeft, vanuit 
de wens van KCNR, twee invalshoeken die de rode draad zullen zijn in de vraagstelling. Deze twee 
invalshoeken zijn het persoonlijk gedrag en de ruimtelijke omgeving. Beide begrippen zijn gekoppeld 
aan het begrip concentratie, verder toegelicht in hoofdstuk 3. De beantwoording van de hoofdvraag en 
de analytische blik van een facilitair onderzoeker is van groot belang voor KCNR, zodat de huidige 
praktijksituatie zal verbeteren.  

 

2.2 Onderzoeksvraag 

Onderzoeksvraag 

“Welke interventies op persoonlijk gedrag en ruimtelijke omgeving dragen bij aan het optimaal 
faciliteren van de concentratiebehoefte van de medewerkers binnen Kenniscentrum 
NoorderRuimte?” 

 

2.3 Deelvragen 

Deelvragen 

• Op welke wijze faciliteert KCNR in de huidige situatie het geconcentreerd werken?  

• Hoe ervaren op dit moment de medewerkers/ gebruikers van het KCNR de werkruimten die 
worden aangeboden om geconcentreerd werken te faciliteren?  

• Hoe zorgen andere organisaties of locaties voor het optimaal faciliteren van de 
concentratiebehoefte van medewerkers of gasten?  

• Hoe kunnen alle gebruikers van KCNR optimaal worden gefaciliteerd in het geconcentreerd 
werken? 

• Welke praktische consequenties zijn verbonden aan de mogelijke interventies op 
persoonlijke gedrag en ruimtelijke omgeving?  

 
De huidige situatie is opgedeeld in twee vragen. De eerste vraag toont de fysieke omgeving van KCNR. 
De tweede vraag brengt zowel de ervaringen van de medewerkers als de oorzaak van de 
concentratieproblematiek in kaart. Dit is een belangrijk onderdeel om tot de gewenste situatie te 
komen. Door een vergelijkend onderzoek te doen kunnen positieve variabelen uit deze locaties of 
organisaties meegenomen worden voor de mogelijke interventies op persoonlijk gedrag en ruimtelijke 
omgeving die haalbaar en passend zijn binnen KCNR. De gewenste situatie brengt de wensen en 
behoeften in kaart van de medewerkers. Uit deze deelvraag zullen verschillende conceptuele 
interventies voortkomen en zal de hoe- vraag beantwoord worden. In de laatste deelvraag zullen de 
juridische, financiële, economische en procesmatige consequenties van de interventies behandeld 
worden. Voor de uitgebreide verantwoording zie bijlage 3. 
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HOOFDSTUK 3. THEORETISCH KADER 
 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk is het theoretisch kader weergegeven. Elke paragraaf bevat een begrip, die aan de hand 
van theorieën, modellen of definities worden toegelicht. Dit hoofdstuk bevat de literaire basis van het 
onderzoek. In bijlage 8 t/m 11 bevindt zich een uitgebreide toelichting van de modellen en theorieën.  

 

3.2 Concentratie & Concentratievermogen 

3.2.1 Definities  
Concentratie is een breed begrip en kent meerdere definities en afbakeningen. In het boek ‘Mysterieuze 
krachten in de sport’ van J. Van den Bergh (1941) wordt gezegd: “De samentrekking van alle van de 
geest zijnde innerlijke, geestelijke en fysieke krachten op het gestelde doel.” Hedendaagse definities 
geven het volgende aan: 

Concentratie is de mate van aandacht die iemand bij een opdracht kan houden, zonder afgeleid 
te worden. Concentratie valt onder de cognitieve psychologie. Dit cognitief proces wordt 
beïnvloed door de verwerking van informatie in de hersenen. Er zijn verschillende vormen van 
concentratie, waarbij de gerichte aandacht en de verdeelde aandacht een rol spelen. Gerichte 
aandacht is belangrijk bij het uitvoeren van een opdracht. Bij de uitleg van een bepaalde 
opdracht is het belangrijk dat gefocust wordt op deze uitleg. Verdeelde aandacht is het 
uitvoeren van de opdracht waarbij verschillende handelingen nodig zijn. Dit vergt de nodige 
concentratie. (Menselijk Lichaam, 2017) 

 
Concentratie wordt gekoppeld aan het werk. Brickenkamp en Oosterveld (2011) hebben 
concentratiewerk als volgt gedefinieerd:  

Een op prestatiegerichte, ononderbroken en gerichte prikkelselectie en de vaardigheid van een 
individu om zich selectief, dat wil zeggen zich afsluitend voor irrelevante stimuli, en 
ononderbroken op bepaalde (voor de opgave) relevante interne of externe prikkels te richten 
en deze snel en correct te analyseren. 

 
Binnen dit onderzoek zal gebruik gemaakt worden van de hedendaagse definitie van concentratie. Deze 
definitie geeft een helder en eenduidig beeld en maakt een koppeling met de cognitieve psychologie. 
De eerste definitie is in vergelijking met de gekozen definitie meer theoretisch. De gekozen definitie 
geeft een meer pragmatisch beeld. Echter zal de definitie over het concentratiewerk ook meegenomen 
worden, aangezien dit onderzoek zich focust op de concentratie op de werkvloer.   

 

3.2.2 Belang van concentratie 
Concentratie wordt gekoppeld aan productiviteit. Volgens ‘Personeelsmanagement’ (2015) wordt 
productiviteit gedefinieerd als: “Een maatstaaf van de waarde die individuele werknemers toevoegen 
aan de goederen of diensten die het bedrijf produceert.” Productiviteit vergt om concentratie. Er bestaat 
ook persoonlijke productiviteit, hierbij gaat het meer om hoeveel waarde toegevoegd kan worden door 
een persoon binnen een bepaalde tijd (Managejezelf, 2012). Volgens het rapport ‘Concentratie in de 
moderne werkomgeving’ kent concentratiewerk verschillende gradaties, waarbij de mate van focus en 
afsluiting varieert. “De ultieme vorm wordt ‘flow’ genoemd, een toestand waarbij je volledig opgaat in 
wat je aan het doen bent en je je niet meer bewust bent van je omgeving en tijd “(Hoendervanger et al., 
z.d.). Echter is het belang van concentratie ook gekoppeld aan de concentratiebehoefte. Dit is 
persoonsgebonden, verder toegelicht in paragraaf 2.1.3.  

 

3.2.3 Oorzaak van concentratieproblematiek  
Er wordt geleefd in het digitale tijdperk, ook wel het tijdperk van de informatie. Hierdoor liggen 
afleidingen continu op de loer en kunnen mensen zich niet meer focussen op een ding. Alles wat de 
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Figuur 1. Daan Coacht. (n.d.). Het TMA-gedragsmodel. Geraadpleegd op April 5, 2019.  
https://www.daancoacht.nl/index.php/diensten/tma/talenten-motivatie-analyse-methode/gedragsmodel/ 

 

mens kan doen, kan continu ingeruild worden voor iets anders (Carr, 2011). Het boek ‘Ontketen je brein’ 
(2014) vermeldt dat de mens tegenwoordig steeds meer breinwerkers zijn. “We leven in een wereld 
waar ons succes afhangt van de kwantiteit en kwaliteit van ons brein, maar de meeste breinwerkers 
vernietigen hun intellectuele productiviteit zonder dat ze dat beseffen” (Compernolle, 2014). Volgens 
het boek is multitasking een oorzaak. Slechts een minderheid van de Nederlanders heeft door dat de 
productiviteit daalt, wanneer niet meer gefocust wordt op een ding (Zevenhuizen, 2017). Het brein is 
een ‘computer’ die werkt met elkaar opvolgende processen. Het brein werkt in chronologische volgorde 
als het gaat om cognitieve taken. De universiteit van Californië ondervond dat wanneer een 
medewerker bijvoorbeeld een mailtje krijgt en het leest tijdens het schrijven van een rapport, het 
daarna 15 tot 25 minuten duurt tot het brein zich weer volledig heeft hersteld en kan focussen op het 
rapport. De Universiteit van Londen voegt hieraan toe dat het IQ maar liefst met 10 punten daalt tijdens 
het multitasken (Tijdwinst, 2018). Ook David Rock bevestigt dit in het boek ‘Your Brain at Work’ (2009). 
Het duurt volgens hem 23 minuten voordat je weer je optimale concentratie terug hebt na een 
interruptie.  
 
Een werkplek dient te faciliteren in verschillende werkplekken, zodat mensen zich ook kunnen 
afzonderen van verschillende afleidingen. De twee belangrijkste factoren die invloed hebben op het 
concentratievermogen op de werkvloer zijn de ruimtelijke omgeving en het persoonlijk gedrag 
(Hofkamp, Van Meel, & Toolen, 2013). Deze twee perspectieven zullen in de volgende paragrafen 
behandeld worden. Echter zal eerst het TMA-gedragsmodel toegelicht worden, waar deze twee 
aspecten een onderdeel van uit maken. 
 

3.2.4 Het TMA- gedragsmodel 
In vergelijking met andere gedragsmodellen geeft dit model concreet en eenduidig de invloedfactoren 
aan van gedrag in combinatie met een organisatie. Andere modellen zoals The Theory of Planned 
Behaviour van Fishbein en Azjen tonen meer de intentie van een persoon om gedrag te veranderen aan 
(Hayona, 2014). Het TMA- Gedragsmodel toont een wisselwerking aan tussen de omgeving, drijfveren 
& talenten en de competenties & cognitieve capaciteiten die invloed hebben op het gedrag. Kort 
samengevat is het een wisselwerking tussen moeten, willen en kunnen (Daan Coacht, z.d.). Dit model is 
relevant voor dit onderzoek om het gedrag van medewerkers aan de hand van deze drie aspecten te 
bestuderen. Hierdoor wordt het probleem in kaart gebracht. Als het probleem bij het persoonlijk gedag 
ligt gaat het om het willen. Als het probleem bij de faciliteiten ligt gaat het om het kunnen. Het 
uitgebreide model bevindt zich in bijlage 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De rode cirkels om de begrippen gedrag en omgeving tonen aan dat deze twee begrippen invloed op 
elkaar hebben en dit zijn de twee aspecten waar dit onderzoek zich op zal richten. De drijfveren en 
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competenties hebben te maken met de individu, dit blijft buiten beschouwing, aangezien dit onderzoek 
zich niet zal richten op de individu. Wel zal onder het begrip persoonlijk gedrag de individuele behoeftes 
behandeld worden.  
 

 

3.3 De ruimtelijke omgeving 

3.3.1 Definities 
De ruimtelijke omgeving start met huisvesting. “Huisvesting is de overkoepelende term voor 
verschillende typen onderkomens waarin men tijdelijk of permanent onderdak heeft om in te leven, te 
slapen, te werken of te ontspannen” (Brullemans, z.d.). Binnen dit onderzoek gaat het om de huisvesting 
die fungeert als werkplek, ook wel de werkomgeving. Volgens het ‘Basisboek Facility Management’ 
(2016) betreft de werkomgeving niet de werkplekken, omdat dit teveel geassocieerd wordt met 
meubilair en dergelijke. “De werkomgeving kan concreet een gebouw zijn, maar ook het geheel van 
mogelijke plekken waar gewerkt kan worden” (Drion & Van Sprank, 2016, pp.15). Twee aspecten spelen 
een rol bij de werkomgeving, namelijk de soorten werkplekken en het binnenklimaat. Beide aspecten 
kunnen invloed hebben op de concentratie. 
 

3.3.2 Soorten werkplekken en omgevingen  
Center for People and Buildings hebben in ‘De WerkplekWijzer’ (2013) onderzoek gedaan naar alle 
verschillende soorten werkplekken. De werkplekken zijn gebaseerd op het activiteit gerelateerd werken. 
“Werklocaties binnen de organisatie die het beste corresponderen met de specifieke taak die een 
medewerker op dat moment moet uitvoeren. In het ideale geval gebruiken medewerkers voor elke taak 
een andere werkplek” (Blok, Groensteijn, Van den Berg, & Vink, 2011). Volgens het Center for People 
and Buildings zijn de randvoorwaarden het beginpunt van een kantoorconcept. Daarna moet er een 
zestal cruciale keuzes behandeld worden volgens ‘De Werkplekwijzer’ (2013), deze staan uitgebreid in 
bijlage 8. De zes keuzes zijn (Hofkamp, van Meel, & Thoolen, 2013): 

1. Kantoor- en   plaatsonafhankelijk? 
2. Eigen werkplek of gedeelde werkplekken? 
3. Open kantoor, kamerkantoor of combinatie? 
4. Uitstraling? 
5. Voorzieningsniveau? 
6. Mate van standaardisatie?  

 
Deze keuzes zijn relevant voor het onderzoek, zodat er gekeken kan worden of de huidige keuzes invloed 
hebben op de concentratie. In de resultaten worden alleen keuze 3, 4, 5 en 6 meegenomen. Keuze 1 en 
2 kunnen niet gewijzigd worden binnen KCNR. Het activiteit gerelateerd werken kent vele verschillende 
werkplekken. ‘De Werkplekwijzer’ (2013) toont de verschillende werkplekken (bijlage 9). Voor dit 
onderzoek is de concentratieruimte relevant. De concentratie ruimte wordt gedefinieerd als: “Een 
ruimte met meerdere werkplekken waar niet gebeld of gepraat mag worden, het is bedoeld voor 
ongestoord bureauwerk, leeswerk en ontspanning” (Hofkamp, Van Meel, & Toolen, 2013, pp.53). Het is 
van belang om werkplekken bij elkaar te plaatsen, die elkaar versterken in functie. De beste zonering in 
de kantooromgeving is om van dynamisch naar rustig te gaan (Hofkamp, Van Meel, & Toolen, 2013).   
 

3.3.3 Belang van goed binnenmilieu gekoppeld aan de concentratie  
Er zijn een aantal aspecten van het binnenmilieu die van invloed zijn op de concentratie van 
medewerkers. Volgens ‘Binnenmilieu’ (2013) omvat het binnenklimaat alle fysische, chemische en 
biologische factoren in een gebouw die invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van de 
gebruiker. De belangrijkste binnenmilieuaspecten zijn: thermisch binnenklimaat, luchtkwaliteit, 
akoestiek, licht en uitzicht.  
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Is het thermisch binnenklimaat niet goed gefaciliteerd kan dit (lichamelijke)klachten veroorzaken, die 
weer invloed hebben op het concentratievermogen (WVOI, 2019). Lichamelijke klachten die invloed 
hebben op de concentratie en kunnen ontstaan door het binnenmilieu zijn hoofdpijn, benauwdheid, 
achteruitgang van de motoriek etc. (Boerstra, 2013). Verdere toelichting in bijlage 10. 
 
 

3.4 Het persoonlijk gedrag 
Het tweede belangrijke aspect dat meespeelt bij het concentratievermogen is het persoonlijke gedrag. 
Het persoonlijke gedrag is een belangrijke factor die de concentratie zowel positief als negatief kan 
beïnvloeden voor zowel het eigen concentratievermogen als die van de omgeving.  
 

3.4.1 Definities 
“Gedrag bestaat uit alle bewuste en onbewuste handelingen, die al dan niet waarneembaar zijn” (Ensie, 
2015). Ensie vervolgt met dat er drie vormen van gedrag zijn. Dit zijn waarneembaar gedrag, onbewust 
gedrag en innerlijk gedrag. Waarneembaar gedrag bestaat uit handelingen die daadwerkelijk te zien 
zijn. Onbewust gedrag wordt aangestuurd door reflexen. Tot slot is er het innerlijke gedrag, dit is niet 
altijd waarneembaar. Een voorbeeld van innerlijk gedrag is wanneer een persoon aan het nadenken is. 
Gedrag wordt door twee factoren bepaald, namelijk door erfelijkheid en door de omgeving (Ensie, 
2015).  Als gedrag gekoppeld wordt aan de organisatie ontstaat er organisatiegedrag. Organisatiegedrag 
houdt zich bezig met de systematische handelingen en houdingen van mensen binnen organisaties 
(Nolost Capital, 2016). 
 

3.4.3 Individuele behoefte  
Ieder mens heeft persoonlijke behoeften. Een persoonlijke behoefte is datgene waar een individu niet 
zonder kan (De Steven, n.d.). Ook is de mate van concentratie een persoonlijke behoefte. Echter 
wordt een rustige werkomgeving gekoppeld aan een van de basisbehoeftes van een mens, privacy 
(omgevingspsycholoog, 2016). Verder wordt door de omgevingspsycholoog aangeven dat privacy een 
optimalisatieproces is, waarbij er continu gezocht wordt naar een match tussen de behoeften en 
omstandigheden. Oftewel wel contact hebben met anderen of zich juist afzonderen van anderen. 
Hieraan wordt ook concentratie gekoppeld; mensen willen soms zonder afleiding of bemoeienis van 
personen werken. Echter is dit zoals aangegeven afhankelijk van de behoefte en omstandigheden op 
dat moment (Omgevingspsycholoog, 2016). 

Er zijn verschillende soorten ruimtelijke privacy te onderscheiden. De bekendste zijn de visuele 
en auditieve privacy. Bij visuele privacy gaat het om de bescherming tegen ongewenste of 
afleidende blikken van of op anderen. Bij auditieve privacy gaat het om de behoefte van 
afscherming tegen hinderlijke geluiden zijn. (Hofkamp, Van Meel, & Toolen, 2013, pp.106) 

 
3.4.4 Persoonlijke controle 
Een mens houdt van persoonlijke controle. Het missen van controle kan zich uiten in negatieve emoties 
bij iemand. Architectuur, interieur en facilitair management hebben invloed op deze persoonlijke 
controle binnen de werkomgeving (Omgevingspsycholoog, 2018). Terugkomend op privacy, de mens 
heeft behoefte aan een eigen plek waar iemand zelf de controle over kan uitoefenen (de Rooij, 2016).  
Een mens ervaart eigen controle als hij of zij invloed kan uitoefenen op wat er gebeurt in een omgeving, 

met het idee dat deze invloed leidt tot een positief resultaat (Omgevingspsycholoog, 2018). Dit kan ook 
gekoppeld worden binnen dit onderzoek aan concentratie, door keuzes te hebben in type werkplek. 

  
 

3.5 Samenvatting theoretisch kader 
Voor het onderzoek zullen de twee begrippen ruimtelijke omgeving en persoonlijk gedrag de leidraad 
vormen. Deze begrippen hebben invloed op het hoofdbegrip concentratie binnen de werkomgeving, 
maar ook op elkaar. Elk begrip geeft meerdere belangrijke theoretische aspecten weer die invloed 
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hebben op de concentratie, zoals het binnenmilieu bij de ruimtelijke omgeving en de persoonlijke 
controle bij het persoonlijk gedrag.  Het TMA-gedragsmodel geeft het moeten, willen en kunnen weer. 
Aan de hand van dit model kan gekeken worden of het probleem ligt bij het persoonlijk gedrag of bij de 
faciliteiten in de ruimtelijke omgeving binnen KCNR. 
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HOOFDSTUK 4. METHODIEK 
 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de methodiek behandeld. Het hoofdstuk zal bestaan uit drie onderdelen, de 
onderzoeksgroep, onderzoeksinstrumenten en de dataverzameling. Elke deelvraag en methode zullen 
verantwoord worden. De data-verzameling per deelvraag toont aan hoe de literatuur gekoppeld is aan 
de methode van onderzoek. In bijlage 4 zijn twee schematische weergaves getoond.  

 
4.2 Typering van het onderzoek 
Het onderzoek is probleem analytisch van aard. Hierbij spelen de huidige en gewenste situatie een 
belangrijke rol. Door het vraagstuk tijdens het onderzoek te analyseren ontstaan inzichten in de 
verschillen tussen de huidige en gewenste situatie.  In dit geval gaat het om de concentratiebehoeften 
en de middelen die dat faciliteren. Deze verschillen kunnen aan de hand van een conclusie en 
aanbeveling verkleind worden (Enthoven & Oostdam, 2014). Het onderzoek heeft zich zowel gericht op 
kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Beide onderzoeksmethoden versterken elkaar zowel in de 
onderbouwing als de betrouwbaarheid.  

 

4.3 Onderzoeksgroep(en) en verantwoording 
De medewerkers van KCNR worden gedefinieerd als de mensen die werkzaamheden verrichten voor 
KCNR. KCNR bestaat momenteel uit 123 medewerkers van verschillende disciplines namelijk: lectoren, 
docenten, projectleiders en studenten. De onderzoeksgroep zal de hele omvang van de medewerkers 
zijn, dit vanuit de wens van KCNR. De onderzoek locatie bevindt zich in de van Dooren Veste H0.50 en 
H1.88, wat onderdelen zijn van de Hanzehogeschool. Echter wordt voornamelijk gericht op H0.50, de 
hoofdlocatie.  
 

4.5 Dataverzameling/ dataverwerking en-analyse  

4.5.1 Deskresearch 
Deskresearch vormt de basis van dit onderzoek in het theoretisch kader. De drie kernbegrippen zijn met 
behulp van verschillende zoektermen toegelicht aan de hand van definities en theorieën. Er is gebruik 
gemaakt van literaire boeken, wetenschappelijke artikelen via Google Scholar en internetbronnen van 
Google. De theorieën uit het theoretisch kader vormen een beeld die voorafgaand belangrijk is aan het 
praktijkonderzoek.   
 
Literaire boeken 
Er is binnen dit onderzoek gebruik gemaakt van meerdere literaire boeken voor het theoretisch kader. 
De boeken hadden verschillende onderwerpen en invalshoeken die het onderwerp concentratie 
toelichten. Voor het begrip ruimtelijke omgeving zijn twee Facility management boeken gebruikt 
namelijk, ‘Basisboek Facility Management’ en ‘De WerkplekWijzer’. Voor het begrip persoonlijk gedrag 
is gebruik gemaakt van psychologische boeken, zoals ‘Ontketen je brein’ en ‘Your Brain At Work’. ‘Wat 
is onderzoek’ van Nel Verhoeven is de basis geweest voor de onderzoeksopzet. 
 
Internetbronnen 
Om de kwaliteit te waarborgen is er in eerste instantie gebruik gemaakt van Google Scholar. De 
definities van de drie kernbegrippen zijn opgezocht via het internet. Niet alle definities werden erkend 
door literaire bronnen en zijn gedefinieerd aan de hand van andere bronnen. Naast deze kernbegrippen 
is gezocht op verschillende zoektermen gericht op het kernbegrip. Zoektermen bij de ruimtelijke 
omgeving waren bijvoorbeeld: type werkplekken, huisvesting, belang omgeving. Zoektermen bij het 
persoonlijk gedrag waren onder andere: persoonlijke controle, privacy op de werkvloer, individuele 
behoeftes en gedrag. 
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4.4.2 Kwalitatief onderzoek – Interviews 
Er zijn voor dit onderzoek in totaal negen interviews afgenomen. Er zijn vijf medewerkers geïnterviewd, 
waarvan een projectleider, een coach, twee docent onderzoekers en een student. Daarnaast zijn er 
twee netwerkorganisaties, een omgevingspsycholoog en de locatiemanager geïnterviewd. In bijlage 16 
is een schema weergeven met alle informatie. Bij alle interviews is gebruik gemaakt van een 
interviewschema, om zo de objectiviteit te waarborgen. De interviews waren semigestructureerd. Dit 
om gestructureerd antwoorden te krijgen op de deelonderwerpen en eveneens de ruimte te hebben 
om dieper op de antwoorden in te gaan of door te vragen. De meeste vragen waren openvragen. Als er 
gesloten vragen werden gesteld, werd er daarna om een toelichting gevraagd. Om de betrouwbaarheid 
te waarborgen zijn de interviews opgenomen via audioapparatuur en is daarna een transcript met 
kleurcodering gemaakt. De kleurcodering is gedaan aan de hand van de deelvragen.  
 

4.4.5 Focusgroep 
Binnen dit onderzoek is gebruik gemaakt van de kwalitatieve onderzoekmethode, de focusgroep. Deze 
focusgroep was bedoeld om het onderwerp, het begrip concentratie en de huidige situatie van KCNR te 
bediscussiëren om gezamenlijk tot interventies te komen waar behoefte naar is. De focusgroep had 
negen deelnemers en een voorzitter. De deelnemers bestonden uit een promotieonderzoeker, 
opdrachtgever vanuit KCNR, coach vanuit KCNR, afstudeerders en stage lopers. De focusgroep had drie 
onderdelen. Het eerste onderdeel was het eenduidig maken van het begrip concentratie. Bij het 
volgende onderdeel moest elke deelnemer drie positieve en drie negatieve factoren opschrijven die 
invloed hebben op zijn of haar concentratie. Het laatste onderdeel was het schetsen van de gewenste 
situatie van de werkomgeving op een plattegrond. De focusgroep gaf nieuwe inzichten, bevestigde 
inzichten en gaf de ruimte om de eerdere opgedane inzichten te bediscussiëren in groepsverband.  
 

4.4.3 Kwantitatief onderzoek – Enquête 
Er is voor dit onderzoek een enquête uitgezet naar de medewerkers van KCNR. De enquête is door 
meerdere partijen gekeurd. De enquête had een aselecte steekproef. Alle 123 medewerkers zijn 
benaderd via de mail met een link naar de enquête. De link is twee keer verstuurd. De enquête bestond 
uit 30 vragen. De vragen waren gericht op de wensen, behoeftes en ervaringen met betrekking tot de 
concentratiemogelijkheden binnen KCNR. De enquête bestond uit Likertschaal vragen, keuzevragen, 
stellingen en open vragen om het te kunnen toelichten. De vragen waren neutraal van aard, om de 
objectiviteit te waarborgen. Het kostte de medewerkers 8-10 minuten om de vragen in te vullen. De 
enquête was anoniem, er werd alleen naar de functie en leeftijd gevraagd, om zo ervoor te zorgen dat 
iedereen het eerlijk invulde.  Er zijn 56 medewerkers die hebben meegewerkt aan de enquête. De 
enquête is gemaakt en ingevuld via Enalyzer. Hierdoor werden de resultaten gelijk gerapporteerd en 
inzichtelijk weergegeven. Het gebruik van Enalyzer was een wens van KCNR.  
 

4.4.6 Analysemodel GAP-analyse  
Binnen dit onderzoek is gewerkt van de huidige naar de gewenste situatie, om de verschillen tussen 
deze situaties te analyseren is gebruik gemaakt van de GAP-analyse. De GAP-analyse toont met behulp 
van gaps het verschil tussen de huidige (Ist) en gewenste (Soll) situatie. Binnen dit onderzoek is deze 
analyse schematisch weergegeven bij de resultaten. Zowel de huidige situatie, wensen en behoeften en 
de gewenste situatie staan hierin omschreven. Vervolgens zijn er gaps uitgekomen die opgelost moeten 
worden binnen de implementatie om de doelstelling te behalen (Managementmodellen, n.d.). 
 

4.5 Dataverzameling, dataverwerking en -analyse per deelvraag 

4.4.1 De huidige faciliteiten 
Het theoretisch kader toont de samenhang van de ruimtelijke omgeving en persoonlijk gedrag, met 
behulp van het TMA-gedragsmodel. Deze deelvraag focust zich op de huidige concentratieruimtes, 
oftewel de ruimtelijke omgeving. De ruimtelijke omgeving is aan de hand van de cruciale keuzes uit ‘De 
WerkplekWijzer’ uitgewerkt. Keuze 3, 4, 5 en 6 konden specifiek toegepast worden op concentratie. De 



 23 

data is verzameld aan de hand van fieldresearch. De keuzes zijn beantwoord met behulp van zowel 
kwalitatief- als kwantitatief onderzoek. Er zijn vijf medewerkers geïnterviewd, waarvan vier van de vijf 
zijn toegepast in deze deelvraag in verband met verzadiging. De interviews bestonden uit vragen die 
gekoppeld konden worden aan de literatuur vanuit het theoretisch kader. De interviews waren 
opgedeeld in de twee kernbegrippen. De interviews hadden de focus op het belang van concentratie, 
persoonlijke behoefte, de huidige aangeboden faciliteiten en het binnenmilieu. Deze faciliteiten konden 
gekoppeld worden aan de type werkplekken uit ‘De WerkplekWijzer’ en aan de eisen uit het boek; 
Binnenmilieu’. Daarnaast is er een interview met de locatiemanager gebruikt voor het binnenklimaat. 
De enquête was in deze deelvraag ondersteunend bij het onderwerp persoonlijk gedrag en huidige 
gedragsregels.  
 

4.4.2 Ervaringen 
De data is verzameld aan de hand van fieldresearch, zowel met kwalitatief- als kwantitatief onderzoek.  
De ervaringen over de algemene concentratie, concentratiemogelijkheden, ruimtelijke omgeving, 
persoonlijk gedrag, privacy en gedragsregels waren relevante enquêteresultaten. De begrippen uit het 
theoretisch kader zijn geoperationaliseerd in de enquête. Zo zijn de twee vormen van privacy en de 
ruimte gebruik teruggevraagd. De enquête was voornamelijk gericht op de wensen, behoeften en 
ervaringen. Om deze resultaten te ondersteunen is gebruik gemaakt van de vijf interviews met de 
medewerkers. De interviews hadden openvragen die bestonden uit dezelfde onderwerpen die bij de 
enquête zijn behandeld.  

 

4.4.3 Vergelijkend onderzoek 
Er zijn voor deze deelvraag twee andere netwerkorganisaties gebruikt. Dit waren de Digital Society Hub 
en de Energy Transition, beide organisaties van de Hanzehogeschool. Door deze twee 
netwerkorganisaties ontstond een bredere kijk. Beide partijen gaven hun kijk op de concentratie binnen 
hun organisatie en maakte koppelingen met de ruimtelijke omgeving en het persoonlijk gedrag. De 
interviews hadden openvragen die zich focuste op de concentratiemogelijkheden, positieve- en 
negatieve variabelen en persoonlijke controle. Daarnaast zijn de Universitaire bibliotheek en thuis 
gebruikt als vergelijking. Uit de interviews en enquête kwam naar voren dat deze locaties bevorderlijk 
zijn voor de concentratie.  

 

4.4.4 Gewenste situatie 
De gewenste situatie komt voort uit de eerdere deelvragen, maar wordt ingeleid met de wensen en 
behoeftes. Ook geeft van den Brink, omgevingspsycholoog, belangrijke waarden aan die concentratie 
stimuleren. Voor de wensen en behoeften zijn de enquêtes, interviews met de medewerkers en de 
focusgroep gebruikt. De gewenste situatie is met behulp van de GAP-analyse geanalyseerd. De huidige 
situatie, ervaringen en de wensen en behoeften hebben geleid tot de gewenste situatie. Het verschil 
tussen de huidige en gewenste situatie zijn de gaps. Deze gaps zijn gebruikt voor de aanbevelingen. De 
GAP-analyse is wederom opgedeeld in de twee kernbegrippen, ruimtelijke omgeving en persoonlijk 
gedrag. Dit zijn de belangrijke factoren geweest vanuit het theoretisch kader.  

 

4.4.5 Praktische consequenties 
De praktische consequenties focuste zich op het aspect ruimtelijke omgeving. Er zitten geen financiële 
of juridische consequenties aan gedrag die relevant zijn voor dit onderzoek. Het binnenmilieu en de 
werkplekconcepten zijn vanuit het theoretisch kader meegenomen in deze deelvraag. Voor de 
consequenties zijn de interviews met Embregts (locatiemanager) en Jorritsma (projectleider) gebruikt. 
De interviews hadden de focus op de financiële- en juridische randvoorwaarden op het binnenmilieu en 
de werkomgeving. Aan de hand van deze informatie zijn de juridische consequenties met behulp van de 
Arbowet weergegeven. De financiële consequenties zijn met behulp van deskresearch gedaan. Er zijn 
bedrijven opgezocht die een overzicht hadden van de kosten per interventie.  
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4.5 kwaliteitswaarborging 
Binnen dit onderzoek is rekening gehouden met een aantal erkende richtlijnen voor de waarborging van 
de kwaliteit. Deze richtlijnen hebben betrekking op de betrouwbaarheid, validiteit, onafhankelijkheid, 
toetsbaarheid, informativiteit en generaliseerbaarheid. Het boek ‘Wat is onderzoek’ van Nel Verhoeven 
is voor deze richtlijnen gebruikt.  Hieronder worden alleen de betrouwbaarheid en validiteit genoemd. 
In bijlage 12 worden de betrouwbaarheid, validiteit en de overige richtlijnen puntsgewijs toegelicht.  
 
Betrouwbaarheid is de mate waarin het onderzoek vrij is van toevallige fouten. Wanneer het onderzoek 
in een andere periode herhaald wordt moet dat tot dezelfde resultaten leiden (Verhoeven, 2014). Om 
de betrouwbaarheid te waarborgen is er bij elke deelvraag gebruik gemaakt van triangulatie van 
onderzoeksmethode. Wat betreft de interviews, alle interviewvragen zijn gecontroleerd. Het 
interviewschema is voorafgaand opgestuurd om eventuele onduidelijkheden weg te nemen. Alle 
interviews zijn opgenomen met behulp van audioapparatuur met toestemming van de wederpartij. De 
interviews zijn gehouden in afgesloten ruimtes, zodat het audiomateriaal verstaanbaar is. Tevens zijn 
de interviews kort gehouden, zodat het vrij is van irrelevante informatie. De interviews zijn letterlijk 
uitgetypt en gecodeerd per deelvraag. Wat betreft de enquête, deze is ook voorafgaand gecontroleerd. 
De enquête was volledig anoniem, zodat iedereen het eerlijk durfde in te vullen. De enquête is 
uitgevoerd, gerapporteerd en verwerkt via Enalyzer. Een programma dat ondersteund wordt door de 
Hanzehogeschool.  De enquête is twee keer via de mail gestuurd naar alle 123 medewerkers, om de 
respons te verhogen. Het doel voor de mate van betrouwbaarheid was gesteld op 90%.  
 
Validiteit is het meten wat gemeten moet worden en dat het onderzoek geen systematische fouten 
bevat. Validiteit is opgedeeld in interne validiteit en externe validiteit. Bij externe validiteit wordt het 
begrip generaliseerbaarheid gebruikt (Verhoeven, 2014). De validiteit is gewaarborgd door de 
begrippen helder te definiëren, om zo voor eenduidigheid te zorgen. De definities zijn tevens 
gehanteerd in de methodiek.  De vraagstelling van de interviews en enquêtes hebben zich gericht op de 
doelstelling. De wensen en behoeften waren van groot belang. Personen buiten de onderzoeksgroep 
zijn gevraagd voor feedback.  
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HOOFDSTUK 5. RESULTATEN 
 
5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden alle onderzoeksresultaten getoond en per deelvraag weergeven. Samen leiden 
ze tot de beantwoording van de hoofdvraag. Alle resultaten zijn geschreven aan de hand van de 
informatie die verkregen is uit de interviews, de enquête en de focusgroep. Deze gegevens zijn terug te 
vinden in bijlage 13 t/m 19. De uitgebreide resultaten bevinden zich in bijlage 13 t/m 15. In de resultaten 
wordt er verwezen naar de persoon als de informatie uit een interview komt.  
 
 

5.2 Huidige faciliteiten geconcentreerd werken  

5.2.1 Ruimtelijke omgeving 
KCNR bestaat uit twee locaties. De locaties zijn H0.50, de hoofdlocatie, en H1.88. De huidige situatie is 
toegelicht aan de hand van de zes cruciale keuzes uit ‘De WerkplekWijzer’ die door het KCNR gemaakt 
zijn. De focus ligt op keuze 3, 4, 5 en 6. De andere keuzes staan in bijlage 8. 
 

• Keuze 3. Open kantoor, kamerkantoor of gesloten kantoor? 
Deze keuze geeft de balans tussen concentratie en communicatie aan (Hofkamp, van Meel, & 

Thoolen, 2013). KCNR heeft het concept activiteit gerelateerd werken en faciliteert in drie 
werkzones: de stiltezone, de fluisterzone en de open overlegzone (zie bijlage 6). Om 
concentratiewerk te stimuleren zijn de fluister- en stiltezone ontwikkeld binnen H0.50. De 
stiltezone is een afgezonderde ruimte met een glaswand van 28,3 m2, gevestigd bij de ingang 
van KCNR. In deze ruimte zijn zes vaste werkplekken met een computer. De fluisterzone is 
daarentegen een open ruimte afgeschermd met lage archiefkasten. Deze ruimte is 101,2 m2 en 
bevindt zich tussen de stilteruimte en de overlegzone. Deze zone heeft 12 werkplekken met een 
vaste computer. Op dit moment is er concentratieplek voor 18 medewerkers. 

 
H1.88 is een gedeelde ruimte met een andere netwerkorganisatie. Deze ruimte heeft een 
fluisterzone, twee kleine cellen voor belafspraken of klein overleg en een grote vergaderzaal 
waarvan KCNR gebruik kan maken.  

 

• Keuze 4. Uitstraling? 
Binnen KCNR kennen de fluisterzone en de overlegzone eenzelfde uitstraling door gelijk 
materiaalgebruik en gelijke vloerkleur- en bedekking. Linde van den Brink, 
omgevingspsycholoog, bevestigt dit. Ze meldt in het interview dat dit haar gelijk opviel, terwijl 
een onderscheid volgens haar relevant is voor het onbewust aanzetten tot gewenst gedrag. 

 

• Keuze 5. Voorzieningsniveau? 
Er worden geen concentratievoorzieningen aangeboden los van de behandelde ruimtes. 
Medewerkers zijn echter vrij om gebruik te maken van eigen tools, zoals oordopjes of noise 
cancelling koptelefoons. Uit de enquête blijkt dat 48,2% aangeeft gebruik te maken van deze 
tools.  

 

• Keuze 6. Mate van standaardisatie?  
De vaste medewerkers hebben een eigen kantooromgeving, voor de flexwerkers geldt het 
concept activiteit gerelateerd werken en zij kunnen terecht in de ruimtes van H0.50 en H1.88. 
Een aantal promovendi hebben op aanvraag maatwerk geleverd gekregen, door het krijgen van 
een eigen concentratieruimte in de D-vleugel. Van der Schoor, onderzoeker bij KCNR, is 
werkzaam in dit kantoor. Het kantoor is ingericht voor vier flexwerkers. Het is een gesloten 
ruimte, met enkel een raam naast de deur.  
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Is het thermisch binnenklimaat niet goed gefaciliteerd dan kan dit klachten en lichamelijke klachten 
veroorzaken, die weer invloed hebben op het concentratievermogen (WVOI, 2019). Volgens Embregts, 
locatiemanager van Dooren Veste, mag ervan uit gegaan worden dat binnen de Hanzehogeschool alles 
klimatologisch klopt. Controlesystemen zorgen hiervoor volgens de wet- en regelgeving. Hiervoor 
draagt het facilitair bedrijf de verantwoordelijkheid. De hele linkerzijde van KCNR bestaat uit ramen 
voorzien van zonneschermen die per zone motorisch worden bediend.  
 

5.2.2 Persoonlijk gedrag 
Er zijn gedragsregels opgesteld ter beïnvloeding van het persoonlijk gedrag van de medewerkers, die in 
de introductieweek worden benoemd, en verder liggen in de fluisterzone op elke tafel instructies over 
fluistergedrag. Echter geeft 54,4% van de geënquêteerde ‘oneens’ aan op de stelling: de gedragsregels 
die ik ken worden door iedereen gehanteerd binnen de concentratieruimtes van KCNR (H0.50).   
 

 

5.3 Ervaringen gebruikers huidige faciliteiten omtrent concentratie 
Uit de enquête blijkt dat maar liefst 46,4% aangeeft zich niet te kunnen concentreren binnen KCNR, 
waarvan 12,5% zegt zich helemaal niet te kunnen concentreren. 52,6% geeft aan dat dit komt door een 
combinatie van het persoonlijk gedrag van collega’s en dat van de ruimtelijke omgeving. De 
tevredenheid over concentratiemogelijkheden is becijferd met een gemiddelde van een 5.8.  
 
Uit de interviews blijkt tevens de concentratieproblematiek. De werkzaamheden van werknemers 
bestaan voor een onderdeel uit typ- lees en schrijfwerk en dit vraagt volgens de enquête een hoge tot 
zeer hoge concentratie. Rozema en Posthumus geven beide aan dat zijn werkzaamheden waarbij 
geconcentreerd werken centraal staat, thuis of elders uitvoeren en voornamelijk naar KCNR komen voor 
vergaderingen en overleggen. Een geënquêteerde noemt: “Voor mij is het kenniscentrum primair een 
plek voor ontmoetingen/overleg/samenwerken. Het zou mooi zijn als je ook het (individuele) 
concentratiewerk kunt doen.”  

 

5.3.1 Ruimtelijke omgeving 
Posthumus noemt dat de stiltezone een ongelukkige plek heeft, aangezien deze ruimte gevestigd is 
vlakbij de ingang, de frontoffice en het koffiezetapparaat. Binnen de stilteruimte zijn te veel akoestische 
en visuele afleidingen, mede door de glaswand en de gang gevestigd naast de stilteruimte. Van den 
Brink geeft vanuit haar expertise aan dat glazen wanden niet bevorderlijk zijn voor concentratie, 
vanwege deze genoemde afleidingen en de huidige locatie. Ook wordt de locatie van de fluisterzone als 
issue genoemd. Binnen KCNR loopt de indeling, vanaf de hoofdingang, van stilte naar rumoer. Terwijl 
volgens de literatuur uit ‘De Werkplekwijzer’ (2013) een werkomgeving van dynamisch naar stilte moet 
overlopen. 37,5% van de geënquêteerden vinden dat er onvoldoende concentratiemogelijkheden zijn. 
Ook worden de verschillende ruimtes nauwelijks gescheiden door deuren.  
 
Enkel het geluid en de akoestiek worden genoemd als negatief punt op het binnenklimaat. Uit de 
enquête blijkt dat geluid het meest negatieve effect heeft op de concentratie, waarbij geluid van 
collega’s als meest negatief (26,8%) wordt ervaren, boven omgevingsgeluiden (14,3%). 
Omgevingspsycholoog van den Brink bevestigt dit en geeft aan dat geluid de meest storende factor is.  
 

5.3.2 Persoonlijk gedrag 
De meerderheid (33,9% en 25,5%) geeft aan veel rumoer te ervaren in de fluister- en stiltezone waar 
mensen geconcentreerd werken. Rozema en van der Schoor geven aan mensen regelmatig te moeten 
attenderen op de regels en uit de enquête blijkt dan ook dat slechts 37.5% van de medewerkers op de 
hoogte is van deze regels. Volgens 54.5% worden de regels dan ook niet nageleefd in de 
concentratieruimtes.  



 28 

 
In het theoretisch kader kwam naar voren dat privacy en persoonlijke controle basisbehoeften zijn van 
de mens. Er zijn twee vormen van privacy, de visuele en auditieve privacy. 50% geeft ‘helemaal eens’ 
aan bij de vraag of auditieve privacy een rol speelt bij het concentratievermogen, tegen 19,6% die 
‘helemaal eens’ aangeeft bij visuele privacy. 55,4% geeft aan niet altijd genoeg privacy te ervaren.  
 
Uit de interviews komt naar voren dat er weinig keuzemogelijkheden in werkplekken zijn. Bovendien, 
zo geeft Hiehle aan, wordt de stilteruimte weinig gebruikt door juniormedewerkers door een te hoge 
drempel. Hiehle voegt toe dat de ruimtes weinig onderscheid hebben in vormgeving, wat verwarring 
veroorzaakt. Van den Brink voegt toe dat onderscheid in vormgeving belangrijk is voor het beïnvloeden 
van wenselijk gedrag.  

 

 

5.4 Vergelijkend onderzoek 
Om deze vraag te beantwoorden zijn de Digital Society Hub en de IWP Energy Transition betrokken 
geweest bij dit onderdeel van het onderzoek. De uitgebreide informatie van de twee organisaties 
bevinden zich in bijlage 13-17.  
 

5.4.1 Digital Sociaty Hub (DSH) 
De fysieke omgeving bestaat bij de DSH uit een aantal vergaderruimtes, een VR-ruimte, aantal lokalen 
en twee openleergemeenschappen. Een aantal medewerkers hebben na aanvraag een vaste werkplaats 
gekregen daar. De DSH faciliteert niet in aparte concentratieruimtes, mede doordat er geen klachten 
zijn binnengekomen over de concentratie. Mocht iemand zich willen afzonderen kan hij of zij bij de DSH 
een ruimte reserveren. De DSH heeft destijds veel gedaan aan de akoestiek van het pand, wat genoemd 
wordt door Dekkens als een positief aspect voor de concentratie. Wel kent DSH een gebrek aan ruimte 
voor evenementen. Vindt er een evenement plaats hebben mensen in de leergemeenschap hier last 
van of moeten vertrekken.   
 

5.4.2 IWP Energy Transition 
Energy Transition is gevestigd in de EnTranCe op Zernikelaan 17 te Groningen. De fysieke omgeving 
bestaat uit een groot lokaal, ook wel leergemeenschap, een kantoor voor de vaste medewerkers en een 
concentratieruimte die elke woensdag beschikbaar is. Voorheen was dit vier dagen per week, maar de 
IWP kamt met afwezigheid van studenten door concentratieproblematiek en het Zernike kende 
ruimtegebrek.  
 
In het interview noemt Joosse als positieve variabele de motiverende omgeving van EnTranCe; de IWP 
heeft een bepaalde intimiteit, kent en open uitstraling en is omringd door natuur. Als negatieve 
variabele noemt ze de grote openbare ruimte waar iedereen zit en geen stilte-gebod kan gelden en het 
verlies van de concentratieruimte.  
 

5.4.3 Openbare werkruimtes 
In de enquête en interviews worden werkplekken genoemd waar men op prettige wijze geconcentreerd 
kan werken. Een voorbeeld hiervan is de Universitaire Bibliotheek (UB), waar 34,5% van de 
geënquêteerden geconcentreerder werkt dan bij KCNR. Positieve aspecten van de UB die genoemd 
worden in de enquête en interviews zijn: 

• Motiverende sfeer; iedereen is daar individueel geconcentreerd aan het werk.  

• Algemene gedragsnorm; stilte en sociale controle 

• Zelfde type werkzaamheden; iedereen heeft met concentratiewerkzaamheden te maken.  

• Weinig fysieke afleidingen 
Hiehle bevestigde punt een en twee in haar interview. Zo vermeldt ze: “Als ik andere mensen zie werken, 
ga ik dat ook sneller doen. Dat heeft een effect op mij en het is daar verplicht om stil te werken.” 
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Tenslotte geven medewerkers, 76.9%, aan de voorkeur te geven aan thuiswerken boven werken bij 
KCNR. Vanwege eigen ruimte, stilte en autonomie. Posthumus meldt: “Ik heb daar mijn eigen 
eetkamertafel, omgeving en koffie dichtbij.”  
 
 

5.5 Gewenste situatie omtrent concentratie 

5.5.1 Wensen en behoeften 
Volgens Omgevingspsycholoog van den Brink is het belangrijkste aspect in een kantooromgeving de 
persoonlijke controle. “Controle is het belangrijkste mechanisme waarmee mensen ervoor kunnen 
zorgen dat de omgeving in hun behoefte voorziet.” Een organisatie moet volgens haar voldoen aan 
ruimtes met verschillende prikkelniveaus. Andere aspecten die volgens haar belangrijk zijn voor goede 
concentratie zijn: 

• Goede akoestiek  

• Kleinere omgevingen creëren 

• Verschillende sfeerimpressies per ruimte, zodat het onderscheid in ruimtes genudged wordt.  
De WerkplekWijzer (2013) meldt: “Een ‘stilteregime’ kan worden ondersteund door inrichting en 
kleurgebruik. Zo zendt een bibliotheekuitstraling impliciet de boodschap uit dat er niet geconverseerd 
mag worden.” 
 
De focusgroep benoemt de volgende punten ter verhoging van concentratie: 
Ruimtelijke omgeving 

• Afgezonderde ruimtes 

• Andere indeling bij KCNR, van rumoer naar rustig 

• Stabiliteit/ eigen werkplek/ controle 
Persoonlijke gedrag 

• Een werkende omgeving, algemene norm ‘Stilte’  

 
Alle schetsen van de focusgroep (bijlage 19) bieden suggesties voor een andere indeling van de huidige 
ruimte H0.50. Er zijn meerdere afgesloten ruimtes gecreëerd en er worden veel planten toegepast. De 
wensen en behoeftes die voortkomen uit de interviews komen overeen met de focusgroep. Van der 
Schoor spreekt de volgende wensen uit: een interne verbouwing en herindeling, groepering van 
themagroepen en personalisatie. Posthumus wenst meer keuzemogelijkheden en een omgeving met 
minder visueel en akoestisch afleidingen. Hiehle voegt hieraan toe dat er meer onderscheid gemaakt 
moet worden tussen de verschillende zones door de vormgeving.  
 

5.5.2 GAP-analyse 
De gewenste situatie wordt in kaart gebracht aan de hand van de GAP-analyse. De informatie is gehaald 
uit de focusgroep, de interviews, observatie en uit de enquête. Alleen de verbeterpunten zijn in de GAP-
analyse meegenomen. De huidige situatie bestaat in de GAP-analyse zowel uit de huidige faciliteiten als 
de ervaringen. Hieronder is een voorbeeld gegeven uit de volledige GAP-analyse, die staat in bijlage 14. 
 
Tabel 1.  Voorbeeld GAP-analyse.  

 Huidige situatie (IST) Wensen en behoeften Gewenste situatie (SOLL) 

Ruimtelijke 
omgeving 

   

GAP 1. De stilteruimte in 
H0.50 is gevestigd bij 
de ingang naast de 
gang, heeft een 

Een stilteruimte, waar 
geen visuele en 
akoestische 
afleidingen zijn van 
pratende of 

Behoud van de drie zones 
maar beter gefaciliteerd; 
meerdere 
concentratiewerkplekken 
met de norm ‘stilte’, geen 
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glaswand en geen 
akoestische afsluiting. 

langslopende mensen. 
Het liefst meerdere 
kleine ruimtes, zodat 
er meerdere 
concentratieplekken 
worden gecreëerd.  

visuele en akoestische 
afleidingen van andere 
zones en een indeling van 
dynamisch naar rustig. 

 

 
Uit de volledige GAP-analyse zijn de volgende GAPS gekomen.  
 
Tabel 2. De GAPS 

Gap  

1. De huidige stilteruimte en fluisterzone voldoen niet aan de concentratiebehoeftes 
van de medewerkers noch aan de eisen van een stilte-/fluisterzone. 2. 

3. De huidige situatie voldoet niet aan de behoeftes die de medewerker heeft bij een 
stimulerende kantooromgeving door het ontbreken van planten en groen.  

4. De huidige vormgeving van de ruimtes zorgt voor onduidelijkheden in ruimtegebruik 
en de verwachtingen ten aanzien van de medewerkers.  

5. Het hebben van gedragsregels wordt niet door elke medewerker erkend en 
nageleefd. Binnen de bedrijfscultuur ontbreekt de aanspreekcultuur en de omgeving 
stimuleert het naleven van de gedragsregels niet.  

6. Er is sprake van een gap tussen de persoonlijke controle die een medewerker nodig 
heeft en die binnen KCNR geboden wordt. 

 
De gewenste situatie van KCNR gezien vanuit de medewerkers bevat de volgende punten: 

• Meerdere concentratiewerkplekken, waar een algemene norm ‘stilte’ geldt.  

• Geen visuele en akoestische afleidingen van andere zones 

• Een groter onderscheid in type werkplekken met behulp van de vormgeving.  

• Stimulerende werkomgeving, met groen gebruik en natuurlijke materialen.  

• Een stimulerende werkomgeving die mensen tot gewenst gedrag zet, zodat de gedragsregels 
automatisch en onbewust nageleefd worden.  

• Meer persoonlijke controle door middel van meer keuzemogelijkheden in type werkplekken.  
 

 

5.6 Praktische consequenties  
Onder de praktische consequenties vallen de economische, financiële, juridische en procesmatige 
aspecten.  
 

5.6.1 Economische aspect 
Zoals Jorritsma, projectleider KCNR, aangeeft is KCNR een non-profit organisatie. De organisatie haalt 
geen winst uit de projecten en onderzoeken die gedaan worden vanuit het kenniscentrum en kennen 
geen marktaandeel en concurrentiestrijd.  
 

5.6.2 Financiële aspect 
Voor kosten omtrent de ruimtelijke omgeving is het Facilitair bedrijf verantwoordelijk. Volgens 
Embregts, locatiemanager, gelden geen specifieke randvoorwaarden voor een verbouwing. Een 
verbouwing van KCNR zou gelden als een project en wordt als zodanig, binnen de financiële 
mogelijkheden die de Hanzehogeschool biedt, beschouwd. 
 
Binnen KCNR kan geen kosten- en batenanalyse gemaakt worden. KCNR kent geen medewerkers in 
loondienst, op het programmabureau na, en haalt geen omzet uit de onderzoeken.  Wel wordt bij dit 
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aspect de financiële consequenties aangegeven van de mogelijke interventies in de vorm van een 
prijsoverzicht.   
 
Tabel 3. Prijsoverzicht Quick win 

Quick win 

Maatregel Kosten per maatregel (Incl. BTW)  

Raambedekking (semi- doorschijnend) €14,16 p/m2 (Raamfoliewebshop, n.d.) 

Extra deur Vanaf €561,-  incl. (Glazz, n.d.) 
Vanaf €443,19 excl. BTW  

Akoestische wanden (verplaatsbaar) Tussen de €285,- en €455,- (MV. Kantoor, n.d.-b) 

Posters  Vanaf €9,95,- A1-formaat (Drukzo, n.d.) 

Stickers (pictogram) Vanaf €1,45,- (ESV-Shop, n.d.) 

Bureauschermen Tussen de €127,-  en €305,- (MV. Kantoor, n.d.-a) 

Planten(wanden) Planten: diverse prijsmogelijkheden 
Plantenwand: €350 – €1000 per m2 (Laeven, 2011) 

 
Verantwoording 
Het overzicht geeft de kosten weer van korte-termijn maatregelen ter verbetering van de huidige 
situatie, per stuk en exclusief BTW. De kosten zijn opgezocht en alles is per stuk aangegeven en exclusief 
BTW. In de aanbevelingen zullen de totale kosten weergegeven worden van de maatregelen die 
toegepast worden. Bij vermelding van meerdere prijzen betreft dit verschillen in afmeting, waarbij een 
gemiddelde prijs wordt aangehouden. 
 
Lange-termijn kosten betreffen een herindeling. Hierbij zijn de kosten weergegeven volgens de 
Kengetallen conform NEN 2699 van Twynstra Gudde, aangezien de nauwkeurige kosten niet berekend 
kunnen worden door gebrek aan informatie. Er is voor de gemiddelde kengetallen gekozen, aangezien 
het gaat om een flexibele omgeving.  

 
Tabel 4. Prijsoverzicht Lange termijn 

Lange termijn (gewenste resultaat) 

Plaatsen van binnenwanden per m2 casco €50  

Vloerafwerking per m2 casco €50  

Inbouwpakket per werkplek (HNW/ AGW) €12.800  

Inbouwpakket per werkplek (kantoor) €14.700  

Investeringskosten per omgeving (kantoor) per m2 bvo €2079 + €2514 + €475 = €5068 

 
Verantwoording 
Dit zijn dit de kosten voor de herindeling. Om tot een herindeling te komen, zou de huidige situatie 
verwijderd moeten worden. De kosten voor het verwijderen van wanden zijn gemiddeld €600- €900 
euro (werkspot, n.d.). De investeringskosten per omgeving, zijn echter al kosten inclusief de bouw 
(€2079), de investering (€2514) en de inventaris (€475). Wordt er gekozen voor deze kosten, dan 
hoeven de andere kosten niet meegerekend te worden.  
 

5.6.3 Juridische aspect 
Volgens Embregts, locatie manager, zijn er geen directe juridische randvoorwaarden vanuit zijn kant 
aan dit onderzoek op de Arbowetgeving na. “Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun 
werknemers veilig en gezond kunnen werken. De mate van bescherming die zij moeten bieden, is door 
de overheid vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling” (Ministerie van Sociale Zaken 
& Werkgelegenheid, 2019).  
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Er is geen specifieke wet- en regelgeving op het gebied van concentratiewerkplekken. Een organisatie 
is niet volgens de wet verplicht om hierin te faciliteren. Wel wordt in de arbeidsomstandighedenwet 
(Arbowet) hoofdstuk 2 art. 3 lid 1C genoemd “De inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden 
en de bij de arbeid gebruikte arbeidsmiddelen alsmede de arbeidsinhoud worden zoveel als redelijkerwijs 
kan worden gevergd aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers aangepast”  

 
Werkplaatsnormen 
Bij aanpassingen, herindelingen of verbouwingen in het pand zijn de volgende arbeidsvoorwaarden van 
toepassing. De werkplaatsnormen gelden volgens de Arbowet als volgt (Ministerie van Sociale Zaken & 
Werkgelegenheid, 2018): 

• Vier vierkante meter per werknemer 

• Een vierkante meter voor een beeldscherm 

• Minimaal een vierkante meter voor lees- en schrijfwerk 

• Een vergaderruimte moet beschikken over twee vierkante meter per persoon 
 

De werkplaatsnormen conform ‘De WerkplekWijzer’ gelden als volgt (Hofkamp, van Meel, & Thoolen, 
2013): 

• Bureauwerkplek beschikt over 6m2 (incl. Beeldscherm, stoel en bewegingsvrijheid). 
Aanbevolen oppervlak is 10m2.  

• In de concentratieruimte is er een minimale afstand van 3m2 tussen de werkplekken.  

• De situering van een concentratieruimte is in een rustige omgeving. Bij plaatsing in een druk 
gebied zijn maatregelen op de akoestiek vereist.  

• De circulatieruimte en gangen moet minimaal liggen tussen de 10 en 15% van het oppervlak. 
Voor gangen geldt de minimale afmeting van 1.5 meter breed.  

 
Conform de richtlijnen van de NEN-EN-ISO 7730:2005 en de wettelijke eisen omschreven in hoofdstuk 
6 van de Arbowet moet het binnenmilieu aan de volgende eisen voldoen. Arbowet artikel 6.1 tot en 
met artikel 6.4 melden het volgende: 

• Het thermisch binnenklimaat mag volgens art. 6.1 geen schade berokkenen aan de 
medewerker. Indien het niet aan de gezondheidseisen voldoet, moet de blootstelling 
geminimaliseerd worden.  

• De luchtkwaliteit dient dusdanig geregeld te zijn dat er voldoende niet verontreinigde lucht 
aanwezig is (art. 6.2). De kantooromgeving moet een minimale luchtverversing hebben van 30 
m2/ uur per persoon (Ministerie Sociale Zaken & Werkgelegenheid, 2018).  

• Art. 6.3 vermeld dat het aanwezige licht geen schade mag opleveren aan de gezondheid van de 
medewerker.  

• Art. 6.4 richt zich op geluid. Aan geluid zitten veel eisen, echter focussen deze richtlijnen zich 
op geluid die schade opleveren aan het gehoor bij bepaalde arbeidsfuncties. Een 
kantooromgeving heeft geen geluid van boven de 85 dB(A).  

 

5.6.7 Interne proces   
Dit onderzoek zal geen directe invloed hebben op het interne proces van KCNR, aangezien er geen 
procesmatige systemen betrokken zijn bij KCNR, zoals inkoop of productie. Dit onderzoek zal wel invloed 
hebben op de persoonlijke processen. Door het faciliteren in meerdere concentratiemogelijkheden en 
omgevingen met verschillende prikkelniveaus stijgt het concentratievermogen.  
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HOOFSTUK 6. CONCLUSIE, DISCUSSIE EN AANBEVELING 
 
6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk bevinden zich de conclusie, discussie en aanbeveling. De discussie werpt een kritische 
blik op de betrouwbaarheid en validiteit. De conclusie en aanbevelingen geven antwoord op de 
hoofdvraag. De eerste paragraaf van de conclusie bestaat uit deelvraag 1 en 2. Beide deelvragen 
schetsen de huidige situatie.  

 

6.2 Conclusie  

6.2.1 Huidige faciliteiten + Ervaringen 
Uit de eerste twee deelvragen kan geconcludeerd worden dat de huidige situatie met betrekking tot 
concentratie niet als positief ervaren wordt. Het probleem, zoals aangegeven in hoofdstuk 1, is beter in 
kaart gebracht. Er kan geconcludeerd worden dat de indeling/ ruimtelijke omgeving van KCNR zorgt 
voor de concentratieproblematiek. Door de indeling is de akoestiek niet in orde en hierdoor worden 
mensen in de concentratiezones ook aangezet tot niet wenselijk gedrag. Het tweede punt is het gebrek 
aan persoonlijke controle, door te weinig keuzemogelijkheden in werkplekken. KCNR biedt 
medewerkers twee locaties aan met drie type werkzones. Echter zorgt het onduidelijk onderscheid van 
de ruimten voor onduidelijkheden in ruimtegebruik en verwachtingen ten aanzien van medewerkers. 
Hierdoor ontstaat in elke ruimte de concentratieproblematiek.  

 

6.2.3 Vergelijkend onderzoek 
Uit het vergelijkend onderzoek komt naar voren dat netwerkorganisaties zoekende zijn naar de ideale 
werkomgeving. Elke netwerkorganisatie faciliteert in open leergemeenschappen en overlegruimtes. 
Waar de ene organisatie wel faciliteert in concentratieplekken, kent de andere organisatie dit niet en 
worden geen concentratieproblemen ervaren. De positieve variabelen van concentratie die bij alle vier 
de locaties worden genoemd zijn een motiverende sfeer, algemene gedragsnorm en sociale controle, 
persoonlijke controle en autonomie en weinig tot geen storende visuele en akoestische afleidingen. 
Hieruit kan geconcludeerd dat een locatie moet faciliteren in deze punten, wil het de concentratie 
stimuleren.  

 

6.2.4 Gewenste situatie 
De gewenste situatie wordt door medewerkers als volgt omschreven; afgezonderde ruimtes met de 
algemene norm ‘stilte’, van stilte naar rumoer, persoonlijke controle en een werkende omgeving. De 
omgevingspsycholoog vult aan met de suggestie ter verbetering van de concentratie een kleinere 
werkomgeving, personalisatie en goede akoestiek. Er kan geconcludeerd worden dat met individuele 
behoeftes rekening gehouden kan worden door het faciliteren in verschillende werkruimtes met 
verschillende prikkelniveaus.  
 
Uit de gewenste situatie blijkt dat de organisatie met zes gaps te maken heeft. Deze gaps gaan 
voornamelijk over de ruimtelijke indeling, wat weer invloed heeft op het persoonlijke gedrag. De gaps 
kunnen in grote lijnen verkleind worden door herindeling, waarvoor het facilitair bedrijf 
verantwoordelijk is. Bij de herindeling is ook de vormgeving van de verschillende zones belangrijk. 
Vormgeving zorgt ervoor dat mensen genudged kunnen worden tot wenselijk gedrag. Hierbij lost de 
ruimtelijke omgeving het negatieve persoonlijke gedrag op. Een algemene conclusie in dit onderzoek is 
dat binnen KCNR de ruimtelijke omgeving invloed heeft op de concentratieproblematiek. Het negatieve 
gedrag ontstaat binnen KCNR door de ruimtelijke omgeving. Binnen het TMA-gedragsmodel gaat het 
om het niet kunnen in plaats van het niet willen.  
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6.2.5 Praktische consequenties  

Aan de gewenste situatie zitten praktische consequenties. Voor KCNR zijn alleen de juridische en 
financiële consequenties relevant. Er kan geconcludeerd worden dat de financiële consequenties 
relatief hoog zijn, afhankelijk van de keuzes die KCNR gaat maken. Een herindeling heeft de hoogste 
financiële consequenties. Uit de juridische consequenties kan geconcludeerd worden dat KCNR met 
verschillende wet- en regelgeving te maken heeft als het neerkomt op de werkplek. KCNR moet zich 
houden aan de Arbowet. Andere wet- en regelgeving vallen buiten de scope van dit onderzoek. Er is 
eerder bij de ervaringen, wensen en behoeften al geconcludeerd dat het binnenklimaat in orde is. 
Hierdoor zullen deze juridische aspecten minder belangrijk zijn dan de ergonomische richtlijnen van de 
werkplek. Echter dienen ze bij een herindeling wel meegenomen te worden. 

 

6.3 Discussie 
Er zijn een aantal dreigingen op de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek. Het eerste punt is 
het gebruik van niet wetenschappelijke bronnen als ‘Ensie’. Deze bronnen zijn gebruikt, vanwege de 
onvindbaarheid van de definities in de literatuur. De literatuur gaat er in zijn waarschijnlijkheid al vanuit 
dat deze definities algemeen bekend zijn. Om de betrouwbaarheid te verhogen is in het theoretisch 
kader voldoende gebruik gemaakt van andere literaire bronnen, zoals boeken, wetenschappelijke 
rapporten en Engelstalige literatuur.  
 
De tweede bedreiging is het aantal respondenten op de enquête. De enquête is gestuurd naar de gehele 
populatie van 123 medewerkers. Slechts 56 medewerkers hebben deze ingevuld. Hierdoor is er een 
foutmarge van 9,7% op een betrouwbaarheid van 95%. Om de betrouwbaarheid te verhogen is er een 
herhalingsmail gestuurd, waardoor een verhoging ontstond van 15 respondenten. Om echter 
onafhankelijk te blijven van deze resultaten is er gekozen om per deelvraag meerdere 
onderzoeksmethodes te gebruiken, waaronder negen interviews. 
 
De derde vormen de interviews. Er zijn drie interviews gehouden die niet het gewenste resultaat hebben 
opgeleverd. Het eerste interview, met Embregts, heeft niet geleid tot de randvoorwaarden die nodig 
waren voor de juridische en financiële consequenties. Door het gebrek aan informatie kon vooral het 
financiële aspect niet volledig beantwoord worden. De vraagstellingen hadden specifieker gemoeten en 
behelsde te veel onderwerpen. Tevens kon Embregts niet alle vragen rechtstreeks beantwoorden. 
Hierdoor zijn de financiële consequenties niet voldoende in kaart gebracht om een helder beeld te 
scheppen van de kosten. Er wordt geadviseerd om aan de hand van dit onderzoek een kostenbegroting 
te laten maken door een erkend bedrijf. De interviews met de twee netwerkorganisaties verloor 
enigszins focus op de concentratie daar waar de medewerkers niet over de juiste kennis beschikten en 
de vragen algemener geïnterpreteerd werden. 
 
De laatste discussie punt is de brede scope van het onderzoek door de twee begrippen, waardoor de 
diepte mist. Dit onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op de facilitaire zaken en kan gezien worden 
als basisonderzoek naar de concentratiebehoeftes van de medewerkers en de mogelijke oplossingen. 
Het is daarom aan te raden om een vervolgonderzoek te doen, dat zich specifiek focust op de 
vormgeving van de verschillende zones, zodat medewerkers genudged worden naar wenselijk gedrag 
in een omgeving.  
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6.4 Aanbevelingen 
De algemene adviespunten voor concentratie zijn:  

• Het verminderen van visuele afleidingen in de concentratieruimtes 

• Het verminderen van akoestische afleidingen in de concentratieruimtes 

• Verschillende concentratiemogelijkheden/ werkplekken aanbieden zodat in de verschillende 
prikkelbehoeften wordt voorzien; persoonlijke controle.  

• Het gebruik van natuurlijke materialen en planten in de concentratieruimtes. 

• Medewerker voorzien in de basisbehoefte privacy, voornamelijk auditieve privacy 

• De vormgeving en uitstraling zo vormgeven dat de verwachtingen ten opzichte van het gedrag 
van de medewerkers in de ruimte genudged worden.  

• Een ruimtelijke indeling die loopt van dynamisch naar rust. 

• De ruimtes versterken elkaar in functies en zitten elkaar niet in de weg.  
 
Om tot het gewenste resultaat te komen zou KCNR de huidige locatie moeten verbouwen of herindelen. 
Omdat dit hoge financiële consequenties heeft, is er voor KCNR tevens een quick-win advies uitgebracht 
gebaseerd op deze punten.  
 

6.4.1 Quick win KCNR 
Het verminderen van visuele afleidingen in de concentratieruimtes 
De concentratieruimtes van KCNR zijn of open en deels afgeschermd met lage archiefkasten of hebben 
een glaswand ter afscherming van de gang. Twee adviezen ter vermindering van visuele afleidingen;  

• Alle glazenwanden, zowel in H0.50 als H1.88, bedekken met een plastic laag.  

• De archiefkasten, van de fluisterzone H0.50, bedekken door verplaatsbare akoestische wanden. 
Elke zijde blijft open, de wanden zijn zo breed als de kasten. Dit vermindert tevens de 
akoestische afleidingen. 

 
Het verminderen van akoestische afleidingen in de concentratieruimtes 
Drie adviezen ter vermindering van de akoestische afleidingen; 

• Maak gebruik van posters die stilte uitstralen in H0.50, bijvoorbeeld stickers die symbool staan 
voor stilte of afbeeldingen die mensen associëren met stilte.  

• Genoemd bij punt 2; visuele afleidingen.  

• Gebruik van akoestische panelen tegen de wanden van de stilteruimtes en de fluisterzones. 
Akoestische panelen zijn te verkrijgen in verschillende vormen en maten. 

 
Het gebruik van natuurlijke materialen en planten 
Uit het onderzoek komt naar voren dat planten een hoge bijdrage leveren aan de concentratie. 
Geadviseerd wordt om binnen KCNR meer planten toe te passen op creatieve manieren. Laat studenten 
van de creatieve sector ideeën bedenken voor plantenwanden, zonder dat de rustige uitstraling 
verloren gaat.  
 
Medewerker voorzien in privacy 
Het gebruik van bureauschermen wordt geadviseerd. Deze kan de medewerker zelf plaatsen als hij of 
zij behoefte aan privacy of geconcentreerd wil werken.   
 
De vormgeving en uitstraling  
Er wordt geadviseerd om onderscheid te maken in de fluisterzone en overlegzone (H0.50) door de 
vormgeving. Met aanvullend advies om op korte termijn een vervolgonderzoek te doen naar de 
bijdragen van vormgeving en uitstraling aan het gedrag. 
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6.4.2 (Middel)lange termijn KCNR 
Dit advies zal zich richten op H0.50. Deze locatie is volledig van KCNR en kan inricht worden naar de 
wensen van de medewerkers van KCNR. Echter wordt geadviseerd om de Quick win mee te nemen in 
het lange termijn advies. Voor H1.88 wordt geadviseerd om alleen de Quick win toe te passen en om 
medewerkers meer bewust te maken van het bestaan van deze ruimte.  

 

 
Afbeelding 1. Plattegrond herindeling 3.0 

Het eerste advies gaat over de indeling. Er wordt geadviseerd om de huidige indeling om te draaien, 
zodat het van dynamisch naar rust verloopt. Hierdoor zal de stiltezone en fluisterzone geen overlast 
meer ervaren van de gang.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een ruimtelijke indeling die loopt van dynamisch naar rust en de ruimtes versterken elkaar in functies en 
zitten elkaar niet in de weg. 
De indeling hierboven geeft de verhoudingen tot elkaar aan. De groene zone is de dynamische zone, de 
gele zone is de fluisterzone en de rode zone is de stiltezone. De blauwe zone is het kantoor van de 
medewerkers van programmabureau. De gele, blauwe en rode zone moeten volgens de juridische 
richtlijnen voldoen aan de Arbowet. Hier wordt gemiddeld langer dan twee uren aaneen gewerkt. De 
werkplekken moeten circa 6m2 hebben. De groene zone zal bestaan uit flexwerkplekken, 
overlegplekken en aanlandplekken en zal gemiddeld korter dan twee uur bezet worden en hoeven dus 
niet te voldoen aan de Arbowet. Door dit advies zullen de visuele en akoestische afleidingen minder 

Afbeelding 2. Plattegrond herindeling 2.0  



 38 

aanwezig zijn ten opzichte van de huidige situatie. Om de visuele en akoestische afleidingen helemaal 
te laten verdwijnen wordt er geadviseerd om de quick wins toe te passen.  
 
Verschillende werkplekken aanbieden zodat in de verschillende prikkelbehoeften wordt voorzien; 
persoonlijke controle.  
Er wordt geadviseerd om in de groene zone ruimte te maken voor een vergaderruimte en vervolgens te 
faciliteren in aanlandplekken, een lounge, gesprekstafels en samenwerkplekken. De groene zone, rechts 
onderin, dient tevens gebruikt te kunnen worden als evenementenruimte en dient afgesloten te kunnen 
worden met verplaatsbare wanden. De blauwe zone kan blijven zoals in de huidige situatie en beschikt 
over vier werkplekken. Er wordt geadviseerd om de fluisterzone kleiner te maken en daarin te faciliteren 
in acht werkplekken met een beeldscherm. De stiltezone linksboven wordt ingericht voor promovendi 
en docent onderzoekers, zodat zij zich weer kunnen vestigen binnen KCNR. Het advies is om de meest 
linkse ruimte tot stilteruimte te maken met werkplekken, voorzien van beeldscherm en afgescheiden 
door bureauschermen. De tweede stiltezone wordt ingericht als een leesruimte. Er wordt geadviseerd 
om in deze ruimte te faciliteren in verschillende type werkplekken zoals een leeshoek en 
aanlandplekken. 
 
Praktische consequenties 
In hoofdstuk 5 zijn de juridische en financiële consequenties genoemd. Deze juridische aspecten dienen 
toegepast te worden bij de herindeling. Dit advies richt zich op de oorzaak van de problematiek, om 
vervolgens richtlijnen te geven over de indeling. De vormgeving/ inrichting wordt wegens het tijdsbestek 
van dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Door een vervolgonderzoek over de vormgeving zullen 
ook de financiële consequenties nauwkeuriger zijn.  
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De overige punten die genoemd zijn aan het begin van paragraaf hebben dezelfde adviezen bij de Quick 
win als bij de (middel)lange termijn. De Quick win toont echter alleen wat KCNR al kan aanpassen om 
de concentratie te bevorderen.  
 

 
 
  

7 
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HOOFDSTUK 7. REFLECTIE 
 
7.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt gereflecteerd op het professionele functioneren en de ontwikkeling als Facility 
Manager. De reflectie op het professioneel functioneren wordt gedaan met behulp van het 
reflectiemodel van Gibbs. Het model is toegelicht in bijlage 20 en wordt toegepast in dit hoofdstuk aan 
de hand van een situatie.  

 

7.2 Reflectie op professioneel functioneren  
Bij de start van het onderzoek was in eerste instantie een ander onderzoek afgesproken voor Healthy 
Workplace. Echter had de opleiding geen vertrouwen in dat onderzoek. Hierdoor raakte KCNR en de 
opleiding met elkaar in belangenverstrengeling (beschrijving). Voor mij als student zorgde dit ervoor dat 
de eerste twee maanden onzeker waren. Ik heb in die tijd een aantal onderzoeksvoorstellen geschreven, 
om een middenweg te vinden voor beide partijen. Al was ik in die periode onzeker over wat ik op papier 
neerzette (gevoelens). Uiteindelijk is er een onderzoeksvraag geformuleerd die voldeed aan de eisen 
van de opleiding en waar KCNR vrede mee had. Hieruit blijkt dat iedereen zijn of haar steentje heeft 
bijgedragen, zodat ik als student een waardig onderzoek kon doen (evaluatie). Ik leerde in deze situatie 
assertiever te worden, gesprekken aan te gaan, inventiviteit te tonen, controle los te laten en mijn 
aanpassingsvermogen werd getest (analyse). Ik vind dat ik in deze periode heb aangetoond dat ik 
professioneel kan handelen, door met iedereen het gesprek aan te gaan en professioneel blijf ondanks 
tegenslagen (conclusie).  Mocht deze situatie zich in een andere setting weer voor doen, dan gebruik ik 
deze situatie als voorbeeld. Daarnaast zou ik mezelf dan voornemen om meer vertrouwen te hebben in 
mijn kunnen (actieplan).  
 
Verder in het onderzoek ben ik gemotiveerd verder gegaan en heb ik inzet getoond. De 
verstandshouding met de opdrachtgever was goed en ook bij het programmabureau KCNR heb ik mij 
regelmatig laten zien. Ook in de COL-bijeenkomsten had ik een gemotiveerde houding. Ik heb mijn 
onderzoekend vermogen ingezet door mij open te stellen voor het onderwerp. Door een 
literatuuronderzoek te doen en gebruik te maken van verschillende methodieken. Er is geleerd om de 
literatuur te koppelen aan het praktijkgerichte onderzoek.  

 

7.3 Reflectie op eigen ontwikkeling als Facility Manager 

Tijdens de opleiding heb ik mij ontwikkelt tot een startende Facility manager, met een onderzoekend 
vermogen. Mijn krachten liggen bij mijn samenwerkend vermogen. In de afgelopen vier jaar is gebleken 
dat ik graag samenwerk, makkelijk tot compromissen kan komen en oplossingen bedenk. Ook heb ik mij 
ontwikkelt in de competenties van Facility management. Ik heb zicht gekregen in onder andere de 
bedrijfsprocessen, HRM-aspecten, veranderprocessen, de interne- en externe omgevingen, juridische 
en financiële aspecten. Ik ben door deze opleiding assertiever geworden en durf voor een groep te 
staan. Vanaf juli heb ik een baan en daarnaast is mijn doel om volgend jaar te starten met een master. 
Ik hoop mijzelf in deze twee situaties verder te ontwikkelen als persoon.  
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BIJLAGE 1. CONCEPTUEEL MODEL 
Deze bijlage geeft het conceptueel model weer van dit onderzoek. Het conceptueel model geeft een 
schematische weergave van de onafhankelijke en afhankelijke variabelen.  
 

 
Figuur 2. Conceptueel model 

De ruimtelijke omgeving en het persoonlijk gedrag hebben binnen dit onderzoek beide invloed op de 
concentratie. Hierdoor zijn dit beide twee onafhankelijke variabelen op de afhankelijke variabele 
concentratie. Echter hebben de twee onafhankelijke variabele wel invloed op elkaar. De ruimtelijke 
omgeving kan persoonlijk gedrag stimuleren. Echter kan ook het persoonlijk gedrag van een persoon de 
ruimtelijke omgeving bepalen, zoals bijvoorbeeld door het creëren van geluid.  
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BIJLAGE 2. HET ORGANOGRAM 
 
Figuur 1. Het organogram KCNR 

Figuur 3. Organogram Kenniscentrum NoorderRuimte (KcNR). (2019). Geraadpleegd van. 

https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/kenniscentrum-noorderruimte/organisatie/over-het-kenniscentrum/organisatie 

 
De stuurgroep: 

• Dean instituut voor Facility Management 

• Dean instituut voor Engineering 

• Dean instituut voor Bedrijfskunde 

• Dean instituut voor  
 
Dagelijks bestuur: 

• Projectmanager 

• De leading dean 

• De leading lector 
 
Bureau NoorderRuimte (Bureau NoorderRuimte, z.d.): 

• Rixt Froentjes 

• Gea Posthumus 

• Elles Kazemier 

• Steven de Boer 

• Alex Spyk 

• Richard Vos 
 
Het organogram van KCNR bestaat uit een stuurgroep. Deze stuurgroep bepaalt de strategie van deze 
netwerkorganisatie/ non-profit organisatie. Een netwerkorganisatie heeft de volgende kenmerken: 
‘medewerkers zijn de kennisdragers en er wordt interdisciplinair samengewerkt. Men werkt niet 
taakgericht, maar onderwerpgericht (Loohuis,2017).’ Binnen KCNR zijn de vraagstukken verdeeld in vier 
thema groepen: aardbevingen, duurzaamheid, gezond & welzijn en leefbaarheid. 
 
 De stuurgroep bestaat uit de deans van de vier aangesloten schools. Onder de stuurgroep valt het 
dagelijks bestuur, met onder andere een projectmanager, de lectoren en de deans. Zij geven de invulling 
aan de themagroepen. Onder het dagelijks bestuur vallen de lectoren; zij zijn verantwoordelijk voor de 
docentonderzoekers, promovendi en de junior medewerkers. De ondersteunende tak is het 

https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/kenniscentrum-noorderruimte/organisatie/over-het-kenniscentrum/organisatie
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programmabureau; hieronder vallen de medewerkers die onder andere gaan over de communicatie, de 
financiën en de inhoud van Bureau NoorderRuimte. KCNR bestaat elke periode uit ongeveer 123 
medewerkers. Echter doordat het een netwerkorganisatie is, kan dit per periode verschillen.  
 
 
 
 
 

 
  



 48 

BIJLAGE 3. VERANTWOORDING DEELVRAGEN 
In deze bijlage worden de deelvragen ten opzichte van de onderzoeksvraag verantwoord. De 
onderzoekvraag luidt als volgt: “Welke interventies op persoonlijk gedrag en ruimtelijke omgeving 
dragen bij aan het optimaal faciliteren van de concentratiebehoefte van de medewerkers binnen 
Kenniscentrum NoorderRuimte?” 
 
Deelvraag 1. Op welke wijze faciliteert KCNR in de huidige situatie het geconcentreerd werken?  
Deelvraag 1 toont de huidige situatie aan. Deze situatie is belangrijk om in kaart te brengen, voordat 
er toegewerkt kan worden naar een nieuwe situatie. Er wordt binnen deze deelvraag alleen gekeken 
naar de huidige faciliteiten die concentratie stimuleren, aangezien dit onderzoek zich daarop richt.  
 
Deelvraag 2. Hoe ervaren op dit moment de medewerkers/ gebruikers van het KCNR de werkruimten 
die worden aangeboden om geconcentreerd werken te faciliteren?  
Deelvraag 2 toont ook de huidige situatie aan. De ervaringen zijn van groot belang, zodat de oorzaak 
van het probleem duidelijk wordt. De ervaringen helpen bij het specificeren van een 
implementatierichting. Ook kunnen hierin de wensen en behoeften meegenomen worden.  
 
Deelvraag 3. Hoe zorgen vergelijkbare netwerkorganisaties voor het optimaal faciliteren van de 
concentratiebehoefte van medewerkers?  
Deelvraag 3 helpt bij het op doen van nieuwe kennis. Door bij andere organisaties te kijken, kunnen 
positieve variabelen meegenomen worden in dit onderzoek. Deze positieve variabelen helpen bij een 
implementatie die past binnen Kenniscentrum NoorderRuimte. Mochten er geen positieve variabelen 
zijn en speelt dit probleem zich bij meer netwerkorganisaties voor, kan dit ook zorgen voor relevante 
informatie.  
 
Deelvraag 4. Hoe kunnen alle gebruikers van KCNR optimaal worden gefaciliteerd in het geconcentreerd 
werken? 
Deelvraag 4 gaat verder op deelvraag 3. Binnen deze deelvraag zijn ook de wensen en behoeften 
belangrijk. Deze deelvraag beantwoordt voor een groot deel al de hoofdvraag en geeft mogelijke 
interventies.  
 
Deelvraag 5. Welke praktische consequenties zijn verbonden aan de mogelijke interventies op 
persoonlijke gedrag en ruimtelijke omgeving?  
Deelvraag 5 laat de juridische en financiële consequenties zien die gebonden zullen zijn aan de 
implementaties, aangezien aan elke keuze consequenties vast zitten. Dit is de laatste stap voor het 
beantwoorden van de hoofdvraag.  
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BIJLAGE 4. DE METHODIEK 
In deze bijlage bevinden zich twee schematische weergaves. De eerste schematische weergave toont 
de onderzoeksopzet aan. Hieruit wordt vanuit het hoofdbegrip en de daarbij horende kernbegrippen 
geredeneerd. Het laatste deel zijn de deelvragen. Deze worden specifiek toegelicht in de tweede 
schematische weergave. Hierin wordt de methode van onderzoek ook weergegeven. De interviews 
worden verder in bijlage 16 schematisch weergeven.  
 

 
 

Figuur 3. Schematische weergave onderzoeksopzet 
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Tabel 5. Schematische weergeven methode 
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BIJLAGE 5. DE GAP-analyse 
In deze bijlage wordt de GAP-analyse toegelicht. In bijlage 14 is de volledig uitwerking van de GAP-
analyse toegepast op de resultaten.  
 

Figuur 4. Managementmodellen. (z.d) GAP-analyse. Geraadpleegd van: https://managementmodellensite.nl/gap-analyse-vanuit-ist-naar-

soll/#.XDdVLM9KjEY 

 

De GAP-analyse is de basis van het SERVQUAL-model. In de GAP-analyse wordt het verschil tussen de 
huidige en gewenste situatie aangegeven met behulp van gaps. De Huidige situaties, ook wel de Ist-
situatie en de gewenste situatie, ook wel de Soll-situatie worden hierin toegelicht. De eerste stap is het 
vaststellen van het verschil tussen deze situaties. Op basis van de verschillen kan er een geanalyseerd 
worden en kunnen er maatregelen getroffen worden die deze gaps verkleinen (Managementmodellen, 
n.d.).  
  

https://managementmodellensite.nl/gap-analyse-vanuit-ist-naar-soll/#.XDdVLM9KjEY
https://managementmodellensite.nl/gap-analyse-vanuit-ist-naar-soll/#.XDdVLM9KjEY
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BIJLAGE 6. DE HUIDIGE PLATTEGROND 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3. .Plattegrond Kenniscentrum NoorderRuimte. (2016). Opgevraagd bij het management.  
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Afbeelding 4. Plattegrond Kenniscentrum NoorderRuimte. (2016). Opgevraagd bij het management.  

 
Paarse zone: 
De entreezone/ ontmoetingszone. Hierin bevindt zich de receptie, waar werkplek is voor drie mensen. 
Daarnaast bevindt zich hier een kleine pantry met een koffiezetapparaat en een grote tafel waar mensen 
samen kunnen lunchen of kunnen koffiedrinken. Ook is hier een kapstok voor de medewerkers en 
bezoekers. Binnen deze ruimte mag openbaar gecommuniceerd worden.  
 
De rode zone: 
De stiltezone. De stilte zone heeft een open gang, met aan beide zijden een afgeslote glazen ruimte. 
Binnen deze ruimte mag niet gesproken worden, het is uitsluitend bedoeld voor geconcentreerd 
werken. 
 
De oranje zone: 
De fluisterzone. In deze zone, ook wel de computerzone, mag alleen gefluisterd worden. Op elke tafel 
liggen gedragsregels over deze zone. Ook deze zone heeft een open gang, met aan beide zijden 
computers en tafels waar mensen aan kunnen werken.  
 
De donkerblauwe zone: 
Deze zone is de loopruimte midden in de stilte en fluisterzone. In deze gang mag gepraat worden, alleen 
mag dit niet ten koste gaan van de concentratie van de mensen die in de rode en oranje zone aan het 
werk zijn.  
 
De groene zone: 
De openbare ruimte. In deze zone mag overlegd worden, mag gebeld worden en mogen grote 
overleggen plaats vinden. Deze ruimte is bedoeld voor de kennisdeling onderling. De ruimte is een grote 
ruimte met een aantal werkplekken en een aantal verschuifbare wanden.  
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BIJLAGE 7. DE HUIDIGE SITUATIE – FOTO’S 
In deze bijlage wordt de huidige situatie aan de hand van foto’s getoond. De afbeeldingen zijn bedoeld 
als indicatie. 

  

Afbeelding 5. De gang van de hoofdingang naar de overlegzone. 

Afbeelding 6. De stilteruimte met de glaswand 
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Afbeelding 7. De fluisterzone met beeldschermen 

  

Afbeelding 8. De archiefkosten + de scheiding tussen overlegzone en 

fluisterzone 
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 Afbeelding 9. De overlegzone 
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BIJLAGE 8. THEORETISCH KADER – CRUZIALE KEUZES 
The Center for People and Building hebben de concrete invulling van de ruimtelijke omgeving verwerkt 
in een aantal fundamentele keuzes. Deze keuzes zijn van invloed op vele zaken en vormen de basis van 
een werkplekconcept. Deze keuzes staan vermeld in ‘De WerkplekWijzer’ van Gerry Hofkamp en Juriaan 
van Meel. Voor de toepassing op KCNR zijn de interview en enquêteresultaten gebruikt.  
 
Keuze 1. 
Plaats: Werken mensen op kantoor- of plaatsonafhankelijk? 
Dit is van belang om de functie van de kantooromgeving in kaart te brengen. Is het kantoor meer een 
ontmoetingsplek of is het kantoor de primaire werkomgeving.  
 
Toegepast op de huidige situatie van KCNR: 
Binnen KCNR werken mensen kantoor- en plaatsonafhankelijk. KCNR heeft een hoofdlocatie waar 
iedereen samen kan komen en waar iedereen kan en mag werken. Veel medewerkers hebben naast 
KCNR nog een andere werklocatie. Dit geldt voor een groot deel van de groep, er zijn echter ook een 
aantal vaste medewerkers die wel dagelijks aanwezig zijn en een aparte kantoorruimte hebben binnen 
H0.50. 
 
Keuze 2. 
Gebruik: Gaan medewerkers werkplekken delen of hebben medewerkers eigen werkplekken? 
Dit is van belang om het gebruik van de werkplekken in kaart te brengen. Mag iedereen overal in het 
gebouw werken of is er een vlekkenplan? 
 
Toegepast op de huidige situatie van KCNR: 
Medewerkers delen momenteel werkplekken binnen KCNR. KCNR biedt verschillende soorten 
flexwerkplekken aan voor de medewerkers. Niemand heeft een eigen vaste werkplek op een aantal 
vaste medewerkers na die onderdeel zijn van het programmabureau. Dit concept blijft ook, door de 
wisseling van de groep elk semester.  
 
Keuze 3. 
Ruimtelijke indeling: Wordt/ is het een open kantoor, kamerkantoor of een combinatie? 
Deze keuze is cruciaal om de vraag te beantwoorden wat de balans is tussen communicatie en 
concentratie. Het is belangrijk om hier te kijken naar de werkprocessen en de activiteiten die 
plaatsvinden binnen de kantooromgeving. Een belangrijke factor die hierbij meespeelt is de cultuur van 
de organisatie en het gedrag van de medewerkers.  
 
Toegepast op de huidige situatie van KCNR: 
Op dit moment heeft KCNR drie type werkzones, namelijk: de fluisterzone, stiltezone en de 
ontmoetingszone. De werkzaamheden die uitgevoerd worden binnen KCNR zijn heel divers, het is van 
geconcentreerd lees- en typwerk tot vergaderingen en meetings. De balans tussen concentratie en 
communicatie is hierdoor verstoord. De ene ziet KCNR als ontmoetingsplaats, de andere ziet 
kenniscentrum NoorderRuimte als primaire werkplaats om te werken aan bijvoorbeeld een scriptie.  
 
Keuze 4. 
Uitstraling: Wat is de fysieke uitstraling of wat moet de omgeving uitstralen? 
De kantooromgeving is een uitdrukking van de identiteit van de organisatiecultuur. De gebruikte 
kleuren, materialen en vormen kunnen veel invloed hebben op het werkproces of op de eerste indruk 
van een medewerker of gast.  
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Toegepast op de huidige situatie van KCNR: 
De Fysieke werkomgeving van KCRN is relatief neutraal, echter hebben de meubels zoals stoelen en 
banken diverse kleuren. De voornaamste kleur is groen. De bureaus en tafels zijn neutraal. Binnen het 
pand zijn een aantal grote kasten met boeken en is er in bijna elke hoek een plant. Aan de wand zijn 
posters met resultaten gevestigd van voorgaande studenten.  
 
Keuze 5. 
Voorzieningsniveau: Hoe uitgebreid moet het voorzieningsniveau of hoe uitgebreid is het? 
Hoeveel behoefte is er naar bepaalde faciliteiten. Bij de keuze moet er primair gekeken worden naar de 
behoefte van de medewerkers. Ook spelen veel praktische zaken een rol, bijvoorbeeld de locatie van 
de voorzieningen. De voorzieningen moeten geen negatief invloed hebben op de werkprestatie.  
 
Toegepast op de huidige situatie van KCNR: 
Het kenniscentrum faciliteert in een kleine pantry. In deze pantry kunnen de medewerkers zichzelf 
voorzien van koffie of thee.  
 
Toegepast op de concentratie binnen de huidige situatie van KCNR  
 
Keuze 6. 
Mate van standaardisatie: Is er sprake van een concept voor de gehele organisatie of is het maatwerk?  
Hierbij gaat het om de keuze of de hierboven genoemde keuzes gelden voor de hele organisatie of 
voor een deel daarvan.  

 
Toegepast op de huidige situatie van KCNR: 
Binnen Kenniscentrum NoorderRuimte is er sprake van een concept die geldt voor de gehele 
organisatie. Echter hebben een aantal medewerkers speciaal op aanvraag een ander kantoor gekregen 
elders in de van Dooren Veste vanwege de concentratieproblematiek.  
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BIJLAGE 9. THEORETISCH KADER – WERKPLEKCONCEPTEN 
In deze bijlage worden alle verschillende werkplekken getoond, die genoemd zijn in de WerkplekWijzer 
van Hofkamp, van Meel en Thoolen. Deze werkplekken kunnen in de nieuwe situatie gebruikt worden 
om verschillende type werkplekken te creëren. Hierdoor kan iedereen na zijn eigen behoefte een plek 
uitkiezen die voldoet aan de prikkelbehoefte.  
 
Open werkplek 
Dit is een werkruimte met 10 over meer werkplekken. Deze ruimte is bedoelt voor bureauwerk 
waarvoor een lichte concentratie nodig is. De ruimte wordt doorgaans gebruikt voor activiteiten waarin 
onderling contact belangrijk is en waar veel korte inloopcontacten zijn. De omgeving dient te voldoen 
aan de juridische richtlijnen als er doorgaans langer dan twee uur per persoon achtereen gewerkt wordt. 
Werkplekken worden in deze ruimte vaak geclusterd. Clusteren kan het beste in clusters van maximaal 
zes werkplekken. Een openwerkruimte is kwetsbaar voor visuele en akoestische afleidingen, 
materiaalkeuze vergt daarom om extra aandacht (Hofkamp, van Meel, & Thoolen, 2013).  
 
Halfopen werkplek 
Een werkplek is omsloten is door halfhoge afscheidingen. Deze ruimte is voor bureauwerk waarvoor 
een gemiddelde concentratie nodig is. Deze ruimte is bedoeld voor activiteiten waar een gering contact 
noodzakelijk is. In een halfopen omgeving kan gekozen worden om werkplekken te clusteren en te 
scheiden met scheidingschermen. Ook kan ervoor gekozen worden om elke werkplek los van elkaar te 
scheiden door bureauschermen. Er wordt geadviseerd om de halfopen werkomgeving niet in de 
nabijheid van een druk gebied te plaatsen, zoals de verkeersruimte. Ook voor deze werkruimte gelden 
de wettelijke eisen als er langer dan twee uur achtereen gewerkt wordt (Hofkamp, van Meel, & Thoolen, 
2013).  
 
Eenpersoonsruimte/ Cockpit/ telefoonplek  
Deze ruimte is volledig omsloten en bevat een werkplek. De ruimte is bedoeld voor individueel werk die 
ene hoge concentratie en vertrouwelijkheid eisen. De ruimte dient groter te zijn dan de wettelijke eisen 
van 6m2, aangezien de ruimte anders snel als benauwd wordt ervaren. De richtlijnen liggen rond de 
12m2. De ruimte kan gesitueerd worden bij een drukkere omgeving als er veel aandacht is besteed aan 
de geluidsisolatie en visuele privacy. Ook voor deze werkruimte gelden de wettelijke eisen als er langer 
dan twee uur achtereen gewerkt wordt (Hofkamp, van Meel, & Thoolen, 2013). De eenpersoonsruimte 
heeft overeenkomsten met de cockpit. De cockpit is ook een omsloten ruimte van 1 werkplek, maar 
vaak van 6m2. De ruimte is bedoeld voor kortdurend, ongestoord werk of voor telefoongesprekken. De 
ruimte kan ook ingedeeld worden als belruimte. Hierbij wordt wel geadviseerd om deze ruimte te 
situeren in een rustige omgeving (Hofkamp, van Meel, & Thoolen, 2013). 
 
Loungewerkplek 
Deze werkplek is voor kortdurend gebruik ingericht. De inrichting is een sofa-achtige uitstraling en is 
voor een beperkt aantal mensen. Deze werkplek kan gebruikt worden voor korte intensieve 
samenwerking, een kort overleg of voor solistische activiteiten als laptopwerk. De oppervlakte moet 
gemiddeld 3m2 per werkplek zijn. Deze werkplek kan in een drukke omgeving geplaatst worden of in 
een open werkruimte. Ook bij een pantry is aantrekkelijk. Er hoeft niet voldaan te worden aan de 
wettelijke eisen (Hofkamp, van Meel, & Thoolen, 2013). 
 
Aanlandplek 
Een aanlandwerkplek is bedoeld voor kortstondig gebruik. Hier kunnen mensen bijvoorbeeld individueel 
hun mail checken. De aanlandplek kan ook als staplek ingericht worden, zodat er een dynamisch 
karakter ontstaat in verschillende werkplekken. Aanlandplekken kunnen overal geplaatst worden. Er 
hoeft tevens niet voldaan te worden aan de wettelijke eisen (Hofkamp, van Meel, & Thoolen, 2013). 
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Concentratieruimte 
Deze ruimte heeft meerdere werkplekken en is bedoeld voor ongestoord bureauwerk en leeswerk. Deze 
ruimte kan ook ingericht worden als bibliotheek. In deze ruimte wordt geadviseerd om het zo in te 
richten dat er geen direct zicht is op dynamische gebieden. De ruimte dient geplaatst te worden in een 
rustige omgeving zonder visuele en akoestische afleidingen. Om zicht op medegebruikers te beperken 
moet er een minimale afstand van 3m tussen de werkplekken zijn. De omgeving dient te voldoen aan 
de juridische richtlijnen als er doorgaans langer dan twee uur per persoon achtereen gewerkt wordt 
(Hofkamp, van Meel, & Thoolen, 2013). 
 
Vergaderruimtes 
Er zijn twee type vergaderruimtes. De eerste is een kleine vergaderruimte voor maximaal zes personen. 
Deze ruimte is omsloten en bedoelt voor klein overleg, ontvangsten of vertrouwelijke gesprekken. De 
minimale afmeting is 2m2 per zitplek. Deze ruimte hoeft niet in een rustige omgeving en kan prima 
gesitueerd worden in een dynamische omgeving. Er dient wel rekening gehouden te worden met de 
akoestische afleidingen. De omgeving dient te voldoen aan de juridische richtlijnen als er doorgaans 
langer dan twee uur vergadert gewerkt wordt (Hofkamp, van Meel, & Thoolen, 2013). 
De tweede is een grote vergaderruimte voor minimaal zes personen. Deze ruimte wordt doorgaans 
gebruikt voor overleggen, presentaties, evenementen en ontvangsten. Ook hiervoor geldt een minimale 
afmeting van 2m2 per zitplek. De omgeving dient te voldoen aan de juridische richtlijnen als er 
doorgaans langer dan twee uur per persoon achtereen gewerkt wordt (Hofkamp, van Meel, & Thoolen, 
2013). 
 
Faciliteiten 
Onder de faciliteiten vallen een receptie, een wachtruimte, een pantry, een werkarchief, printerruimte, 
gamesroom en de verkeersruimte (Hofkamp, van Meel, & Thoolen, 2013). 
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BIJLAGE 10. THEORETISCH KADER – BINNENMILIEU 
 
Het boek ‘binnenmilieu’ van A.C. Boerstra brengt alle aspecten van het binnenmilieu in kaart. Deze 
aspecten zijn (Boerstra, 2013):  
 

• Thermisch binnenklimaat 

• Binnen luchtkwaliteit 

• Geluid en Akoestiek 

• Licht en Uitzicht 
 
Al deze aspecten kunnen invloed hebben op het concentratievermogen van medewerkers. Hieronder 
worden de negatieve effecten weergegeven die invloed kunnen hebben op het concentratievermogen 
per aspect.  
 
Thermisch binnenklimaat 
Het thermisch binnenklimaat gaat over de tempratuur in een gebouw. Volgens de Arbo Unie is de beste 
tempratuur waar medewerkers het productiefst zijn 21 graden meldt Huijgevoort in een artikel.  
Wanneer het warmer of kouder is kan dit zorgen voor gezondheidsklachten die de concentratie 
beïnvloeden. De gezondheidsklachten zijn: hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en achteruitgang van 
de motoriek.   
 
Binnen luchtkwaliteit 
Binnenlucht kwaliteit gaat over de mate van frisse lucht en de hoeveelheid CO2, zuurstof en andere 
gassen en fijnstoffen. Als dit niet goed op orde is kunnen er een aantal klachten ontstaan, deze klachten 
hebben weer invloed op de concentratie. De klachten kunnen zijn; een muffe of droge lucht. De 
lichamelijk klachten kunnen zich hierdoor uiten in droge keel, vermoeidheid, benauwdheid of hoofdpijn. 
 
Geluid en Akoestiek 
Geluid en akoestiek heeft het meeste invloed volgens het boek op de concentratie. Er zijn twee 
manieren waarop er ongewenst in aanraking gekomen kan worden met geluid. Deze twee manieren 
zijn geluidhinder en gehoorbeschadigend geluid. Voor dit onderzoek zal alleen de geluidhinder relevant 
zijn. Gehoorbeschadiging ontstaan alleen bij lage tonen van 20 -125 Hz en 80 Db en hoger, dit is in een 
kantoor vaak niet aanwezig. Geluidhinder veroorzaken klachten als: 

• vermindering van de concentratie; 

• vermindering van de spraakverstaanbaarheid; 

• stemproblemen (bijv. bij docenten, als veel met stemverheffing moet worden gesproken 
vanwege bijv. suboptimale akoestiek). 

 
Licht 
Licht is een belangrijk aspect van het welzijn van de mens. Het helpt niet alleen bij goed zien. Wanneer 
daglicht of de verlichting niet goed op orde zijn binnen de kantooromgeving kan er visuele discomfort 
ontstaan. Dit kan zich uiteindelijk gaan uiten in klachten. Voorbeelden van klachten zijn slechte 
leesbaarheid, te weinig daglicht of kunstlicht, verblindend daglicht of kunstlicht en onvoldoende 
uitzicht. Deze klachten kunnen zich gaan uiten in lichamelijke klachten als: hoofdpijn, oogklachten, 
oogirritaties en vermoeidheid. Deze klachten stimuleren de concentratie niet.  
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BIJLAGE 11. THEORETISCH KADER – MODELLEN 
 

TMA- Gedragsmodel 
De methode kan met haar geïntegreerde gedragsmodel en online instrumenten menselijke 
kenmerken in kaart brengen waardoor je een objectiever inzicht krijgt in de mens. Vanuit dit 
inzicht kun je mensen effectiever matchen met functies. Daarnaast kun je mensen meer vanuit 
hun persoonlijke behoeften en kracht laten ontwikkelen en werken. Als je mensen vanuit de 
methode professioneel wilt matchen en effectief wilt ontwikkelen, is het belangrijk om te weten 
door welke factoren menselijk gedrag beïnvloed wordt (Daan Coacht, z.d.). 

 
De drie factoren die in het citaat worden genoemd zijn (Daan Coacht, z.d.): 

• Drijfveren en talenten 

• Competenties en cognitieve capaciteiten 

• Omgeving 

 
 
 
 
Het gaat uiteindelijk om het moeten, willen en kunnen. Bij het moeten gaat het erom dat een organisatie  
een wens heeft die elke medewerker moet uitvoeren, oftewel het contractuele component. Bij het 
kunnen gaat het erom of de medewerker instaat is om deze wens te kunnen vervullen. Bij willen gaat 
het erom of de medewerker wel de drijfveren heeft om aan deze wens te willen voldoen, het gaat om 
voorkeursgedrag (Daan Coacht, z.d.).  
 
Omgeving 
De omgeving kan zowel de werkomgeving of een andere fysieke omgeving zijn als personen om de 
persoon heen. Een omgeving stimuleert juist de competenties of talenten of werkt ze juist tegen. Bij het 
matchen van de competenties en talenten is de omgeving erg van belang (Daan Coacht, z.d.).  
 
Drijfveren en talenten 
Een drijfveer is ook wel de stabiel menselijk behoeftepatroon. Een talent is de sterkte die zich vormt 
door de mate waarin een bepaalde drijfveer bij een desbetreffende persoon aanwezig is (Daan Coacht, 
z.d.).  
 
Competenties en cognitieve capaciteiten 
Bij deze factor gaat het om de competenties en cognitieve capaciteiten waarover iemand beschikt. 
Competenties zijn alle vaardigheden die iemand heeft omtrent gedrag. In hoeverre iemand deze 

Figuur 4.  
Daan Coacht. (n.d.). Het TMA-gedragsmodel. Geraadpleegd op 
April 5, 2019.  
https://www.daancoacht.nl/index.php/diensten/tma/talenten-
motivatie-analyse-methode/gedragsmodel/ 

 

Figuur 5 TMA-gedragsmodel toegepast op dit onderzoek.  
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vaardigheden toont hangt sterk van de omgeving af, maar ook van de talenten van de persoon. Met de 
cognitieve capaciteiten worden de aangeboren cognitieve vermogens bedoelt (Daan Coacht, z.d.) 
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BIJLAGE 12. KWALITEITSWAARBORGING 
 
Binnen dit onderzoek is er rekening gehouden met een aantal erkende richtlijnen voor de waarborging 
van de kwaliteit. Deze richtlijnen hebben betrekking op de betrouwbaarheid, validiteit, 
onafhankelijkheid, toetsbaarheid, informativiteit en generaliseerbaarheid. Het boek ‘Wat is onderzoek’ 
van Nel Verhoeven is voor deze richtlijnen gebruikt.   
 
Betrouwbaarheid is de mate waarin het onderzoek vrij is van toevallige fouten. Wanneer het onderzoek 
in een andere periode herhaald wordt moet dat tot dezelfde resultaten leiden (Verhoeven, 2014).  
 
De betrouwbaarheid van dit onderzoek is aan de hand van de volgende punten gewaarborgd: 

• Bij elke deelvraag wordt er gebruik gemaakt van een triangulatie van onderzoeksmethoden.  

• De interviewvragen zijn voorafgaand aan het interview gecontroleerd door medestudenten of 
coaches.  

• De interviewvragen zijn voorafgaand opgesteld in een interviewschema. De interviews waren 
semigestructureerd, om de interviewer de vrijheid te geven.  

• De interviewvragen zijn voorafgaand aan het interview opgestuurd naar de desbetreffende 
persoon waarmee het interview gehouden werd, zodat eventuele onduidelijkheden 
weggenomen konden worden.  

• Voorafgaand aan het interview is aan de desbetreffende persoon gevraagd of het via 
audioapparatuur opgenomen mocht worden.  

• Alle interviews, met uitzondering op een interview, zijn opgenomen via audioapparatuur om de 
resultaten nauwkeurig te kunnen verwerken.  

• De interviews zijn gehouden in afgesloten ruimtes, zodat het audiomateriaal verstaanbaar is bij 
het transcriberen. 

• De interviews zijn kort gehouden, zodat het vrij is van irrelevante informatie.  

• Alle interviews zijn achteraf letterlijk uitgetypt en gecodeerd met een vijftal kleuren. Elke kleur 
staat voor een deelvraag.  

• De enquête is voorafgaand gecontroleerd door meerdere partijen, waaronder de coaches, 
medestudenten en de opdrachtgever.  

• De enquête was volledig anoniem, zodat iedereen vrij was om in te vullen wat die persoon 
ervaart, zonder druk te voelen.  

• De enquête is via een erkende website uitgevoerd, namelijk via Enalyzer. Deze website wordt 
ondersteund door de Hanzehogeschool.  

• De enquêteresultaten zijn via Enalyzer gerapporteerd en verwerkt.  

• De enquête is twee keer via de mail gestuurd naar alle 123 medewerkers, om de respons te 
verhogen. Het doel voor de mate van betrouwbaarheid was gesteld op 90%.  

 
Validiteit is het meten wat gemeten moet worden en dat het onderzoek geen systematische fouten 
bevat. Validiteit is opgedeeld in interne validiteit en externe validiteit. Bij externe validiteit wordt het 
begrip generaliseerbaarheid gebruikt. Dit begrip wordt later verder behandeld (Verhoeven, 2014). 
 
De validiteit van dit onderzoek is aan de hand van de volgende punten gewaarborgd: 

• Begrippen worden in die onderzoek helder gedefinieerd, zodat iedereen het begrip op dezelfde 
manier interpreteert. Deze definities worden ook gehanteerd binnen de methodiek. Hierdoor 
is de toetsbaarheid ook gewaarborgd en is het onderzoek repliceerbaar.  

• Het onderzoek focust zich op hoe er beter gefaciliteerd kan worden binnen de ruimtes. Hierbij 
zijn de wensen, behoeften en ervaringen van groot belang. De vraagstelling van de interviews 
en enquêtes heeft zich hierop gericht.  
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• Personen buiten de onderzoeksgroep worden gevraagd om feedback te geven over de 
opgestelde vragen.  

 
Generaliseerbaarheid is het analyseren van een specifiek deel van de werkelijkheid/ doelgroep, om 
vervolgens uitspraken te doen over de hele werkelijkheid/ doelgroep (Verhoeven, 2014).  
 
Binnen dit onderzoek gaat het meer om de interne validiteit, de statische generalisatie is geen eis. Er 
wordt uitgegaan van de mening van de respondenten. Met dit onderzoek wil de onderzoeker de 
organisatie optimaliseren. Het onderzoek vindt daarnaast plaats binnen het Kenniscentrum en de 
resultaten zullen niet generaliseren over een bredere doelgroep dan het Kenniscentrum.  
 
Onafhankelijkheid is wanneer het onderzoek onafhankelijk is van voorkeuren en meningen van 
betrokkenen (Verhoeven, 2014).  
 
De onafhankelijkheid van dit onderzoek is aan de hand van de volgende punten gewaarborgd: 

• De onderzoeker is zonder persoonlijke voorkeuren het onderzoek ingegaan. De onderzoeker 
heeft haar eigen mening over de situatie geen rol laten spelen en is zo objectief mogelijk te 
werk gegaan.  

• Randvoorwaarden zijn aan het begin besproken met de opdrachtgever, voor de rest heeft de 
onderzoeker haar eigen richting gezocht in dit onderzoek om zo het werkelijke probleem te 
onderzoeken.  

 
Informativiteit is het nauwkeurig omschrijven van het onderwerp van het onderzoek (Verhoeven, 2014). 
 
De informativiteit van dit onderzoek is aan de hand van de volgende punten gewaarborgd: 

• Het nauwkeurig omschrijven van de organisatie met behulp van deskresearch en gesprekken 
met het management.  

• Het nauwkeurig omschrijven van de onderzoeksdoelgroep met behulp van de opdrachtgever.  

• In een voorafgaand gesprek is de probleemstelling besproken en zijn er kaders afgesproken met 
de opdrachtgever.  

• De periode van onderzoek was van tevoren bekend, februari 2019 – juni 2019.  
 
De praktische criteria zijn alle criteria waaraan een onderzoek moet doen. Twee belangrijke aspecten 
zijn de efficiëntie en de bruikbaarheid (Verhoeven, 2014).  
 
Dit onderzoek is gericht op een probleem binnen het Kenniscentrum die op dit moment speelt, hierdoor 
wordt de bruikbaarheid al verhoogt. Daarnaast worden de gevonden resultaten tussendoor al gedeeld 
met de opdrachtgever, hierdoor verhoogt de bruikbaarheid ook. De efficiënte wordt bepaald door het 
tijdpad en de kosten. Aan dit onderzoek zelf liggen geen kosten verbonden en de periode is doorgaans 
vijf maand. Hierdoor is dit onderzoek efficiënt.  
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BIJLAGE 13. RESULTATEN – BENCHMARK ORGANISATIE 
In deze bijlage een korte toelicht van de netwerkorganisaties die tijdens dit onderzoek benaderd zijn 
voor een interview over de faciliteiten die zij als organisatie aanbieden. De informatie is verkregen uit 
de interviews.  

 
De Digital Society Hub  
Digital Sociaty Hub is een innovatiewerkplaats van de Hanzehogeschool, waar onderwijs, onderzoek en 
bedrijfsleven samenkomen. De DSH focust zich op de digitalisering en zijn verbonden aan het instituut 
voor Communicatie, Media & IT. De DSH bestaat uit vier vaste medewerkers. Hieronder vallen lectoren, 
docenten en het programmabureau. Daarnaast studeert elk semester een grote groep studenten af of 
volgen een minor bij de DSH. Sinds september 2018 heeft de DSH een locatie op Zernikepark 10.  

 
IWP Energy Transition 
De Energy Transition is tevens een innovatiewerkplaats van de Hanzehogeschool, gericht op alle 
onderwerpen die te maken hebben met de transitie van energie. De Energy Transition bestaat uit vijf 
vaste medewerkers en per semester ongeveer 70 studenten. De IWP is gevestigd in de EnTranCe op 
Zernikelaan 17 te Groningen.  
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BIJLAGE 14. RESULTATEN – GAP-Analyse 
 
De huidige situatie, de ervaringen, wensen en behoeftes zijn geschetst. De gewenste situatie wordt nu 
in kaart gebracht aan de hand van de GAP-analyse. De GAP-analyse laat de verschillen zien tussen de 
IST en de SOLL (Managementmodellen, n.d.). De informatie is gehaald uit de focusgroep, de interviews 
met de vier medewerkers, observatie en uit de enquête. Alleen de verbeterpunten zijn in de GAP-
analyse meegenomen. De huidige situatie bestaat in de GAP-analyse zowel uit de huidige faciliteiten als 
de ervaringen. Hieronder is de volledige GAP-analyse te vinden.  
 
Tabel 6. Volledige GAP-analyse toegepast op het onderzoek 

 De huidige situatie (IST) De wensen en behoeften De gewenste situatie 
(IST) 

Ruimtelijke 
omgeving 

De stilteruimte in H0.50 is 
gevestigd bij de ingang 
naast de gang, heeft 
glazenwanden en geen 
akoestische afsluiting.  

Een stilteruimte, waar 
geen visuele en 
akoestische afleidingen 
zijn van pratende of 
langslopende mensen. 
Het liefst meerdere kleine 
ruimtes, zodat er 
meerdere 
concentratieplekken 
worden gecreëerd.  

Behoud van drie zones 
maar beter gefaciliteerd; 
meerdere 
concentratiewerkplekken 
met de norm ‘stilte’, 
geen visuele en 
akoestische afleidingen 
van andere zones en een 
indeling van dynamisch 
naar rust.  

De fluisterzone is gevestigd 
tussen de stiltezone en de 
overlegzone in. De 
overlegzone en fluisterzone 
zijn door glazen deuren 
afgescheiden van elkaar. De 
fluisterzone is door lage 
archiefkasten afgesloten 
van de gang, waar 
voortdurend mensen 
langslopen.  

Een fluisterzone met 
minder akoestische 
afleidingen en betere 
afscheidingen of een 
geschiktere locatie. 
Verschillende type 
werkplekken, zit-sta 
bureaus, EGG-seats etc.  

Een ruimte met weinig 
natuurlijk materiaal. In de 
ruimte zijn een aantal 
planten aanwezig.  

Meer natuurlijk materiaal, 
groene wanden en 
planten.  

Ruimtes die beschikken 
over groene wanden, 
met veel planten. 
Scheidingen tussen 
werkplekken met 
planten.  

Nauwelijks onderscheidt in 
ruimtes qua sfeerimpressie. 
De fluisterzone en 
overlegzone hebben 
dezelfde sfeer, uitstraling 
en materiaal gebruik.  

Betere onderscheid 
tussen de verschillende 
ruimtes qua sfeer en 
uitstraling. Het creëren 
van onbewust gedrag 
door de uitstraling 
(nudging) 

Ruimtes met 
verschillende 
sfeerimpressies. Hoe 
geconcentreerde de 
ruimte hoe minder 
visuele afleidingen en 
hoe natuurlijker het 
materiaal en de kleuren.  

Persoonlijk 
gedrag 

Het hebben van 
gedragsregels waarvan niet 
iedereen op de hoogte is 
en waar in de 

Betere ruimtelijke 
omgeving/ indeling die 
ervoor zorgt dat 
medewerkers elkaar niet 

Een andere indeling, 
zodat medewerkers niet 
door de andere zones 
gezet worden tot 
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concentratieruimtes niet 
aangehouden wordt. 
Medewerkers in de 
fluisterzone horen de 
mensen in de overlegzone 
praten en zijn hierdoor 
geneigd om zelf ook niet 
praten.  

gaan afleiden en dat de 
verschillende zones geen 
invloed hebben op elkaar. 
Betere bedrijfscultuur 
waar medewerkers elkaar 
durven aan te spreken.  

bepaald negatief gedrag. 
Een bedrijfscultuur waar 
mensen elkaar 
aanspreken op gedrag. 
Betere afspraken over de 
fluisterzone. Duidelijk 
maken wat er verstaan 
wordt onder fluisteren.   

Geen personalisatie en 
weinig tot geen eigen 
controle binnen KCNR. 
Mensen gaan hierdoor 
thuis of elders werken.  

Een locatie waar 
gefaciliteerd wordt in 
meerdere type 
werkplekken en 
verschillende soorten 
concentratiewerkplekken. 
Hierdoor kan een 
medewerker voorzien in 
zijn of haar eigen 
(prikkel)behoefte die 
nodig is bij zijn of haar 
werkzaamheden.   

Meer persoonlijke 
controle, door meerdere 
type werkplekken.  

 
Tabel 7. De Gaps 

Gap  

1. De huidige situatie van de stilteruimte voldoet niet aan behoeftes die de medewerker 
nodig heeft bij geconcentreerd werken. De stilteruimte voldoet niet aan de eisen van 
een stilteruimte. Dit geldt ook voor de fluisterzone.  

2. 

3. De huidige situatie voldoet niet aan de behoeftes die de medewerker heeft bij een 
stimulerende/ geconcentreerde kantooromgeving door het gebruik van planten en 
groen.  

4. De huidige vormgeving van de ruimtes zorgen voor onduidelijkheden in 
ruimtegebruik en de verwachtingen die van de medewerkers verwacht wordt.  

5. Het hebben van gedragsregels wordt niet door elke medewerker erkend en 
nageleefd. Er mist een bedrijfscultuur die elkaar op bepaald gedrag aanspreekt en 
een omgeving die dit gedrag niet stimuleert. 

6. Er is een gap tussen de persoonlijke controle die de medewerker nodig heeft en de 
tussen huidige controle die de medewerker binnen KCNR heeft in de ruimtelijke 
omgeving.  
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BIJLAGE 15. JURIDISCHE ASPECT 
 
Volgens Embregts, locatie manager, zijn er geen directe juridische randvoorwaarden vanuit zijn kant 
aan dit onderzoek op de Arbowetgeving na. “Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun 
werknemers veilig en gezond kunnen werken. De mate van bescherming die zij moeten bieden, is door 
de overheid vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling” (Ministerie van Sociale Zaken 
& Werkgelegenheid, 2019).  
 
Er is geen specifieke wet- en regelgeving op het gebied van concentratiewerkplekken. Een organisatie 
is niet volgens de wet verplicht om hierin te faciliteren. Wel wordt in de arbeidsomstandighedenwet 
(Arbowet) hoofdstuk 2 art. 3 lid 1C genoemd “De inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden 
en de bij de arbeid gebruikte arbeidsmiddelen alsmede de arbeidsinhoud worden zoveel als redelijkerwijs 
kan worden gevergd aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers aangepast”  
 
Werkplaatsnormen 
Bij aanpassingen, herindelingen of verbouwingen in het pand zijn de volgende arbeidsvoorwaarden van 
toepassing. De werkplaatsnormen gelden volgens de Arbowet als volgt (Ministerie van Sociale Zaken & 
Werkgelegenheid, 2018): 

• Vier vierkante meter per werknemer 

• Een vierkante meter voor een beeldscherm 

• Minimaal een vierkante meter voor lees- en schrijfwerk 

• Een vergaderruimte moet beschikken over twee vierkante meter per persoon 
 
In ‘ De Werkplekwijzer’ (2013) worden deze richtlijnen bevestigd. Een gangbare bureauwerkplek moet 
beschikken over minimaal 6m2, inclusief beeldscherm, stoel en bewegingsruimte. Aanbevolen 
oppervlakte is 10 m2. Het gaat om ‘ARBO(-conforme)’ werkplekken. Dit geldt echter voor werkplekken 
voor langdurig gebruik, meer dan twee uur. Voor kortdurend gebruik gelden geen minimale 
oppervlakte-eisen. Het gaat hier bijvoorbeeld om aanlandwerkplekken. Wel geldt de regel dat tussen 
bureaus een minimale afstand moet zitten van 1.80 m (Hofkamp, van Meel, & Thoolen, 2013).  
 
Arbowet art. 3.19 lid 2 vermeldt dat de arbeidsplaats zodanig ingericht moet worden dat de werknemer 
over voldoende bewegingsvrijheid beschikt. In lid 1 staat vermeld dat het luchtvolume en de afmetingen 
goed moeten zijn, zonder het risico op gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer.  
 
Specifiek op concentratieruimte wordt vermeld door de WerkplekWijzer (2013): “Zicht op 
medegebruikers in een open stiltegebied hoeft niet af te leiden indien sprake is van een minimale afstand 
van drie meter tussen de werkplekken.” Ook is de situering van de concentratieruimte in een rustige 
omgeving. Bij plaatsing een in een druk gebied worden er maatregelen op de akoestiek en visuele 
afleidingen geëist (Hofkamp, van Meel, & Thoolen, 2013).  
 
De circulatieruimte en gangen moet minimaal liggen tussen de 10 en 15% van het oppervlak. Voor 
gangen geldt de minimale afmeting van 1.5 meter breed (Hofkamp, van Meel, & Thoolen, 2013).  
 
Binnenmilieu  
Het binnenmilieu moet voldoen aan de richtlijnen van de NEN-EN-ISO 7730:2005 en de wettelijke eisen 
omschreven in hoofdstuk 6 van de Arbowet. Het binnenmilieu omvat het thermisch binnenklimaat, 
luchtkwaliteit, akoestiek, licht en uitzicht (Boerstra, 2013). Arbowet artikel 6.1 tot en met artikel 6.4 
melden het volgende: 

• Het thermisch binnenklimaat mag volgens art. 6.1 geen schade berokkenen aan de 
medewerker. Indien het thermisch comfort niet aan de gezondheidseisen voldoet, moet de 
blootstelling geminimaliseerd worden.  
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• De luchtkwaliteit dient dusdanig geregeld te zijn dat er voldoende niet verontreinigde lucht 
aanwezig is (art. 6.2). De kantooromgeving moet een minimale luchtverversing hebben van 30 
m2/ uur per persoon (Ministerie Sociale Zaken & Werkgelegenheid, 2018).  

• Art. 6.3 vermeld dat de arbeidsplaats zodanig verlicht moet zijn, dat het aanwezige licht geen 
schade oplevert voor de gezondheid van de medewerker.  

• Art. 6.4 richt zich op geluid. Aan geluid zitten veel eisen, echter focussen deze richtlijnen zich 
op geluid die schade opleveren aan het gehoor bij bepaalde arbeidsfuncties. Een 
kantooromgeving heeft geen geluid van boven de 85 dB(A).  
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BIJLAGE 16. SAMENVATTING INTERVIEWS 
De interviews zijn opgedeeld in twee bijlagen, bijlage 16 en 17. In deze bijlage zijn samenvattingen te 
vinden van een aantal interviews. Deze interviews vonden in gesprekvorm plaats en zijn vanwege 
redenen niet met audioapparatuur opgenomen of zijn niet relevant om geheel uit te werken. Tijdens 
het interview zijn de antwoorden genotuleerd en op het einde is het gesprek samengevat om de 
betrouwbaarheid en validiteit te verhogen. De antwoorden van de interviews zijn in de tabellen hier 
onder samengevat. De relevante informatie is gebruikt bij de beantwoording van de deelvragen in 
hoofdstuk 6. Resultaten. Echter volgt eerst een overzicht alle gehouden interviews uit bijlage 16 en 17.  
 
Tabel 8. Overzicht gehouden interviews 

Interview Wie? Functie? Doel? Wanneer? 

1. Liesbeth Jorritsma Projectmanager KCNR Het kenniscentrum in 
kaart brengen 

01-04-2019 
Tijdsduur: 
11:50 

2. Toine Embregts Locatiemanager van 
Dooren Veste 
(Hanzehogeschool) 

De randvoorwaarden van 
de locatie in kaart 
brengen 

15-04-2019 
Tijdsduur: 
31:21 

3. Jannie Rozema Medewerker KCNR Ervaringen, wensen en 
behoeften in kaart 
brengen 

26-02-2019 
Tijdsduur: 
- 

4. Tineke v/d Schoor Medewerker KCNR Ervaringen, wensen en 
behoeften in kaart 
brengen 

16-04-2019 
Tijdsduur: 
39:07 

5. Gea Posthumus Medewerker en coach 
KCNR 

Ervaringen, wensen en 
behoeften vanuit de 
functie als coach in kaart 
brengen 

18-04-2019 
Tijdsduur 
28:36 

6. Meike Hiehle Junior-medewerker 
KCNR 

Ervaringen, wensen en 
behoeften vanuit de 
functie als afstudeerder in 
kaart brengen. 

01-05-2019 
Tijdsduur: 
14:35 

7. Esmee Dekkens Communicatie-
medewerker Digital 
Society Hub (DSH) 

Kijken hoe andere 
netwerkorganisaties 
binnen de 
Hanzehogeschool 
faciliteren in concentratie 

23-04-2019 
Tijdsduur: 
20:02 

8. Jacqueline Joosse Office manager – IWP 
Energy Transition 

Kijken hoe andere 
netwerkorganisaties 
binnen de 
Hanzehogeschool 
faciliteren in concentratie 

06-05-2019 
Tijdsduur: 
25:21 

9. Linde v/d Brink Omgevingspsycholoog Meer kennis vergaren 
over de koppeling tussen 
mens en omgeving.  

09-05-2019 
Tijdsduur: 
27:10 

 
 

 

Randvoorwaarden – deelvraag 1 en 5 

Ervaringen, wensen en behoeften medewerkers - deelvraag 2 en 4 

Vergelijkend onderzoek – deelvraag 3 

Ervaringsdeskundigen   
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Interview 1. Ervaring van de medewerker 
Dit interview is afgenomen met Jannie Rozema, onderzoeker en medewerker van KCNR. Het interview 
is afgenomen op dinsdag 26-02-2019 om 14.30 binnen het kenniscentrum. Het interview had een 
tijdsduur van ongeveer 20 minuten.  
 
Interview doel 
Het doel van dit interview was om de ervaring van een vaste medewerker in kaart te brengen. Het 
interview is gebruikt als vooronderzoek om het probleem te schetsen.  
 
Kleurcodering 
Op welke wijze faciliteert KcNR in de huidige situatie het geconcentreerd werken?  
Hoe ervaren op dit moment de medewerkers/ gebruikers van het KcNR de werkruimten die worden 
aangeboden om geconcentreerd werken te faciliteren?  
Hoe kunnen alle gebruikers van KcNR optimaal worden gefaciliteerd in het geconcentreerd werken? 
 
Tabel 9. Interviewsamenvatting Jannie Rozema 

Vraagstelling – Fenna Hoeksma Samenvatting antwoord – Jannie Rozema 

Kunt u een korte toelicht geven over uw 
functie? 

Mevr. Rozema is onderzoeker en interne 
opdrachtgever binnen Kenniscentrum 
NoorderRuimte. Daarnaast schrijft ze eigen 
onderzoeken. Binnen het kenniscentrum is ze 
bezig met de voorbereidingen van een plan van 
aanpak en is ze gegevens aan het verzamelen. 
Als opdrachtgever dan kijkt ze naar de plannen, 
de aanpak en de voortgang van de studenten. Ze 
is een derde van de tijd bezig met de 
voorbereiding en verzameling van informatie.  

Hoelang bent u al werkzaam binnen KCNR? 
 

Dit is haar 10de jaar als onderzoek docent op de 
Hanzehogeschool, daarnaast is ze werkzaam 
voor bureau NoorderRuimte 

Wat maakt het dat u hier graag werkt binnen 
deze ruimte?  
 

Ze vindt het prettig om onderdeel te zijn van het 
geheel. Ze noemt dat wanneer ze s ’ochtends 
binnen komt, je gelijk het gevoel hebt dat je 
binnenkomt. Het is een collectieve zetting die 
allemaal bezig zijn voor het kenniscentrum, in 
plaats van allemaal in aparte individuele 
kantoortjes.  

Welke werkzaamheden voert u voornamelijk uit 
binnen BNR (leeswerk, onderzoek doen etc. ) 

Mevr. Rozema geeft aan dat ze vooral achter het 
bureau zit en gesprekken voert over de 
voortgang. Vergaderen doet ze niet zoveel, maar 
doet binnen KCNR vooral typ- en schrijfwerk, de 
voorbereidingen op gesprekken, lezen en 
digitale feedback geven. Echter verteld ze wel 
dat wanneer ze geconcentreerd een rapport 
moet schrijven, thuis werkt.  

Hoeveel tijd spendeert u bij BNR?  Gemiddeld zit mevr. Rozema hier drie dagen in 
de week. Ze komt meestal om 10.00 binnen en 
zit hier 6 tot 7 uur per dag. De overige dagen zit 
ze of een dag thuis, waar het rustig is of ze zit 
een dag in Winschoten.  
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Van welke ruimtes maakt u vooral gebruik? En 
om welke reden is dat? 

Mevr. Rozema maakt vooral gebruik van de 
‘fluister zone’ door de statafels. Ze zegt dat 
wanneer de statafels in de stiltezone hadden 
gestaan, ze liever daar had gewerkt. De stilte 
zone is voor studenten vaak nog een te hoge 
drempel, studenten wisselen veel van locatie of 
zijn de hort op. Dit zorgt voor onrust.  

Hoe ervaart u op dit moment de concentratie op 
de werkvloer? 

Ze vertelt dat wanneer er geen 
omgevingsgeluiden zijn ze haar prima kan 
concentreren, maar als mensen staan te praten 
en ze fluisteren niet dan vind ze dat storend. 
Ook is het in- en uitlopen en de constante 
beweging van mensen storend. Daarnaast 
beïnvloed de zon ook haar concentratie. Er is 
volgens haar geen eigen regeling op de 
zonneschermen. Ze vertelt dat ze wel eens een 
compliment heeft gekregen van iemand die haar 
vertelde dat ze het knap vond dat mevr. Rozema 
hier haar onderzoek kan doen.  

Ervaart u ook problemen tijdens het werk met 
betrekking tot concentratie? Zo ja, door wat 
wordt dit veroorzaakt? 

Ja, door de indeling van KCNR. De stiltezones 
zitten bij de ingang. Maar ook het geluid gaat 
door de hele ruimte volgens mevr. Rozema.  

Wat doet u, wanneer u last heeft van 
omgevingsgeluiden?  
 

Ze zegt dat ze dan de politieagent gaat 
uithangen, maar dat langzamerhand erg 
vervelend vind. Ze moet continu medewerkers 
wijzen op de gedragsregels in die ruimte. 

Zijn er binnen BNR duidelijke gedragsregels die 
voor iedereen inzichtelijk zijn, over hoe je te 
werk gaat? Zo ja, wat voor gedragsregels? 
 

Er liggen gedragsregels op de tafels in de 
fluiterzone. Voor de rest moeten mensen het 
weten door ze het te vertellen vertelt mevr. 
Rozema. Het is een soort van opvoeden binnen 
KCNR.  

Hoe ervaart u de wisseling van studenten elk 
half jaar?  
 

Ze vertelt dat iedereen weer de instructies mee 
moet krijgen over de gedragsregels en dat dat 
weer even tijd kost voordat dat weer bij 
iedereen bekend is. Ze vertelt dat ze gisteren 
een paar jongens heeft weggestuurd. Beide 
zaten luidruchtig te overleggen. Ze vertelt dat 
KCNR nu hier drie jaar zit, maar dat het ook al 
drie jaar lang aanpassen is. Elke dag ben je 
onbewust bezig met aanpassen. Er is niet veel 
vertrouwen dat je de meest optimale plek hier 
hebt, die is thuis. Je kan hier niet echt rekenen 
op een vaste plek, waar je vanuit kan gaan dat 
dat een rustige omgeving is. Ook vind ze een 
fluisterzone  geen goede zone, aangezien 
fluisteren door iedereen anders wordt ervaren 
en dit veel energie kost om iedereen duidelijk te 
maken.  

Wat is voor u de ideale situatie? 
 

Ze vertelt dat dat erg van het type persoon 
afhangt en of iemand snel afgeleid is. Ik het 
nieuwe werken heb je verschillende 
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werkplekken, ook afgesloten van andere prikkels 
en per eigen discipline. Zelf zou ze het erg fijn 
vinden om met een paar collega’s te zitten 
werken in een ruimte, waar iedereen een goede 
balans heeft tussen geconcentreerd werken en 
even kletsen. Iedereen houdt in zo’n situatie 
rekening met elkaar. Oftewel een afwisseling 
tussen stilte en gezelligheid. Dit wordt echter 
behaald door het gedrag van de mensen.  

Vind u dat de verandering bij het gedrag van de 
mensen ligt of bij de omgeving? 
 

Het is de vraag van waar faciliteert KCNR in en 
hoe gaan mensen daarmee om legt mevr. 
Rozema uit. In zijn algemeenheid vind ze het een 
compliment voor studenten hoe ze hier werken. 
Ze noemt dit zowel vanuit ergonomische kijk op 
de faciliteiten als op de 
concentratiemogelijkheden. Ze ligt toe dat KCNR 
hierin beter moet gaan faciliteren in de 
toekomst.  

Merkt u ook een generatie verschil in de manier 
van werken? En zo ja, wat voor verschil merkt u 
in de generaties? 
 

Studenten van nu zijn meer gewend om zich af 
te sluiten van iedereen, door bijvoorbeeld het 
gebruik van oordopjes. Ze vraagt zich alleen af 
of dit niet invloed heeft op de productiviteit van 
de studenten. Ze heeft zelf wel een tijd gewerkt 
met muziek, op zich werkte dit aangenaam.  

Heeft u nog toevoegingen? Ze vertelt dat het interessant is om mensen te 
gaan spreken die bewust elders zijn gaan 
werken, bijvoorbeeld in de D-vleugel. Daarnaast 
geeft ze een tip om de psychologische factoren 
waardoor mensen zich niet kunnen 
concentreren mee te nemen.  

 
Interview 2. Ervaringsdeskundige omgevingspsychologie  

Dit gesprek is vond plaats met omgevingspsycholoog Linde van den Brink. Het interview is afgenomen 
op donderdag 09-05-2019 om 12.30 binnen het kenniscentrum. Het interview had een tijdsduur van 
27.10 minuut. Het interview is met audiomateriaal opgenomen, maar er is gekozen om de uitwerking 
aan de hand van een samenvatting te doen. Aangezien het een wederkerig gesprek was, waarbij punten 
werden bediscussieert.  

 
Doel van het interview 
Het opdoen van nieuwe kennis over de mens en omgeving vanuit een ervaringsdeskundige. De vragen 
zullen voornamelijk gaan over de effecten van mens op de omgeving en de omgeving op de mens.  
 
Kleurcodering 
Hoe ervaren op dit moment de medewerkers/ gebruikers van het KcNR de werkruimten die worden 
aangeboden om geconcentreerd werken te faciliteren?  
Hoe kunnen alle gebruikers van KcNR optimaal worden gefaciliteerd in het geconcentreerd werken? 
 
Tabel 10. Interviewsamenvatting Linde van den Brink 

Vraagstelling – Fenna Hoeksma Samenvatting antwoord- Linde van den Brink 

Wat schiet u te binnen bij concentratie in de 
werkomgeving in combinatie met de mens?  

Controle is het eerste wat haar ter binnen schiet 
bij concentratie. Controle is de belangrijkste 
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mechanisme waarmee mensen ervoor kunnen 
zorgen dat de omgeving in hun behoefte 
voorziet. Een ander punt is geluid, dat is volgens 
Linde van den Brink de meest storende factor 
binnen een werkomgeving die concentratie 
kunnen verstoren. Dat is ook de meest horende 
klacht van medewerkers. De herkenbare spraak. 
Volgens haar zit er niet zozeer verschil in praten 
en fluisteren. Het onderwerp maakt wel uit, 
praten collega’s over een onderwerp die een 
persoon interesseert is hij of zij eerder geneigd 
om mee te luisteren en lijdt dit dus meer af. Dit 
gebeurt wel allemaal onbewust.  

Wat is het probleem van afleidingen? Volgens Linde van den Brink is het probleem van 
afleidingen dat je moeite moet doen om je te 
blijven concentreren. Alle moeite die je 
daarvoor doet, gebruik je niet voor je werk. 
Mensen worden daar ook moe van en dit heeft 
ook weer slechte invloed op de concentratie. 
Een ander punt is dat wanneer je echt uit je 
concentratie gehaald wordt dat je uit je 
workflow bent. Hoelang zo’n effect aanhoudt is 
per persoon verschillend.  

In hoeverre heeft een werkomgeving invloed op 
het persoonlijke gedrag van de mens? 

Linde van den Brink noemt geluid. Aan geluid 
zijn volgens haar drie dingen storend, dit zijn: de 
formule en de herkenbaarheid, de 
voorspelbaarheid en de controle. Hoe 
voorspelbaarder het geluid, hoe minder storend 
het is. Als een persoon eigen controle heeft over 
het storende geluid, door bijvoorbeeld een raam 
dicht te doen als het geluid van buiten komt dan 
stoort een persoon zich daar minder aan. Niet 
omdat het geluid minder wordt, maar puur het 
idee dat iemand eigen controle erover kan 
uitoefenen.  
Dit is volgens haar echter wel meer beleving, 
maar hoe de omgeving gedrag beïnvloed. Er is 
volgens haar een net nieuw artikel uitgebracht 
en hierin wordt vermeld dat hoe groot de 
ruimte visueel is, heeft ook invloed op hoe 
makkelijk je je kan concentreren. Dit heeft te 
maken met hoeveel energie je nodig hebt om je 
te kunnen focussen. Met een kleinere omgeving, 
kost het minder moeite en aandacht om je hele 
omgeving te scannen. Echte fysieke barrières 
helpen volgens Linde van den Brink, echter zit 
daar een nadeel aan. Dit nadeel is volgens haar 
dat wanneer je bijvoorbeeld half hoge schermen 
hebt mensen het idee hebben dat ze ook 
akoestisch afgeschermd zijn en geneigd zijn om 
dan te bellen en gesprekken te voeren. Oftewel 
hoe kleinere ruimte, hoe betere concentratie, 
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hoe minder energie je nodig hebt om te kunnen 
concentreren.  

Wat zijn positieve factoren in de werkomgeving 
die kunnen bijdragen aan concentratie? 

Linde van de Brink blijft controle noemen. De 
mens kan dan zelf bepalen volgens haar waar hij 
of zij behoefte aan heeft en wat daarbij past. 
Iedereen tevreden houden met vaststaande 
parameters gaat volgens haar niet. Volgens haar 
blijft altijd wel 4% ontevreden, hoe goed 
georganiseerd je het als organisatie ook hebt. 
Om dat percentage zo laag mogelijk te houden is 
individuele controle belangrijk. Concentratie is 
heel persoonlijk en hangt ook per dag van 
persoonlijke omstandigheden af. Hierdoor is 
volgens haar die controle ook zo belangrijk, 
hierdoor kan iemand zelf of hij of zij stilte nodig 
heeft of juist rumoer. Ze voegt nog toe dat 
iedereen een andere prikkelbehoefte heeft en 
dat dat ook weer per moment verschilt. Mensen 
hebben behoefte aan een prikkelniveau die op 
dat moment wenselijk is, alleen dat kan dus heel 
erg wisselen. De mens heeft over het algemeen 
wel behoefte aan variatie. Het is daarom volgens 
haar slim om in een omgeving verschillende 
plekken aan te bieden met verschillende 
prikkelniveaus. Personalisatie is ook nog een 
punt. Sommige mensen zijn heel erg gehecht 
aan een eigen plek, met een persoonlijke touch. 
Het is volgens Linde slim om als organisatie het 
maximale uit je werknemers te halen, door ook 
breed in te zetten in verschillende werkruimtes. 
Wanneer een werkgever dit niet doet, is het 
volgens Linde noodzakelijk om te toelichten. 
Hierdoor hebben medewerkers toch het gevoel 
dat er geluisterd wordt en willen ze zich ook 
sneller weer aanpassen.  
Een ander punt die ze noemt om echt gedrag te 
beïnvloeden, is om de omgeving er ook zo uit te 
laten zien dat er van je een bepaald iets 
verwacht wordt. Een voorbeeld die ze noemt is 
de NS. De NS heeft stilte coupes in de vorm van 
een bibliotheek, het is een vorm van Nudging.  

Hoe ziet volgens u die zelf controle eruit in een 
kantooromgeving?  

Door voldoende en diverse werkplekken aan te 
bieden waar mensen zelf uit kunnen kiezen. 
Volgens haar komen we historisch gezien uit de 
cellenkantoren en daar gaan we volgens haar 
niet naar terug. Ze kan zich voorstellen dat in die 
tijd de voorspelbaarheid veel hoger lag, omdat 
je misschien maximaal met zijn vieren in een 
kantoor werkte en wist van elkaar hoe iedereen 
was. Dat is volgens haar in de huidige 
ontwikkelingen niet meer haalbaar. Persoonlijk 
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denkt ze wel dat fysieke werkomgeving blijven 
bestaan.  

Hoe ervaart u de ruimte van Kenniscentrum 
NoorderRuimte toen u er net was?  

Linde van den Brink noemt dat ze zag dat alles 
van glas is binnen het Kenniscentrum. Volgens 
haar is dat persoonlijk niet handig voor de 
concentratie. Aangezien je dan ook veel last 
hebt van visuele afleidingen, langs lopende 
mensen en gesprekken toch wil gaan volgen. Als 
zij een advies mocht uitbrengen zou ze 
adviseren om toch iets van afschermingen aan 
te brengen. Ze noemt daarnaast dat in de 
uitstraling binnen het Kenniscentrum geen 
verschil zit in ruimtes. Er zit volgens haar geen 
verschil tussen de fluisterzone en de 
overlegzone. Als de fluisterzone er veel meer uit 
zou zien als een stilte plek, door de vormgeving 
of het kleurgebruik dan creëer je ook onbewust 
gedrag. Hierdoor hoef je volgens haar ook geen 
briefjes op te hangen met regels. De uitstraling 
zegt vaak meer.  

Hoeveel invloed heeft het persoonlijke gedrag 
van een mens op de fysieke omgeving? 

Linde van den Brink vindt dat moeilijk om te 
zeggen. Volgens haar heeft het meer gevolgen 
op de sociale omgeving. Als een leidinggevende 
hard praat of belt of niet handhaven op negatief 
persoonlijke gedrag van een medewerker dan is 
het hele idee verloren. Volgens haar is het een 
interactie omgeving en mens. De mens reageert 
onbewust op de omgeving. De omgeving kan 
dingen sturen, maar kan niet alles voorkomen of 
bevorderen. Gedrag kan wel makkelijker 
gemaakt worden, door de ruimte zo aan te 
kleden dat iedereen daar hetzelfde bij 
associeert.  

Wat is een goede aanpak bij een verandering in 
de werkomgeving naar de medewerkers toe? 

Volgens Linde van den Brink is het handig om 
eerst een interne screening te doen van waar 
het probleem ligt. Dit kan namelijk volgens haar 
ook bij het gedrag liggen. Het zou kunnen dat 
bepaald onwenselijk gedrag niet zozeer te 
maken heeft met een omgeving of dat een 
interventie in de omgeving niet het grootste 
resultaat zal bieden. Alleen dat er meer een 
interventie nodig is op persoonlijk gedrag, dit 
zijn weer hele andere interventies volgens haar. 
Het is daarom van belang om eerst de aard van 
het probleem te achterhalen.  

In hoeverre hebben binnenklimaat factoren 
invloed op de concentratie van de mens? 

Linde van de Brink vertelt dat alle binnenklimaat 
factoren invloed hebben op de concentratie, 
maar dat het gaat om meer fysiologische 
processen dan psychologische processen. 
Verlichting is een belangrijk punt, als de 
verlichting niet goed is of er zijn te hoge 
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contrasten zorgt dit voor vermoeidheid. Echter 
geldt hetzelfde voor temperatuur en 
luchtvochtigheid.  

Merkt u ook een generatieverschil bekeken 
vanuit uw psychologische vakgebied qua 
behoeftes?  

Leeftijd is wel van invloed op de fysiologische en 
psychologische processen. Leeftijd heeft al 
invloed op wat je kan waarnemen of wat je 
prettig vindt. Alleen achtergrond speelt ook een 
rol volgens haar of je persoonlijke stemming. 
Linde van den Brink zegt wel dat ze denkt dat de 
persoonlijke controle voor de jongere generatie 
nog belangrijker wordt. Jongeren generaties zien 
werk meer als uitwerkingsvorm van betekenis 
geven. Voor hen heeft werk een andere waarde 
volgens haar. Terwijl vroeger de zekerheid meer 
een belangrijke waarde was.  
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BIJLAGE 17. TRANSCRIPTEN INTERVIEWS 
Voor deze bijlage is gebruik gemaakt van kleurcodering. Een aantal interviews zijn letterlijk uitgewerkt 
en getranscribeerd om de betrouwbaarheid te verhogen. De deelvragen hebben elk een eigen kleur 
gekregen. De relevante informatie uit het interview kregen dezelfde kleur als de relevante deelvraag die 
hierbij past. De relevante informatie is gebruikt bij de beantwoording van de deelvragen in hoofdstuk 6. 
Resultaten. De algemene kleurcodering die voor elk interview geldt is:  
 

• Op welke wijze faciliteert KcNR in de huidige situatie het geconcentreerd werken?  

• Hoe ervaren op dit moment de medewerkers/ gebruikers van het KcNR de werkruimten die 
worden aangeboden om geconcentreerd werken te faciliteren?  

• Hoe zorgen vergelijkbare netwerkorganisaties voor het optimaal faciliteren van de 
concentratiebehoefte van medewerkers?  

• Hoe kunnen alle gebruikers van KcNR optimaal worden gefaciliteerd in het geconcentreerd 
werken? 

• Welke praktische consequenties zijn verbonden aan de mogelijke interventies op persoonlijke 
gedrag en ruimtelijke omgeving?  

 

Interview 1. Algemene informatie Kenniscentrum NoorderRuimte. 
Dit interview is afgenomen met Liesbeth Jorritsma, project manager van KcNR. Het interview is 
afgenomen op maandag 01-04-2019 om 10.30 binnen het kenniscentrum. Het interview had een 
tijdsduur van 16.48 minuut.  
 
Interview doel 
Het doel van dit interview was het verkrijgen van informatie over het kenniscentrum, zodat de 
organisatie duidelijk is binnen dit onderzoek.  

 
Kleurcodering 
Op welke wijze faciliteert KcNR in de huidige situatie het geconcentreerd werken?  
Hoe ervaren op dit moment de medewerkers/ gebruikers van het KcNR de werkruimten die worden 
aangeboden om geconcentreerd werken te faciliteren?  
Welke praktische consequenties zijn verbonden aan de mogelijke interventies op persoonlijke gedrag 
en ruimtelijke omgeving?  
 
Interview schema 
Ik ben Fenna Hoeksma en studeer Facility Management aan de Hanzehogeschool. Voor het laatste 
onderdeel van mijn studie doe ik een onderzoek naar het faciliteren van concentratie binnen 
Kenniscentrum NoorderRuimte. Voordat ik dieper wil ingaan op dit onderwerp is het voor mij van belang 
om eerst de organisatie goed te kennen. Het is daarom voor mij interessant om meer te weten te komen 
over deze organisatie en locatie. Het is voor mij het meest nuttig als u zoveel mogelijk kennis kunt delen. 
. Na dit interview zal ik alle resultaten nauwkeurig verwerken en ze zullen uiteraard vertrouwelijk 
behandeld worden.  Om ervoor te zorgen dat alle resultaten zo nauwkeurig mogelijk uitgewerkt kunnen 
worden, zou ik u willen vragen of u er problemen mee heeft dat ik dit interview opneem via 
audioapparatuur? Dan wou ik u nu nog vragen of het voor de rest helemaal duidelijk is voor u of dat u 
nog vragen heeft? Ik verwacht dat het interview ongeveer twintig minuten gaat duren, afhankelijk van 
uw antwoorden.  
 
Algemene informatie 

1. Kunt u mij iets meer vertellen over het Kenniscentrum? 
2. Wat is uw functie binnen KcNR? 
3. Wat vind u de belangrijkste doel van KcNR? 
4. Wat is de missie en visie van KcNR? 
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5. Wie zijn alle betrokkenen? 
6. Hoeveel mensen werken er voor het KcNR? Inclusief juniormedewerkers 
7. Kunt u mij een korte toelichting geven over het organogram? (bestuur, junior medewerkers, 

lectoren, bNR?) 
8. Kan je KcNR een Non-profit organisatie noemen? (gefinancieerd door de Hanze?) 

Het kantoor 
9. Wat voor kantoorconcept heet KcNR? 
10. Wie is er verantwoordelijk voor het kantoorconcept? 
11. Wat weet u van de dagelijkse bezetting? 
12. Weet u toevallig de bruto vloeroppervlak? Of heeft u misschien en plattegrond voor mij? 
13. Wat voor contact is er tussen het facilitair bedrijf van de Hanze en het kenniscentrum? 

Concentratie 
14. Hoe ervaart u zelf de concentratie? 
15. Krijgt u klachten binnen over de concentratie?  

 
Het transcript  
FH:  Ik ben Fenna Hoeksma en studeer Facility Management aan de Hanzehogeschool. Voor 

het laatste onderdeel van mijn studie doe ik een onderzoek naar het faciliteren van 
concentratie binnen Kenniscentrum NoorderRuimte. Voordat ik dieper wil ingaan op dit 
onderwerp is het voor mij van belang om eerst de organisatie goed te kennen. Het is 
daarom voor mij interessant om meer te weten te komen over deze organisatie en 
locatie. Het is voor mij het meest nuttig als u zoveel mogelijk kennis kunt delen. . Na dit 
interview zal ik alle resultaten nauwkeurig verwerken en ze zullen uiteraard 
vertrouwelijk behandeld worden.  Om ervoor te zorgen dat alle resultaten zo 
nauwkeurig mogelijk uitgewerkt kunnen worden, zou ik u willen vragen of u er 
problemen mee heeft dat ik dit interview opneem via audioapparatuur?  

LH:  Nee hoor, geen probleem.  
FH: Dan wou ik u nu nog vragen of het voor de rest helemaal duidelijk is voor u of dat u nog 

vragen heeft?  
LH: Nee, het is helemaal duidelijk 
FH:  Ik verwacht dat het interview ongeveer twintig minuten gaat duren, afhankelijk van uw 

antwoorden.  
LH: Oké.  
FH:   Kunt u mij iets toelichten over het kenniscentrum? 
LJ: Kenniscentrum NoorderRuimte is een netwerkorganisatie, dus uh er werken zo’n 70 

mensen, maar die ook allemaal elders werken afgezien van het programma bureau 
natuurlijk. Dus uh de lectoren zitten ook bij de schools en docenten zitten bij de 
schools, uhh de produvendi zitten ook bij de schools. En een deel van de week doen 
ze ook voor NoorderRuimte onderzoek. Uhmm wij hebben een stuurgroep en daar 
zitten de deans in van een aantal ‘uhh’ vier opleidingen die nauw verbonden zijn met 
ons. Want welke opleiding doe jezelf ook al weer? 

FH:  Facility management 
LJ:  Ohja die nieuwe dean, de relatief nieuwe dean van FM zit ook in de stuurgroep. 
FH:  Ah oké 
LJ:  En ja, wij hebben een overzichtelijke organogram die zal ik jouw wel even toesturen.  
FH:  Dat zal erg fijn zijn.  
LJ:  Wij hebben vier thema’s en vijf lectoraten en die vier thema’s staan binnen het  

kenniscentrum centraal. 
FH:  Oké en daar onder vallen bijvoorbeeld ook de junior medewerkers? 
LJ: Ja precies, al het onderzoek dat we doen richt zich zoveel mogelijk op die vier thema’s 

en uhh de lector staat daar eigenlijk uhh inhoudelijk bovenaan de hiërarchie. Die 
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zetten de lijnen uit en dan worden door de docentonderzoekers, promovendi en 
junior medewerkers die doen daar binnen weer deelonderzoeken.  

FH:   Oké, dus als ik het goed begrijp die bepalen wat hier gebeurt. 
LJ:  Ja de dean bepalen zeg maar de strategie en daaronder heb je enerzijds de  

inhoudelijke, dat zijn zeg maar de lectoren. De poot van de lectoren, die voeren het 
uhh uit, maar bepalen ook de inhoudelijke lijn. De deans bepalen zeg maar op de 
hoofdlijn en die vier thema’s en de lectoren bepalen verder hoe die thema’s worden 
ingevuld.  

FH:   Ja precies 
LJ:  Dat is dan de ene kant, de andere kant van het organogram is het programma bureau.  
FH:  Oké dat zijn zeg maar Rixt en Saskia? 
LJ:  Ja, en de communicatie medewerker en de financieel ondersteuner.  
FH:   Zou u mij misschien ook iets meer kunnen vertellen over de strategie van het  

kenniscentrum? 
LJ:  Uhh ja die vier thema’s zijn heel bepalend en die zijn echt richtinggevend. Wij zijn  

eigenlijk nu een beetje aan het einde van onze strategische periode, uhh nou sowieso 
heb je bij het kenniscentrum dat je je goed moet verhouden tot het onderwijs en dat 
je goed onderzoek moet doen en dat je met het en voor het werkveld het onderzoek 
doet. Op dit onderdelen hebben wij zeg maar onze strategie verder uitgewerkt. En 
uhh en de afgelopen jaren daar eigenlijk aan gewerkt. Nou bijvoorbeeld dat we nu zo 
de vervlechting met het onderwijs hebben, met onder andere bureau noorderruimte. 
Dus een goede plek hebben waar mensen kunnen afstuderen en stage kunnen lopen. 
En onze stragegie is erop gericht om een goede positie te hebben in het noorden van 
Nederland op die vier thema’s.  

FH:  Is dat dan ook de missie van het kenniscentrum? 
LJ: Ja ja. Ik kan jou ook wel de position paper sturen, daarin staat de hele achtergrond van 

wat de strategie is.  
FH:  Dat zal heel fijn zijn.  
LJ:  Geen probleem. 
FH:   Kan kenniscentrum NoorderRuimte als non-profit organisatie gezien worden? 
LJ:  Ja zeker. Wij zijn in ieder geval zeker geen profit organisatie. 
FH:  Nee, nee oké. 
LJ:  Dus wij zijn een non profit organisatie. Kijk wij vallen onder de hanzehogeschool en  

dat is een stichting. Dus nee wij hebben geen winst als doel.  
FH:  Oké, hoe komen jullie aan de financiering?  
LJ:  Ja wij worden voor 60% vanuit de hanzehogeschool gefinancieerd, de overige 40% die  

halen wij op verschillende manieren binnen. Bijvoorbeeld door subsidies,  
onderzoekssubsidies, maar ook door uhh contractactiviteiten, uhh dat we dus 

 onderzoek doen voor anderen. Kijk daar verdienen wij wel mee, maar dat is niet om 
 winst te maken, maar om onze eigen onderzoeken te financieren.  

FH:  Ja precies.  
LJ:  Uhm.. ja zo hebben wij dus de verhouding. 60% door de hanzehogeschool en 40%  

door andere mogelijkheden. 
FH:  Oké duidelijk. En wat is uw eigen functie binnen het Kenniscentrum? 
LJ:  Programma manager. Ik ben zeg maar van die inhoudelijke lijn tussen de lectoren en  

het programma bureau. Ik faciliteer zeg maar alles en ik zit in het dagelijksbestuur met  
de leading lector en de leading dean.  

FH:  Oké, met het dagelijks bestuur heeft u dan vergaderingen over de inhoud? 
LJ:  Ja eigenlijk over alles. Over de faciliteiten, de inhoud, de strategie. Ik doen ook het  

voorbereid werk voor de stuurgroep.  
FH:  Hoelang bestaat het kenniscentrum nu met deze vorm? 
LJ:  11 jaar ja. 
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FH:  Oké en hoelang werkt u al voor het kenniscentrum? 
LJ:  Bijna 11 jaar, uhm nu 10 jaar. Al best wel lang. 
FH:  Ik zou nu even willen terugkomen op mijn onderzoeksthema, namelijk de concentratie  

binnen KcNR.  
LJ:  Oké 
FH:  Ik vroeg mij af of er destijds bij de inrichting met een bepaald kantoorconcept is  

gewerkt om medewerkers hier heen te krijgen? 
LJ:  Ja. Wij hadden zeg maar wel dat wij wisten dat je verschillende ruimtes nodig hebt  

voor verschillende activiteiten. Vandaar dat wij de indeling hebben van de stilte 
werkplekken, de rustige werkplekken en de onrustige werkplekken. Daarnaast uhh 
gedeelde werkplekken, aangezien dat het concept is van het kenniscentrum. Samen 
werken en delen en wij niet te maken hebben met een specifiek vaste groep 
medewerkers.  

FH:  Ja. 
LJ:  Dus wij hebben ook wel van te voren toen we hier nog niet zaten met de  

medewerkers erover gesproken van wat zijn nou de behoeftes, maar dat is lastig.  
Want je hebt ook mensen die met stiltewerken in een eenpersoonscabine willen zitten  
zeg maar, dus dat vonden wij heel lastig. Maar dat was wel het idee wat er achter zat  
van die drie zones zeg maar.  

FH:  Om die toe te passen. 
LJ:  Ja. 
FH:  En wie is er verantwoordelijk voor dit deel? 
LJ:  Dat is uiteindelijk het facilitair bedrijf van de Hanzehogeschool, maar die doen het wel  

in opdracht van ons. Dus als wij dingen anders willen, wij hebben toen destijds toen  
we hier voor het eerst naar toe gingen wel met onze architect overlegt en met het  
facilitair bedrijf, want ja het moet natuurlijk wel haalbaar zijn. Uhm ja wij zijn als  
gebruikers zeg maar wel in de lead voor dit geheel.  

FH:  Oké, dus als ik het goed begrijp als jullie aanpassingen willen dan kunnen jullie dat  
aangeven? 

LJ:  Ja, ja maar het moet wel binnen de kaders passen zeg maar. Maar als wij dingen  
anders willen dan zijn wij daarin bepalend. 

FH:  Als ik deze kaders voor mijn onderzoek in beeld wil brengen. Wie zou ik dan het beste  
kunnen benaderen? 

LJ:  Ja, Toine Embregts. Dat is onze facilitair manager van dit gebouw. 
FH:  Weet u ook meer over de dagelijkse bezetting hier? 
LJ:  Ja dat varieert heel erg. Dat varieert per dag, soms is het wel druk. Maar andere dagen  

naja is het vrij leeg een rustig. Heel af en toe is er een peiling en is er een onderzoek  
binnen het gebouw, maar daarvan weet ik het cijfer niet.  

FH:  Oké, ik had ook begrijpen dat er dat facilitair bedrijf controles uitvoert en dat destijds  
een lokaal hier boven helemaal van KcNR is, maar door de lage bezetting nu gedeeld  
moet worden.  

LJ:  Nee het is iets anders gedaan. Het was niet zozeer vanwege de bezetting. 
FH:  Oke, dus als de bezetting hier normaal is dan blijft het gewoon van het  

Kenniscentrum. 
LJ:  Mm ja, het is natuurlijk niet helemaal zeker, want er staat hier wel veel druk op het  

gebouw. Want er is eigenlijk te weinig ruimte. Dus er worden elk jaar wel weer  
discussies gevoerd over dit en de ruimte hierboven. Uhmm ja, maar dus in die zin  
hebben wij geen zekerheid, maar ik denk dat wij hier voorlopig nog wel even goed  
zitten. 

FH:  Oke, precies. 
LJ:  Kijk de ruimte hierboven. Er is nog een kenniscentrum bij gekomen die ook ruimte  

nodig hadden. En hadden ze die eerst als we die nu delen, de zelfde ruimte maar dan  
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met meer mensen.  
FH:  Hoe ervaart u, ik heb diverse mensen gesproken die de concentratie hier wel als  

problematiek ervaren en een aantal mensen naar de D-vleugel zijn gegaan.  
LJ:  Muhu.  
FH:  Hoe ervaart u zelf de concentratie? 
LJ:  Kijk wij hebben naast deze stilteplekken ook boven andere stilte plekken maar die is  

meer voor de promotie onderzoek, met name maar niet specifiek. Dit omdat er meer  
behoefte was aan stiltewerkplekken, en die hebben wij dus elders gerealiseerd voor  
hun. Ja die ruimte is toen wel weer verschoven en die mensen zitten nu in de D-

 vleugel. Ja en ik uh zelf, ja weet je ik zit weer op een andere plek. 
FH:  Ja. 
LJ:  Die dat is wel een onrustige plek. Maar ik kan binnen deze ruimte voor mezelf wel een  

plekje vinden waar ik geconcentreerd kan werken. 
FH:  Oké dat is erg fijn. Horen jullie ook wel eens vanuit de studenten dat er niet 

 geconcentreerd gewerkt kan worden? 
LJ:  Ik minder, maar Rixt die heeft meer en de coaches horen meer. Het hangt ook wel  

echt af per semester. Het hangt van de groep mensen af.  
FH:  Vind u dat er op dit moment genoeg mensen komen om multidisciplinair met elkaar  

samen te werken? 
LJ:  Om samen te werken moet je ook fysiek samenwerken te hebben. Daardoor hebben  

wij de ruimtes boven gemaakt, alleen dit functioneert nog niet goed. Het blijft wel een  
aandachtspunt en ik zou wel willen dat dit beter gaat.  

FH:  Kunt u mij ook iets vertellen over de bruto vloeroppervlak? 
LJ:  Oeh, lastige vraag, dat kan ik je nu niet zo zeggen, maar ik zal voor jou de plattegrond  

even opzoeken.  
FH:  Bedankt. Ik denk dat ik zo door de vragen voor nu heen ben. Heeft u nog  
  toevoegingen. 
LJ:  Nee, ik wil je heel veel succes wensen en als er nog vragen zijn kan je altijd even  

aankloppen bij mij op kantoor. 
FH:  Heel erg bedankt en bedankt voor uw tijd en moeite. 
LJ:  Ja, graag gedaan.  

 

 

Interview 2. De randvoorwaarden van de locatie 
Dit interview is afgenomen met Toine Embregts, locatiemanager van de van Dooren Veste 
(Hanzehogeschool). Het interview is afgenomen op maandag 15-04-2019 om 14.30. Het interview had 
een tijdsduur van 31.24 minuut.  
 
Interview doel 
Het doel van dit interview was het verkrijgen van informatie over de randvoorwaarden waaraan 
kenniscentrum NoorderRuimte moet voldoen, maar ook om de relatie tussen het kenniscentrum en de 
Hanzehogeschool in kaart te brengen.  
 
Kleurcodering 
Hoe kunnen alle gebruikers van KcNR optimaal worden gefaciliteerd in het geconcentreerd werken? 
Welke praktische consequenties zijn verbonden aan de mogelijke interventies op persoonlijke gedrag 
en ruimtelijke omgeving?  
 
Interviewschema 
De introductie 
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Ik ben Fenna Hoeksma en studeer Facility Management aan de Hanzehogeschool. Voor het laatste 
onderdeel van mijn studie doe ik een onderzoek naar het faciliteren van concentratie binnen 
Kenniscentrum NoorderRuimte. Binnen dit onderzoek zijn ook de concentratiebehoeften van groot 
belang, aangezien de faciliteiten daarop moeten inspelen. Om veranderingen te willen doorvoeren, is 
het belangrijk om randvoorwaarden in kaart te brengen van de locatie. Het is daarom interessant om 
meer te weten te komen over wat de eisen zijn van de locatie,  gebouw technische zaken en over 
facilitaire zaken. Het is voor mij het meest nuttig als u zoveel mogelijk kennis kunt delen over uw locatie 
en de specifieke gebouw eisen. Ik zal daarnaast af en toe een begrip definiëren, dit zodat we het begrip 
op dezelfde manier interpreteren. Na dit interview zal ik alle resultaten nauwkeurig verwerken en ze 
zullen uiteraard vertrouwelijk behandeld worden.  Om ervoor te zorgen dat alle resultaten zo 
nauwkeurig mogelijk uitgewerkt kunnen worden, zou ik u willen vragen of u er problemen mee heeft 
dat ik dit interview opneem via audioapparatuur? Dan wou ik u nu nog vragen of het voor de rest 
helemaal duidelijk is voor u of dat u nog vragen heeft? Ik verwacht dat het interview ongeveer drie 
kwartier gaat duren, afhankelijk van uw antwoorden.  
 
De interviewvragen 
Algemene vragen 

1. Kunt u een korte toelichting geven over u zelf?  
2. Wat is uw functie en werkzaamheden binnen deze organisatie?  
3. Hoelang werkt u al voor deze organisatie? 
4. Over hoe mensen geeft u leiding? 
5. Kunt u mij kort iets vertellen over de locatie van Dooren Veste? 
6. Zijn er vlekkenplannen binnen de van Dooren Veste? 
7. Staan alle locaties van de Hanzehogeschool los van elkaar of is het Hanze breed? 

Kenniscentrum NoorderRuimte 
8. Heeft u nauw contact met Kenniscentrum NoorderRuimte? 
9. Zo ja, wat voor contact heeft u met Kenniscentrum NoorderRuimte? 
10. Wie is er eind verantwoordelijk voor KcNR H0.50? 
11. Zijn er interne vergunningen tussen KcNR en u als locatiemanager over het gebruik van de 

ruimte? Zo ja, wat voor vergunning en zo nee, waarom niet? 
12. Wie mag de inrichting bepalen van KcNR H0.50? 
13. Komt u zelf vaak bij KcNR en zo ja wat vind u van de werkomgeving? 

Juridische aspect 
14. Heeft u veel te maken met de juridische randvoorwaarden? Zo ja, wat voor juridische 

randvoorwaarden moeten rekening mee gehouden worden binnen de DV en gelden ook voor 
KcNR? 

15. Aan welke randvoorwaarden moet H0.50 voldoen, mocht er een wijziging plaats vinden?  
16. Wat is de maximale bezetting die binnen deze locatie mag, gekeken vanuit technische 

redenen als luchtkwaliteit etc?  
17. Worden er kwaliteitsmetingen/ controles gedaan door externe partijen?  
18. Heeft KcNR eigen controle over het binnenmilieu? Kijkend naar de luchtkwaliteit, verlichting, 

zonneschermen etc? Of wordt dat vanuit het facilitair bedrijf van de van Dooren Veste breed 
geregeld?  

19. Hoe vaak worden er bezettingsmetingen gedaan binnen de van Dooren Veste? 
20. Wat is de minimale bezetting die KcNR moet hebben om de locatie voor zich zelf te 

behouden? 
Financiële aspect 

21. Zou u mij iets kunnen vertellen over de financiering van KcNR?  
22. Wordt het kenniscentrum gefinancierd vanuit u als locatiemanager?  

Slot vragen 
23. Hoe wordt er door de Hanzehogeschool gefaciliteerd in concentratie?  
24. Heeft u nog vragen of toevoegingen?  
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Samenvatten. Bedankt voor uw tijd en expertise. Ik heb veel aan uw informatie voor mijn onderzoek. 
Mocht u interesse hebben wil ik u de resultaten wel toesturen.  
 
 
Het transcript  
FH: Ik ben Fenna Hoeksma en studeer Facility Management aan de Hanzehogeschool. Voor het 

laatste onderdeel van mijn studie doe ik een onderzoek naar het faciliteren van concentratie 
binnen Kenniscentrum NoorderRuimte, aangezien hier op dit moment een probleem ligt. 
Binnen dit onderzoek zijn ook de concentratiebehoeften van groot belang, aangezien de 
faciliteiten daarop moeten inspelen. Om veranderingen te willen doorvoeren, is het belangrijk 
om randvoorwaarden in kaart te brengen van de locatie. Het is daarom interessant om meer te 
weten te komen over wat de eisen zijn van de locatie,  gebouw technische zaken en over 
facilitaire zaken. Het is voor mij het meest nuttig als u zoveel mogelijk kennis kunt delen over 
uw locatie en de specifieke gebouw eisen. Na dit interview zal ik alle resultaten nauwkeurig 
verwerken en ze zullen uiteraard vertrouwelijk behandeld worden.  Om ervoor te zorgen dat 
alle resultaten zo nauwkeurig mogelijk uitgewerkt kunnen worden, zou ik u willen vragen of u 
er problemen mee heeft dat ik dit interview opneem via audioapparatuur?  

TE: Nee hoor geen probleem. 
FH: Fijn, dank u wel. Dan wou ik u nu nog vragen of het voor de rest helemaal duidelijk is voor u of 

dat u nog vragen heeft? Ik verwacht dat het interview ongeveer half uurtje gaat duren, 
afhankelijk van uw antwoorden.  

TE:  Helemaal Prima, ik kan tussen door even gebeld worden. Maar ik wou onze afspraak wel  
gewoon door laten gaan.  

FH: Oké prima. Bedankt alvast voor uw moeite. 
TE: Geen probleem. Ik ga proberen alles te beantwoorden in hoeverre ik kan. 
FH: Mijn eerste vragen zijn wat algemene vragen. Zou u een korte toelichting kunnen geven over  

uzelf en uw functie 
TE: Ja, ik ben locatiemanager. Locatiemanager is een facilitaire functie, uhh locatiemanager wil  

eigenlijk zeggen ik ben net zoals mijn collega loctiemanagers verantwoordelijk voor uhh de 
dagelijkse expotatie van de het facilitair bedrijf binnen uhh de gebouwen, de schools, maar 
ook het terrein van de hanzehogeschool. 

FH: Oke 
TE: Mijn werkgebied, mijn cluster is gekoppeld aan het speerpunt energie. Uhh het speerspunt 

energie. Je kent wellicht de speerpunten van de Hanze? 
FH: Ja, wel eens van gehoord.  
TE: Nou het speerpunt energie behelst onder andere de van Dooren Veste. Het hangt samen met 

de opleidingen en de schools. Kijk het speerpunt energie zijn schools gekoppeld. Onder ander 
de schools die hier in het pand behuizen, uhh onder andere zernikepark 10. Daar is nu DSH 
gehuisvestigd. IWP van de SEMI, dat zit helemaal aan de oostkant van de campus. 

FH: Oké 
TE: Uhh daar zit nu ook de dymati tegenover, dat is een leslokalen pand. En het hele zernikelaan 

17 terrein, waar het Enterance gebouw op staat valt in mijn cluster. Zernikepark 6 en 8, de 
locatie in Assen en de vleugel die wij uren in Academy Europe die is van dit cluster. Daar ben ik 
zeg maar verantwoordelijk voor. Daarnaast een beetje een vreemde eend in de bijt het 
campusterrein en het dagelijks beheer van het campusterrein, de schoonmaak en het 
parkeerbeheer valt onder mijn cluster.  

FH: Oké, dat valt dus allemaal onder u? 
TE: Ja dat klopt. 
FH: Staan alle locaties van de Hanzehogeschool los van elkaar of is het Hanze breed? Ik bedoel zeg  

maar is er een overkoepelend partij?  



 86 

TE: Ja. Mijn collega Brant Bos is verantwoordelijk voor de van Olsttoren, Brant en ik zijn beide 
locatiemanager en wij zijn tevens uhh elkaars vervangers. He, dus als er iets is en Brant is er 
niet, dan ben ik ook verantwoordelijk voor de van Olsttoren.  

FH: Oké, dus jullie werken wel echt samen zoals ik begrijp? 
TE: Ja, absoluut werken wij samen. Je hebt vier locatiemanagers nu, uhh een voor de kunsten, een 

voor de energie, dat ben ik dan. Een voor de ondernemerschap, dat is de van Olsttoren en dat 
is Brant, en een voor Healthy Ageing. Dan hebben wij nog iemand die de roostering 
evenementen en processen aanstuurt. Maar wij zitten gezamenlijk in een MT, dus wij weten 
van elkaar wat wij doen, mag ik hopen haha. Maar ik ben zelf uhh verantwoordelijk, het is mijn 
verantwoordelijkheid voor dit cluster. 

FH: En daar boven zit nog een… 
TE: Mijn leidinggevende, Inge Zadel. Zij is mijn leidinggevende en Inge zit weer in het MT van het 

facilitair bedrijf. 
FH: Oké.  
TE: Kijk je hebt het MT, het facilitair bedrijf en daar zitten onder andere ook de managers van 

huisvesting in, de managers van studentzaken en dat soort managers en dan natuurlijk nog de 
directeur van het facilitair bedrijf.  

FH: Ja precies.  
TE: En de directeur facilitair bedrijf zit weer in uhh, die zit ook met het CVB om de tafel. Die 

gelaagdheid kennen wij. 
FH: Oké. Ja precies. Kunt mij iets meer vertellen over de van Dooren Veste, wat voor soort 

schoollocatie is dit? 
TE: Zeker. Trouwens wat mij net te binnen schiet ik heb nog niet verteld wat de locatiemanager 

nou precies doet. 
FH: Ohnee 
TE: Locatiemanager is verantwoordelijk voor zowel de exploitatie, maar tegenwoordig ook meer 

het beleidsmatig aspect. Ik zelf ben direct leidinggevende van ongeveer 26 FTE, exclusief 
participatiebanen. En uhh wij zijn er ook om af te stemmen met de schools, dat zijn namelijk 
onze klanten. Maar ook met de kenniscentrums zoals NoorderRuimte. Daarin zijn wij eigenlijk 
de verbindende schakel tussen zeg maar dagelijkse operatie, de klant, en het facilitair bedrijf. 
Dat is eigenlijk een beetje een samenvatting van onze taken. En ik uhh, ben verantwoordelijk 
voor de dagelijkse operatie, maar gaat het dus om huisvestingvragen of het gaat om projecten 
en verbouwingen of uhh het strategische contact met de leveranciers dan hebben wij daar 
weer collega’s binnen het facilitair bedrijf voor.  

FH: Ja 
TE: Maar dat doen wij wel samen, als het goed is. Ja, en de uhh van Dooren Veste, ook wel in de 

wandelgangen het oude techniek pand. Dus alles met techniek, er zitten hier vier schools 
gevestigd. Dit zijn uhh SAOW (bouw), SIEN (engineering), IRST (life science and technology) en 
SITM, dit is communicatie en media. Die zitten ook in dit pand, dit zijn vier schools en daar 
vallen natuurlijk weer verschillende opleidingen onder. 

FH: Ja, precies 
TE: Uhh een van de gebruikers in het pand en bewoners, is de afdeling informatisering. Die maakt 

alle informatisering van de hele Hanzehogeschool mogelijk. Die zitten op de A0- vleugel.  
FH: Ohja, daar zit ook dat hulp en verhuur punt? 
TE: Ja klopt, daar zit het uitleenpunt en de service desk zeg maar.  
TE: Dan hebben wij nog kenniscentrum NoorderRuimte, die er zit. Honours college zit er ook in en 

dan hebben wij even denken of we dan nog iemand missen zonder voor het hoofd te stoten. 
Nou nee, dat zijn denk ik wel de hoofdgebruikers. Uhh ja groot pand, als je kijkt naar het 
vloeroppervlak is dit het een na grootste pand van de Hanze.  

FH: Oké, dat wist ik niet 
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TE: Uhh veel gebruikers, groeiend aantal deelnemers en ook erg vol dit pand. Dat zegt ook iets 
over het werkplekgebruik. Het is een veel gebruikt pand en ook uhh ja eigenlijk is elke ruimte 
wel benut en er staan niks leeg. De druk is echter wel groot en hoog op deze locatie.  

FH: Oké, want ik begreep dat er bezettingsmetingen worden gedaan… 
TE: Klopt 
FH: Om te kijken of bepaalde ruimtes wel voldoende worden bezet.. 
TE: Bezet ja. Ja klopt, dat gebeurt dan wel extern ja.  
FH: Hoe vaak worden deze metingen gedaan?  
TE: Ik ben nog geen jaar binnen de Hanze, dus ik zit er nog niet heel goed in, maar volgens mij elk 

jaar zoals ik begreep. 
FH: Kan het dan zo zijn als een bepaalde ruimte een te lage bezetting heeft, dat ze een andere 

invulling kunnen gaan krijgen? 
TE: Dat zou kunnen. Ja dat zou kunnen. Theoretisch gesproken… ja. Je zoekt natuurlijk altijd, als je 

facilitair kijkt en naar je huisvestingskosten, dat je zo optimaal mogelijk je huisvesting inzet. 
Mocht het zo zijn dat er ergens veel leeg staat of weinig mensen zijn dan mag ik er vanuit 
gaan. Kijk dat is niet aan mij, want ik ben voor de dagelijkse exploitatie, maar dan ga ik er 
vanuit dat we daar dan de beste mogelijkheden zoeken. Dus wat je nu al ziet dat er een extra 
gebouw is gebouwd de afgelopen periode, uhh tijdelijke leslokalen. Ik weet niet of je hem kent 
het pand? 

FH: Nee.  
TE: Weet je waar die staat? 
FH: Nee, ik heb wel in de U-vleugel lessen gevolgd.  
TE: Ja, de U-vleugel is ook tijdelijk en daar worden ook echt lessen gegeven. Daar zit ook de 

studentenhuisvesting bijvoorbeeld.  
Er wordt een platte grond gepakt 
Dit is nog een beetje een oude plattegrond trouwens, maar dit geeft het wel even goed weer. 
Wij zitten nu.. hier… wijst locatie aan… Kijk dit is de van Olsttoren, dit is de van Dooren Veste 
en dit het parkeerterrein. Dit is het Enterance terrein. Kijk en dit pand staat nu niks bij, maar 
dit is nu van ons, daar zit nu het DSH in, dat is onderdeel van SEMI. Kijk daar zit een 
kinderdagverblijf en hier staat dan nu uhh een tijdelijk gebouw bestaande uit vier leslokalen 
en twee hoor collegezalen. Tegelijkertijd: twee grote zalen. Dat doe je natuurlijk niet als er 
ruimte over is, dus dat zegt al veel dat het hier echt vol zit. 

FH: Oké, dus als ik het goed begrijp worden dat soort gebouwen ingezet als er gebrek is aan 
ruimte. 

TE: Ja, maar wat inderdaad zoals jij net zei als je ruimte over hebt. Dan wordt er inderdaad 
gekeken hoe kunnen wij de ruimte anders gaan inzetten, absoluut. Mag ik hopen. 

FH: Oké. Heeft de van Dooren Veste vlekkenplannen, oftewel een groot overzicht van de interne 
indeling.  

TE: Ja, meer van welke gebruiker waar zit, ja dat hebben wij wel. Kijk je kent de van Dooren Veste 
als pand een beetje? 

FH: Ja, heb er zelf een halfjaar les gehad met mijn minor. 
TE: Oké. Uhh ja je kan het opdelen in vleugel en verdieping, A0, A1 en A2 en B1, B2 kijk zo. De 

schools zijn natuurlijk de grootste gebruikers SEMI, SIEN, ja dat kan je natuurlijk wel koppelen 
aan bepaalde vleugels en gebruik. Kijk uhh de D0 gang is heel veel lapzalen. Dus er zijn wel 
grootschalige vlekkenplannen van het pand, maar dat kan natuurlijk wel gaan verschuiven. 
Wat je vaak ziet in de zomer, dan hebben wij zomerprojecten, dan vinden er vaak interne 
verhuizingen of verbouwingen plaats. Om het zo weer optimaal mogelijk, na de vraag van de 
klant te realiseren voor na de zomer. Dit wil alleen niet altijd, maar dat is wel het idee. 

FH: Ja nee precies. En als we nu kijken naar de specifieke locatie H0.50 oftewel het kenniscentrum 
uhh heeft u nauw contact met het Kenniscentrum? 

TE: Ja, maar dat heeft ook te maken met uhh haha, dat wij daar onze koffiehalen.  
FH: Oh haha  
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TE: Maar ik spreek Liesbeth Jorritsma, de projectleider vaak en leuk en informeel. Maar ik heb ook 
vaak werkoverleg met Liesbeth. Wat wel belangrijk is in mijn positie is dat iedereen je kent en 
weet waarvoor je bent en ze weten wanneer ze bij mij terecht kunnen.  

FH: Oké precies. 
TE: Dat is belangrijk. Dus Liesbeth en ik spreken elkaar regelmatig en ook met Rixt bijvoorbeeld. 

Dus ja ze kennen wij en ik weet ook wel een beetje wat daar gebeurt.  
FH: Oké. Moeten zij ook bij u zijn…. 
TE: Bij jou hoor haha 
FH: Haha oké. Moeten ze ook bij jou zijn als er interne vragen zijn over het gebruik van de ruimte. 
TE: Ja, over het gebruik, maar ook over het meubilair bijvoorbeeld. Uhh ja, noem maar op, 

eigenlijk alles wat facilitair betreft zou via mij moeten lopen of moet ik in ieder geval van 
weten.  

FH: Oké precies. En wie is er eigenlijk precies eind verantwoordelijk voor de locatie H0.50 van het 
kenniscentrum?  

TE: Ja hangt er precies vanaf wat je bedoelt met verantwoordelijk voor. 
FH: Ja, heeft kenniscentrum NoorderRuimte een soort contract uhh huurcontract met de 

Hanzehogeschool of zijn zij gewoon onderdeel van de Hanzehogeschool. 
TE: Het is echt een onderdeel van de Hanzehogeschool en wij hebben die ruimte toegewezen aan 

hun. Maar het klinkt heel zwart wit, maar het is natuurlijk in samenspraak. Als je het hebt over 
het ruimte gebruik, ja als het je het heel plat zegt, ben ik de eindverantwoordelijke voor de 
ruimtegebruik. Echter mag ik niet zomaar zonder reden zeggen die ruimte hebben jullie niet 
meer.  

FH: Oké, dat mag dus niet zomaar? 
TE: Ja nou ja wat niet mag. Ik zou het alleen niet zomaar doen zonder een echte reden. Je hebt 

natuurlijk ook een hospitality gedachten, ik wil natuurlijk dat mijn bewoners, zo noemen wij de 
gebruikers uhh wel zich welkom voelen in het pand. Dus ga je ze er niet zomaar uit zetten.  

FH: Oké, en stel NoorderRuimte is degene die zou willen verhuizen van locatie, vanwege krimp of 
groei of andere redenen, zijn er dan mogelijkheden? 

TE: Ja hoor, dat kan. Dan leggen zij het bij ons neer en dan hebben wij intern met het facilitair 
bedrijf een platform, dat uhh platform heet huisvesting en daar zitten meer, uhh daar zitten 
de locatiemanagers in, allemaal en daar zitten paar mensen van huisvesting in en van de 
projecten en daarin spreken wij de binnengekomen huisvesting vragen. Ja uhh het kan zijn, 
vaak is het uitbreiding. Kijk uitbreiding is wat lastiger dan innemen. Maar stel het zou zo zijn 
dat NoorderRuimte zegt ja wij willen, ja wij vinden de van Dooren Veste geen geschikte plek 
meer, wij willen bijvoorbeeld op Entrance zitten… ik kan mij dat niet voorstellen… maar stel 
dat, ja dan ga ik dat bespreken. Dus dan ben ik wel de gene waar mee je begint en vaak komt 
dan het stuk huisvesting om de hoek. Dan worden er vragen gesteld over waar moet de ruimte 
aan voldoen… 

FH: Ja precies 
TE: … en hoeveel ruimtes wil je. Dat, maar het is niet perse dat als je de vraag bij ons neerlegt het 

ook krijgt. 
FH: Nee oké, het moet mogelijk zijn. Eigenlijk is het dus zo dat je intern de schools hebt, de 

kenniscentrums en andere innovatiewerkplaatsen, zij zijn verantwoordelijk voor hun deel. 
Maar mochten ze willen uitbreiden, verbouwen of andere dingen dan ligt de vraag altijd bij 
jullie.  

TE: Ja verantwoordelijk voor hun deel in die zin van dat ze mogen doen wat past binnen de wet en 
regelgeving en wat ons is afgestemd. Wij moeten het wel weten. Het is namelijk niet zo’n 
soort vrijland. Maar klopt ja, hoe jij je bureaus wil neerzetten en hoe jij je kantoor inricht dat 
moet iedereen zelf weten.  

FH: Oké, dus NoorderRuimte is zelf verantwoordelijk voor de inrichting? 
TE: Ja hoor.  
FH: Heeft u veel te maken met juridische randvoorwaarden in uhh dit pand? Zo ja welke? 
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TE: Ja kijk je hebt natuurlijk sowieso te maken met hoeveel werkplekken je binnen een bepaalde 
vierkante meter mag zetten. Maar daarvoor dat besteden wij wel uit. Stel je voor wij hebben 
een hele nieuwe lege ruimte… 

FH: Ja.. 
TE: ….en je wilt daar plekken in creëren. Dan kijken wij ja wat is handig, wat mag en voldoet het 

aan de Arbo en daar hebben wij wel mee te maken.  
FH: Dus stel ik kom straks met een implementatie voor NoorderRuimte en die heeft bepaalde.. 

wat zijn dan randvoorwaarden waar ik zeker rekening mee moet houden op juridisch vlak 
binnen de van Dooren Veste?  

TE: Ja de Arbo, voldoet het aan de Arbowetgeving…. 
FH: Ja… 
TE: …Sowieso. Dan heb je eigenlijk alles al, dan heb je het over de wet en regelgeving van licht, 

lucht, de aantal werkplekken, de aantal vierkante meters die je moet hebben per persoon. Ja 
je als je het hebt over werkplek inrichting, dan moet je het gewoon over de Arbo hebben. Dan 
kun je op internet wel met tools berekenen wat mag en wat randvoorwaarden zijn.  

FH: Nee oke, precies.. 
TE: Maar ook werkhoogte, verstelbare bureaus, ja dat soort zaken. Toegang. 
FH: En als kenniscentrum NoorderRuimte uhh iets wil verbouwen intern, is het dan dat een 

externe partij daarbij betrokken raakt. Om alle randvoorwaarden eerst bij langs te gaan als zij 
een idee hebben? 

TE: Je bedoelt verbouwen of een muur eruit… 
FH: Ja of andere meubilair of inderdaad verbouwen en verplaatsen van ruimtes. Bijvoorbeeld dat 

de soort werplekken uhhh wisselen met elkaar.  
TE: Ja, uhh dat is heel breed. Als wij dingen willen verbouwen dan ligt dat bij ons. Dat doet het 

kenniscentrum niet zelf. Dat doen wij en dat besteden wij wel weer uit qua uitvoering, maar 
ook qua architect en dat soort planmatige dingen. Wij maken er dan een project van. Het 
project is dan voor meerdere mensen en wij zijn er dan uhh bij betrokken……. 

 Het verplaatsen van zeg maar meubilair, dat is ook een vraagstuk wat bij ons komt te liggen. 
Aangezien wij dat dan uitvoeren voor het kenniscentrum. Wij vragen niet van het 
kenniscentrum om zelf met tafels te gaan sjouwen…. 

FH: Nee.. 
TE: … dat doen wij. Maar dan moet je ook denken zijn er genoeg aansluitingen, letterlijk, uhh past 

het. Ja dan moeten wij daar wel een project van maken. Dat zou ik wel doen, dan wordt er ook 
gekeken naar de arbo, past het, wat is de verhuisbeweging, zijn er nog andere dingen nodig. 
Als je echt een vlekkenplan gaat veranderen zou ik niet zomaar, dat zelfstandig doen.  

FH: Oké. En worden er binnen de van Dooren Veste en dus ook het kenniscentrum 
kwaliteitsmetingen gedaan uhh door externe partijen om te kijken of alles volgens de wet en 
regelgeving uhh wordt gedaan? Zo ja, waar wordt naar gekeken.  

TE: Is wel eens gebeurt, volgens mij. Ik weet niet of daar frequentie aan zit en waar er dan precies 
naar wordt gekeken.  

FH: Oké. 
TE: Het is er vast, maar ik weet het zo even niet. Er wordt wel, wij hebben onze rekwalificatie en 

evaluatie. Daar zit ook een stuk werkplek in en daar kijken wij wel in voldoet het aan dit en 
voldoet het aan dat. En wij hebben een eigen Arbo adviseur, die kan dat extern benoemen.  

FH: Oké. Heeft Kenniscentrum NoorderRuimte eigen controle over het binnenmilieu?  
TE: Je bedoelt letterlijk zonnescherm naar beneden doen?.. 
FH: Ja en de luchtkwaliteit en ventilatie, ramen open etc.  
TE: Dat is allemaal standaard ingeregeld, om ervoor te zorgen dat het goed is zoals het is. Er is 

geen knopje dat je kunt zeggen er is meer lucht, de ventilatie moet in het hele gebouw goed 
zijn. Als je het hebt over de zonneschermen, weet ik niet hoe dat geschakeld is. Het zou 
kunnen dat je het zelf kunt doen, maar volgens mij gaat de hele gevel aan het voorkant 
automatisch. Dat hangt af of het motorisch gebeurt of met de hand, maar volgens mij is het 
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uhh motorisch. Motorisch dan moeten we even kijken welke zones er zijn. Dan is het zo als jij 
hem naar beneden doet, dat hij ook bij een ander naar beneden gaat in dezelfde uhh zone.  

FH: Oké.  
TE: Maar goed jij mag er in je onderzoek wel vanuit gaan dat het daar klimatologisch allemaal 

klopt en in orde is. Dat is zo door ons allemaal ingeregeld. En daar zit ook weer 
controlesystemen op die systemen. Zorgen dat ze goed functioneren en het goed doen. Dat is 
allemaal technisch.  

FH: Uhh. Wat is de maximale bezetting die binnen het Kenniscentrum mag, gekeken naar de 
randvoorwaarden?  

TE: Dat weet ik zo niet, dat zou ik dan helemaal moeten uitzoeken, maar ik weet dat niet.  
FH: Nee oké. 
TE: Dat is een huisvestingsvraagstuk en vooral ook weer gekoppeld aan techniek. Dan moet er 

eerst gekeken worden naar wat voor installaties hangen daarin en hoeveel kubieke lucht 
wordt daar geproduceerd ten opzichte van de aantal mensen die daar zitten.  

FH: Oké, dat zijn berekeningen 
TE: Maar eigenlijk denk ik als je kijkt naar de vloeroppervlak, dan kunnen daar een maximaal 

aantal bureaus op, nou daar zijn die systemen op gereguleerd en berekend.  
FH: Oké, dus als je kijkt naar de aantal werkplekken dan kan je het ongeveer inschatten? 
TE: Ja, daar is het als het goed is op berekend en moet het binnenmilieu daar aan voldoen. 
FH: Zou u mij ook iets kunnen vertellen over de financiering van het kenniscentrum?  
TE: Ik ga er vanuit dat het vanuit de Hanzehogeschool wordt gefinancierd. Ik weet dat zelf niet 

goed. Ik heb in principe daarin niks te maken met NoorderRuimte.  
FH: Ik had begrepen van de financieel medewerkster van het Kenniscentrum dat het 

kenniscentrum geld krijgt voor de onderzoeken, maar mocht er geld nodig zijn voor interne 
verbouwingen of wijzigingen krijgen ze dit dan nog extra? 

TE: Bureaus of bepaalde meubilaire wijzigingen gaat natuurlijk van het geld van het facilitair af, 
altijd. En als ik heb een exploitatie begroting en jaarlijkse begroting om, ja dan mag ik een X 
bedrag besteden aan het meubilair voor mijn hele cluster, onder andere dus NoorderRuimte. 
Maar als we het hebben over een project, stel je voor wij gaan grootschalig NoorderRuimte 
helemaal opnieuw inrichten, dan zou ik er een project van maken, dan kijk je meteen naar al 
die dingen als juridisch, maar ook past het en dan kijkt er ook een architect naar en stel dat er 
heel veel nieuwe dingen bij komen kijken, als meubilair. Dan zou ik dat onder een kopje 
project schalen en niet van mijn exploitatie afhalen, dan ben ik zo door mijn budget heen. Dan 
maken wij een aparte begroting voor het project, snap je wat ik bedoel?  

FH: Nee, oké helemaal duidelijk. Uhh hoe wordt er binnen de Hanzehogeshool gefaciliteerd in 
concentratie? 

TE: Er is een vanuit de Arbo ook, zijn er attributen die wij kunnen bestellen, om geconcentreerd te 
kunnen werken. Zoals oor dingen of concentratiecellen. Dat is allemaal te bestellen, wij 
hebben een leverancier die hebben dat soort dingen, als bijvoorbeeld belcabines, maar ook 
schermen voor tussen de bureaus in. Wij hebben dan in de Hanze ook soort van belhokjes 
gecreëerd, dat zijn dat ruimtes waar je je kan afzonderen. Is dat antwoord op je vraag?  

FH: Ja wel.. 
TE: Het kan zo zijn dat als het niet voldoende is, wat is er dan nog nodig. Dan kijken wij ernaar.  
FH: Hoe vindt u dat het momenteel qua locatie het geregeld is, kijkend naar de 

concentratiemogelijkheden voor de studenten en medewerkers? 
TE: Ik vind dat de aantal plekken zeker goed geregeld is. Wij hebben sinds de voorjaarsvakantie 

nieuwe werkplekken erbij gekregen op de balustrades. Dus ja met allemaal stroompunten. Dus 
de studenten kunnen zitten waar ze willen. Concentratie werplekken ja, het pand is vol heel 
vol, maar ik denk dat er vast wel plekken zijn waar iemand even een geconcentreerd plekje 
kan vinden.  

FH: Fijn, heeft u misschien zelf nog toevoegingen? 
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TE: Het is interessant om te kijken naar goh wat zijn de mogelijkheden om zeg maar zonder al te 
veel wijzigingen in het gebouw of in gebruik om toch zoveel mogelijk concentratiewerkplekken 
te creëren. Dat kan je al vinden in studies. Na mijn idee is NoorderRuimte wel redelijk goed 
gefaciliteerd.  

FH: Ja, alleen toch zijn er veel mensen die niet komen opdagen of er niet graag werken. 
TE: En ligt dat dan bij de werkplek of bij het persoonlijk gedrag?  
FH: Ja die twee aspecten neem ik mee in mijn onderzoek, ruimtelijke omgeving en persoonlijk 

gedrag. Er moet ook natuurlijk gekeken worden dat wat als alle medewerkers er wel komen, 
kan dat überhaupt qua locatie. Ik denk dat ik wel al veel weet nu. 

TE: Ja.. als je vragen hebt dan mag je ze altijd nog stellen.  
FH: Dat is fijn. Heeft u zelf nog meer toevoegingen?  
TE: Nou kijk wat mij opvalt als facilitair manager en jouw misschien binnen de opleiding is 

opgevallen. Men denkt altijd dat de middelen en omgeving maakt hoe men werkt, maar ik 
denk dat de middelen en omgeving letterlijk een middel zijn om te kunnen werken. Wat jij ook 
al zei, houding gedrag en manier van werken is zeg maar het begin en waar je dan werkt en 
hoe het eruit ziet is dan het gevolg daarop. Snap je? 

FH: Ja, ik snap wat u bedoelt.. 
TE: Kijk je kan wel willen dat mensen er gaan werken of dat er stil wordt gewerkt en natuurlijk 

maken bepaalde systemen of inrichtingen dat meer mogelijk dan andere inrichtingen uhh 
maar volgens mij is uit onderzoek gebleken dat de manier van werken vooral bij jezelf begint 
en niet zozeer bij waar je gaat zitten. Ik ken een plaatje van een universiteit in Amerika waar ze 
met plaatjes probeerde mensen stil te laten werken, op een of andere manier kregen ze dat 
voor elkaar. Nou dat was een ruimte met 700 studenten, waar ze werkte aan werkbanken 
zonder enkele scheiding en iedereen was op en top aan het werk zonder dat er een strak 
regiem was. Dus het kan, extreem voorbeeld.  

FH: Zelfde idee een beetje als het Groninger Forum, uhh bibliotheek? 
TE: Ja , daar kunnen mensen ook geconcentreerd werken. En waarom zou het in zo’n kleine 

ruimte niet kunnen? Ik zeg niet dat het niet anders moet, maar vaak worden verbouwingen, 
de harde kant gezien als oplossing. Dat zou ik meenemen in je onderzoek.  

FH: Nee ik snap helemaal wat u bedoelt. Ik vind dit een mooie toevoeging. Heel erg bedankt, ik 
heb zelf geen vragen meer voor nu. Ik wou u heel erg bedanken voor uw tijd en moeite. 

TE: Geen enkel probleem, heel veel succes. 
FH: Dank u wel.  
 
 
 

Interview 3. Ervaring, wensen en behoeften medewerker KcNR 
Dit interview is afgenomen met Tineke van der Schoor, onderzoeker en medewerker binnen 
Kenniscentrum NoorderRuimte. Het interview is afgenomen op dinsdag 16-04-2019 om 14.00. Het 
interview had een tijdsduur van 39.07 minuut. 
 
Interview doel 
Het doel van dit interview is het verkrijgen van informatie over de ervaringen, wensen en behoeften 
vanuit een medewerker. Deze medewerker is verhuist naar een andere locatie, vanwege de 
concentratieproblematiek en de waarom vraag speelt binnen dit interview een belangrijke rol.  
 
Op welke wijze faciliteert KcNR in de huidige situatie het geconcentreerd werken?  
Hoe ervaren op dit moment de medewerkers/ gebruikers van het KcNR de werkruimten die worden 
aangeboden om geconcentreerd werken te faciliteren?  
Hoe kunnen alle gebruikers van KcNR optimaal worden gefaciliteerd in het geconcentreerd werken? 
Hoe zorgen vergelijkbare netwerkorganisaties voor het optimaal faciliteren van de 
concentratiebehoefte van medewerkers?  
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Interviewschema 
Algemeen 

1. Wat is uw functie binnen KcNR? 
2. Hoelang werkt u al voor KcNR? 
3. Wat voor werkzaamheden doet u voornamelijk voor KcNR? 
4. Hoe vaak bent u aanwezig binnen H0.50 (de hoofdlocatie van KcNR?) 
5. Waarom bent u zo vaak binnen KcNR? 
6. Wat is uw reden geweest om naar de D-vleugel te verhuizen? 

Concentratie / werkruimte 
7. In hoeverre vind u concentratie belangrijk binnen uw werkzaamheden? 
8. Op wat voor momenten kunt u zich het beste concentreren? 
9. Hoe groot is gemiddeld uw concentratieboog? 
10. Hoe ervaart u op dit moment de concentratie op de werkvloer waar u nu werkt en hoe ervaar 

u de concentratie op de werkvloer van KcNR? 
11. Wat maakt het dat u beter kunt werken binnen de D-vleugel dan KcNR?  
12. Wat vindt u van de werkruimtes die KcNR aanbiedt en in faciliteert?  
13. Van welke ruimtes (binnen KcNR) maakt u voornamelijk gebruik? En om welke reden is dat?  
14. Wat zijn voor u storende factoren binnen H0.50 waar uw concentratie door verslechterd?  
15. Wat doet u, wanneer u last heeft van omgevingsgeluiden of omstandigheden die uw 

concentratie verslechteren? 
16. Heeft u wel eens geklaagd bij het kenniscentrum om de werkomgeving? 
17. Wat zijn voor u positieve factoren die u helpen bij concentratiewerk?  
18. Ligt de problematiek van de concentratie volgens u bij het gedrag van de medewerkers of bij 

de ruimtelijke omgeving? En waarom vindt u dat?  
19. Merkt u ook generatie verschil, kijkend naar de manier van werken, tussen de junior 

medewerkers en de lectoren, docenten en promovendi?  
20. In hoeverre vind u dat u zelf invloed heeft op uw eigen concentratie?  
21. Wat is voor u de ideale werksituatie, kijkend naar uw behoeftes? 
22. Mocht u iets kunnen veranderen binnen H.050, zodat u hier ook weer prettig kan werken. Wat 

zou dat zijn? 
23. Wat voor cijfer zou u het kenniscentrum op dit moment geven als werkomgeving? 

 
Samenvatten. Bedankt voor uw tijd en expertise. Ik heb veel aan uw informatie voor mijn onderzoek. 
Mocht u interesse hebben wil ik u de resultaten wel toesturen.  

 
Het transcript 
FH: Ik zal even beginnen met een korte toelichting. 
TS: Helemaal goed. 
FH: Ik ben in februari begonnen met bij mijn afstudeeronderzoek bij Kenniscentrum  
 NoorderRuimte, over de concentratie daar. Zij kregen in de gaten dat er klachten waren vanuit  
 de medewerkers over de concentratie en dat medewerkers zelfs elders wouden gaan werken. 

Binnen dit onderzoek zijn de concentratiebehoeften van groot belang, aangezien de faciliteiten  
uhh daarop moeten inspelen. Daarnaast heb ik de opdracht gekregen om vanuit twee 
perspectieven te onderzoeken, namelijk uhh vanuit persoonlijk gedrag en vanuit de ruimtelijke 
omgeving. Ik ben in dit interview vooral benieuwd naar uw ervaringen en wensen en behoeften. 
Ik zal vertrouwelijk omgaan met alle informatie. Nou dit is eigenlijk kort gezegd mijn onderzoek 
en vroeg me af of u nog vragen heeft? 

TS: Ja, uhm nee dat lijkt me duidelijk de aanleiding. Dus het is een opdracht rechtstreeks voor het 
BnR team eigenlijk?  
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FH: Ja, ja eigenlijk wel. Het zou inderdaad mooi zijn dat uit dit onderzoek interventies komen die zij 
zouden kunnen toepassen zodat het zal verbeteren.  

TS: Uhu, nou leuk brand maar los. 
FH: Nou eerst had ik eigenlijk wat algemene vragen. Wat is uw functie binnen het kenniscentrum? 
TS: Ik ben onderzoeker en ook van verschillende projecten uhh projectleider.  
FH: Oké, dus u begeleidt ook studenten? 
TS: Ik begeleid ook studenten, ook soms zelf , maar soms ook in een team. Afstudeerders uhh 

doorgaans maar soms ook voorbeeld bij de buitenwerkplaats, ja nieuwe vormen die er dan zijn 
en daar komen ook studenten die in zo’n project hun afstudeeropdracht doen… 

FH: Oké interessant. En hoelang werkt u al voor het kenniscentrum? 
TS: Oh uhh al iets van negen jaar. 
FH: Oké, dus echt bijna al vanaf het begin. 
TS: Ja, het bestond een jaar of drie ofzo toen ik kwam.  
FH: Naast het kenniscentrum, werkt u dan ook nog voor een andere organisatie of instelling? 
TS: Ik ben vrijwel alleen werkzaam voor het kenniscentrum. Ik doe wel eens andere dingen bij een 

master voor energy en society bijvoorbeeld. In het verleden ook wel cursussen onderzoek 
vaardigheden gegeven en uhh kwalitatieve analyse dat soort dingen. Maar dat is nu niet meer, 
want er was een opleidingstraject voor alle medewerkers op een gegeven moment en ja dat 
heeft toen iedereen een cursus gedaan. Dus…  

FH: Ah oké. En hoe vaak bent u werkzaam binnen H0.50, oftewel het hoofdkantoor van bureau 
NoorderRuimte? 

TS: Ik zit daar meestal niet, wij hebben ook nog een andere ruimte voor de promovendi, D-vleugel… 
FH: Oké.. 
TS: voor de promotieonderzoeken, want ik doe ook nog een promotieonderzoek. Dus dat is een 

ruimte voor onderzoekers eigenlijk. Maar ook gelach eigenlijk door de problematiek waar jij 
onderzoek naar gaat doen dat wij daar zitten.  

FH: Gelach.. Oké dan is het goed dat ik daar onderzoek naar doe. En wat voor werkzaamheden voert 
u voornamelijk uit? 

TS: Uhm voor het projectleider  is het veel organiseren, vergaderingen beleggen en vergaderingen 
houden. Voor het onderzoek gedeelte is het vooral veel schrijven en lezen, maar op een 
gegeven moment heb je genoeg gelezen en moet je vooral schrijven. 

FH: Ja precies. En wat is, naja u noemde het net al kort, maar wat is uw reden geweest dat u en uw 
team wouden verhuizen naar de D-vleugel?  

TS: Nou de aanleiding is geweest, was uhh ik denk twee en half jaar geleden uhh toen was er vanuit 
BnR een bijeenkomst belegd voor alle medewerkers. En toen hebben ze gezegd er gaan wat 
dingen veranderen en er komen meer studenten bij. En toen uhh heb ik, ik had het al eerder 
aangegeven dat het te lawaaiig was in die ruimtes. Er zijn wel wat dingen aan gedaan, 
bijvoorbeeld uhh het instellen van de midden zone als fluisterzone en dat soort dingen. Maar 
goed dat was voor mij nog niet helemaal bevredigend en ik had het idee dat het aantal 
studenten nog meer zou toenemen dat er weinig meer van terecht zou komen. En toen hebben 
wij uhh een stilte ruimte kregen eerst op een andere plek en toen hebben ingang van september 
nu een ruimte kregen in de D-vleugel… 

FH: Oké 
TS: … ja dat komt omdat die ruimtes ieder jaar weer wisselen. Waar die ruimte is is van minder 

belang, maar dat die ruimte er is is belangrijk.  
FH: En daar heeft u gewoon uw eigen werkomgeving? 
TS: Het zijn ook flexplekken, maar het is wel alleen maar voor de medewerkers en de onderzoekers. 
FH: Oké, dus niet voor mij als student? 
TS: Nee.. nee.. nee 
FH: Oké, en in hoeverre vindt u concentratie belangrijk binnen uw werkzaamheden?  
TS: Nou uhh ik vind.. het is heel belangrijk als je iets wilt schrijven, dat je niet steeds afgeleid wordt 

dat je rustig met een stuk bezig kunt zijn.. schrijven is ook herschrijven, nadenken voor stukken 
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en daar heb je concentratie voor nodig. Uhh en uhh en dat is in die ruimte, wij zitten in de ruimte 
met zijn vieren maximaal en dat is te overzien. Wij hebben ook onderling de afspraak, het is in 
principe een stilte ruimte en wil je nou even overleggen of bellen ofzo dan ga je de ruimte uit. 
En omdat wij met zo weinig zijn heb je algauw dat iedereen dat ook gewoon doet. In een grotere 
ruimte is het toch eerder anoniem. Dan denken mensen wij zitten helemaal aan het andere 
eind, wij kunnen toch wel even fluisterend overleggen.. uhh.. maar als je maar met zijn vieren 
zit gaat dat niet en spreek je elkaar er ook makkelijker op aan…. 

FH: Ja precies 
TS: als dat niet vanzelf gaat. Dat is heel prettig en ik ben er heel blij mee. Ik heb ook al tegen Liesbeth 

Jorritsma gezegd dat ik nog nooit zo’n goede werkomgeving heb gehad in al die jaren dat ik hier 
werk gelach  

FH: Gelach dat is heel fijn, dat is fijn.. 
TS: .. je merkt ook dat je meer kan doen op een dag.. 
FH: Ja he, uw productiviteit stijgt.. 
TS: .. mijn productiviteit stijgt. Als ik dan twee vergaderingen heb op een dag verspreid en ik heb er 

twee uren tussen, dan kan ik in die twee uren ook echt nog iets doen aan een stuk. Terwijl 
anders ik dacht ik kan beter nog maar wat mails doen, berichtjes of klusjes en dan kwam je niet 
aan je concentratiewerk toe. En dat kan nu wel.  

FH: Die mogelijkheid heeft u dus nu wel. En op wat voor momenten kunt u zich op een dag beste 
concentreren? 

TS: .. ik heb er normaal nooit echt moeite mee om te kunnen concentreren.  
FH: U heeft wel een vrij lange concentratie boog? 
TS: ja…ja….ja uhh ik moet mezelf eerder dwingen om er ook even tussen uit te gaan, om even op te 

frissen en even te bewegen. Even pauze ja.  
FH: Oké, dat kan natuurlijk ook. U heeft net al kort gezegd dat waar u nu werkt juist heel prettig is 

en de concentratie bij kenniscentrum NoorderRuimte juist minder prettig. Komt dat door een 
specifieke doelgroep in H0.50? 

TS: Uhh nou het heeft eigenlijk ook te maken met de indeling van de ruimte. De midden ruimte is 
een ruimte om rustig te werken, maar er loopt wel een gang doorheen, waar wel geregeld een 
groepje door heen loopt die niet altijd denken dat die paar meter door de stilte ruimte loopt. 
En het is ook visueel natuurlijk, je ziet steeds mensen voorbij lopen. Waar ik nu zit is niet zo 
open als waar wij nu zitten, er zit wel een raampje in, maar je ziet niet alles en dat stoort dan 
helemaal niet. Als echt in je blikveld groepjes langslopen, ben je echt wel snel afgeleid. En het 
is natuurlijk een ruimte die uhh je mag er dan alleen fluisteren, maar de laatste keer dat ik er 
toen zat was er een groepje van vier of vijf mensen die uhh nogal druk zitten te fluisteren en 
dat stoort toch. En ook de opstelling, want je hebt bijvoorbeeld ook waar ik toen wel vaak zat, 
achter je hebt je nog een tafeltje wat eigenlijk bedoelt was om alleen te werken. Echter zaten 
daar toch vaak groepjes mensen of met zijn tweeën die dan heel druk gingen fluisteren. Die 
zitten dan vlak achter je en dat stoort… 

FH: Dat kan ik mij voorstellen. 
TS: … en er waren ook keren dat er niet gefluisterd werd en ik zat dan aan de raam kant, want je 

trekt je terug naar de rustige kant, dat daar echt groepen studenten zaten die over hun 
gezamenlijke scriptie aan het overleggen waren. Ik moest die dag wel drie tot vier keer er naar 
toe om er iets van te zeggen en dan voel je je zo vervelend. 

FH: Ja, dat is vervelend. 
TS: Dat vind ik helemaal niet prettig. 
FH: Ik had dat inderdaad al van iemand anders vernomen, dat het soms voelt alsof je een 

politieagent bent. 
TS: Ja.. ja.. en dat is niet leuk. En het is ook zo door die inrichting heb je die ruimte achter die glazen 

deuren uhh maar als daar bijeenkomsten zijn dringt er toch veel geluid door. Afhankelijk van 
hoe hard iemand praat, maar toch komt dat binnen. 
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FH: Ja precies. U gaf net al aan wat u zou kunnen doen. Maar wat doet u specifiek wanneer u last 
ervaart van geluiden of personen en het zelf wil oplossen? 

TS: Hmm, in gradaties. Eerst probeer je toch door te werken, tot het te erg wordt en dan ga je er 
toch misschien iets van zeggen. Maar dat kan alleen maar als mensen zich niet aan regels 
houden, dan kan je zeggen he we zouden hier rustig werken. Alleen als het het geval is dat er 
andere presentaties of vergaderingen zijn dan kun je daar weinig aan doen. Aangezien die 
ruimte daarvoor is bedoeld. Dat de afsluiting dan niet goed is kan je op dat moment weinig aan 
veranderen. Wat ik in het verleden dan wel deed was bijvoorbeeld in de UB ging zitten, maar 
daar is het natuurlijk hartstikke druk. Of in het Duisenberg gebouw daar is ook een bibliotheek. 
Dat is stil, maar daar wordt het ook steeds drukker. Alleen heb ik daar geen computer bij me, 
dus dan moet je weer laptop meenemen voor je werk voor het geval het rustig is.  

FH: Ja.. Ik ben dan wel nieuwsgierig, want u noemt net de UB, waar het heel druk is. Wat maakt 
echter dat de UB dan toch prettigere werkomgeving is dan bijvoorbeeld het Kenniscentrum? 

TS: Ik denk toch… het ene is de inrichting van die ruimte. Wat ik net zei de vergaderingen in die 
ruimte, de balie op de verkeerde plek, de administratie en coördinatie. Als daar wordt gebeld 
of gesproken, dat is de structurele kant. De andere kant is de sociale controle. Ik merk dat bij 
het Duisenberg gebouw, als daar mensen zitten die beginnen te fluisteren dan kijken mensen 
gelijk op. Kijken is vaak al genoeg, de norm is daar veel sterker. Daar moet het gewoon stil zijn 
en als je niet stil wilt werken moet je gewoon ergens anders heen. Er zijn genoeg plekken waar 
je gewoon koffie kunt drinken en aan een tafeltje kunt kletsen, maar die norm is veel strikter en 
de handhaving onderling is daar veel strikter. Zelfde geldt voor uhh de UB.  

FH: Oké. Kenniscentrum heeft wel gedragsregels, sommige liggen op de hoek van de tafel. Merkt u 
ook dat die gehandhaafd worden binnen het Kenniscentrum? 

TS: Dat heeft al wel uitgemaakt.  
FH: Oké, er is dus wel echt verschil tussen toen het er nog niet was en nu het er wel is? 
TS: Ja.. ja..  
FH: En als wij kijken naar het algemene aspect. Wat vindt u van alle werkruimtes die kenniscentrum 

NoorderRuimte aanbiedt?  
TS: Opzich zelf is het een mooie ruimte en het is fijn dat er altijd een ruimte is waar je met een klein 

groepje kunt zitten zonder gelijk te hoeven reserveren. Ik krijg ook wel eens mensen waarmee 
ik afspreek, die het juist daar fijn vinden. Het is een best prettige ruimte om te zitten, dat zijn 
dan de positieve kanten van die ruimte. En ik vind wat ik net al zei dat de aparte ruimte voor 
onderzoekers heel prettig is. De vorige grensde toch aan een ruimte waar wel gepraat mocht 
worden en dan merk je dat je snel weer afgeleid bent en dat moet niet.  

FH: Dus kan ik hierbij samenvatten, dat u het liefst een ruimte waar u heel weinig 
omgevingsgeluiden heeft? 

TS: Ja, ik wil geen verstaanbare gesprekken van anderen horen.  
FH: En waar denkt u dat bij het kenniscentrum voornamelijk de problematiek ligt? Is dat voor u bij 

het persoonlijk gedrag van de medewerkers of juist bij de ruimtelijke omgeving? 
TS: Ik denk dat het een combinatie is van beide en het elkaar versterkt. Maar het is denk ik ook wel 

de cultuur, de cultuur bij de Hanze op de gangen is een beetje hetzelfde. Je ziet overal groepjes 
studenten die met elkaar aan het werk zijn en overleggen met elkaar. Iedereen vind dat zo te 
zien ook prima, maar die hebben misschien weer dat ze hun concentratiewerk ergens anders 
doen en hier komen om te overleggen. Dan heb je een andere doel van de ruimte. Ik werk 
daarnaast twee dagen thuis en nu met deze ruimte in de D-vleugel denk ik oh maar eigenlijk 
hoef ik niet meer thuis te werken.  

FH: Oké, maar u werkte thuis om zich te kunnen concentreren voorheen? 
TS: Ja, om te kunnen schrijven. En de twee dagen dat ik hier was om afspraken te plannen. 
FH: Hoe faciliteert u thuis in uw werkplek? 
TS: Nou daar is het stil en ben ik alleen thuis. Af en toe zit mijn oudste zoon te studeren, maar die 

is dan ook druk bezig. Ik heb daar verder een computer en ik heb in de afgelopen jaren steeds 
meer naar huis meegenomen, maar dat ben ik nu aan het terugdraaien. Maar goed straks is 
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mijn promotie klaar en dan zal ik denk ik wel weer meer hier bezig zijn en hoop ik wel op een 
goede werkruimte. Concentratiewerk blijft.  

FH: Ja precies, denkt u ook dat de belangen van het kenniscentrum, namelijk nauwkeurig onderzoek 
doen, maar ook kennisdeling elkaar soms in de weg zitten? Als u snapt wat ik bedoel. 

TS: Uhm, voor kennisdeling is het prettig dat je ruimtes hebt waar je gesprekken kunt voeren en 
kunt overleggen. Maar op zich zelf hoeft dat niet elkaar te belemmeren als dat goed geregeld is 
en er afscheiding is. Als je in een ruimte zit, zoals nu met een aantal collega’s dan heb je wel wat 
meer contact met collega’s. Dat vind ik zelf wel heel prettig. Met studenten is het vaak dat ze 
komen en gaan en die zitten maximaal voor een half jaar en gaan weer. Dat geeft wel wat een 
bibliotheek gevoel. Je zit hier wel te werken, maar je gaat niet met je buren zitten te praten. Wij 
hebben wel collega’s, dus ik vind het wel prettig om die te zien.  

FH: Ja, want hoe ervaart u zelf de halfjaarlijkse wisseling van de studenten? 
TS: Ja, nou meestal is het aan het begin heel druk en zit het vol. Dat heeft wel wat dynamisch, zolang 

ik daar niet hoef te zitten voor mijn concentratiewerk heb ik daar geen bezwaar tegen. Je hebt 
dan ook weer uhh een nieuwe groep studenten in je project en dat is altijd weer leuk. Het is 
meer de vraag dan hoe je alles weer een plek geeft.  

FH: Ja precies. En in hoeverre vindt u dat u zelf controle heeft over uw concentratie binnen 
Kenniscentrum NoorderRuimte? 

TS: Nou in die nieuwe ruimte wel ja, D-vleugel. Er is in NoorderRuimte aan het begin die 
stilteruimte, maar dat vind ik geen fijne ruimte. Ik kan het niet gelijk uitleggen waarom niet, 
maar dat vind ik niet prettig. 

FH: Die ruimte aan het begin naast de informatiebalie? 
TS: Ja, die..  
FH: Is de drempel ook te hoog om daar te gaan zitten werken? 
TS: Nou, nee, voorheen zat het er wel vol. Uhm en omdat ik toch mijn concentratiewerk meestal 

thuis deed, kwam ik daar niet. Met die flexplekken wil ik ook niet als ik veel afspreken heb zo’n 
plek hele dag bezet houden. Ik kan geen specifieke reden nu geven waarom die ruimte niet 
prettig is…. Maar ook daar was het op een gegeven moment zo dat er dan studenten werken 
en kwamen er meer uit dat groepje en gingen ze voluit praten. Nou daar gaat je stilte weer en 
zit je je de hele dag te ergeren.  

FH: Merkt u ook dat wanneer u binnen het Kenniscentrum H0.50 heeft gewerkt vermoeider bent 
dan wanneer u in andere ruimte gewerkt heeft? 

TS: Ja.. ik denk het wel …Stilte.. Ja ik denk het wel, maar dat komt ook omdat ik mijn dag dan anders 
in deel en meer afspreken heb. Belangrijkste is dat de ruimte die ik nu heb, veel meer gedaan 
krijg in een dag. 

FH: Dat is fijn. 
TS: Dat is echt een heel groot verschil, dat moet iedere werkgever toch aanspreken. 
FH: Hebben aspecten als binnenmilieu, zoals daglicht, temperatuur etc ook invloed op uw 

concentratie?  
TS: Nou eigenlijk niet zo, daar ben ik niet zo gevoelig voor. Het is meer het geluid. Ik hou wel van 

uitzicht en groen, maar als dat er niet is kan ik mij ook prima concentreren. Ventilatie stoort mij 
ook niet, gelukkig niet. 

FH: Haha nee gelukkig niet. En als u nu mocht omschrijven, wat zou dan voor u de ideale 
kantooromgeving zijn kijkend naar uw behoeftes? 

TS: Nou, ja ik denk de ruimte die ik nu heb in de D-vleugel vind ik ideaal. 
FH: Hoe groot is die ruimte? 
TS: De helft van deze ruimte ongeveer denk ik. Het heeft een blok met vier bureaus erin en kasten. 
FH: Een echt kantoor dus? 
TS: Ja, een kantoor. Het is wat meer nog de traditionele kantooromgeving. Hoewel je daar dan 

meestal twee bureaus hebt, hier dan vier. De ruimte is er ook na, er passen makkelijk vier 
bureaus. Ik kwam er in het verleden wel eens en daar zat iemand die ik kende. Toen zaten ze er 
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maar met zijn tweeën en was het nog ander ingedeeld. Heel af en toe is het daar vol en denk ik 
wel ohnee wat nu.  

FH: Hoeveel mensen mogen er dan gebruik maken van die ruimte? 
TS: Nou wel iets van zes of zeven of wel meer. Maar goed er zijn nu net weer twee collega’s 

vertrokken, dus die vallen er weer af. Sommige hebben dan wel weer een andere werkplek. Als 
het dan voor hun te druk was bij het kenniscentrum, dan gingen ze wel naar hun andere 
werkplek bijvoorbeeld op een instituut van de Hanze. Ja en ik heb geen andere werkplek en 
docenten hebben altijd een back up. 

FH: Ja precies. Mocht het zo zijn dat iedereen weer binnen H0.50 moet werken, wat zou er dan 
moeten veranderen voor u, zodat u daar weer gaat werken? 

TS: Ja, dan zal er een interne verbouwing moeten plaats vinden. Dan moet misschien die 
middenruimte naar achteren, qua functies dan he. Dat je dan in de achterste ruimte 
afscheidingen maakt en inbouwt zodat je toch wat kleinere ruimtes creëert voor medewerkers. 
Dat lijkt mij dan wel noodzakelijk.  

FH: Ja, wat vindt u dan van het nieuwe werken, dat concept? 
TS: Op zich zelf? 
FH: Ja.. 
TS: Toen je een eigen bureau had hmm. Zolang je een kast hebt waar jij je spullen in kwijt kan, vind 

ik dat niet zo’n groot probleem. Het flexwerken aan zich, het is jammer dat je je plek niet kan 
personaliseren.  

FH: Zou dat u dan ook helpen bij uw concentratie als dat kon? 
TS: Dat je vaste punten hebt, ja dat zou kunnen ja. Ik heb nu wel op die kamer een prikbord, dus 

dan kan je wel iets er aan doen. Wij hebben het er ook wel over gehad, wij hebben er dan nu 
een zitje in en een tafeltje en daar kan je dan even in gaan zitten lezen. Dat is wel prettig en 
huiselijk en aangenamer. Dat vind ik wel leuk, dan kan je ook even op een andere manier gaan 
zitten. Dat kan ook helpen bij concentratie voor mij, even afwisseling. Maar goed als we allemaal 
weer in H0.50 moeten zitten, moet er echt wel wat gebeuren wil ik daar weer gaan zitten 
werken. Anders ga ik daar niet zitten. 

FH: Ja precies, dus het is wel echt de interne omgeving die grote rol moet spelen wil u daar weer 
zitten? 

TS: Ja, ik weet niet hoe je opdrachtgevers er tegen aan kijken. Maar er is ook een soort ideaal beeld 
van een leergemeenschap van je werkt allemaal samen aan iets, maar je werkt niet allemaal aan 
het zelfde. Dus in werkelijkheid is het toch anders en iedereen heeft ook andere posities. Dus ik 
denk dat het beter is om medewerkers bij elkaar te plaatsen in een ruimte en studenten.  

FH: Toch de groepering? 
TS: Ja de groepering. Studenten gaan ook bij elkaar zitten en die hebben ook groepjes waarmee je 

iets doet. Dat is vrij logisch.  
FH: Hoe denkt u dan dat de drempel wel laag blijft om onderling wel naar elkaar toe te gaan, dus de 

studenten en de medewerkers? 
TS: Ja in mijn geval heb ik alleen maar studenten die in het project waar ik mee bezig ben in 

afstuderen. Dus die kennen mij en ik ken hun en daar heb je contact mee. De rest van de 
studenten heb ik geen contact die hebben hun eigen coach of contactpersoon. Dat lijkt mij wel 
zo efficiënt. Sorry ik kan niet al die andere zestig studenten helpen, ik denk dat het voor die 
toegankelijkheid geen probleem is. Er zijn ook wel studenten die mij nodig hebben die naar mij 
komen in de D-vleugel, ze komen dan wel. 

FH: Haha precies. Dan heb ik nog een vraag. Merkt u ook een generatieverschil tussen de 
juniormedewerkers en de vaste medewerkers? 

TS: Ja, ik had die vraag gezien en ik denk dat het meer verschil is in positie. Ook studenten werken 
achter de computer, werken samen, bespreken dingen en werken dat weer uit. Inprincipe doen 
wij dat ook. Dus ik merk niet echt een generatie verschil. Maar goed net als medewerkers 
iedereen is ook weer anders, met een andere persoonlijkheid en andere wensen en behoeften.  

FH: Ja precies, helemaal duidelijk. Heel erg bedankt voor al uw informatie.  
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TS: Geen probleem, hoeveel interviews doe je? 
FH: Uhh 9 in totaal, van allemaal verschillende disciplines.  
TS: Ah oké, fijn.  
FH: Ja en dan heb ik ook nog een enquête. Zodat iedereen van het Kenniscentrum zijn of haar 

wensen en behoeften kunnen uitspreken.  
TS: Super.  
FH: Nou nogmaals heel erg bedankt, ik heb hier veel aan.  
TS: Geen probleem. Heel veel succes.   
 
 

 

Interview 4. Ervaring, wensen en behoeften coach en opdrachtgever KcNR 
Dit interview is afgenomen met Gea Posthumus, onderzoeker en medewerker binnen Kenniscentrum 
NoorderRuimte. Het interview is afgenomen op donderdag 18-04-2019 om 10.00. Het interview had 
een tijdsduur van 28.36 minuut. 
 
Interview doel 
Het doel van dit interview is het verkrijgen van informatie over de wensen, behoeften en ervaringen. 
Daarnaast om informatie te verkrijgen over de huidige situatie en over hoe dit ervaren wordt vanuit de 
functie als coach en opdrachtgever.  
 
Op welke wijze faciliteert KcNR in de huidige situatie het geconcentreerd werken?  
Hoe ervaren op dit moment de medewerkers/ gebruikers van het KcNR de werkruimten die worden 
aangeboden om geconcentreerd werken te faciliteren?  
Hoe kunnen alle gebruikers van KcNR optimaal worden gefaciliteerd in het geconcentreerd werken? 
Hoe zorgen vergelijkbare netwerkorganisaties voor het optimaal faciliteren van de 
concentratiebehoefte van medewerkers?  
 
Het interviewschema 
Algemeen 

1. Wat is uw functie binnen KcNR? 
2. Hoelang werkt u al voor KcNR? 
3. Wat voor werkzaamheden doet u voornamelijk voor KcNR? 
4. Hoe vaak bent u aanwezig binnen H0.50 (de hoofdlocatie van KcNR?) 
5. Kunt u mij een korte schets geven van de huidige situatie van kenniscentrum NoorderRuimte? 

Concentratie vanuit u als medewerker 
6. In hoeverre vindt u concentratie belangrijk binnen u of iemand anders werkzaamheden? 
7. Op wat voor momenten kunt u zich het beste concentreren? 
8. Hoe groot is gemiddeld uw concentratieboog?  
9. Hoe ervaart u op dit moment de concentratie op de werkvloer binnen Kenniscentrum 

NoorderRuimte? 
10. Wat vindt u van de werkruimtes die KcNR aanbiedt en in faciliteert?  
11. Van welke ruimtes (binnen KcNR) maakt u voornamelijk gebruik? En om welke reden is dat?  

Concentratie vanuit u als coach 
12. Krijgt u klachten over de concentratie vanuit de junior medewerkers of collega’s? Zo, ja wat 

voor soort klachten?  
13. Wat zijn storende factoren binnen H050 die de concentratie verslechteren bij de medewerkers?  
14. Ligt de problematiek van de concentratie volgens u bij het gedrag van de medewerkers of bij 

de ruimtelijke omgeving? En waarom vindt u dat?  
15. Wat doet u of uw studenten, wanneer u of zij last heeft van omgevingsgeluiden of 

omstandigheden die de concentratie verslechteren? 
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16. Weet u waar de juniormedewerkers of collega’s werken als zijn niet bij het kenniscentrum zijn? 
En weet u waarom die locaties?  

17. Wat zijn voor u positieve factoren die u helpen bij concentratiewerk of die uw collega’s 
noemen? 

18. Merkt u ook generatie verschil, kijkend naar de manier van werken, tussen de junior 
medewerkers en de lectoren, docenten en promovendi?  

19. In hoeverre vindt u dat u of de juniormedewerkers en collega’s zelf invloed heeft op de eigen 
concentratie?  

20. Hoe ervaart u de halfjaarlijkse wisseling van studenten?  
21. Wat is voor u de ideale werksituatie, kijkend naar uw behoeftes en de behoeftes die u hoort 

van anderen als coach? 
22. Wat zijn voor u belangrijke randvoorwaarden waar rekening mee gehouden moet worden en 

die invloed hebben op  het concentratievermogen?  
23. Mocht u iets kunnen veranderen binnen H.050, zodat iedereen hier weer prettig kan werken. 

Wat zou dat zijn? 
 
Het transcript 
FH: Kunt u uhhm kun jij mij een korte toelichting geven over je functie? 
GP: Ja, ik heb twee functies eigenlijk. Dus ik ben coach bij bureau NoorderRuimte, maar ik ben ook 

onderdeel van het team. Dus ik doe ook de werving en selectie en de door ontwikkeling van het 
hele concept en andere dingen die voorkomen, beoordelen van opdrachten vanuit Lectoren. 
Dus wij doen eigenlijk heel veel verschillende dingen binnen het BNR team en hebben veel 
overleggen met elkaar. Wat ik ook doe is bij het Healthy Workplace, vier uur per week zit ik. Dus 
eigenlijk hier en daar binnen ben ik opdrachtgever, maar praat ook mee met de 
doorontwikkeling over nieuwe producten. Dus ja heel divers.  

FH: Ja heel divers. En uhh wat voor werkzaamheden doet u voornamelijk voor het kenniscentrum? 
GP: Ik denk dat ik het meeste bezig ben met overleggen. Dus vanuit de HWP het HWP overleg en de 

voortgang overleggen vanuit opdrachtgeverschap en dan zijn die uren bijna vol. Vier uren is dan 
maar heel weinig. En vanuit bureau NoorderRuimte de overleggen daar en dingen regelen. Dus 
een deel van de werkzaamheden zitten in de mail en dingen regelen, ook weer voor de werving 
en selectie voor de komende periode. Dus dat zijn denk ik wel de belangrijkste, ja ik ben of aan 
het overleggen of ik zit even kort achter de computer om dingen te overleggen.  

FH: Ja precies, helemaal duidelijk. Hoe vaak bent u te vinden binnen het kenniscentrum? 
GP: Best wel vaak en dat heeft vooral te maken dat ik flexwerker ben en bij FM geen fijne plek heb 

om te werken. Dus ik vind het altijd fijn om hier te zijn en het is ook een klein team waar je 
onderdeel van uitmaakt dus ja dat ik ook heel prettig om uhh, ja samen lunchen vind ik 
bijvoorbeeld heel belangrijk. Kijk dan doen ze bij FM niet, behalve de stafmedewerkers… maar 
daar houdt je rooster ook niet altijd rekening mee. Dus dat betekend dat ik vooral hier ben, ook 
op FM dagen als ik geen les hoef te werken. Dan zit ik haha gewoon hier lekker te werken.  

FH: haha Ja precies. En hoeverre vind u uhh jij concentratie belangrijk binnen je werkzaamheden? 
GP: Uhh heel belangrijk.. uhm maar dat hangt ook een beetje af van de werkzaamheden waarmee 

je bezig bent.. 
FH .. ja..   
GP: ..Dus ik, he de ene keer zit ik in die stilte ruimte en is er veel rumoer maar kan dat prima omdat 

ik alleen wat mailtjes aan het beantwoorden ben dan lukt het allemaal wel. Alleen er zijn ook 
momenten dat ik echt moet voorbereiden, dingen moet uitwerken of stukken moet lezen, ja 
dan merk ik wel dat ik het lastig vind, ja dat ik niet echt een goede plek kan vinden binnen het 
kenniscentrum.  

FH: Oké en ervaart u dat vaak?  
GP: Uhm nou ja best wel vaak ja. En of concentreren lukt hangt natuurlijk ook af van meerdere 

factoren, zoals je slaap of hoe druk je bent en hoeveel tijd je hebt om te kunnen concentreren. 
FH: Dus echt de persoonsgebonden factoren? 
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GP: Ja.. ja klopt. 
FH: En uhm u heeft het net al kort toegelicht, maar hoe ervaar je op dit moment de concentratie op 

de werkvloer binnen kenniscentrum NoorderRuimte? 
GP: Ja.. uhm ik vind dat we eigenlijk te weinig concentratieplekken hebben. Ik vind de 

concentratieruimte naast de frontoffice, dichtbij de koffieautomaat en dichtbij de deur vind ik 
heel ongelukkig. Dus dat vind ik helemaal niet de juiste plek eigenlijk. Kijk in de ruimte is het stil, 
maar er komt zoveel geluid van buitenaf en altijd mensen die langs lopen. Dus je hebt en 
akoestische afleiding en je hebt heel veel visuele afleiding. Het zou bijna al helpen als je plak 
plastic op de ramen plakt. Uhm de andere plekken, de tussenruimte, ja op de een of andere 
manier ik weet niet waarom ik daar niet ga zitten of staan. Maar op een of andere manier.. ja 
mensen zijn ook gewoonte dieren dus waar ik zit haha dan is het meestal op de zelfde plek, dat 
is wel mens eigen. En de grote ruimte er zijn denk ik daar teveel functies die door elkaar lopen, 
om een plek te creëren waar mensen gewoon lekker rustig en geconcentreerd kunnen werken. 
Dus ik vind het te weinig.  

FH: Oké, dus te weinig faciliteiten.. 
GP: Ja, maar dat komt ook omdat er veel overleggen zijn in de grote ruimte, dat de deuren altijd 

openstaan en je in de tussenruimte toch alles mee krijgt. En sommige mensen hebben gewoon 
hele harde stemmen en dan krijg je hele gesprekken mee zonder dat je dat wil en ja dan het 
staat ook in de literatuur als je er even uit bent dat het zoveel tijd kost om weer in dezelfde 
concentratie te komen.  

FH: Ja klopt, 25 minuten ongeveer.. 
GP: Ja erg eigenlijk he. Dus dat is ja, waardoor ik bij dit soort dingen als ik stukken moet lezen en ik 

heb de ruimte qua tijd om dat elders te doen dan dat doe ik dat dus thuis.  
FH: Oké, dus dan gaat u thuis zitten. 
GP: Ja als ik echt iets, als ik me echt ergens goed voor moet concentreren of moet iets bedenken of 

iets ontwikkelen voor het onderwijs of wat dan ook dan ga ik gewoon echt thuis zitten.  
FH: En heb je daar echt een eigen ruimte voor jezelf ingericht? 
GP: Nee, niet meer. Nadat mijn master voor bij was haha is het een gameroom geworden voor de 

kinderen, zodat ze niet meer in de woonkamer zitten.  
FH: Haha precies, slim. 
GP: Haha, Nee maar dat is uhh naja kijk als er niemand in huis is, dan heb ik gewoon mijn eetkamer 

tafel en de koffie dichtbij en zit ik daar gewoon heel rustig te werken.  
FH: Het is natuurlijk ook eigen omgeving.. 
GP: Ja en ik heb daar controle over. 
FH: Ja helemaal duidelijk. En wat vind je van de ruimtes waar het kenniscentrum momenteel in 

faciliteert? 
GP: Ja uhm deel zit al in beantwoording van eerder vraag en ik denk dus dat er nu dus te weinig 

concentratieplekken zijn en ik denk dat de boven ruimte, waar wij nu zitten en ook voor een 
derde hoort bij het kenniscentrum, aangezien er ook andere partijen in zitten. Dus de 
onzekerheid denk ik over of je een concentratieplek kunt vinden, speelt denk ik ook mee in de 
keuze of om wel of niet te komen. Dus als ik zeker zou weten uhh dat ik rustig zou kunnen 
werken, zoals deze ruimte, zou ik wel naar school komen als ik moet werken of zoveel verslagen 
moet lezen. Alleen als ik dat niet zeker zou weten dat er een concentratieplek is en ik kom dan 
op een plek waar de boel vol is en geen mogelijkheid is om te zitten dan baal ik heel erg, want 
dan had ik beter uhh thuis kunnen werken.  

FH: Dat snap ik.. 
GP: .. dus ook het risico van het wel en niet hebben van.. het niet zeker weten en je kan een ruimte 

niet reserveren en je weet niet zeker of je die dag een goede plek hebt om te werken dan is dat 
geen trigger om toch te komen. Dat is bij FM helemaal zo, dat valt natuurlijk buiten de scope 
van je onderzoek, maar als ik daar kom moet ik maar zien of ik ergens een plek heb. Meestal 
beland ik in de gang en daar zitten allemaal mensen te overleggen en veel lawaai om je heen.  
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FH: Ja precies, flexwerkplekken. En krijgt u dan ook klachten over de concentratie vanuit de 
juniormedewerkers als coach zijnde? 

GP: Ja.. ja er zijn verschillende mensen die niet komen, omdat ze zich hier niet kunnen concentreren 
ja.. 

FH: En noemen ze dan ook redenen over waarom ze hier niet komen? 
GP: Redenen.. woorden die gebruikt worden zijn onrustig, uhmm nou dat er toch wel veel geluid is 

dat afleid, ook wel dat het een mix is van mensen die geconcentreerd werken en uhmm, maar 
dan wel heel weinig. Veel zeggen dat als er veel mensen geconcentreerd werken dat het dan 
makkelijker is om je te kunnen concentreren. Als er echter een paar mensen zijn is de sfeer weer 
anders en is het weer moeilijker om te kunnen concentreren, ja dat is eigenlijk iets heel anders 
en bijzonders.. maar er zijn toch wel veel mensen die de echte concentratieplekken opzoeken 
hier binnen de Hanze boven de mediatheek, want daar wordt echt stil stil geëist. Als daar als 
iets gebeurt, zoals hoesten of je tikt te hard op je laptop kijkt iedereen je al aan. En uhm ja het 
is echt voor veel mensen als ze thuis kunnen werken, reizen speelt natuurlijk ook een rol en de 
onzekerheid over of er wel een geschikte plek is. Kijk als je al moet reizen en je hebt ook nog de 
onzekerheid dan is het bijna al een no go, als je thuis gewoon kunt werken..  

FH: Om er heen te gaan? 
GP: Ja en het is natuurlijk hartstikke jammer als je kijkt naar het doel van het KENNIS kenniscentrum, 

samen delen… 
FH: Samen komen.. 
GP: ..samen komen ja.  
FH: Ligt de problematiek volgens de u bij het gedrag van de medewerkers binnen het kenniscentrum 

of meer bij de ruimtelijke omgeving van het kenniscentrum? 
GP: Volgens mij is het een combinatie.. dus uhh de onduidelijkheid van wat er van je verwacht wordt 

van jou als medewerker, kijk er liggen wel kaarten, maar daar gaat ook iedereen weer anders 
mee om. He de ene wordt er requestrant van, van he beetje huisregels pfff en er zijn veel 
mensen die uhh. Dus de onduidelijkheid van wat mag ik in welke ruimte wel en niet doen, ergens 
is het wel aangegeven, maar er wordt ook niet op gehandhaafd eigenlijk. Dat is een aspect en 
het andere aspect is dat de mens, dat mensen gaan praten in de fluisteromgeving en niet uhh 
iedereen vind het makkelijk om iemand daarop aan te spreken. En kijk als er een gaat praten, 
dan gaat in een andere hoek een ander ook praten, want immers de stilte is al verbroken… 

FH: Ja precies.. 
GP: ..Dus het zijn allemaal dingetjes die effect op elkaar hebben. Het gedrag van de ene, roept soms 

ook weer ongepast gedrag op bij een ander. Dat merk je in de stilte en fluisterruimte heel sterk. 
In de stilteruimte, waar ik dan vaak zit, zit een dingetje op van he.. iedereen weet dat je daar stil 
moet zijn. Maar als daar iemand begint te praten met iemand anders, dan merk je of dat iemand 
die wel stil wil werken vrij snel zegt he jongens vinden jullie het erg om ergens anders te 
overleggen, want dit is een stilteruimte. Dan krijg je vaak oh ja sorry, sorry wij gaan wel even 
ergens anders of de mensen die beginnen te praten die al heel snel een knopje om hebben van 
ohja wacht we moeten even de ruimte uit of vragen aan de ander van heb je ook last als we hier 
praten. Dus dan wordt de stilteruimte opeens een overlegruimte, als de ander daar mee 
akkoord gaat.  

FH: Oké, dat kan dus ook? 
GP: Ja dat kan ook en dat gebeurt ook regelmatig en wat ook regelmatig gebeurt dat wanneer je 

met zijn tweeën in de stilteruimte zit en je met elkaar wilt praten, je gewoon daar met elkaar 
gaat praten. En wat ook nog wel gebeurt is als ik daar helemaal alleen zit en ik heb de deur dicht, 
kan ik ook best een telefoontje plegen, want niemand heeft last van mij. 

FH: Dus dan wordt de stilteruimte toch uiteindelijk voor een ander doeleinde gebruikt binnen het 
kenniscentrum? 

GP: Ja, mits iedereen akkoord is. Dat is het mens aspect, er zijn wat ongeschreven regels, ergens 
ook weer wel of niet. Dat heeft met fatsoen te maken, maar eigenlijk moet je soort spelregels 
met elkaar bedenken.. hoe vervelend ook.. maar dat mensen elkaar ook gewoon durven aan te 
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spreken. Op gedrag, in de stilteruimte, omdat het zo gemankeerd is op stil is het daar meestal 
wel stil, maar de fluisterzone ligt anders. Kijk de een fluistert harder dan de ander.. 

FH: Ja dat is natuurlijk wat iemand zelf fluisteren vind.. 
GP: Ja.. en fluisteren kan soms nog hinderlijker zijn dan praten. Net als muziek die eigenlijk te zacht 

staat en je alleen de bas nog hoort en de melodie niet meer en dat is heel irritant en dat is 
hetzelfde met fluisteren. Laatst sprak ik iemand en die werd heel boos van als mensen gaan 
fluisteren, dat prikkelt zo.. als dat bij mensen prikkelt dan raken ze uit de concentratie en wat jij 
van straks ook zei.. dan duurt het heel lang voordat iemand weer in zijn concentratie zit.  

FH: Ja dan duurt het lang. En wat doet u of merkt u om u heen wat iemand of u zelf doet wanneer 
je je niet meer kan concentreren door een reden?  

GP: Uhh ik ben iemand die toch vrij makkelijk iemand aanspreekt op het feit dat ik daar moet werken 
en ook moet kunnen werken. Uhh dat ik er last van heb, ik zeg het altijd wel heel netjes hoor ik 
ga niet van ahghh haha.. 

FH: haha nee.. 
GP: … Ik breng het altijd wel heel netjes en vraag mensen altijd netjes of elders hun gesprek voort 

te zetten of even rekening te houden met. Op het moment dat ik merk dat ik teveel uit mijn 
concentratie ben pak ik dat moment vaak om er even uit te gaan of even te kopiëren of uhh ja.. 
dan ben ik er toch wel uit en dan kan ik dat moment beter maar even pakken om even op te 
staan. Kijk het komt natuurlijk ook dat ik door healthy workplace best bewust ben van zitgedrag 
en ja dan ben je toch er wel bewuster mee bezig om even op te staan en vaak pak ik dan die 
momenten.  

FH: Ohja en heeft u van u zelf een hoge concentratieboog? 
GP: Uhh ik gebruik nooit een koptelefoon, andere mensen doen het soms wel met noise cancelling  

of oordopjes om zich af te zonderen. Ik heb nooit muziek op, ik heb het wel eens geprobeerd 
en dan was mijn concentratie fantastisch.  

FH: Ohja? 
GP: Ja bepaalde muziek dan is het rats en door, heel bijzonder. Alleen dat past bij bepaalde 

werkzaamheden, als je iets moet uitwerken ofzo. Wat was de vraag ook al weer? 
FH: Of u een hoge concentratieboog hebt? 
GP:  Ja of ik een high of low screener ben eigenlijk.  
FH: Ja.. 
GP: .. Ja uhh als ik fit ben ben ik een high screener, als ik niet fit ben is zijn dingen als snel storend 

voor mij. Over het algemeen kan ik redelijk omgaan met omgeving geluid, maar op het moment 
dat ik minder goed geslapen heb of stress heb dan heb ik daar sneller last van en ben ik ook 
langer uit mijn concentratie trouwens.  

FH: Oké, dan duurt het nog langer. 
GP: Ja precies.. 
FH: En wat zijn voor u positieve factoren die helpen bij uw concentratiewerk of die u hoort van uw 

studenten als coach? 
GP: Nou positief is als je het gevoel hebt, naja dat het in ieder geval een ruimte is die ook geluid 

tegenhoudt en als dat niet kan dat mensen zich gewoon uhh aan de afspraak om zich rustig te 
houden en als dat niet gebeurt… kijk het zit eigenlijk in een soort trapjes, dus de ideale situatie 
is voor mij echt een stille ruimte. Dit zal voor mensen verschillend zijn, maar ik vind een stille 
ruimte en stilte gewoon fijn en uhh soms vind ik het fijn dat er een basis geroesemoes is, want 
als ik dan zelf een geluidje maak voel ik me niet uhh ongemakkelijk daarover ofzo. Dat is net als 
die ruimte boven de mediatheek, als je dan hoest voel je je gelijk zo ongemakkelijk, omdat het 
daar echt stil moet zijn. Dus het liefst echt een stille omgeving, dat is voor mij het meest positief 
of een ruimte waar een basis geroesemoes is, maar ja niemand hard gaat praten. En als er wel 
wat is, dan helpt het dat je het gevoel hebt dat je mensen mag aanspreken, dus dat de cultuur 
wel zo is dat het wel oké is.  

FH: Dat het laagdrempelig is.. 
GP: ..jaa.. 
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FH: Is dat dan ook voor u uhh voor jou de ideale werksituatie? 
GP: Nou de ideale werksituatie voor mij is dat ik akoestisch en visueel niet afgeleid wordt, maar ook 

dat ik niet door mijn hoofd wordt afgeleid. Dus dat er veel dingen spelen uhh waardoor ik mij 
niet kan concentreren, maar dat zijn andere zaken dan de omgevingsaspecten of de mensen 
om mij heen.  

FH: Ja en stel er zijn dingen in het hoofd, hoe kan dan een omgeving er toch voor zorgen dat u dat 
meer kan los laten en dat u zich beter kan concentreren? 

GP: Nou als de omgeving ideaal is uhh dan kom ik veel makkelijker in een flow en raak ik veel sneller 
de andere gedachten kwijt. Dus als de werkomgeving echt ideaal is kom ik er sneller in en kan 
ik dingen sneller loslaten van wat er dan ook nog speelt… maar als ik ook al geprikkelt wordt 
door de omgeving dan is het prikkel op prikkel van wat er al in je hoofd zit en dan verlaat je op 
een gegeven moment gewoon de ruimte en denk je ik doe het een andere keer wel weer. Dan 
verlaat je toch de ruimte.  

FH: haha precies. Uhh even kijken.. Wat zijn voor u belangrijke randvoorwaarden voor volgens u 
rekening mee gehouden moet worden als het gaat om concentratie bij de werkomgeving? 

GH: Ja, dat je je akoestisch en visueel kunt afsluiten. Alleen gaat het dan heel erg om mij. Uhh en 
iedereen zal zijn eigen wensen pakketje hebben, dus ik denk dat de randvoorwaarden zijn dat 
je uhh zelf de regie hebt over de plek waar je zit. Dus dat je die zo kunt aanpassen dat je je kunt 
concentreren. Dus of dat je keuze opties hebt, dat je überhaupt de keuze hebt om helemaal stil 
te werken of dat je de keuze hebt om binnen een ruimte dat je je toch op een manier kunt 
afzonderen.  

FH: Ja precies.. dus echt het eigen regie? 
GH: Ja en dat kan dus ook zitten in instrumenten. Dus uhh he als het zou moeten en er is echt geen 

andere manier dan zou ik toch wel met een koptelefoon werken en zo ga zitten dat ik niet 
iedereen voorbij zie lopen en echt een blinde muur voor mij heb, koptelefoon heb en afgesloten 
zo.  

FH: En worden deze randvoorwaarden ook wel eens besproken binnen het team van het 
kenniscentrum? 

GH: Uhh de randvoorwaarden niet als zo danig, maar meer hoe kan het nou dat studenten hier niet 
zijn en de concentratiemogelijkheden, uhh maar nog niet echt wat me moeten veranderen. Dat 
is namelijk best wel een ingewikkeld iets en dat valt buiten de scope van het BNR team wanneer 
wij wekelijks bij elkaar zitten. Dan zitten bij meer over de inhoud, maar tegelijker tijd hebben 
wij het er wel vaak over waarom het hier nou zo stil is. Dan niet stil in de zin van optimale 
concentratieomgeving is, maar dat er zoveel mensen zijn die zich hier dus schijnbaar niet 
kunnen concentreren of dat ook hebben aangegeven.  

FH: Speelt het afgelopen half jaar heel erg of was het voorgaande semesters ook? 
GH: Wel langer speelt dit probleem zich al voor, maar het is nu wel extreem. Wij hebben het nog 

nooit zo rustig gehad, in een periode dat wij wel 80 junioren hebben.  
FH: haha Dan komt dit onderzoek op het juiste moment  
GH: Ja ja ja.. en het helpt ook gewoon om de basis te leggen over een nieuw idee over hoe je toch 

kan faciliteren. Enerzijds wil je faciliteren in stilte of concentratiemogelijkheden of dat nou door  
materiaal he of instrumenten zijn of de gemankeerde plekken ook stil zijn… ik wou ergens naar 
toe praten, maar ik weet niet meer waar ik naar onderweg was… wat hadden wij net als zin 
daarvoor..?  

FH: Uhh nou nu ben ik het ook even kwijt.. dat je..  
GH: Stom he.. het schiet zo waarschijnlijk wel weer te binnen.. 
FH: Ja.. nou dan ga ik verder.. Mocht u alles mogen veranderen aan het kenniscentrum en er is geen 

budget en alles is mogelijk wat zou je dan als eerste veranderen?  
GH: Nou ik zou de ruimte die nu stilteruimte is, zou ik een overlegruimte maken. Die zit dichtbij al 

het lawaai. Dan zou ik de tussenruimte een stilteruimte van maken met ook een extra 
tussendeur daar tussen. Vanaf het moment dat het kantoor op houd om daar een deur te 
plaatsen om het ook akoestisch af te sluiten en uhh zou ik de deuren naar de ruimte er achter.. 
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nee ik zou in de ruimte daar achter aan de ene helft werkplekken maken van je mag fluisteren 
bijvoorbeeld en de meer naar binnen gerichte plekken afsluiten en daar ook overlegplekken van 
maken. 

FH: Meer hokjes zeg maar? 
GH: Ja… tenminste de ene ruimte, dus de tussenruimte blijft zoals het is, maar dan meer afgesloten. 

Mensen vinden het vaak heel belangrijk bij ramen te zitten, daglicht, dus mensen zullen al gauw 
aan die zijde gaan zitten. Dus dat je daar de boel afsluit om daar mensen te kunnen laten werken 
en dat je overige ruimte heel speels inricht, mar dat het je het wel zo inricht dat er geen 
geluidsoverlast is. En tegelijkertijd confereert dit natuurlijk met wat er ook binnen het 
kenniscentrum gebeurt met die grote bijeenkomsten en de lunchlezingen. Is daar dan nog 
genoeg ruimte voor of moet dat voortaan elders gedaan worden. 

FH: Dat is wel een kwestie die meegenomen moet worden. 
GH: Ja en voor deze ruimte, want die hoort er natuurlijk ook bij uhh ja dit is niet echt een fijne 

omgeving. Deze omgeving is ook niet ingericht van hier ga ik lekker werken, dus deze zou ik 
helemaal omgooien. En uhh zou ik ook aan de raam zijde werkplekken maken gefaciliteerd met 
computers. Deze ruimte zou ik gebruiken voor overleg en de tussenruimte voor uhh ja soort 
fluisterzone. Alleen dit moet je wel afstemmen met de andere gebruikers van deze ruimte. 

FH: Ja de andere kenniscentra?  
GH: Ja.. de ruimte hiernaast is wel een grote overlegruimte en die wordt heel veel gebruikt voor 

grotere overleggen.  
FH: En vindt u dat deze ruimte bekender moet worden bij NoorderRuimte?  
GH: Heb je het idee dat bij NoorderRuimte deze ruimte niet echt bekend is? 
FH: Ik heb het gevoel dat de studenten waar ik mee zit hier nooit zitten.  
GH: Alleen is de vraag even of ze hier nooit zitten omdat ze het niet weten dat deze ruimte hier is of 

dat deze ruimte gewoon niet geschikt is. Dat is wel interessant of je dat uit bijvoorbeeld een 
enquête kunt halen.  

FH: Ja, dat is een goede. 
GH: Ja kenniscentrum is natuurlijk meer ruimte, alleen beneden is alleen van het kenniscentrum en 

deze is van meerdere partijen.  
FH: Ja precies. Dat is een goede die ga ik meenemen. Ik denk zelf dat ik wel door de vragen heen 

ben, heeft u nog toevoegingen? 
GH: Nou ik denk dat ik dat uhh… een dingetje best wel terugkomt, dat is de onzekerheid dat als je 

hier naartoe reist om te kunnen concentreren er ook een concentratieplek voor is voor jou. En 
uhh dat die onzekerheid wellicht ook maakt, dat moet ook in de enquête goed verwerkt worden, 
heeft het er ook mee te maken dat je niet zeker weet of je een concentratieplek hebt, dat je 
daardoor de keuze hebt om elders te gaan zitten. Bij de mediatheek weet je bijvoorbeeld, ook 
al is het druk, er is daar geloof ik altijd wel plek en een concentratieplek. Dat weet je hier niet 
voor sure en ik denk dat dat aspect heel erg meespeelt. Ik denk dat.. ja dat was het volgens mij 
ook wel. 

FH: Ja, voor mij is het ook heel duidelijk.. 
GH: Mooi.. 
FH: Heel erg bedankt, dan zet ik de audio weer uit.. 
GH: Geen probleem.  
 
 

Interview 5. Ervaring, wensen en behoeften junior-medewerker KCNR 
Dit interview is afgenomen met Meike Hiehle, junior-medewerker en onderzoeker bij KCNR. Het 
interview is afgenomen op woensdag 01-05-2019 om 15.30. Het interview had een tijdsduur van 15.21. 
 
Interview doel 
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Het doel van dit interview is het verkrijgen van informatie over de ervaringen, wensen en behoeften 
vanuit de functie junior-medewerker. Deze medewerker werkt hier een periode van gedurende een half 
jaar aan haar scriptie.  
 
Op welke wijze faciliteert KcNR in de huidige situatie het geconcentreerd werken?  
Hoe ervaren op dit moment de medewerkers/ gebruikers van het KcNR de werkruimten die worden 
aangeboden om geconcentreerd werken te faciliteren?  
Hoe kunnen alle gebruikers van KcNR optimaal worden gefaciliteerd in het geconcentreerd werken? 
Hoe zorgen vergelijkbare netwerkorganisaties voor het optimaal faciliteren van de 
concentratiebehoefte van medewerkers?  
 
Interviewschema 
Algemene vragen 

1. Kun je mij een toelichting geven over je functie binnen KCNR? 
2. Wat zijn je werkzaamheden binnen KCNR? 
3. Hoe vaak ben je aanwezig binnen Kenniscentrum NoorderRuimte? 
4. Waar werk je als je niet bij het kenniscentrum werkt? En waarom daar? 
5. Is deze ruimte fijner om te werken dan Kenniscentrum NoorderRuimte? Zo ja, waarom? 

Concentratie  
6. Hoe ervaar je de werkomgeving van Kenniscentrum NoorderRuimte? 
7. Van welke ruimtes maak je voornamelijk gebruik binnen Kenniscentrum NoorderRuimte? En 

waarom?  
8. Faciliteert Kenniscentrum NoorderRuimte voldoende in concentratiewerkplekken? En waarom 

vindt u dat?  
9. In hoeverre vind u concentratie belangrijk binnen jou werkzaamheden? 
10. Hoe groot is gemiddeld jou concentratieboog? 
11. Hoe ervaar je momenteel de concentratie op de werkvloer binnen Kenniscentrum 

NoorderRuimte? 
12. Heb je het gevoel dat je snel afgeleid wordt binnen het kenniscentrum? Zo ja, waardoor komt 

dat en wat zijn storende factoren? 
13. Wat zijn voor u positieve factoren die u helpen bij een goede concentratie?  
14. Wat doet u wanneer u last heeft van omgevingsfactoren binnen Kenniscentrum 

NoorderRuimte? 
15. In hoeverre vind u dat u zelf invloed heeft op uw eigen concentratie binnen Kenniscentrum 

NoorderRuimte? (denk hierbij aan eigen invloed, genoeg mogelijkheden om te wisselen van 
locatie, genoeg mogelijkheden voor afzondering etc.) 

16. Maakt u ook gebruik van eigen faciliteiten en tools om uw concentratievermogen te verhogen 
binnen Kenniscentrum NoorderRuimte? Zo ja, wat voor faciliteiten en tools? 

17. Ervaart u binnen Kenniscentrum NoorderRuimte ook voldoende privacy?  
18. Bent je op de hoogte van de gedragsregels binnen Kenniscentrum NoorderRuimte? En zo ja, 

heb je het idee dat ze worden nageleefd?  
19. Wat zijn voor u belangrijke randvoorwaarden waar rekening mee gehouden moet worden en 

die invloed hebben op  het concentratievermogen?  
20. Mocht u iets kunnen veranderen binnen H.050, zodat iedereen hier weer prettig kan werken. 

Wat zou dat zijn? 
 
Transcript 
FH: Kun je mij een toelichting geven over je functie binnen Kenniscentrum NoorderRuimte? 
MH: Ja, ik ben Meike Hiehle en ik ben junior onderzoeker bij het kenniscentrum. Voor mijn opleiding 
 facility management schrijf ik daar mijn scriptie, bij de themagroep duurzaamheid. 
FH: Oké en waar gaat je onderzoek over? 
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MH: Mijn scriptie gaat over uhh onderzoek doen naar hittestress bij het Mercator gebouw op het 
 zernike, wat voor beheersmaatregelen er kunnen worden genomen op uhh gebouwniveau en  

werkplekniveau.  
FH: Oké interessant! En wat zijn je werkzaamheden binnen het kenniscentrum?  
MH: Ik zit bij kenniscentrum NoorderRuimte ongeveer uhh twee dagen per week te werken aan mijn  

scriptie. De andere twee dagen per week zit ik bij uhh mijn externe opdrachtgever, de  
greenoffice van de RUG en zit ik daar. En daar werk ik de gehele durende dag aan mijn scriptie.  

FH: Dus vier dagen in de week? 
MH: Ja. 
FH: Oké. En uhh je noemde de green office. Welke ruimte werk je liever? 
MH: Ik vind de greenoffice wel fijner, omdat daar het veel rustiger is. Dus qua concentratie vind ik 
 het daar fijner. Echter heb ik daar wel dat ik mijn medestudenten mis, waar ik dingen mee kan 
 bespreken en voor hulp te vragen. Maar voor concentratie de greenoffice. 
FH: En heb je daar ook een eigen ruimte? 
MH: Nee, geen eigen kantoor. Nou ze hebben daar zeg maar een overloop, naja wel kantoren. Maar 
 op de overloop de gang zeg maar, zijn ook bureaus en daar zit ik dan meestal.  
FH: En uhh hoe ervaar je de werkomgeving van Kenniscentrum NoorderRuimte?  
MH: Ja ik werk daar wel fijn inprincipe, omdat ik daar wel contact heb met medestudenten zeg maar 
 en dat vind ik heel fijn en vind ik prettiger qua gevoel dan de Greenoffice. Alleen ik zit meestal 
 in de tussenzone, tussen de ruimte waar mensen aan het bellen en overleggen zijn. De 
 computerruimte, weet niet hoe je dat noemt?  
FH: De fluisterzone 
MH: Ja de fluisterzone, daar werk ik vooral. Dat vind ik daar wel een betere ruimte om te werken en 

daar werk ik aan mijn scriptie. Alleen ja daar is wel nog veel lawaai van de andere ruimte. 
FH: En waarom specifiek die ruimte? 
MH: Omdat daar wat minder wordt overlegd. Er zitten wel veel studenten om je heen, maar iedereen 

is daar wel redelijk op zich zelf bezig en die ruimte daarnaast zitten zoveel groepjes en zoveel 
studenten zijn daar aan het overleggen en bellen en toch wel hard praten. Dus is de fluisterzone 
toch wel wat rustiger. 

FH: Oké, dus daar ervaar je genoeg rust? 
MH: Jawel, uhh ja er lopen trouwens wel veel mensen tussendoor omdat daarvoor de hoofdingang 

is, dat vind ik wel afleidend. Maar dat is wel de prettigste ruimte om te werken binnen het 
kenniscentrum.  

FH: Oké, dat is mooi. En faciliteert het kenniscentrum volgens jou voldoende in 
concentratieplekken? 

MH: Nee niet goed genoeg, want eigenlijk zit ik alleen in die fluisterruimte. Ik weet wel dat er andere 
ruimtes zijn maar daar ga je minder snel naartoe, omdat medestudenten daar ook niet zitten. 
En nee er zijn niet genoeg, en zoals ik zei ik zit dan in de fluisterzone en dat werkt wel fijner. 
Alleen heb ik liever dat er minder mensen doorheen lopen, waarvan je ook geluid meekrijgt. 
Ook al zit je in de fluisterzone je houdt het geluid uit die andere zone.  

FH: Had je het zojuist over H1.88, qua andere ruimtes? 
MH: Die bovenruimte? Ja die, ik zit wel echt altijd in het hoofdgedeelte op de begane grond. 
FH: Ah oké, ja precies.  
FH: En in hoeverre vind je concentratie belangrijk binnen jouw werkzaamheden? 
MH: Nou toch wel heel belangrijk, want voor scriptie heb je wel echt veel concentratie nodig. En ja 

je doet veel literatuuronderzoek voor je scriptie en daar heb ik wel echt mijn hele aandacht voor 
nodig. En je hebt wel veel concentratie nodig om continu productief te blijven en bij je scriptie 
je aandacht te houden en alles uit je dag te halen. 

FH: Oke, vind je dat, omdat het kenniscentrum veel afstudeerders heeft, goed moet faciliteren in 
concentratie? 

MH: Ja zeker, ik vind als je afstudeerplekken aanbiedt vind ik dat het verplicht is, ook vooral omdat 
ze wel willen dat je er vaak bent. Dat vind ik prima, alleen ja ik hoor van medestudenten ook dat 
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ze er niet vaak zijn omdat ze toch liever ergens anders werken, zoals de UB. Daar wordt gewoon 
verwacht van iedereen dat je daar stil moet zijn.  

FH: Duidelijk, dankjewel. Hoe groot is gemiddeld jouw individuele concentratieboog?  
MH: Dat varieert, maar heeft ook met persoonlijke omstandigheden te maken. De ene dag heb ik 

meer concentratie, dan de andere dag. Meestal kan ik wel een middag uren lang door werken. 
In de ochtend moet ik wel opstarten en na half vijf is het meestal ook wel klaar.  

FH: Dus op zich als het rustig is kan jij je wel concentreren? 
MH: Ja… ja zeker 
FH: En hoe ervaar je op dit moment de concentratie op de werkvloer binnen het kenniscentrum, je 

had het natuurlijk al een beetje gezegd, maar dan kijkend naar het gedrag van je collega’s. 
MH: Zeg maar hoe medestudenten daarin zijn?  
FH: Ja de sfeer en de omgang 
MH: De sfeer vind ik wel stimulerend. Wat ik wel fijn vind aan het kenniscentrum, ja iedereen bepaald 

dat natuurlijk zelf, maar dat je in themagroep zit waar je het over jouw thema kan hebben. Ik 
heb veel vooral aan 1 student veel die ook facility management studeert. Uhm de sfeer vind ik 
wel vrij stimulerend, omdat de meeste daar ook aan het werk zijn, alleen ja dat er geen 
concentratiewerkplekken zijn is minder.  

FH: Nee oke precies. Heb je het gevoel dat je snel afgeleid wordt binnen het kenniscentrum? 
MH: Ja, dat wel. 
FH: En hoe komt dat? 
MH: Uh dat komt door de grote ruimte waar je kan vergaderen en bellen. Trouwens ik heb daar ook 

wel vergaderingen hoor, ik zit niet alleen in de fluisterzone. Die ruimte is daarvoor ook wel echt 
handig, maar als je geconcentreerd wilt werken hoor je veel uit die ruimte en er lopen zoveel 
mensen langs.  

FH: En als je kijkt dan naar positieve factoren. Wat zijn voor jou positieve factoren die jouw helpen 
bij concentratie? 

MH: Ik denk wel echt een ruimte waar je die afleidingen niet hebt. Dus mensen die in en uit lopen 
en geluid van pratende mensen. Ik heb trouwens ook wel eens in de fluisterzone gezeten, dat 
is wel fijn. Alleen de deur wordt vaak opengehouden en de ramen zijn doorzichtig, dus dat is 
jammer. Dan zie je alsnog veel mensen langslopen, omdat het de eerste ruimte na de ingang is. 
Dus dat je niet afgeleid bent door langs lopende mensen en dat je geen geluid ervaart van 
besprekingen of mensen die bellen, maar waar het gewoon verplicht is dat iedereen in stilte 
werkt.  

FH: Oké duidelijk. 
MH: Beetje UB idee eigenlijk.. 
FH: Wat maakt dan de UB zeg maar, dat het daar prettiger werkt, ookal zitten daar veel meer 

mensen? 
MH: Er zitten wel heel veel mensen, maar kijk ik kan niet thuis werken, want dan ben ik snel afgeleid 

en ga ik andere dingen doen. Bij mij helpt een ruimte waar veel mensen zitten die ook allemaal 
hard werken. Dus als ik andere mensen zie werken, ga ik dat ook sneller doen. Dat heeft een 
effect op mij en daarnaast is het daar verplicht om stil te werken. Dus iedereen is daar ook stil 
en ja dat motiveert je ook om geconcentreerd te werken. Er zijn geen storende besprekingen 
tussendoor of mensen die je gaan afleiden of gesprek aanknopen. 

FH: Bedankt voor deze toelichting. Wat doe jij als je last hebt van omgevingsgeluiden binnen het 
kenniscentrum? 

MH: Ja uhmm naja niet zoveel eigenlijk, ik kan niet zoveel. Ik word dan wel sneller afgeleid, waardoor 
ik sneller naar een medestudent loop en zelf dingen ga bespreken. Uhm maar als het op den 
duur niet meer wil dan ga ik of naar de stad toe, dus UB of naar huis.  

FH: In hoeverre vind je dan dat je invloed hebt op je eigen concentratie? 
MH: Uhm in het kenniscentrum? 
FH: Ja bijvoorbeeld. 
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MH: Ja kijk ik gebruik wel oordopjes of koptelefoon om niet last te hebben van omgevingsgeluiden. 
Qua ruimtes bij het kenniscentrum, ja altijd fluisterzone. Heb de stilteruimtes geprobeerd, 
alleen ik vind dat niet fijn door het glas en er zitten daar maar uhh heel weinig studenten. Ik heb 
het gevoel dat dat ook niet echt voor ons bedoelt is. Ook wil ik liever achter een computer 
werken, dan achter laptop. Maar muziek in mijn oren helpt wel en dat doe ik zelf. En ja… er zijn 
daar niet veel wisselingen in mogelijkheden van plekken vind ik.  

FH: Te weinig? 
MH: Ja te weinig. Er is nergens echt uhh een ruimte dat je je echt volledig kunt concentreren. Overal 

heb je wel last van lawaai, rumoer en visuele afleidingen.  
FH: Gebruik je naast je oordopjes nog gebruik van meerdere tools voor je concentratie?  
MH: Ik vind het wel fijn dat je vrij bent, ik heb dat bij mijn externe opdrachtgever minder. Als ik merk 

dat ik bijvoorbeeld even frisse lucht nodig heb, dat kan bij mij soms ook helpen, dan kan ik 
makkelijker even naar buiten bij het kenniscentrum. Voor de rest niet, ik ga als ik me niet kan 
concentreren vaak eerder weg om in de UB te gaan zitten. 

FH: Oké, En uhh ervaar je ook genoeg privacy binnen het kenniscentrum? 
MH: In de zin van? 
FH: Dat het jouw werk is, dat niet iedereen zich ermee bemoeid, maar ook dat je niet het gevoel 

hebt dat iedereen mee kan kijken.. 
MH: Ja dat wel, ik heb niet zo ja.. ja het zijn wel open ruimtes waarin je werkt, maar ja dat vind ik niet 

zo heel erg. 
FH: nee precies. En ben je op de hoogte van de gedragsregels binnen het kenniscentrum? 
MH:  Uh ja. Alleen denk ik uhh dat de vormgeving niet echt bijdraagt aan deze gedragsregels. Binnen 

de fluisterzone ligt op elke hoe de regels hoe je je moet gedragen binnen het kenniscentrum. 
Alleen de ruimtes lijken zo op elkaar en hierdoor weet je uhh soms niet wat van je verwacht 
wordt. 

FH: Oké, dus de gedragsregels worden volgens jou nageleefd? 
MH: Ja uhh mwha nee. 
FH: Oké. En wat zijn voor jouw belangrijke randvoorwaarden die meegenomen moeten worden in 

een kantooromgeving om concentratie te stimuleren? 
MH: Nou stilte haha. Ja ik ben toch veelte snel afgeleid door mensen die gaan praten etc. Dusja echt 

wel rustige werkomgeving en geen afleiding van mensen die er door heen lopen. En meer ja 
meer een stimulerende omgeving. 

FH: En wat is voor jou een stimulerende omgeving? 
MH: Andere mensen in dezelfde ruimte die ook hard en geconcentreerd werken. En ja misschien ook 

wel een beetje inrichting. 
FH: En wat is voor jou dan een stimulerende omgeving als je kijkt naar de inrichting? 
MH: Nou niet te felle kleuren bijvoorbeeld, neutrale kleuren. Alleen wel een omgeving die duidelijk 

laat zien dat rustig werken geacht wordt en dat de vorming uitstraalt wat er van je uhh verwacht 
wordt en ik denk dat dat met inrichting wel kan. Ohja en zeker niet te rommelig. 

FH: Oké dus overzicht? 
MH: Haha, Ja zeker overzicht. 
FH: En mocht je iets kunnen veranderen binnen het kenniscentrum, wat zou dat zijn? 
MH: Nou de indeling van de ruimtes. De fluisterzone is heel prettig en dat ze vaste computers 

aanbieden is heel fijn. Alleen is het net tussen de koffieruimte en de vergaderruimte in. 
Daardoor hoor je zoveel geluiden en lopen er zoveel mensen langs. Ik zou dus echt de indeling 
van de ruimte veranderen. 

FH: Nou top, daar kan ik wat mee. Ik denk dat ik uhh dan heel veel weet. Heb je nog toevoegingen? 
MH: Ja, was dat het. Nee eigenlijk niet, heb alles wel gezegd. 
FH: Heel erg bedankt voor je tijd. 
MH: Geen probleem, helemaal top.  
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Interview 6. Vergelijkend onderzoek Digital Society Hub 
Dit interview is afgenomen met Esmee Dekkens, communicatiemedewerker bij de DSH. Het interview is 
afgenomen op woensdag 23-04-2019 om 11.30. Het interview had een tijdsduur van 20.02 minuut. 

 
Interview doel 
Het doel van dit interview is om kennis te vergaren over hoe andere netwerkorganisaties faciliteren in  
werkplekken en concentratie.  
 
Hoe zorgen vergelijkbare netwerkorganisaties voor het optimaal faciliteren van de 
concentratiebehoefte van medewerkers?  
 
Interviewschema 
Algemeen 

1. Wat voor netwerkorganisatie is de Digital Society Hub? 
2. Wat voor werkzaamheden doen jullie voor de DSH? 
3. Hoelang werken jullie al voor de DSH? 
4. Hoeveel mensen werken voor de DSH? 
5. Hoeveel mensen zijn er dagelijks aanwezig binnen DSH? (bezetting) 
6. Hebben jullie te maken met een uiteenlopende doelgroep binnen DSH? 

Werkplek 
7. Heeft DSH een fysieke werkomgeving waar alle medewerkers kunnen werken?  
8. In wat voor werkplekken faciliteert DSH?  
9. Zijn er binnen de werkomgeving onderscheid gemaakt in ruimtes qua functies?  
10. Wat vinden jullie van de werkruimtes die DSH aanbiedt en in faciliteert?  

Concentratie 
11. In hoeverre vinden jullie concentratie belangrijk binnen jullie werkzaamheden? 
12. Op wat voor momenten kunt u zich het beste concentreren? 
13. Hoe faciliteren jullie binnen de DSH in concentratiemogelijkheden voor medewerkers? 
14. Hoe ervaren jullie de concentratie binnen DSH? 
15. Wat zijn voor jullie positieve factoren die helpen bij de concentratie, die binnen DSH goed 

geregeld zijn?  
16. Wat zijn voor jullie negatieve factoren die niet helpen bij de concentratie, die binnen DSH 

minder goed geregeld zijn?  
17. Wat zijn voor jullie belangrijke randvoorwaarden binnen een werkomgeving die aanwezig 

moeten zijn om geconcentreerd te kunnen werken?  
18. Wat is voor jullie de ideale werksituatie binnen deze omgeving?  

 
Transcript 
FH: Ik loop sinds februari dit jaar mijn afstudeerstage bij Kenniscentrum NoorderRuimte, zij zijn 

 een netwerkorganisatie uhh innovatiewerkplaats. Zij hebben binnen het kenniscentrum een 
probleem op het gebied van concentratie, medewerkers blijven weg of zijn er niet alle dagen 
met als reden de concentratie. Ik ga nu voor het Kenniscentrum een onderzoek, vanuit het 
facilitaire oogpunt, naar hoe het kenniscentrum beter kan gaan faciliteren in concentratie. Nu 
ben ik vooral nieuwsgierig hoe dit gaat bij andere netwerkorganisaties uhh 
innovatiewerkplaatsen en hij deze organisaties faciliteren in concentratie en in werkplekken 
en of er ook regels zijn omtrent aanwezigheid. Dat was het eigenlijk kort gezegd.  

ED: Oké 
FH: Is dit een beetje duidelijk? 
ED: Ja, ik heb geen vragen. 
FH: Fijn. Dan was uhh mijn eerste vraag een algemene vraag, uhh wat voor netwerkorganisatie is 

de Digital Society Hub? 
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ED: De DSH, zo noem ik het altijd, is een innovatiewerkplaats van de Hanzehogeschool en uhm ik 
weet niet wat je weet wat een innovatiewerkplaats is? 

FH: Ja dat weet ik.. 
ED: nou ja.. onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven komen daar samen en uhm ja.  
FH: En hebben jullie speciale richtingen binnen de DSH? 
ED: Ja, echt digitalisering richten wij ons op, ja zeker. Dan heb je het over uhh VR, 5G en smart 

living al dat soort aspecten.. 
FH: Oké, en welke opleidingen zitten aan de DSH vanuit de Hanze verbonden?  
ED: Ja wij vallen onder het centrum van ondernemerschap, wij zijn innovatiewerkplaats dus van 

het centrum van ondernemerschap, maar wij zijn verbonden aan het instituut voor 
Communicatie, Media en IT. Dus dat zijn ook de opleidingen die bij ons verbonden zijn.    

FH: Oké, duidelijk. Uhh en wat voor werkzaamheden doet u voor het DSH? 
ED: Ik ben een beetje een programma ondersteuner en beetje communicatiemedewerker. Noem 

mij maar communicatiemedewerker met een aantal administratieve taken.  
FH: Ah oké precies. Hoelang werkt u al voor de DSH? 
ED: November 2017, dus ander half jaar nu.  
FH: Aha en hoeveel mensen zijn er werkzaam of uhh betrokken binnen de DSH? 
ED: Uhm je hebt het programmateam, dat is de programmadirecteur, de projectleider en ik als 

communicatiemedewerker. Uhh dan heb je de bruggenhoofden, dat zijn drie docenten vanuit 
verschillende opleidingen. Dus vanuit het instituut heb je drie opleidingen en van elk van deze 
drie opleidingen heb je een soort van bruggenhoofd en die zorgt dat er een verbinding tussen 
de opleiding en de innovatiewerkplaats wordt gemaakt en dat er opdrachten komen. Dan heb 
je drie en dan zit je al op zes, sorry vier dan zit je al op zeven. Dan heb je nog de lectoren van 
het instituut, dat zijn er… vier. Dan zitten wij dus al op elf en… ik denk dat dat wel de kern is.. 
ja 

FH: Oké en hebben jullie daarnaast dan elk half jaar studenten, die net als het kenniscentrum, 
afstuderen of stagelopen? 

ED: Zeker ja, zeker… dit zijn dus net echt de mensen die bij de innovatiewerkplaats werken en dan 
hebben wij inderdaad nog elk semester studenten in de vorm van een minor. Er zijn drie 
minoren aangesloten bij de DSH, dus ze kunnen in de vorm van een minor bij ons zijn of in de 
vorm van een stage bij een van onze partners of bij ons… of een afstudeeropdracht bij een van 
onze partners of ons. Dan heb je dus… bij de lectoren.. bij een van onze lectoraten kunnen zij 
een opdracht doen, dan zitten ze dus ook bij de DSH. Uhh dan heb ik de minoren gehad.. dan 
heb je afstuderen en stage gehad. Ik denk dat je er dan wel een beetje zit. En dan hebben wij 
het wel over echt een groot aantal studenten per semester.  

FH: Oké en in hoeverre begeleiden jullie uhh vanuit DSH de studenten? 
ED: Uhh nee wij begeleiden niet echt, wij faciliteren. Dus je kunt ons zien als een soort van 

paraplu. Wij vallen zeg maar over de lectoraten en opleidingen heen en dingen die dan 
gebeuren die gebeuren onder de vlag uhh onder de paraplu van de DSH. Uhh maar de 
studenten worden inhoudelijk begeleid door de docentonderzoekers of een lector of uhh ja 
wij faciliteren in de ruimte en dat soort dingen. Sommige faciliteren of sommige begeleiden 
wij wel hoor, alleen die doen het dan echt intern bij de DSH en zijn wij echt de opdrachtgever. 
Veel andere hebben namelijk nog een externe opdrachtgever en die begeleiden wij dus niet. 

FH: Ja nee duidelijk. En hebben jullie voor alle medewerkers een fysieke werkomgeving? 
ED: Ja sinds september 2018 hebben wij Zernikepark 10.. dat is uhh ons gebouw. Dus dat is van 

het instituut, maar het is wel van de Digital Society Hub. 
FH: Kunt u mij een korte omschrijving geven over deze fysieke werkomgeving? 
ED: Zeker, het is het oude NHL gebouw en het bevat een aantal vergaderruimtes, een VR-ruimte 

en een 3D- maker space. Dat houdt in dat daar wordt geëxperimenteerd met 3D printer uhh 
3D scanner. Daarnaast hebben wij een aantal lokalen op de tweede verdieping en twee open 
leergemeenschappen. Hier kan gewerkt worden door studenten of medewerkers. 

FH: En weet u toevallig ook de bezetting van deze werkomgeving? 
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ED: Dat is lastig te zeggen, want het is dat we er sinds september pas zitten. Aan het begin was het 
rustig, maar het wordt steeds drukker. En er wordt ook onderwijs gegeven, dus los van de 
lessen van de minoren, wordt er ook gewoon les gegeven. Omdat het natuurlijk wel vanuit het 
instituut de innovatiewerplaats is en wij natuurlijk hier ook niet de ruimte over hebben. Dus 
het wordt steeds drukker. Qua reserveringen zitten eigenlijk alle lokalen steeds vol en uhh de 
open leergemeenschap.. een aantal partners hebben daar een vaste plek. Dus ja we zitten wel 
steeds voller. 

FH: Dat is mooi, dat is een goed teken. 
ED: Ja.. 
FH: En uhh u had het net al kort toegelicht maar is er in de open werkruimte ook onderscheid in 

ruimte qua functies? 
ED: In principe was dat eerst niet de bedoeling, alleen we merkte toch dat partners wel behoefte 

hadden aan een plek om vast te werken. Dus ja we hebben de open leergemeenschap, het is 
open, maar een aantal partners hebben wel een vaste plek met hun studenten. Oftewel een 
aparte tafel, waar de die studenten dan aan kunnen werken. Ze hebben daar dan ook een 
banner staan en dat is dan gewoon hun plek. 

FH: Merkt u ook dat dat echt werkt? 
ED: Ja zeker. Er is nog genoeg ruimte over voor andere studenten om te werken of medewerkers, 

maar die plekken zijn wel echt gereserveerd. 
FH: Oké, en wat vindt u van de werkruimte die DSH aanbiedt? 
ED: Uhm ik vind het eigenlijk wel super, sowieso dat je die open leergemeenschap hebt, want dan 

kunnen bedrijven elkaar makkelijk vinden, studenten kunnen elkaar makkelijk vinden, 
iedereen kan elkaar makkelijk vinden. Dan heb je ook gelijk die verbinding, dan wanneer 
iedereen apart in een kantoor zit. Dus dat vind ik super. Het enige wat ik mis is een aparte 
ruimte die je af kan sluiten, die groot genoeg is voor grote groepen mensen voor het 
organiseren van evenementen bijvoorbeeld. Kijk als je nu een evenement wil organiseren dan 
betekend dat dat de mensen die in de open leergemeenschap werken weg moeten. Dat werkt 
niet, dus dat is enige wat ik mis. Voor de rest werkt het eigenlijk gewoon heel goed. 

FH: Dat is fijn. 
ED: Ja.. ja.. 
FH: In hoeverre vinden jullie binnen de DSH concentratiefaciliteiten belangrijk voor de 

medewerkers? 
ED: Nou bijvoorbeeld er zit een lectoraat bij ons in de ruimte en die heeft wel echt een eigen 

kantoor, omdat zij veel moeten lezen en schrijven. Zij hebben daar wel expliciet omgevraagd. 
Daarnaast heb je vergaderruimtes, dus als je echt in een groepje wil overleggen en andere niet 
tot last wilt zijn kan je in een vergaderruimte zitten. Dus daar heb je denk ik ook genoeg 
concentratie. Tot nu toe, ik zit zelf ook in een afgesloten kantoor met het programmateam, 
omdat wij veel moeten overleggen. Ik hoor alleen nog niet van de studenten dat ze problemen 
ervaren met de concentratie.  

FH: Dat is mooi. En hebben jullie ook faciliteiten in de openwerkruimte, waardoor iemand zich zou 
kunnen afzonderen? 

ED: Nee hebben wij nu niet. Als wij wel klachten krijgen en mensen spreken hun wensen daar over 
uit, dan willen wij daar zeker over nadenken. We willen altijd in gesprek gaan met iedereen, 
alleen zo lang die wens er niet is, gaan wij dat ook niet doen. Maar we sluiten het zeker niet 
uit, ik bedoel wij moeten altijd kijken naar wat de wens van de medewerkers. 

FH: Wat zijn voor u positieve factoren die helpen bij de concentratie en waarvan u vindt dat de 
DSH dat goed geregeld heeft? 

ED: Nou dat je altijd aparte ruimtes hebt die je kan reserveren als je je even wilt terug trekken met 
je groepje of met een bel afspraak. Los daarvan, ondanks de openleergemeenschap, is het niet 
echt een kantoortuin. Het is daar niet heel gehorig, we hebben daar ook wel veel aangedaan. 
De akoestiek is echt goed en dat zijn wel hele positieve aspecten. 
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FH: Dat is zeker een belangrijk punt. En kunt u ook negatieve factoren noemen als het om 
concentratie gaat, wat beter kan bij DSH? 

ED: Nou wat ik van straks noemde, als er bijeenkomsten zijn hebben wij daar geen afgesloten 
ruimte voor, om die mensen daar heen te verplaatsen. Dus evenementen in aparte ruimtes. 
Nu hebben andere mensen er dus echt last van.  

FH: En wat zijn voor u belangrijke randvoorwaarden die volgens u aanwezig moeten zijn om 
concentratie van medewerkers te stimuleren? 

ED: Goede akoestiek wat ik net noemde, ruimte hebben om je altijd even af te sluiten uhh goede 
temperatuur. Ik weet niet of dat eronder valt, maar ik vind dat wel echt belangrijk. Niet dat je 
naast een draaideur zit en vol op de tocht zit of dat de verwarming niet uit kan. En uhh en 
misschien ook de mogelijkheid om je af te sluiten van anderen, door te faciliteren in 
koptelefoons en dat soort dingen. Want je wilt niet zeker bij een innovatiewerkplaats, is dat je 
allemaal kantoren krijgt en niemand elkaar makkelijk durft op te zoeken. Je wilt juist een grote 
openruimte hebben. Dus dan kan dat een oplossing zijn, je hoort tegenwoordig iedereen over 
noise cancelling headphones. Naja dat zijn wel goede opties.  

FH: Ja zeker handig. En u had het net ook over de temperatuur. Kunnen jullie het binnenmilieu zelf 
bepalen binnen het pand of is dat Hanze breed gefaciliteerd? 

ED: Nee wij kunnen het wel regelen. Dat is was wel expliciet een van onze wensen, we hadden 
natuurlijk te horen gekregen dat wij dat pand kregen en ze vroegen naar onze wensen. Nou 
toen gaven we wel aan tochtdeuren, zodat je niet op de tocht zit en dat we de temperatuur 
regeling zelf konden doen. Ja dat ja.. 

FH: Je ziet het al veel bij innovatiewerkplaatsen en andere kantooromgevingen, het activiteit 
gerelateerd werken. Bent u hier zelf een voorstander van? 

ED: Nou ik ben heel erg voorstander van flexibel werken en dan zo flexibel mogelijk. Iedereen 
heeft tegenwoordig een telefoon en je kan elkaar altijd bereiken. Of je nou in de 
koffiecompany wil werken of bij wadapartje beneden of juist wel in ons gebouw, ga je gang en 
ik denk dat het voor de rest van zelf wel wijst. Iedereen kan dan zijn eigen plekje vinden.  

FH: Hoe vind je dan de weg dat de kennisdeling wel blijft? Samen werken is voor veel mensen nog 
samen zijn. 

ED: Ja zeker, en dat is ook het verschil. Ik werk veel samen, maar ik maak daar altijd afspraken 
daarvoor. Als je in groepjes werkt is het heel fijn om elkaar even op te kunnen zoeken en daar 
vind ik ons gebouw op zernikelaan 10 ideaal voor. Daar zit iedereen, onze partners, bedrijven 
en studenten. Iedereen kan elkaar daar makkelijk opzoeken, zonder dat je een drempel over 
moet.  

FH: Hebben jullie bij de DSH dan ook afspraken over de aanwezigheid met de studenten? 
ED: Uhh nee, want de afstudeerders die in opdracht van DSH iets doen, mogen het ook zelf 

bepalen. Vaak zeggen ze wel dat ze veel in ons pand zullen zitten, omdat ze dan ook makkelijk 
naar ons toe kunnen komen. Uhh hoe dat is met partners hoe zij dat hebben afgesproken 
weet ik niet. Ik zie alleen wel elke dag dezelfde studenten lopen. Ze zijn er eerder dan ik.  

FH: haha goed gedisciplineerd. 
ED: haha ja. 
FH: Dan had ik voor jou los nog een vraag. Wat is voor jou de ideale werksituatie als alles kon? 
ED: Dat is dat niemand kijkt hoe laat je komt, dat je echt volledig vrij gelaten wordt. Ik weet toch 

wel dat ik er wel ben. Ik denk dat je daardoor ook ziet wie verantwoordelijke werknemers zijn 
en dat je elkaar volledig vrijlaat in waar je werkt hoe laat je werkt. Ik heb een 36 durige 
werkweek. Ik maak die werkweek altijd, maar welk tijdstip ik begin te werken hoeft voor mij 
niet uit te maken. Zolang je maar bereikbaar bent en iedereen je kan bereiken.  

FH: Dus echt helemaal flexibel 
ED: Ja..  
FH: Merk je dan ook dat er generatieverschil tussen zit? 
ED: Ja, dat is niet alleen bij werkgever Hanze hoor. Jonge mensen hebben die flexibiliteit heel erg 

nodig en de oudere generatie heeft dat minder. Die kan dat niet en zit nog in het ritme je 
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begint om 8 en gaat om 5 weg. Die doen dan een computer uit en hebben de mail ook niet op 
de telefoon. Ik heb dat niet. Ik heb heel vaak dat ik om 2 uur zoiets heb ik kan niet meer, dan 
ben ik vroeg begonnen en dan heb ik heel hard gewerkt. Ik heb dan om 2 uur zoiets van ik ga 
en dan heb ik savonds wel weer vaak van ik kan nog wat doen en ben ik zo weer tot 10 uur 
bezig.  

FH: Vind je dan niet dat de prive- werkbalans verstoord raakt? 
ED: Ik snap zeker dat mensen dat vinden, dan zit ik met vrienden en krijg ik opeens een belletje en 

denk ik dat ik er iets mee moet. Maar ik vind ook dat dat eigen verantwoordelijkheid is van de 
mens. Als je weet van jezelf dat je je uren al hebt gemaakt, dan reageer je morgen gewoon 
weer. Je bent er zelf heel erg bij, maar ik snap zeker dat mensen dat vinden.  

FH: Hebben jullie onderling tussen de vaste medewerkers er afspraken over, over de 
bereikbaarheid? 

ED: Wij zijn wel redelijk vrij bij de DSH, maar over het algemeen werken we wel van 9 tot 5. Al zijn 
we wel flexibel als er thuis een keer iets is en je daardoor later komt. Zolang iedereen dat dan 
maar weet.  

FH: Nou oké duidelijk. Ik denk dat ik alles wel heb. 
ED: Gelukkig super. 
FH: Heel erg bedankt voor alle informatie 
ED: Geen probleem, jij heel veel succes.  

 

 

Interview 7. Vergelijkend onderzoek IWP Energy Transition 
Dit interview is afgenomen met Jacqueline Joosse, medewerker bij de IWP Energy Transition. Het 
interview is afgenomen op woensdag 06-05-2019 om 10.30. Het interview had een tijdsduur van 25.21 
minuut. 

 
Interview doel 
Het doel van dit interview is om kennis te vergaren over hoe andere netwerkorganisaties faciliteren in  
werkplekken en concentratie.  
 
Hoe zorgen vergelijkbare netwerkorganisaties voor het optimaal faciliteren van de 
concentratiebehoefte van medewerkers?  
 
Interviewschema 
Algemeen 

1. Wat voor netwerkorganisatie is de IWP? 
2. Wat voor werkzaamheden doet u voor de IWP? 
3. Hoelang werkt u al voor de IWP? 
4. Hoeveel mensen werken voor de IWP? 
5. Hoeveel mensen zijn er dagelijks aanwezig binnen de IWP? (bezetting) 
6. Hebben jullie te maken met een uiteenlopende doelgroep binnen de IWP? 

Werkplek 
7. Heeft DSH een fysieke werkomgeving waar alle medewerkers kunnen werken?  
8. In wat voor werkplekken faciliteert de IWP?  
9. Zijn er binnen de werkomgeving onderscheid gemaakt in ruimtes qua functies?  
10. Wat vinden jullie van de werkruimtes die de IWP aanbiedt en in faciliteert?  

Concentratie 
11. In hoeverre vinden jullie concentratie belangrijk binnen jullie werkzaamheden? 
12. Op wat voor momenten kunt u zich het beste concentreren? 
13. Hoe faciliteren jullie binnen de IWP in concentratiemogelijkheden voor medewerkers? 
14. Hoe ervaart u de concentratie binnen de IWP? 
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15. Wat zijn voor u positieve factoren die helpen bij de concentratie, die binnen de IWP goed 
geregeld zijn?  

16. Wat zijn voor u negatieve factoren die niet helpen bij de concentratie, die binnen de IWP 
minder goed geregeld zijn?  

17. Wat zijn voor u belangrijke randvoorwaarden binnen een werkomgeving die aanwezig moeten 
zijn om geconcentreerd te kunnen werken?  

18. Wat is voor u de ideale werksituatie binnen deze omgeving?  
 
Het transcript 
FH: Wat voor netwerkorganisatie is de Energy Transition? 
JJ: Wij hebben allemaal opdrachten met een energie relatie, met een maatschappelijke ja dat we 
 met zijn allen die energy transitie gaan doen. Dus de studenten doen opdrachten in de energy 
 wij hebben daar een aantal thema’s in. We hebben het thema sustainabel ability, het thema r
 regionale energy transition, de governance and sustainabel building. 
FH: Oké, en in die vier thema’s doen studenten onderzoek? 
JJ: Ja.. 
FH: Hoe ziet jullie team eruit binnen de Energy transition, uhh verschil in medewerkers? 
JJ: Ja studenten, maar ook lectoren. Zeker lectoren, meerdere lectoren die hier aan verbonden 
 en een vast team.  
FH: Oké, hoeveel mensen werken er dan ongeveer binnen de IWP Energy Transition? 
JJ: Wij hebben vier thema coördinatoren, een programmamedewerker en ik. Dus dat is niet heel 

groot groepje.  
FH: En het aantal studenten die elk semester mee lopen? 
JJ: Uhm verschilt, maar gemiddeld denk ik zo’n 70. Waarvan 42 afstudeerders hebben, maar wij 

hebben ook mensen uit het tweede jaar van de buitenwerkplaats en mensen van het 
vastgoedlab en SMART energy is ook verbonden aan ons.  

FH: Mooie groep, leuk. En faciliteren jullie in een fysieke werkomgeving voor de studenten? 
JJ: Ja.. ja.. wij hebben hier een grote ruimte, dat is zeg maar de werkplek voor de studenten hier. 

En wij hadden een dag in de week de ruimte hier achter, lokaal hierachter. Dat hadden wij 
voor vijf dagen in de week, tot nu. Sinds een maand of twee hebben wij dat gedeelte lijk terug 
gegeven aan het FB, omdat er te weinig studenten kwamen. Dus het is een erkend probleem.  

FH: Hebben jullie wel als IWP het streven dat studenten en medewerkers gewoon hier hun 
werkzaamheden doen? 

JJ: Nou het valt me op dat dit semester ik echt denk waar zitten ze. Daarvoor was het meestal wel 
gevuld, wellis waar was het wel eens minder, maar meestal was het wel redelijk gevuld. Zeker 
toen dat ene lokaal er nog was, want die andere ruimte is wel eens wat een rumoerig lokaal, 
zeker omdat groepjes wel eens daar met elkaar gaan overleggen ofzo. Maar dit semester viel 
me voor het eerst op dat ik echt dacht van he uhh er zijn dagen dat er echt niemand zit. Uhh 
maar goed we hebben best wel de kampen met ruimte gebrek, dus dan is het logisch dat je 
zegt toe maar wij leveren die ruimte wel deels in. Maar als je kijkt naar het aantal studenten 
dan zal je zeggen wij hebben die ruimtes beide wel hard nodig. Studenten kiezen. Ik weet niet 
of het een trend is, misschien moeten wij dan meerdere semesters er onderzoek naar doen. Ja 
is het nou uhh volgens semester weer zo en waarom gaan ze niet hier zitten. 

FH: En u weet niet de reden van waarom ze niet hier komen? 
JJ: Nee, echt nee. Paar studenten hebben aangegeven dat ze zich niet kunnen concentreren, wat 

jij ook aangeeft in je onderzoek. En hebben ook zoiets van ik ga niet. Het is ook wel persoonlijk 
van aard heb ik het idee. Ik vind het lastig te bedenken of dit volgens semester weer zo is, ik 
ben heel benieuwd naar volgend semester. 

FH: Ja, precies. 
JJ: Ja, omdat wij wel graag willen dat iedereen bij elkaar zit. 
FH: Hoe ervaart u zelf de werkomgeving hier? 
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JJ: Prima, ik zit in een kantoor hiernaast met mijn collega’s. Ik heb dus ook niet direct studenten 
om mij heen zitten.  

FH: Zit u wel eens in de algemene ruimte? 
JJ: Nee, ik zit nooit daar. Dat is bij ons echt gescheiden. 
FH: Hoe faciliteren jullie als IWP in concentratiemogelijkheden? 
JJ: Nou wij hadden dus tot voorkort twee lokalen. Het ene lokaal was echt een stiltewerkplek en 

het andere lokaal mag best gepraat worden. Maar recentelijk hebben wij dat dus afgeschaft, 
door ruimtegebrek hier op de campus. We hebben studenten wel gezegd stel dat je wel met 
studenten gaat overleggen, dan kan je ook bij mij komen en kan ik een ruimte voor je 
reserveren. Je kunt ook hier zitten, maar je kan ook in de kantine zitten. Dus er zijn plekken 
zat. 

FH: Dus het was altijd de stilte ruimte en de grote algemene ruimte? 
JJ: Ja die twee lokalen en die stilte ruimte hebben wij dus nu nog maar voor een dag. Op de 

woensdag kunnen de studenten daar nog wel zitten, dat is ook de studenten hier sowieso 
standaard wel zijn. In de middag zijn er dan altijd thema bijeenkomsten. Dan zit iedereen met 
zo’n thema coördinator. Wij hebben ook een MEET-up programma, dus vaak hebben wij dan 
workshops of lezingen en dat vind vaak ook op de woensdag plaats. Dan is iedereen er wel.  

FH: Oké, dus eigenlijk door een koppeling van een verplichting. 
JJ: Ja.. ja.. 
FH: Oké, hebben jullie van tevoren ook met studenten afgesproken dat ze zoveel uur per week 

aanwezig moeten zijn?  
JJ: Ja.. ja.. Dat is wel gezegd, maar het wordt niet gedaan. Wij zijn geen politieagent, ik bedoel ik 

ga niet elke dag met een klok zitten kijken van ben je er al. Ik denk zoiets van als je afstudeert 
heb je je eigen verantwoordelijkheid toch. Kijk het kan natuurlijk ook zo zijn dat studenten bij 
opdrachtgevers zitten, sommige doen hier bijvoorbeeld onderzoek op Ameland. Studenten 
kunnen daar ook werken.  

FH: Ja precies. En wat zijn voor u negatieve factoren in dit pand die het hebben van concentratie 
niet stimuleren? 

JJ: Nou überhaupt denk ik, het heeft niet zozeer met concentratie te maken, maar de fysieke 
afstand tot de campus. Dat speelt wel echt een rol. Sommige gebruiken dat ook als een 
argument en vinden het net iets te ver. En ja met een grote groep bij elkaar zit, als er 40 
mensen zitten in dit lokaal en je kunt je slecht concentreren en er praten mensen dan kan je 
daar misschien last van hebben. Alleen is dat heel persoonlijk.  

FH: Ja precies, Vindt u ook dat een werkomgeving moet faciliteren in verschillende werkruimtes? 
JJ: Ik vond het heel fijn en luxe dat wij uhh dat wel konden. Wij konden vier dagen zeggen daar 

kan je ook zitten. Alleen kan het niet zo zijn dat wanneer de rest van de organisatie zoekt naar 
ruimtes, dan kan ik een lokaal niet vasthouden als niemand komt. Ze mailen ook wel en ja dan 
houdt het op. Als studenten niet voorkiezen om hier te gaan zitten dan houdt het op. Ik heb 
het een keer twee weken lang bijgehouden, maar er komen dan gewoon geen studenten. Dan 
staat het lokaal voor drie dagen leeg. Kijk ik wil het wel aanbieden, maar uhh het moet wel 
gevoed worden.  

FH: Ja dat snap ik. En wat zijn denk ik voor u juist de positieve factoren waarvan u denkt dat 
hebben wij hier goed voor elkaar, kijkend naar concentratie? 

JJ: Nou aan zich denk ik, dat de omgeving wel stimulerend is. Er gebeurt hier veel, er zijn hier veel 
evenementen. Het is ook niet zo’n grote club, bepaalde intimiteit heeft deze organisatie wel 
vergeleken met andere IWP’s. Uhh nou ons onderwerp is een hot item. We hebben ook de 
energy barn hier, dus ik denk veel activiteiten en belevingen daar. Dus wel hele inspirerende 
omgeving, het is een andere soort werkomgeving dan de Health Hub of de DSH. Daarnaast 
hebben wij veel natuur om ons heen, althans uitzicht.  

FH: Uhh even kijken. Wat zijn voor u belangrijke randvoorwaarden die u als IWP wil aanbieden aan 
studenten qua werkomgeving? 
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JJ: Kijk studenten die hier komen, komen hier niet altijd voor hun afstudeerprogramma. Soms 
hebben wij ook meetingen, sprekers of workshops over het algemene thema. Wij hebben wel 
een heel programma om het afstuderen heen en begeleiding.  

FH: Oké, beetje hetzelfde idee als Kenniscentrum NoorderRuimte. En bij de werving van studenten 
wordt er dan ook gekeken naar bepaalde disciplines, cijfers etc? 

JJ: Ja.. ja.. Wij hebben wel een soort lijstje van welke vaardigheden studenten moeten hebben en 
welke disciplines. Er worden wel goede sollicitatiegesprekken gevoerd. Wij nemen mensen 
niet klakkeloos aan.  

FH: Merkt u generatie verschil in de manier van werken, tussen studenten en medewerkers? 
JJ: Nou de manier van werken, wat mij soms opvalt is de manier van communiceren. Ik vind het 

soms wel lastig hoe ik studenten uhh goed kan bereiken. Niet iedereen reageert adequaat. 
Voor de rest vind ik studenten wel heel enthousiast en vind dat wel uhh mooi om te zien.   

FH: Dat is mooi. En als studenten hier werken, merkt u dan ook dat ze zich zelf bijvoorbeeld 
afsluiten door het gebruik van bepaalde tools? 

JJ: Ja, dat doen ze wel. Het wordt niet door ons gefaciliteerd, maar ze nemen het zelf wel mee. 
Dat zijn dan bijvoorbeeld oordopjes. Studenten werken of achter een eigen laptop of wij 
faciliteren in acht werkplekken met uhh vaste computer. 

FH: Oké. Is er iets waarvan u denkt dat deze IWP onderscheidt van andere IWP’s als 
werkomgeving?  

JJ: Nou het is een ander onderwerp en andere doelgroep. Ik moet zeggen binnen de Hanze zijn er 
heel veel IWP’s. Ik heb het idee dat ze bijna allemaal wel anders werken en dan denk ik wel 
eens nou dat lijkt me wel lastig voor studenten of niet? 

FH: Ja he. Ja, ik heb zelf destijds ook stage gelopen bij een IWP van de Hanzehogeschool, die 
werkte inderdaad weer heel anders dan Kenniscentrum NoorderRuimte. Dus als meer 
studenten wisselen tussen IWP’s. 

JJ: Ja toch. Er wordt snel een label op iets geplakt van ja dit is een IWP, maar ja soms denk ik wel 
we zitten allemaal het wiel beetje uit te vinden en vanuit de Hanze wordt er wel steeds meer 
structuur aangeboden van ja met checklist hier moet een IWP aan voldoen. Ik vind alleen wel 
dat er heel veel IWP’s zijn. Als er van studenten verwacht wordt om binnen een of twee jaar 
ervaring op te doen bij een IWP, nou succes keuze zat. Heb je keuze uit 89 IWP’s en hoe vind 
je daar je weg in. Ik denk iedere keer van ja we moeten ook geen concurrenten van elkaar 
worden.  

FH: Merkt u dat al? 
JJ: Nou nee nu nog niet echt. Maar iedereen wil wel studenten hebben die hun opdrachten 

kunnen doen, dus dat neemt dan denk ik alleen maar toe. Al zijn de onderwerpen natuurlijk 
heel divers, dat maakt het wel weer leuk.  

FH: Als u kijkt naar de huidige situatie van nu binnen deze IWP, wat zou u dan als alles zou mogen 
willen veranderen tot een gewenste situatie? 

JJ: Nou uhh dat is beetje kip en het ei. Het liefst zou ik alle dagen een concentratieruimte willen 
hebben, zodat studenten alle dagen zich kunnen afzonderen. Wij zijn hard aan het nadenken 
van hoe kunnen we dat verbeteren. Het kan zijn dat we van te voren studenten nog harder 
moeten benaderen van kijk dit wordt je werkplek en als je hier komt wordt je geacht om hier 
te zijn. Maar misschien kunnen we ook meerdere dingen verzinnen, als je bijvoorbeeld hier zit 
is er ook niet zoveel. Kijk wij hebben bijvoorbeeld geen catering in het gebouw, dat is echt een 
nadeel. Misschien moeten we ook wel een panelbusje regelen tussen de campus en ons 
gebouw, nu is het misschien nog een achteraf gevoel. En ja misschien zoals ik net zei moeten 
we ook wel meer vastleggen, ik heb nu niet echt sancties. Als studenten thuis zitten vier 
dagen, ja dan is dat zo. Maar misschien moeten we nu gewoon afspraken maken van ja als je 
hier afstudeert ben je er ook een aantal dagen, want anders heb je je opdracht niet goed 
verricht. Maar dat zou allemaal kunnen, daar moeten we dan naar kijken.  

FH: Ja precies, ik denk dat IWP’s ook nog heel nieuw zijn en allemaal nog wel een beetje aan het 
zoeken zijn? 
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JJ: Ja dat klopt zeker en dat merk je ook. Het is net een andere manier van werken. 
FH: Ik denk dat ik alles heb. Heel erg bedankt. 
JJ: Geen probleem. Ik denk dat het wel leuk is dat jij je bevinden kunt delen met meerdere IWP’s, 

want op zich is het heel relevant.  
FH: Ja, zou ik doen.  

 

 
  

BIJLAGE 18. DE ENQUETE RESULTATEN  

 

  

Figuur 6.. Functies 

Figuur 7. Functie open antwoorden 

Figuur 8. Leeftijdscategorie 
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Figuur 9. Aanwezige uren 

Figuur 10. Aanwezige dagen 

Figuur 11. Type werkzaamheden 

Figuur 12. Type werkzaamheden openvragen 
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Figuur 13.. Mate van concentratie 

Figuur 14. Ruimtegebruik 

Figuur 15. Vertrouwen in ruimtes 
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Figuur 16. Concentratieboog 

Figuur 17. Ervaring concentratie 

Figuur 18. Reden van slechte concentratie 
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Figuur 19. Reden slechte concentratie open antwoorden 

Figuur 20. Locaties werk 

Figuur 21.  Locaties werk open antwoorden 
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Figuur 22. Reden van andere werklocatie 

 

Figuur 23. KCNR als prettige werkomgeving 
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Figuur 24. Openvraag ervaringen 
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Figuur 25. Stelling concentratiemogelijkheden 

Figuur 26. Tevredenheid uitgedrukt in cijfer 

Figuur 27. Stelling rumoer in de concentratieruimtes 
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Figuur 28. Stelling gedragsregels 

Figuur 29. Stelling gedragsregels 2.0 

Figuur 30. Factoren met negatieve mate van invloed 
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  Figuur 31. Factoren met een positieve mate van invloed 

Figuur 32. Stelling auditieve en visuele privacy 

Figuur 33. Stelling ervaring  privacy 
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Figuur 34. Stelling productiviteit 

Figuur 35. Stelling gebruik eigen faciliteiten 
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Figuur 36. Gebruik eigen faciliteiten open antwoorden 
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Figuur 37.. Eigen wensen en behoeften KCNR 
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Figuur 38.  Op- of aanmerkingen 
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BIJLAGE 19. DE FOCUSGROEP 
Tijdens het onderzoek is er ook gebruik gemaakt van een focusgroep. De groep bestond uit negen 
personen, met als tiende persoon de voorzitter. De focusgroep is gehouden op donderdag 16-05-2019 
om 14.30-15.30. Het doel van de focusgroep was om tot nieuwe inzichten te komen en om het begrip 
concentratie te bediscussiëren.  
 
Voorzitter focusgroep 

• Fenna Hoeksma- Afstudeer stagiair Facility management 
 

Deelnemers focusgroep 

• Jan Gerard Hoendervanger – Promotieonderzoeker, opdrachtgever vanuit HWP en docent.  

• Gea Posthumus – Coach BNR, docent en opdrachtgever vanuit HWP 

• Justin Timmer – Opdrachtgever vanuit HWP 

• Dorette van Dijken – Afstudeer stagiair Facility Management 

• Veroline Brouwer – Afstudeer stagiair International Facility Management 

• Bob Geenen – Afstudeer stagiair vanuit Measurement Amsterdam  

• Bas Wingens – Afstudeer stagiair vanuit Planon Nijmegen 

• Junaida Kock – afstudeer stagiair Toegepaste Psychologie 

• Laureen Westerbrink – Stagiair HWP  
 
Verloop focusgroep 
In het eerste kwartier is het begrip concentratie bediscussieerd. De deelnemers kregen de opdracht om 
de drie belangrijkste punten op te schrijven die helpt bij hun eigen concentratie en om drie negatieve 
punten op te schrijven die niet helpen bij hun eigen concentratie. Vervolgens zijn deze punten door 
iedereen in de groep gegooid. Iedereen mocht hierop reageren en mocht toevoegingen plaatsen. De 
discussie zorgde ervoor dat iedereen een eenduidig beeld kreeg van wat de persoon bedoelde met zijn 
of haar punt. Deze punten worden straks genoemd. Na deze discussie kreeg iedereen een plattegrond 
van het Kenniscentrum H0.50 met als opdracht om hem in te vullen naar eigen realistische wens. Echter 
wel met als doel om concentratie mee te nemen in de plattegrond. De deelnemers zijn rond gaan lopen 
op locatie en kregen vervolgens een kwartier te tijd om een schets te maken. Na dit kwartier heeft 
iedereen een korte pitch gegeven of zijn of haar schets en ook is deze gezamenlijk bediscussieerd.  
 
Tabel 8. De positieve aspecten 

Basis geroezemoes | 

Weinig visuele afleiding | 

Prettig binnenklimaat | | 

Afgezonderde ruimtes / rustige stille omgeving | | | | 

Ontspanning ruimtes | 

Een werkende omgeving om je heen,  ‘norm’  | | | | 

Intrinsieke motivatie, doelstellingen | 

Stabiliteit / eigen werkplek / controle  | | | 

Comfort | 

Muziek |  

Nette omgeving | 

Natuur elementen | 

 
De punten hierboven zijn opgeschreven door de deelnemers. Uit de discussie kwam naar voren dat een 
afgezonderde stille ruimte en een stimulerende werkende omgeving de twee belangrijkste punten zijn 
voor concentratie. Ook werd binnenklimaat genoemd, en dan ging het voornamelijk om frisse lucht en 
akoestiek. Muziek was een discussiepunt, sommige hadden dit opgeschreven bij de lijst van negatieve 
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punten. Uit de discussie kwam naar voren dat muziek stimulerend werkt als de werkzaamheden geen 
hele hoge concentratie vergen. Ook moet de muziek een ritme hebben, anders wordt dit ook door de 
deelnemers ervaren als hinderlijk. Eigen controle wordt na de hand ook nog genoemd door twee 
deelnemers, waar iedereen unaniem over eens is. De deelnemers geven aan te willen kunnen wisselen 
van werkplekken.  
 
Tabel 9. Negatieve aspecten 

Gepraat en gelach van mede collega’s | | | | | 

Slecht binnenklimaat | | 

Veel visuele afleidingen | | 

Muziek |  

Omgevingsruis/ omgevingsgeluiden | | | | |  

Teveel mensen in een ruimte | 

Geen afzonderlijke ruimtes |  

Interrupties van mail en smartphone | 

Geen goed meubilair / comfort | | 

Rommelige omgeving | 

 
Bij de negatieve aspecten kwam naar voren dat omgevingsgeluiden en gepraat en gelach van mede 
collega’s het meest hinderlijk is. Dit komt mede door de onvoorspelbaarheid gaf een deelnemer aan. Je 
weet niet wanneer het geluid over gaat of wanneer het weer begint. Bij het slechte binnenklimaat kwam 
voornamelijk naar voren dat de temperatuur en daglicht hier een belangrijke rol speelt. Een te hoge of 
te lage temperatuur en een te donkere omgeving heeft negatieve gevolgen voor de concentratie 
volgens de deelnemers. Ook werd de interruptie van smartphones genoemd, dit is volgens de 
deelnemers een grote verleiding en afleiding tijdens de werkzaamheden.  
 
De invulling van Kenniscentrum NoorderRuimte 
 

Afbeelding 10. Schets deelnemer 1. 
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Afbeelding 11.. Schets deelnemer 2. 

Afbeelding 12. Schets deelnemer 3. 
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Afbeelding 13. Schets deelnemer 4. 

Afbeelding 14. Schets deelnemer 5. 
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Afbeelding 15. Schets deelnemer 6. 



 140 

 

 
Afbeelding 16. Schets deelnemer 7. 
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Afbeelding 17. Schets deelnemer 8. 

 
Bij alle schetsen is te zien dat de huidige ruimtes van Kenniscentrum NoorderRuimte anders worden 
ingedeeld. De receptie wordt wel bijna door iedereen op dezelfde plek gehouden, vanwege de 
hoofdingang daar. Kenmerkend is dat iedereen meerdere afgezonderde ruimtes hebben geschetst, die 
afgesloten worden door deuren, glazenwanden, muren of groene wanden. Uit de pitches kwam naar 
voren dat afgezonderde ruimtes toch meer stimuleren om geconcentreerd te werken. Ook zijn er 
speciale overlegruimtes gecreëerd, om grotere groepen de ruimte te geven om te overleggen zonder 
andere tot last te zijn. Hierdoor wordt er volgens de deelnemers een betere balans gecreëerd tussen de 
stillere en meer rumoerige werkzaamheden. Als toevoeging aan de huidige situatie zijn er nog 
belcabines geschetst, EGG Seats en samenwerkcabines. Ook worden bijna bij alle schetsen planten 
genoemd.  
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BIJLAGE 20. REFLECTIEMODEL 
 
Het reflectiemodel van Gibbs, die gehanteerd is bij hoofdstuk 7, bestaat uit zes punten. Met deze 
punten wordt er gereflecteerd op een situatie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

De zes punten zijn (Reflectiesite.nl, n.d.):  
• Beschrijving; wat is er feitelijk gebeurd?  

• Gevoelens; hoe voelde ik mij in deze situatie? 

• Evaluatie; wat ging er goed en wat ging er verkeerd? 

• Analyse; wat kan ik hiervan leren? 

• Conclusie; wat had ik anders kunnen doen? 

• Actieplan; wat neem ik mij voor om de volgende keer het anders te doen? 

  

Figuur 39. GIBBS-model. (n.d.). Geraadpleegd op 29 mei 2019. 

https://reflectiesite.nl/model-gibbs/ 
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BIJLAGE 21. EINDPRESENTATIE 
 

Beoordelingsformulier presentatie Adviesrapport aan opdrachtgever  
Aanwezigen: Bij de presentatie is in elk geval de bedrijfsbegeleider 

aanwezig en zo mogelijk andere betrokkenen binnen de 
organisatie van de opdrachtgever. 

Duur van de presentatie: 30 minuten 

Opzet van de presentatie: De student bespreekt met zijn bedrijfsbegeleider een 
geschikte vorm voor de presentatie. De meest traditionele 
vorm betreft een presentatie van circa 20 minuten, waarna 
een uitwisseling van gedachten plaatsvindt en vragen en 
opmerkingen besproken worden. 

Beoordeling: De bedrijfsbegeleider beschrijft zijn observaties en 
bevindingen.  

Bijlage adviesrapport: De student voegt de beoordeling als bijlage aan het 
adviesrapport toe. 

 

Standaard 8

 

Het Afstuderen - presentatie adviesrapport 

opdrachtgever 

Naam student:  

Datum: 28 mei 2019 

Bedrijfsbegeleider: Gea Posthumus 

Titel adviesrapport: SHHH I’m  working (werktitel) 

Datum prestentatie: 28 mei 2019 

Inhoud van het onderzoek Toelichting observaties en bevindingen 

De student geeft informatie over de 
doelstelling en vraagstelling. 

Ja, nog wel vanuit wat teveel tekst op de sheets, maar weet goed 

waar ze het over heeft. 

 

De student geeft informatie over 
aanpak van het onderzoek. 
 

Helder overzicht, veel onderdelen en in een mooi overzicht 

weergegeven.  

De student geeft een samenvatting 
van de belangrijkste onderzoeksdata. 
 
 

Ja, prima 

De student geeft een samenvatting 
van de belangrijkste conclusies en 
aanbevelingen. 
 

Ja, en geeft daarbij ook welke onderdelen meegenomen zijn in de 

discussie 

Gedrag en handelen Toelichting observaties en bevindingen 

De student geeft de presentatie 
interactief een interactief karakter, 
geeft gelegenheid tot vragen stellen 
en kan op niveau van een beginnend 
beroepsbeoefenaar deelnemen aan 
de gedachtenwisseling. 

Fenna komt professioneel over. De ruimte had helaas geen 

mogelijkheid voor een grote presentatie, maar ging prima met 

behulp van een laptop. Heeft op vragen een helder onderbouwd 

antwoord. Weet duidelijk veel van het onderwerp en heeft het 

vanuit veel invalshoeken benaderd 

De student houdt de regie over de 
bijeenkomst.  

Ja 
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Handtekening student:  

 

 

Handtekening bedrijfsbegeleider:  
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BIJLAGE 22. SAFE ASSIGN 
Hieronder is het percentage aan plagiaat weergeven. De 16% komt door andere onderzoeken van 
studenten.  

 

 


