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1. Wie is Leesman?

2. Open kantoren

3. Welke factoren bepalen de werkplek ervaring? 

Inhoud



2009 Waarom is er geen standaard voor het 
meten van de effectiviteit van 
werkomgevingen?

Wie



Annie Leeson en Tim Oldman starten
Leesman

2010

Wie



Wij doen slechts één ding op 
één manier:

Wij meten hoe goed de 
werkomgeving de gebruiker
ondersteunt

Wie



“Design is a funny word. 
Some people think design 
means how it looks. But of 
course, if you dig deeper,      
it is really how it works.”

Steve Jobs

Wie
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methodiek

Pre/post 

Periodiek



Hoe

De dingen die 
werknemers doen
in hun rol

A
ct

iv
it

e
it

en
x 

2
1

De fysieke
omgeving die deze
activiteiten
ondersteunen

Fy
si

e
k

x 
2

5

De services die 
deze activiteiten
ondersteunen

Se
rv

ic
e

s 
x 

2
5

De impact van 
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Score van de 
“Workplace 
Experience”

Standaard filters:
- Leeftijd
- In dienst sinds
- Geslacht
- Niveau
- Mobiliteit
- Land
- Gebouw
- Afdeling

Slecht ondersteund Goed ondersteund

Lmi 0 Lmi 100Lmi 70
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Toiletten



540,924
3,823
92

respondenten

gebouwen

landen



Onderzoek



1. Wie is Leesman?

2. Open kantoren

3. Welke factoren bepalen de werkplek ervaring? 

Inhoud



Werken open kantoren?



Werken open kantoren?
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% van werknemers in gesloten of privé kamers

Lmi 70+

Lmi 61.5

9 van 10 hoogst scorende 
werkomgevingen zijn open plan…

10 van de laagst scorende 
werkomgevingen ook!



Werken open kantoren?

1 Privé of gesloten kantoor

2 Afgescheiden werkplek in een open ruimte

vs

3a

3b

Flexibele werkplek
- Ontevreden met “variëteit…” of niet voorzien

Flexibele werkplek
- Tevreden met “variëteit…”

vs

vs



Werken open kantoren?
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Het ontwerp van mijn
werkomgeving is belangrijk

voor me

Deze stelt mij in staat
productief te werken

Deze schept een prettige
omgeving om in te werken

Deze draagt bij aan het
saamhorigheidsgevoel op

het werk

Het is een plek waar ik met
trots bezoekers ontvang

Prive of gedeeld, gesloten kantoor Afgescheiden werkplek in open ruimte ("cubicle") Flexibel met weinig keuze
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37%

53%
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Het ontwerp van mijn
werkomgeving is belangrijk

voor me

Deze stelt mij in staat
productief te werken

Deze schept een prettige
omgeving om in te werken

Deze draagt bij aan het
saamhorigheidsgevoel op

het werk

Het is een plek waar ik met
trots bezoekers ontvang

Prive of gedeeld, gesloten kantoor Afgescheiden werkplek in open ruimte ("cubicle")

Flexibel met weinig keuze Flexibel met veel keuze

In
 o

ve
re

en
st

em
m

in
g

74%

30%

85%

37%



Open kantoren



1. Wie is Leesman?

2. Open kantoren

3. Welke factoren bepalen de werkplek ervaring? 

Inhoud



Workplace Experience

Meest omvangrijke onderzoek 
om te bepalen welke factoren 
de werkplek ervaring het 
sterkst beïnvloeden

Onafhankelijke statisticus met geen belang



Een periode van enorme verandering

Verandering

The 
experience 
economy

Aantrekkelijk
Betrokken
Vanuit de gebruiker



Verwachting

vs.



Verwachting

vs.



Methodiek



image  
block

Methodiek

V1. Volgt de algehele 

ervaring van de 

medewerker een 

bepaald patroon?

V2. Welke activiteiten, 

fysieke elementen 

en faciliteiten 

beïnvloeden deze 

ervaring?
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8. Het is een plek waar ik met trots bezoekers ontvang
9. Positieve impact op de organisatie cultuur

Doing – Workplace supports getting things done

1. Stelt mij in staat productief te werken
2. Stelt ons in staat productief te werken
3. Delen van kennis & ideeën
4. Is een prettige omgeving om in te werken
5. Draagt bij aan het saamhorigheidsgevoel
6. Positieve impact op het imago
7. Positieve impact op duurzaamheid

10. Het ontwerp van mijn werkplek is belangrijk voor mij
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Doen – dingen gedaan krijgen

Zien – imago en duurzaamheid

Voelen – trots en cultuur
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Doen – dingen gedaan krijgen



Audioconferenties

Zakelijk vertrouwlijke gesprekken

Geconcentreerd samenwerken

Creatief samenwerken

Ontvangen van bezoekers of klanten

Ind.  geconcentreerd werken niet aan bureau

Ind. geconcentreerd werken aan bureau

Individuele routine taken

Informele sociale interactie

Informele, ongeplande meetings

Grote groepsbesprekingen of toespraken

Leren van anderen

Geplande vergaderingen

Privé gesprekken

Lezen

Ontspannen / pauzeren

Papier of material uitspreiden

Telefoongesprekken

Denken / creatief denken

Gebruikmaken van techn / specialistische apparaten

Videoconferenties

Activiteiten

Doen – dingen gedaan krijgen

Stelt mij in staat productief te werken
Stelt ons in staat productief te werken

Delen van kennis & ideeën
Is een prettige omgeving om in te werken
Draagt bij aan het saamhorigheidsgevoel
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Stelt mij in staat productief te werken
Stelt ons in staat productief te werken

Delen van kennis & ideeën
Is een prettige omgeving om in te werken
Draagt bij aan het saamhorigheidsgevoel

Geconcentreerd samenwerken

Ind. geconcentreerd werken aan bureau

Informele sociale interactie

Informele, ongeplande vergaderingen

Leren van anderen

Geplande vergaderingen

Ontspannen / pauzeren

Denken / creatief denken

8 sentiment drivers

Activiteiten



Luchtkwaliteit

Archiefopslag

Atriums & gemeenschappelijke ruimten

Kunst & fotografie

Stoel

Bureau

Reserveringssysteem voor kamers / ruimten

Scheiding tussen bureaus / werkplekken

Algemene uitstraling

Informele werkruimten / pauzeruimten

Vergaderruimten (groot)

Vergaderruimten (klein)

Daglicht

Geluidsniveau

Kunstlicht

Collega’s die langs uw werkplek lopen

Persoonlijke opslag

Bloemen en planten

Stilteruimten om alleen of met 2-en te werken

Gedeelde opslag

Ruimte tussen werkplek

Fysieke omgeving Toegankelijkheid van collega’s

Temperatuurregeling

Mogelijkheid mijn werkplek te personaliseren

Variëteit aan verschillende werkruimten

Doen – dingen gedaan krijgen

Stelt mij in staat productief te werken
Stelt ons in staat productief te werken

Delen van kennis & ideeën
Is een prettige omgeving om in te werken
Draagt bij aan het saamhorigheidsgevoel
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Bureau

Algemene uitstraling

Informele werkruimten / pauzeruimten

Vergaderruimten (klein)

Geluidsniveau

Collega’s die langs uw werkplek lopen

Stilteruimten om alleen of met 2-en te werken

Toegankelijkheid van collega’s

Mogelijkheid mijn werkplek te personaliseren

9 sentiment drivers



Vaste computerapparatuur

Mobiele computerapparatuur

Algemene netheid 

Algemene hygiëne / kwaliteit schoonmaak

Netwerktoegang voor gasten/bezoekers

Voorzieningen ihkv veiligheid en gezondheid

Gastvrijheid voorzieningen 

Interne bewegwijzering

IT-helpdesk

Sport -of ontspanningsmogelijkheden

Postkamer

Parkeergelegenheid 

Print-, kopieer- en scanapparatuur 

Receptieruimten 

Toegang tot bestanden buiten kantoorlocatie

Restaurant/kantine

Beveiliging

Kleedkamers / douches 

Thee, koffie en bijbehorende faciliteiten

Telefoonapparatuur 

Toiletten 

Faciliteiten Audiovisuele apparatuur 

Wifi op kantoor

Toegankelijkheid (bijv. liften, trappen, opritten) 

Bekabelde netwerkvoorzieningen

Doen – dingen gedaan krijgen

Stelt mij in staat productief te werken
Stelt ons in staat productief te werken

Delen van kennis & ideeën
Is een prettige omgeving om in te werken
Draagt bij aan het saamhorigheidsgevoel
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Draagt bij aan het saamhorigheidsgevoel

10 sentiment drivers

Vaste computerapparatuur
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Doen – dingen gedaan krijgen

Zien – imago en duurzaamheid

Voelen – trots en cultuur



Voelen – trots & cultuur

Het is een plek waar ik met trots 
bezoekers ontvang

Positieve impact op de organisatie cultuur

Activiteiten
Audioconferenties

Zakelijk vertrouwlijke gesprekken

Geconcentreerd samenwerken

Creatief samenwerken

Ontvangen van bezoekers of klanten

Ind.  geconcentreerd werken niet aan bureau

Ind. geconcentreerd werken aan bureau

Individuele routine taken

Informele sociale interactie

Informele, ongeplande meetings

Grote groepsbesprekingen of toespraken

Leren van anderen

Geplande vergaderingen

Privé gesprekken

Lezen

Ontspannen / pauzeren

Papier of material uitspreiden

Telefoon gesprekken

Denken / creatief denken

Gebruikmaken van techn / specialistische apparaten

Videoconferenties

Doen Zien
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Fysieke omgeving Luchtkwaliteit

Archiefopslag
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Stoel
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Daglicht

Geluidsniveau

Kunstlicht

Collega’s die langs uw werkplek lopen

Persoonlijke opslag

Bloemen en planten

Stilteruimten om alleen of met 2-en te werken

Gedeelde opslag

Ruimte tussen werkplek

Toegankelijkheid van collega’s

Temperatuurregeling

Mogelijkheid mijn werkplek te personaliseren

Variëteit aan verschillende werkruimtenDoen Zien

Voelen – trots & cultuur

Het is een plek waar ik met trots 
bezoekers ontvang

Positieve impact op de organisatie cultuur
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Faciliteiten
Vaste computerapparatuur
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Het is een plek waar ik met trots 
bezoekers ontvang

Positieve impact op de organisatie cultuur

Doen Zien
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9 sentiment drivers
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Audiovisuele apparatuur
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Algemene netheid

Thee, koffie en bijbehorende faciliteiten

Toiletten

9 sentiment drivers
3 superdrivers



De ervaring

Ontvangen van bezoekers of klanten

Ind. geconcentreerd werken
niet aan bureau

Geplande vergaderingen

Denken/ creatief denken

Ontspannen en pauzeren
Leren van anderen

Ind. geconcentreerd werken aan een bureau

Werkplek
Impact

Zien

Zien – imago en duurzaamheid



Informele ongeplande vergaderingen

Informele sociale interactie

Geconcentreerd samenwerken

Ontvangen van bezoekers of klanten

Ind. geconcentreerd werken
niet aan bureau

Geplande vergaderingen

Denken/ creatief denken

Ontspannen en pauzeren

Leren van anderen

Ind. geconcentreerd werken aan een bureau

De ervaring

Werkplek
Impact

Zien Voelen

Zien – imago en duurzaamheid
Voelen – trots en cultuur



De ervaring

Ontvangen van bezoekers of klanten

Ind. geconcentreerd werken
niet aan bureau

Geplande vergaderingen

Denken/ creatief denken

Ontspannen en pauzeren

Leren van anderen

Ind. geconcentreerd werken aan een bureau

Informele ongeplande vergaderingen

Informele sociale interactie

Geconcentreerd samenwerken

Werkplek
Impact

Doen Zien Voelen

Doen – dingen gedaan krijgen
Zien – imago en duurzaamheid
Voelen – trots en cultuur



Geluidsniveau
Algemene uitstraling

Bureau

Vergaderruimten (klein)

Informele werkruimten / pauzeruimten

Toegankelijkheid van collega’s

Vergaderruimten (groot) Stilteruimtem voor 1 of 2 pers.

Mogelijkeid werplek personaliseren

Collega’s die langs mijn 
werkplek lopen

Atriums / gemeenschappelijke ruimten

Luchtkwaliteit
Kunstlicht

Informele ongeplande vergaderingen

Informele sociale interactie

Geconcentreerd samenwerken

Ontvangen van bezoekers of klanten

Ind. geconcentreerd werken
niet aan bureau

Geplande vergaderingen

Denken/ creatief denken

Ontspannen en pauzeren

Leren van anderen

Ind. geconcentreerd werken aan een bureau

De ervaring

Werkplek 
Impact

Doen Zien Voelen

Doen – dingen gedaan krijgen
Zien – imago en duurzaamheid
Voelen – trots en cultuur



Computer (mobile)

AV apparatuur

Schoonmaak

Receptie ruimten

Algemene netheid

Toiletten

Thee, koffie en bijbehorende activiteiten

Gastvrijheid voorzieningen

IT Helpdesk
Restaurant

Telefoons

Parkeren
Computer (vast)

Veiligheid & gezondheid

De ervaring

Werkplek 
Impact

Doen Zien Voelen

Doen – dingen gedaan krijgen
Zien – imago en duurzaamheid
Voelen – trots en cultuur

Informele ongeplande vergaderingen

Informele sociale interactie

Geconcentreerd samenwerken

Ontvangen van bezoekers of klanten

Ind. geconcentreerd werken
niet aan bureau

Geplande vergaderingen

Denken/ creatief denken

Ontspannen en pauzeren

Leren van anderen

Ind. geconcentreerd werken aan een bureau

Geluidsniveau
Algemene uitstraling

Bureau

Vergaderruimten (klein)

Informele werkruimten / pauzeruimten

Toegankelijkheid van collega’s

Vergaderruimten (groot) Stilteruimtem voor 1 of 2 pers.

Collega’s die langs mijn 
werkplek lopen

Atriums / gemeenschappelijke ruimten

Luchtkwaliteit
Kunstlicht



13 superdrivers

Werkplek
Impact

Geplande vergaderingen

Denken/ creatief denken

Ontspannen en pauzeren

Leren van anderen

Ind. geconcentreerd werken aan een bureau

Geluidsniveau
Algemene uitstraling

Bureau

Vergaderruimten (klein)

Informele werkruimten / pauzeruimten

Algemene netheid

Toiletten

Thee, koffie en bijbehorende activiteiten

Doen Zien Voelen

Doen – dingen gedaan krijgen
Zien – imago en duurzaamheid
Voelen – trots en cultuur



Nieuwsgierig?

www.leesmanindex.com\research
gideon.vanderburg@leesmanindex.com

http://www.linkedin.com/in/gideonvanderburg
https://twitter.com/GideonvdBurg

