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A Study to Third Workplace Use Value Determinants

Abstract!
This study aims at providing insight in what users of workplaces incites to work at third
workplaces and whether this entails business opportunities to business centers as providers
of workplaces. Developments in how we work and how we want to work are driving the
continuous developments in the working environment. This shows in the development and
increased use of the home-workplace (CBS, 2011), also called the second workplace. In
addition the third workplace (places other than home or the office) is increasingly being
used, since people also started to work at other places than the office workplace (first
workplace) and their home workplace (De Vries, Deijl and Bruins, 2012). In (facility
management) practice there is a growing interest in this subject, expressed especially in the
professional press. In literature the third workplace topic seems to be under-researched, as
there is insufficient evidence for what the drivers are for this working environment
development. This raises a number of questions with regard to how the workplace and
workspace have been developed and what the drivers and preferences are of people
making use of third workplaces. First, a literature study is conducted to gain understanding
in the developments of how and where people work and to gain understanding of the
potential third workplace features and characteristics that attract people to work at third
workplaces. Subsequently these features and characteristics are tested in an empirical
study. This empirical study is composed of a survey aimed at third workplace users and of
interviews with their employers to gain understanding what (could) incite these organizations
as well as their employees to make use of third workplaces. The survey data is analyzed
with descriptive statistics and a conjoint analysis method to estimate the structure of third
workplace users preferences. On basis of these results it is concluded that they are primarily
attracted to third workplaces that are good accessible and located relative close to their
domicile so that they can reduce commuting time, while the workplace should be primarily
fitted for appointments and meetings. In particular the functional contribution of the
workplace is considered as important, while the experienced privacy, services and the
professional appearance are considered as relative unimportant. The organizations where
these users are employed currently do not use third workplaces on a contract basis. They
however consider using third workplaces if they can achieve benefits regarding, among
others, costs, efficiency, activity based working and the attractiveness of their organization to
talented personnel. In this study these findings are compared with the results of surveys
concerning the tenants in the case study of Color Business Centers that was aimed at
providing insight in the preferences regarding their workplace at Color Business Centers.
Insight in these preferences is needed to be able to motivate the possible business
opportunities that can be derived from the development towards the offering of third
workplaces. This resulted in the conclusion that the offering of third workplaces as an
extension of the business domain of Color Business Centers might entail business
opportunities, but should be considered as a niche market. The organizations that will
potentially use third workplaces still have to be convinced of the benefits for them in the use
of these workplaces. In addition Color Business Centers should take in consideration the
differences in demand between third workplace users and their current tenants, who attach
more value to the use of the workplace for individual and concentration tasks, the
professional appearance of the workplace, the services and the privacy and security
experienced at their workplace. Still, in general the demands and preferences indicated by
the first and the third workplace users do not indicate major differences. This should enable
Color Business Centers to attract first and third workplace users with minor adjustments to
their workplace concept. Most attention should go out to the specific marketing of the two
types of users, which use the first and third workplace in a different way and should be
approached in a different way to be attracted to nearly the same workplace use value
determinants.
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Executive summary
Changes in the way we work and where we work resulted in the development of new types
of workplaces. Over time the workplace changed from a production workplace to a
workplace suited for knowledge work. The workplace development towards workplaces
suited for knowledge workers started with the development of the first workplace, which is
known as the workplace at the office. Technical developments and changing demands of
workplace users resulted in the development of the second workplace, which is well known
as the workplace at home. More recently a niche in the office market has emerged: the third
workplace. The third workplace concerns all workplaces that are not a first or second
workplace and can be a workplace at the bar, hotel or at business centers. According to the
professional press the third workplaces are gaining popularity. However, empirical and
scientific evidence regarding features that influence its use value, as relative new type of
workplace, is scarce or not present. Therefore the focus of this study is on the workplace
features and third workplace specific characteristics that incite people to use these
workplaces. This study is in addition focused on evaluating the business opportunities to
serviced office suppliers in the offering of third workplaces by the conduction of a case study
at Color Business Centers. The research objective of this study is therefore formulated as
following: ‘the objective of this research is to provide insight in what users of workplaces
incite to work at third places and whether this entails business opportunities to Color
Business Centers by conducting various qualitative and quantitative research studies.’
Literature indicated that the development of workplaces from past to present is characterized
by various developments. Tasks conducted are less time and place bound and are focused
on the production and sharing of knowledge instead of the production of goods.
Technological developments enabled working at multiple places, while organizational
models are changing from a traditional firm model to a more flexible model that stimulates
output based and flexibility of work at second and third workplaces. In addition there is a
shift from conducting tasks in a mass-production setting towards more individual workplaces
to freedom of choice of the employee where and when to work, resulting in shift towards
increased use of third workplaces, which is still a niche market in comparison to first and
second workplaces. Workplace users are incited to work at third workplaces because this
workplace has a higher use value (the specific quality of a product, service or task that users
experience in relation to needs) for them in comparison to first and second workplaces. The
use value of this workplace is according to literature determined by a wide range features,
which can be divided into features that influence the use value of the workplace because of
its facility design features (which counts for first, second and third workplaces) and into
specific characteristics in which the third workplace differentiates from the first and/or
second workplace. The facility design features generate use value because of a better fit
between the demands and the offering regarding the ambient conditions, spatial layout,
signs, symbols and artifacts and the services offered. The third workplace specific
characteristics positively influence the use value because of differentiating aspects of this
workplace regarding, among others, decreased commuting time, increased effectiveness
and enhancement of work-family life in comparison to the use of the first or second
workplace.
These facility design features and third workplace specific characteristics, that according to
literature do incite users to work third workplaces, have been tested empirically. This is done
by nine interviews (N=9) with managerial employees and board members of relative large
organizations and with surveys filled in by the employees of these organizations (N=108)
and first workplace users at Color Business Centers (N=103). The interviews have been
analyzed with a content analysis to gain insight in the attitude of organizations towards third
workplace usage. Various types of analyses have been conducted on the survey data. This
includes analysis of descriptive statistics, conjoint analyses, principle component analyses
and multiple linear regression analyses.
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The analysis of the results indicated that third workplace users take in consideration various
features to determine the quality of workplace, of which Internet and Wi-Fi, the suitability of
the workplace for meetings and appointments and the ambient conditions at the workplace
are considered as most influential and important. Specific benefits they seek at third
workplaces consider the location close or in their domicile, while it is in addition good
accessible by car. A good fit of the workplace with the conducted activities that has a
functional contribution to their activities is considered as relative attractive. The
organizations where these workplace users are employed seek potential benefits in the third
workplaces concerning cost benefits, efficiency benefits, improved activity based working
and retaining and attracting talented personnel, which might incite them to stimulate third
workplace usage in the future. In addition the results presented that there are similarities and
differences in the use and demands regarding the workplace by the tenants of Color
Business Centers and third workplace users. Both find workplaces fitted for appointments
and meetings important. The tenants find workplaces suited for concentration and individual
tasks also important, while the third workplace users find workplaces that are transparent,
open en suited for meeting important. In addition the results present that third workplace
users find the functional contribution of the workplace to the activities important, while the
tenants of Color Business Centers find the contribution of the workplace to the professional
appearance of the organization important. This is also expressed in the results that indicated
that the quality of the workplace for the tenants is determined by the combination of many
relative important features, while the third workplace users indicated that the quality of their
third workplace is strongly determined by a relative small group of features. The tenants of
Color Business Centers attach more value to the composition of all features including the
catering and restaurant, front desk, security and privacy at the workplace, while the third
workplace users base the quality of their workplace relative much on a relative small group
of features considered with the functional value of the workplace such as Internet and Wi-Fi,
the fit of the workplace to the activities to be conducted and the ambient conditions.
On basis of the results presented as output from the analyses, the main research question is
answered in the conclusion of this research. This conclusion presents that the third
workplaces users primarily attach value to the characteristics of the workplace that makes it
functional and fitted to the tasks conducted, which primarily concerns appointments and
meetings. The specific characteristics that attract them concern the presence of workplaces
suited for meetings and appointments and good accessibility of the location because of
positioning at highway locations and close to the domicile of the users. The offering of third
workplaces can in addition be considered as a potential business opportunity for Color
Business Centers to extend their business domain if they take in consideration that there are
similarities, but also differences, between the demands of their current tenants and the third
workplace users. Both the types of workplace users find good accessibility and a fit of the
workplace to the activities important. The third workplace users however find the
functionality of the workplace and the fit of the workplace to appointments and meetings
important, while the tenants also find a fit to concentration and individual tasks important. In
addition the third workplace users find accessibility and decreased commuting time more
important than the tenants, while the tenants attach more value to the fit of the workplace to
the activities conducted and the professional appearance of the workplace. However, the
demands and preferences do not indicate major differences, indicating business
opportunities to Color Business Centers. To attract first and third workplace users to their
locations, most attention should go out to the different approach of the different types of
specific (first and third) workplace users. From a financial point of view, the business
opportunities are dependent on the willingness to pay of the organizations where the third
workplace users are employed. These organizations indicated that they would consider
using third workplaces if, among others, cost benefits, efficiency benefits, increased
possibilities regarding activity based working and retaining and attracting talented personnel
can be achieved by stimulating third workplace usage.
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Preface
This report concerns a study to third workplaces that is conducted within the field of facility
management. This research is conducted as final thesis to complete the master study
Management, Economics and Consumer studies with the specialization Facility
Management at Wageningen University.
The focus of this research is on the workplace and third workplace specific characteristics
that incites workplace users to work at third workplaces. By providing insight in the features
that incite workplace users to third workplaces, a better fit between the offering of third
workplaces and the demands of workplace users can be realized. Realizing a better fit
between the offering of third workplaces and the demands of its (potential) users possibly
brings business opportunities to third workplace providers, including Color Business
Centers, which is a workplace provider and the client of this research.
This research could not have been realized with the support and help of several people and
organizations. Therefore I would like to express my gratitude to Jeroen Tolmeijer, director of
Color Business Centers, for granting me the opportunity to conduct this study and his
support and enthusiasm during the full research period. I would also like to thank my
university supervisor Herman Kok for his constructive feedback and guidance that helped
me to conduct this study and develop my scientific skills. Furthermore I would like to thank
all companies and people who were willing to invest time and share information in interviews
and surveys. Finally I would like to thank my family, friends and colleagues who supported
me during the research process.
Doetinchem, January 9th, 2014
Nick Lettink
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Introduction

1 Introduction
In this chapter an introduction to the third workplace subject is provided and insight is given
into the research problem, theoretical relevance, research objective and research questions.
Furthermore the research strategy is presented and insight in the conceptual model is
provided. The last paragraph of this chapter describes the outline of this report.

1.1 Background information
This study can be considered as a reflection on the changing working patterns that changed
the way we do work and where we work. This resulted in the development of new types of
workplaces. The focus of this study is on the most recent developed type of workplace: the
third workplace, which is currently considered as a niche in the office market. While the
majority of workers where active in the production industries at the start of the 20th century,
most people are now ‘knowledge workers’ and are not directly involved with the production
of goods anymore. A century ago companies tried to improve the working circumstances
and output of work by, among others, upgrading the production facilities or optimizing the
production processes. The development of office workplaces however became more
important when organizations performances were increasingly influenced by the
performances and behavior of knowledge workers. Currently three different types of work
environments can be distinguished that are in use by these knowledge workers: the first,
second and third workplace. The first workplace, also known as the office workplace,
became important to improve and maintain the organizations performance when more
people started to work at the offices. This workplace did to some point of time not fully
comply with the demands of users anymore since they demanded for flexibility and reduction
of travel time. In the 1970’s the first initiatives to work at the second workplace (Lupton and
Haynes, 2000), also known as the home workplace, gained popularity. People started to
work (for a part of their time) at the second workplace for various reasons. This includes
demand for flexibility, reduced travel time and reduction of travel costs. More recently the
third workplace was introduced. The use of third workplaces emerged since people started
to work at places that did not meet the characteristics of the first and second workplace. In
1989 Oldenburg described the third place as an expression that is used to refer to social
environments that differentiate from the conventional two social work environments: the first
and the second workplace. Third workplaces, which are mainly characterized by the fact that
these are external locations that supports meeting and working in an intended or unintended
way, showed that the demand for flexible, external workplaces emerged. The demand for
third workplaces caused that various parties responded to these demands by starting to offer
these workplaces. Workplace users want to reduce their travel time and gain commercial
and personal benefits by the use of the, for them, best fitted workplaces. The serviced
offices (also known as business centers) has emerged to comply with these needs (Gibson
and Lizieri, 2000) and will possibly overcome the disadvantages of the second workplace
such as distraction from work by family, domestic tasks and noise (Strelitz, 2011). The
developments towards the use of third workplaces resulted in a rapid growth of the serviced
office market, which are currently major players in the offering of third workplaces and are
likely to continue growing in the future (Reed and Steward, 2003). Cairncross (1997)
suggested that in half a century time it may well seem extraordinary that millions of people
once traveled from home to the first workplace each morning, since this is a waste of time
and space. However, as indicated by Baane, Houtkamp and Knotter (2011) there is currently
still a misfit between the (new) type of work and the environment where is worked (often
focused on traditional work), which needs to be solved to possibly make third workplaces
more attractive and reach a better fit between the demands of workplace users and the
offering of workplaces.
Although there is a growing amount of organizations that enable time and place independent
working (Ergodirect International, 2012; Strelitz, 2011), not all organizations and workplace
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users demand for third workplaces. Which is for example indicated by a notable press
release in February 2013 indicated that Yahoo banned its employees from working at
second and third workplaces. Arguments for this are summarized in the internal memo of
Yahoo’s human resource chief Jacky Reses: “To become the absolute best place to work,
communication and collaboration will be important, so we need to be working side-by-side.
That is why it is so critical that we are all present in our offices” (Economy Watch, 2013).
The critical attitude of opponents, the indication for a current misfit between type of work and
the environment where one works and the emerging third workplace market, makes it
interesting to gain understanding in what the demand side of these workplaces incites to
work at third workplaces. The role of the serviced office suppliers, as major players in the
offering of third workplaces in combination with a lack of insight in features that incite the
workplace users to work at third workplaces raised the question whether providing insight in
the third workplace use value features and the development of an emerging third workplace
market entails business opportunities to serviced office suppliers. The way that we work,
how we want to work and the work environment seems to develop further, while third
workplace providers are trying to adapt to the changing demands of users. Insight in the
changing demands regarding the third workplace could help to adjust the development of the
third workplace to the users demands, possibly making the them more attractive and have a
better fit with users and potential users.

1.2 Conceptual research design
In the conceptual research design the problem analysis, theoretical relevance, research
objective and definition of concepts of this study are addressed. First the problem analysis
and theoretical relevance of the research are described, followed by a description of the
research objective and research questions. The last part of this paragraph covers the
definition of concepts, which provides insight into the concepts used in this study that may
be difficult to understand for the reader without background knowledge on this subject.

1.2.1 Problem analysis
Time and place independent working (in literature also known as teleworking, flexible
working and as a more overarching term new ways of working) gained popularity as is
visible in results of CBS (2011). CBS (2011) indicated that in 2010 already more than 27% of
the employees worked one or more hours a week at a second or third workplace and that in
one year time the amount of employers that allowed working at second or third workplaces
increased from 69% to 84%. Time and place independent working is characterized by the
possibility to work time and place independent (as the name already indicates), but also by a
mobile, networked technology, project-managed organization and new office designs
(BØdker and Christiansen, 2002). These characteristics of time and place independent
working enable people to work at third workplaces and make them less restricted to the use
of one type of workplace.
With the increased freedom of choice to work on diverse workplaces, people gained the
possibility to work at workplaces that fits them best. The attractiveness of workplaces to
users can be expressed in the ‘use value’, as it was described in previously conducted
studies as “the specific quality of a product, service or task that users experience in relation
to needs” (Woodruff, 1997). If the third workplace features are perceived as high quality and
more closely related to the needs of users, a higher use value is perceived, which will result
in attractiveness of the work environment. The use value however will vary depending on the
situation (Kok et al. 2011). It may be that one person perceives another use value by using a
specific type of workplace then another person because of different personal preferences or
other tasks conducted at the specific point of time. Currently various different types of
organizations are trying to create use value to users by offering third workplaces, such as
coffee shops, libraries and serviced office suppliers. Of these various types of third
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workplaces, the serviced offices are most frequently used (Strelitz, 2011). This indicates that
these types of workplaces possibly have a high use value to third workplace users.
However, the current workplaces do not seem to have the right fit with the demands of the
users (Baane, Houtkamp and Knotter, 2011) and over three-quarter of the smallentrepreneurs cannot find an office that complies with their needs (De Vries and Van den
Besselaar, 2013), which possibly also counts for (employees of) relative large organizations.
The expansion of the number of third workplaces offered and used and the indicated misfit
between the needs of users and the workplaces offered did raise the question to find out
what the drivers and preferences are of people who can work time and place independent to
work at third workplaces. Currently it is unknown what users of third workplaces, which can
be small entrepreneurs or users employed at a large organizations, exactly desire from the
third workplace and what workplace features and characteristics determine the
attractiveness of this workplace to them.

1.2.2 Theoretical relevance
Third workplaces are, according to the professional press, gaining popularity. For example
NU (2011) indicated the popularity by publishing: “the third workplace is gaining popularity”
as well as Facilitywereld (2012): “66% of the Dutch organizations focuses on new ways of
working”. However, empirical and scientific evidence regarding features that influence the
use value of the third workplace, as relative new type of workplace, is scarce or not present.
A diversity of studies has been conducted related to the office workplace and the features
influencing the perceived quality and use value of the office environment. However, these
studies are primarily aimed at the increased popularity of the third workplace in general or at
the implementation of time and place independent working. For example CBS (2011)
showed the popularity of time and place independent working and conducted a research to
the amount of employees that have the possibility to work at home or at third workplaces. De
Vries and Van den Besselaar (2013) did research to the preferences of self-employed
workers to workplaces in general and Hill, Ferris and Märtinson (2003) conducted research
on the influence of workplaces on work and family life. Among the very view studies aimed
specific at third workplaces, a study with a relative low sample size of Hut (2012) provided
most insight in one of the many features determining the use value to users: the physical
environmental preferences.
Since more knowledge on the features that incites users to work at third workplaces seems
to be unavailable, this study will try to close the existing knowledge gap regarding the
determinants of attractiveness of third workplaces. Therefore this study provides insight in
the workplace features and third workplace specific characteristics that incite workplace
users to work at third workplaces.

1.2.3 Research objective and questions
The goal of this study is to provide insight in what users of workplaces incite to work at third
workplaces and whether this entails business opportunities to the serviced office suppliers
as suppliers of (third) workplaces. Specifically this research focuses on Color Business
Centers (CBC) as a provider of third workplaces (more background information on CBC can
be found at appendix I), which is especially interested in the possible business opportunities
by offering third workplaces to relative large organizations. CBC is approached in the form of
a case study, whereby the insight in the arguments of users to work at third workplaces will
be used to indicate possible business opportunities for CBC. In a case study, the researcher
tries go gain insight into one or several objects or processes that are confined in time and
space (Verschuren and Doorewaard, 2010). Understanding of the demands of users
regarding workplaces possibly help to develop a better fit between the demands of users
and the suppliers of workplace providers, leading to better fitting workplaces and possible
business opportunities to serviced office suppliers, including CBC.
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The research objective defines the fundamental aim and purpose of the research. It
represents the direction of the research, which is obtained from the problem analysis
(Verschuren and Doorewaard, 2010). The research objective of this research is formulated
as following:
!
The objective of this research is to provide insight in what users of workplaces incites to
work at third workplaces and whether this entails business opportunities to Color Business
Centers by conducting various qualitative and quantitative research studies.
Derived from the research objective is the main research question. The following main
research question is derived from the research objective and will be answered in this
research:
What incites users of workplaces to work at third workplaces and which possible business
opportunities does this entail for Color Business Centers as a provider of workplaces?
To answer the main research question, the following specific research questions have been
formulated:
From literature research:
1. What characterizes and explains the development of workplaces from the past to
present?
2. What arguments according to literature explain that people are incited to work at third
workplaces?
From empirical research:
3. What facility design features and third workplace specific characteristics do
(potential) users of third workplaces seek to benefit from the workplace?
4. What facility design features and workplace specific characteristics should Color
Business Centers take into account in the development of their workplace concept to
consider third workplaces as a potential business opportunity?

1.2.4 Definition of concepts
This subparagraph presents the for this research critical terms that might need extra
clarification for readers that are not directly involved with the research topic.
Term
Demand

Facility Design

User

Definition
The internal requirement of the primary activities
for facility services: space and infrastructure
(spatial design) and/or to people and organization
(service design).
The Facility design consists of space and
infrastructure (spatial design) and of people and
organization (service design). The space design
covers the spatial features of the holistic
environment consisting of ambient conditions,
spatial layout and the signs, symbols and
artifacts. The service design covers the design
and offering of services. The services enhance
the value of the spatial product, which together
provides the total value solution to the customer.
Person receiving the facility services

Source
CEN (2006)

CEN (2006),

CEN (2006)
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Use value
Color Business
Centers/CBC

First workplace

Use value refers to the specific quality of a
product, service or task that users experience in
relation to needs.
Color Business Centers is a serviced office
supplier in the Netherlands with a core focus on
the offering of first workplaces to relative small
organizations. As client of this study, Color
Business Centers is interested in the possible
business opportunities in the development of third
workplaces to attract relative large organizations
in the future.
The workplace at the office

Second
workplace

The workplace at home

Third
workplace

The workplace everywhere else than the regular
office and home workplace.

Woodruff (1997)
No
source,
applicable to this
research specific.

Common term in
facility management,
associated with third
places by Oldenburg
(1989).
Common term in
facility management,
associated with third
places by Oldenburg
(1989).
Common term in
facility management,
associated with first
and second places
by
Oldenburg
(1989).

Table 1: Definition of concepts.

1.3 Research strategy
The research strategy presents what and how the research materials are used in order to
answer the specific research questions. First an introduction to the research framework that
is showed on page 8 will be given, follow by a description of the research materials used for
this research.

1.3.1 Research framework
A research framework is a schematic presentation of the research objective and includes the
appropriate steps that need to be taken to achieve it (Verschuren and Doorewaard, 2010).
The research framework on page 8 visualizes the steps that have been taken to achieve the
research object. By visualizing the research project, understanding and overview of the
activities that have been conducted is gained (Verschuren and Doorewaard, 2010).

1.3.2 Strategy
In general there are five different research strategies that can be applied to scientific
research, which can be divided into: survey, experiment, case study, grounded theory and a
desk research (Verschuren and Doorewaard, 2010). This research is as displayed in the
research framework divided into five different phases of research that exists of a literature
study and an empirical study that are part of a case study. The first phase of this research
consists of a literature study (desk research) and will provide insight in the available
theoretical knowledge on the development of the workplace, changed demand for
workplaces and the facility design features that determine why users are incited to work at
third workplaces because they experience more use value. For the desks research various
scientific articles, professional articles, books and other publications are used. The
information gathered formed the basis for the development of the theoretical framework. The
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theoretical study is followed by the second phase, an empirical research that provides
insight in qualitative and quantitative data needed to answer the research question. In this
phase semi-open interviews are conducted with managers from relative large organizations
to gain insight in the features that are attractive to organizations to stimulate the use of third
workplaces. Also a survey is spread among third workplace users, potential third workplace
users and tenants of Color Business Centers. This was done to gain insight in the facility
design and workplace specific characteristics that determine the attractiveness of the
workplace to them. One of the elements of the survey is a conjoint analysis method. The
conjoint analysis method is frequently used in marketing studies and is aimed at providing
insight in the structure of consumer preferences (Green and Srinivasan, 1990) and to predict
customer reactions to new products and services (Cattin and Punj 1984; Hagerty 1985). The
last phase of this research is aimed at analyzing the results of the empirical study to come
up with a final conclusion and recommendations. To improve the validity and reliability of the
research results triangulation of methods and sources is applied to this research
(Verschuren en Doorewaard, 2010). A more extensive description of the research methods
and strategies concerning the empirical research is displayed in chapter 4, which describes
the methodology of this study.

1.4 Conceptual model
In this paragraph the conceptual model of this study is visualized (figure 1, next page) and
explained. A conceptual model consists of assumed relationships between the core
concepts of a research project. It supports the formulated assumed relationships between
the core concepts and links the research project to existing theory (Verschuren and
Doorewaard, 2010). Literature indicates that the use of workplaces changed because of
developments in technology, society and the changing demands of workplace users. There
is growing amount of organizations that enable time and place independent working
(Ergodirect International, 2012; Strelitz, 2011). With these increased possibilities workplace
users gained the possibility to work on first, second and third workplaces. The increased
popularity of time and place independent working (CBS, 2011) is also visible in the
increased use of third workplaces and the increased popularity of third workplaces in the
professional press. It is assumed that people use the third workplace at specific moments of
time because the third workplace at that moment has more use value than first and second
workplaces. This use value refers to the specific quality of a product, service or task that
users experience in relation to needs (Woodruff, 1997). Previously conducted studies did not
specifically indicate which elements are considered as influential or most influential benefit to
increase the use value of the third workplace. However, it is assumed that the attractiveness
of third workplaces is determined by differentiating third workplace specific characteristics,
which can be expressed in use value determinants of the third workplace (dependent
variable). It is assumed that these use value determinants comprise various determinants.
Multiple studies indicated that the use value of the workplace can be determined by among
others better accessibility (Gibson and Lizieri, 2000), better support in the offering of various
types of workplaces (Bijl, 2009) or even decreased CO2 emissions (PwC, 2011). As it is
assumed that the differentiating aspects of the third workplace determine its use value, it is
assumed that the characteristics of the third workplace are the basis to determine this use
value (independent variable). The characteristics of the third workplace can be expressed as
the facility design features of the third workplaces. The facility design features concern the
spatial design and service design of the workplace (CEN, 2006). This assumption seems to
fit in the research results of Bitner and Brown (2008). They concluded that the value of the
spatial product (space design) and the services (service design) together provide the total
value solution to the customer. However, it is assumed that the direct influence of the facility
design features on the use value of the third workplace is moderated by the characteristics
and preferences of workplace users and organizations regarding the workplace
(intermediate variable). Literature indicated that flexibility of work and therefore also the use
of third workplaces is mainly accessible to well-educated and highly skilled professionals
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(Cairns and Beech, 1999; Morgan, 2004; Powell and Snellman, 2004). Connecting to these
conclusions, the share of females in comparison to males at specialized and managerial
positions is in general still relative low (CBS, 2008; Arbeidenoverheid, 2013). Based on
these studies it can be assumed that among others the education level and gender of the
workplace users are moderating the use value of the third workplaces. The intermediate
variable also contains the preferences of workplace users regarding workplaces. This fits
with the conclusions of Fayol (1917) and Becker (1981), which indicated that the architecture
(space design) have to be consistent with the type of work. This fit can differ for each
workplace user, based on the users preferences and tasks conducted. The presence of a
workplace that fits with the preferences of the workplace user therefore seems to be an
important feature influencing the perceived quality of the workspace (Davis, 1984; Haynes
and Price, 2004; Bijl, 2009). In addition it can be assumed that the organization where one is
employed moderates the effect of the use value of the third workplace, as working time and
place independent is mainly accessible to project-managed organizations (BØdker and
Christiansen, 2002). In addition organizations influence the use value of the third workplaces
by stimulating or not stimulating the use of third workplaces by its employees. For example
Yahoo banned its employees from working at second and third workplaces (Economy
Watch, 2013).

Figure 1: Conceptual model

1.5 Outline research
The second chapter of this document contains the literature study about the development of
the workplace from the start of the 20th century till the use of first, second and third
workplaces in the present. The third chapter contains a literature study to the features that
possibly incite workplace users to work at third workplaces. In the fourth chapter the
methodology of the research is described, explaining how the research is conducted. In
chapter five the results of the empirical research are presented, providing insight in the
features that incite users to work at third workplaces. Chapter six provides insight in possible
business opportunities for Color Business Centers, based on the results of the empirical
study conducted at (potential) third workplace users and the tenants of Color Business
Centers. After which in chapter seven the conclusion that is answering the main research
question and points of discussion of the research are indicated. In chapter eight the
recommendations to Color Business Centers and the recommendation for further research
are presented. After this chapter the references are presented in this report. The appendixes
can be found in the appendix document that is enclosed separately. !
!
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Figure 2: Research framework!
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2 The development of the workplace
The currently offered workplaces can be considered as a result of developments in the
society and the changing demands for workplaces over many years. Over time the
workplace conditions are improved to rise, among others, productivity and motivation of
employees. In addition the type of work changed with the shift from a production-oriented
economy towards a knowledge-based economy. This chapter provides insight in the
characteristics of the changing work environment from past to present. Therefore the
following research question is answered in this chapter: ‘What characterizes and explains
the development of workplaces from the past to present?’

2.1 The workplace in the 20th century
At the start of the 20th century the economy was primarily aimed at the extraction of
commodities and the production of goods. However, the production oriented type of
workplace changed rapidly when in 1910 the assembly line was introduced with the
production of the Ford T (Mobach, 2009), enabling mass production. In this period of time
the first steps in workplace improvement were taken by supporting daylight at the workplace.
With more daylight the production machines could stand closer to each other to reduce the
energy that was needed to perform tasks (Brinkley,
2003). Spatial features that can influence the working
conditions and performances mentioned in that
period of time were not only daylight, but also the
standardization of the environment based on the
needs of the workplace and the use of color, music,
climate control and exposure of employees (Gilbreth,
1911). Gilbreth (1911) stated that if employees have
better working conditions and are comfortable in their
own skin they are more satisfied and will perform Figure 3: The workplace at the start of the
20th century
better (Gilbreth, 1911).
Starting in this period, a structural change in working patterns is characterized by the rapid
decline of the agricultural sector, while the manufacturing and services industry grew rapidly.
Pine and Gilmore (2011) explained this shift as ‘the progression of economic value’: as
welfare rises, people desire for products in addition to the extraction of commodities and
services in addition to these products. In the developed countries a general shift in taste and
preferences became visible towards a demand for services as a result of a rise in income
levels and standards of living (Peneder et al., 2001). The shift from agricultural and
production oriented organizations towards service oriented organizations changed the way
people work. While people decreasingly work in production facilities to produce goods, more
people work in offices to conduct knowledge-intensive activities as ‘knowledge workers’ to
produce and share knowledge. With this shift optimizing along the office workplace became
important to organizations, as their performances are more dependent on the output of office
workers. To stimulate the performances it is
important to have a good fit between the work
environment and type of work that is conducted
(Fayol, 1917; Rapoport, 1977). In 1930 it became
already visible that more attention was paid to the
working conditions of employees, more space,
daylight and cleanliness of the workplace is visible
by looking at the differences between Figure 3
(1914) and Figure 4 (1930). In the 20 subsequent
years the workplace advanced and offered the
employees better working conditions at offices, Figure 4: The workplace around 1930
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expressed in among others, more daylight, privacy,
space and adaption of new technologies (Figure 6).
The office environment did not only advance in the
service design and the space design, but also in the
adaption of new technologies. The workplace
became more efficient with the use of new
technologies as modern typewriters. However,
before all these developments took place, the shift
towards knowledge based working became visible in
scientific research in the 1970s’, when researchers Figure 6: The workplace around 1950
noted a transition from a production-based to
services-driven economy in the well-developed
countries (Bell, 1973; Hirschorn, 1984; Block, 1990;
Powell and Snellman, 2004). This was also the
period of time where time and place independent
working, back then still called teleworking, received
attention. The oil-crisis forced a decrease in
commuting distances and made people work at
home to reduce the fuel consumption (Lupton and
Haynes, 2000). Still, the number of teleworkers was
very low due to technological limits and the high
costs
for
information
and
communication
technologies (Pérez et al., 2004). The technologies Figure 5: The workplace around 1980
and the office environment continued developing.
This resulted in the use of computers in the 1980’s and a change in the work environment
from large open plan offices to offices to smaller open plan offices and cellular offices
(Figure 5).
While high fuel prices already influenced the trend of
working at second workplace in the early 1970’s, the
first marks of working at non-first workplaces became
visible again in the 1990’s. While in the early 1990’s
the workplace development was not stimulated
because of organizations primarily focus on costs,
(Pérez et al., 2004) in the late 1990’s the
performance of workplaces instead of the costs of
workplaces
became
more
important
and
organizations focused on developing the workplace
and the possibilities to work at second and third
Figure 7: The workplace around 1990
workplaces. The workplace developments were not
only aimed at rising productivity but also on the enhancement of work-life balance and a
decrease of commuting time and travel distance (Pérez et al., 2004). The increased use of
second and third workplaces in the 1990’s seems to be a response to the more service
oriented economy. Peneder et al. (2001) indicated a growth of the services industry,
resulting in an employment share of the secondary sector (industrial sector) in 1998 of 28%
as opposed to the 67% of the service industries. Connecting to Peneder et al. (2001), Cairns
and Beech (1999) and Hotopp (2002) suggested that working at second and third
workplaces is applied rather to knowledge workers than to workers in the production
factories.
An important feature that played a role in the development of the workplace in the serviceoriented economy is a major shift in the labor demand that occurred in the favor of skilled
and educated workers (Goldin and Katz, 1999; Katz and Krueger, 1998). These type of
workers expect a world of work in which they have maximum freedom to develop and use
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their talents in the way they
think is best for them as
well as for the benefits of
their employers (Duffy and
Tanis, 1993). To respond
to these demands for
workplaces
suited
for
knowledge intensive tasks
and
autonomy
of
employees,
some
organizations
changed Figure 8: The emerging flexible organizations (adapted from Bahrami, 1992)
their focus from ‘traditional
firm’ to the firm in a ‘flexible model’ (Bahrami, 1992). The traditional firm with a focus on
efficiency of production on one location developed to an organization with a focus on
flexibility with multiple centers and a strong focus on expertise developed in interdependent
units, as is visualized at Figure 8 (Bahrami, 1992). While this model of Bahrami (1992) was
quite progressive, Monkcon (1998) argued that the demand for flexibility in work would grow
further in the next years, which indeed became visible at the end of the 20th century and the
beginning of the 21st century. Working at second and third workplaces was often proposed
as an ideal for organizations and workers because of the benefits of improved productivity
and reduced cost to organizations through space savings (Lupton and Haynes, 2000).

2.2 The workplace in the 21st century
In the 21st century the knowledge based economy emerged further, resulting in demands for
new types of workplaces. The demands of the knowledge based economy for developments
in workplaces can be derived from three major innovations: 1) increased use of IT 2)
changes in organizations practices and 3) changes in products and services (Bresnahan,
Brynjolfsson and Hitt, 2002). The workplace developed due to changing demands of
workplace users and the technological advances, which are considered as a major feature
that changes the way people work (Peltier, 2001). When in the 1970’s working at second
and third workplaces was constrained due to technological limits and the high costs for
information and communication technologies, people were increasingly freed from
constraints of locations and time by technology (Bailyn, 1988). According to Duffy (2000)
and Reed and Stewart (2003) with this increased flexibility, the traditional work model does
not work anymore. This is because time is much more under each individual’s control and
the workplace use changed from a traditional ‘40 hour week in a standard office’ towards a
more flexible model (Reed and Stewart, 2003), as was also indicated by Bahrami in 1992.
With this shift towards a flexible model, the conventional notion of a job became outdated.
Work became more project based (Howard and Zedeck, 1995) and was characterized by a
mobile, networked technology, project-managed organization and new office designs
(BØdker and Christiansen (2002). Regarding the office and workplace design, the effective
office now supports various types of work for various types of employees. In this office there
is a wide range of activity based workplaces available varying from concentration to
communication workplaces (Bijl, 2009). With the new notion of a job the workplace users
increasingly demand for activity-based workplaces, as they are not dependent on a strict first
workplace anymore to conduct their tasks. In addition teamwork and less hierarchical
company structures require less strict office spaces, leading demands for external and
multiple workplaces. The combination of individual work and teamwork demands for
sufficient workplaces of different sizes at different locations (Peltier, 2001). With the change
in how and where we do work, the tasks we conduct during work changed as was noticed
and indicated by Mobach (2009). Mobach (2009) indicated the change in office use and task
design by extending the traditional definition with three additional specifications: 1) “a task
can be conducted at different locations” 2) “a task can be conducted by one or more persons
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at different locations” 3) “the location of the task can change”. The increased flexibility of
work shows in the adaption of flexible working conditions in the Netherlands (OHNW, 2011).
In 2011, 54 percent of the Dutch employees had a free choice of work time and workplace.
This enabled people to work at diverse types of workplaces: the first (office), second (home)
and third workplace (not at home or at the office) (Figure 9).

Figure 9: The present workplace(s)

Figures shown in the professional press indicate a rise in usage of employees to work at
workplaces that do not meet the specifications of the first workplace (among others:
Facilitywereld, 2012; OHNW, 2011). Despite of the increased possibilities to work at second
and third workplaces, the second workplace decreased popularity to small entrepreneurs in
the time period of 2009-2011. The amount of small entrepreneurs who worked at the second
workplace decreased in this period of time from 68% to 60%, while the amount of small
entrepreneurs working at various locations, including third workplaces, increased from 19%
to 26% (De Vries, Deijl and Bruins, 2012). Third workplaces are however a niche market that
is most attractive to workers for whom a fixed workplace has the least meaning, such as
marketing, sales staff or consultants that spend the majority of their time working out with
clients (Markland, 1995; Barnatt, 1995). Though there is a growing group of other employees
with the possibility to work at third workplaces, which are mainly management and high
skilled employees. In the Netherlands in 2011, about 71% of the higher management and
about 55% of the highly skilled workers had the option to work at second and third
workplaces, while only 28% of the supporting staff had this possibility (OHNW, 2011). This
confirms that most of the flexibility of work is still mainly accessible to well-educated and
highly skilled professionals, as was already clarified in various studies (Cairns and Beech,
1999; Morgan, 2004; Powell and Snellman, 2004).
It can be concluded that currently the first, second and third workplaces are used to conduct
tasks. While third workplaces are used less then first and second workplaces, the popularity
of this type of workplace is growing. Looking at the future of the workplace, Mobach (2009)
defined four major developments that will change the way we work. Mobach (2009) stated
that output-indicators will be more important than process-indicators, home working
becomes normalized and mixes with presence at offices, the sharing of workplaces
normalizes because of e.g. wireless working and spacial mingling and equalization
stimulated contact and cooperation. Currently third workplaces are already developed for the
exchange and circulation of knowledge (David and Foray, 2002), which helps to emerge the
knowledge based economy. A further increase in the use of third workplaces in the future is
therewith likely to occur.
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2.3 Conclusion
The developments indicated in previous paragraphs answer the following research question
in this paragraph: ‘What characterizes and explains the development of workplaces from the
past to present?’
Work and the workplace environment changed significantly over the past century. While at
the beginning of the 20th century the majority of organizations were concerned with the
production of goods, the majority of organizations nowadays are concerned with the
development and sharing of knowledge in the knowledge-based economy. With this shift the
workplace changed from a position aimed at optimizing conducting repetitive tasks to a
workplace aimed at optimizing the performances of knowledge workers. Because of
technological developments and demands of workers for autonomy and flexibility of the
workplace, currently tasks are conducted at various workplaces at multiple locations: first,
second and third workplaces. The development of the workplace over the time period
presented in this chapter is characterized by:
• A shift towards a knowledge based economy. The tasks conducted are less time and
place bound and are focused on the production and sharing of knowledge instead of
the production of goods.
• Continuous developments in technology (computers, internet, mobile phones)
enabling work at multiple places.
• A growing demand of society for flexibility, autonomy, reduced travel time and costs
and enhancement of work-life balance.
• A change in organizational models from a traditional firm (single center, uniform
structure, emphasis on efficiency) to a flexible model (multiple centers, diverse
structures, emphasis on flexibility) stimulating output based and flexible work at
second and third workplaces.
• Organizations increased demand for cost savings by space savings and decreased
commuting.
• A shift from conducting tasks in a mass-production setting towards larger individual
workplaces to freedom of choice of the employee where and when to work.
• And as a result on these cohesive characteristics a shift towards increased use of
third workplaces, which is still a niche market in comparison to first and second
workplaces.

13

The use value of third workplaces

3 The use value of third workplaces
Previous chapter demonstrated that the economy, technology and the changing demands of
people resulted in developments in the work environment. Currently people make use of
first, second and third workplaces and find the right work environment for a diversity of tasks
to be conducted. Insight in the demands and preferences of users regarding third
workplaces however seem to be unavailable. Therefore this chapter helps to gain
understanding of the facility design elements that determine the use value of third
workplaces to users according to literature. This forms the fundamental basis for the
empirical study. In addition this chapter provides insight in the differentiating aspects of the
third workplaces that explains its use value in comparison to first or second workplaces. By
providing insight in the use value determinants of the facility design and of the third
workplaces in comparison to first and second workplaces, the following research question
will be answered: ‘What arguments according to literature explain that users are incited to
work at third workplaces?’ In the first paragraph the facility design features that might
influence the use value to workplace users are presented. In the second paragraph insight is
provided in the benefits perceived by workplace users by working at third workplaces instead
of first or second workplaces. In the last paragraph of this chapter the conclusion is
presented, which answers the research question.

3.1 Third workplace facility design features
The use value of third workplaces is partially determined by the built environment and the
services offered by the service providers in this environment. The NEN-EN 15221-1 (CEN,
2006), which is concerned about facility management, categorizes facility management in
space infrastructure and people and organization. The space and infrastructure, which can
also be named ‘space design’, covers the spatial features of the holistic environment
consisting of ambient conditions, spatial layout and the signs, symbols and artifacts. People
and organization, which can also be named ‘service design’, covers the design and offering
of services, which enhance the value of the spatial product and together provide the total
value solution to the customer (Bitner and Brown, 2008). The space design and service
design together make up the facility design of the work environment. In previously conducted
studies the influence of the facility design features on the use value of workplaces is covered
without making a distinction between first, second or third workplaces. Therefore the
influence of the described facility design features is in this literature study considered as
features potentially influencing the use value of third workplaces. In this paragraph the
elements of the service and space design of the third workplace are indicated to create the
fundamental basis for the analysis of these elements in the empirical study to gain insight in
the features that attract users to work at third workplaces.

Figure 10: Facility Design

3.1.1 Space Design
The space design, which considers the design of the spatial features of the working
environment, is addressed in previous conducted studies. Pfeffer (1982) discussed internal
environment features including size, quality, flexibility, arrangements, privacy and the
locations, of which most can be influenced with the internal space design and furniture use.
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Haynes and Price (2004) suggested twenty-two years after the study of Pfeffer (1982) that
there is an impact of distraction (i.e. noise/privacy), environmental services (ambient
conditions), office layout (i.e. desk, layout, storage), interaction (i.e. social and work), flexible
space (meeting areas, quiet areas), comfort (i.e. Décor, cleanliness) and the informal
interaction points on the productivity of the workers. Even more recently, Tucker and Smith
(2008) discussed the key issues around the perceptions of the workplace, in which they
named the features personal control (autonomy), privacy, interior planting, personalization,
color use and lighting. These studies discussed the features of the space design from
different angles, although all aimed at gaining insight in the impact of these features on the
behavior of users and use value of the workplace to users and organizations.
According to Rapoport (2003), ‘space’ is not a self-evident concept and compromises more
than the intervals, separations and distances between people and things. Rapoport (2003)
described that space can be used in different settings, i.e. cognized space (mental schema),
human space, designed space (in sense of being organized), social space, informational
space (influence what is known) and perceived space (what is perceived). In this study,
aimed at providing insight in the preferences of users, the space design covers the spatial
features of the environment that possibly influence the use value of the third workplace.
According to various authors the space design influences the use value to workplace users.
So, 1) Bitner (1992) stated that the holistic environment takes into account the
environmental (spatial) influences on users, which will lead to avoiding or approaching
behavior. 2) Leaman and Bordass (1999) described the design intent of the work
environment as a killer variable regarding the possible mismatch between the design of the
work environment and the actual use of the work environment. 3) Mobach (2009) stated that
the satisfaction of users is influenced significantly by the fit between the spatial environment
and the demands and needs of users. In addition, according to Wineman (1986), Becker
(1981), Davis (1984), Steele (1986) and Sundstrom and Altman (1989) changes in the
physical office environment can influence the satisfaction, productivity and motivation of
people, resulting in increased or decreased use value of the workplace to them.
In previously conducted studies the space design features have been presented including
the, as described by Bitner (1992), ambient conditions. The ambient conditions include,
among others, the temperature, air quality, noise, music, odor (Bitner, 1992) and lighting
(Atkin and Brooks, 2009). Most of these features are considered as hygiene factors that not
directly influence the use value of workplaces. However, the presence of natural and artificial
lighting is affecting the mood of the workplace users (Tucker and Smith, 2008) and space
design currently has greater concern for aesthetics. These concerns involve the presence of
natural light (McElroy and Morrow, 2010) and the presence or absence of noise in the
environment (Pfeffer, 1982; Brookes and Kaplan, 1972; Bitner, 1992; Atkin and Brooks,
2009). The noise control is often mentioned in one sentence together with the spatial layout
of the workplace. Brookes and Kaplan (1972) described a decrease in the users satisfaction
moving from conventional offices to open plan offices because of features including an
increase in noise and a loss of privacy. Open spaces do not only provide complaints about
the noise and the privacy (visual and auditory), but do also provide more possibilities for
communication and social interaction (Van der Voordt, 2004). Research conducted by Hut
(2012) concerning the physical environment of third workplaces showed that the openness
of the work environment is considered as an important preconditions of using value of third
workplaces. To conclude, the ambient conditions seem to influence the use value of
workplace as is indicated by various authors. Despite the fact that the ambient conditions
are often considered as hygiene features, they are seemingly influencing the mood of users
and attractiveness of workplaces to them.
Another use value influencing aspect of third workplaces seems to be the presence of
activity related workplaces. Since various types of tasks are conducted at the workplace,
Davis (1984), Becker and steel (1995) and Ellington (2007) proposed that the work
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environment should be divided into different types of workplaces such as meeting places,
privacy places, storage places and creativity places. The offering of diverse types of
workplaces that support a variety of tasks conducted is also called the offering of the ‘activity
related’ workplace (Vos and Van der Voordt, 2002). The presence of the activity related
workplace is implied to be an important feature influencing the perceived quality of the
workspace (Davis, 1984; Haynes and Price, 2004; Bijl, 2009). By having the architecture
consistent with the type of work, order (Fayol, 1917) and coherence (Becker, 1981)
emerges, which results in increased use value of the work environment. For example the
characteristics of a room for concentration tasks have to be much more enclosed than a
workplace aimed at meetings (Mobach, 2009). Attached to these activity related workplaces
people prefer different seating arrangement for different types of work (Sommer, 1959). In
general spacious desks and comfortable and ergonomically designed chairs will contribute
to the positive valuation of the workplace (Van der Voordt, 2004). The furniture comfort,
placement and seating arrangements influence the comfort of the workplace and are of
importance to reduce back problems and relieve the stress of having to sit for extended
periods (Davis, 1984), which possibly influence the use value of the workplace to its users.
Besides to the spatial layout of the third workplace, the geographical location of the
workplace also influences the use value of the workplace (Pfeffer, 1982). In previously
conducted studies it is suggested that the location is considered as most important feature to
choose for a third workplace (Strelitz, 2011; Hut, 2012).
In addition to the ambient conditions and spatial layout, the space design also includes the
‘Signs, Symbols and Artifacts’. These features include, among others, natural areas,
decorations such as art or aesthetics of the environment expressed in colors, design of the
workplace and the presence of personal objects in the work environment as is suggested in
the model of Bitner (1992). McElroy and Morrow (2010) defined the ‘Signs, Symbols and
Artifacts’ as following: “the aesthetics of the office environment: the colors, type of flooring,
furniture style, and overall office décor” The specific nature and effect of color is out of scope
of this study, but is likely to influence the use value of workplaces since it influences the job
performance and the users satisfaction (Bitner, 1992). So, Kaplan (1993) suggests that
having natural areas at the workplaces is increasingly popular and that users with a view on
nature feel less frustrated, more patient and found their job more challenging. Besides these
effects, people with a view on nature express greater enthusiasm for their work and report a
higher life satisfaction as well as overall health (Kaplan, 1993). In addition the mood and
behavior of people can be influenced by the use of colors (Mobach, 2009) and the overall
office décor is likely to influence the use value of (third) workplaces.
As is indicated by the studies concerned about the space design features that are presented
in this paragraph, the space design features seems to explicitly or implicitly influence the use
value of third workplaces. In addition the users will also take into account the differences in
the service designs in the way they feel attracted to them (Plastria, 2001). Therefore the
service design includes features that influence the use value of the workplace, which is
indicated in the following paragraph.

3.1.2 Service design
The design of a services concern making decisions about each component of a service to
appropriately integrate processes, people skills, and materials in the designed (planned)
service (Goldstein et al., 2002). The services enhance, as proposed by Bitner and Brown
(2008), the value of the tangible features, which is in this case the space design of the third
workplace. Insight in the demands of users regarding the services offered is important
because it gives idea about how quality-influencing features should function for the users
(Grönroos, 2001). The service design includes the composition of diverse service features
that are likely to influence the use value of the workplace to third workplace users. McAllister
(2001) stated that these services concern facility management related services such as
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cleaning, catering and maintenance and more infrastructural related services such as
Internet, videophone and telephony. Complementing to these features, Reed and Stewart
(2003) stated that most offices are equipped with a computer and that common facilities
could be network printers, photocopiers, kitchen facilities and videoconferencing
possibilities. Furthermore they mentioned ‘additional services’ that help to satisfy the
secondary needs of users (Edvardsson, 1997). The secondary needs play a continuous role
in determining the use value of the workplace and gain importance if the primary needs are
met. These services include mail services, courier services, catering services, room service,
stationary supplies, travel services, meeting co-ordination services and IT support services
(Reed and Stewart, 2003). Users are not searching for just a workplace in the office
anymore, since they want to experience a workplace where high quality hospitality services
are considered as essential (DTZ Zadelhoff, 2013).
In various studies (Oseland, 2004; Haynes, 2008) is referred to the Office Productivity
Network (N.D.) workplace evaluation survey. This survey is aimed at providing insight in the
satisfaction of employees regarding workplaces. Despite that the features that determine the
satisfaction of users regarding workspaces are possibly not fully applicable to determine the
use value of a workplace, this survey included service features that might influence the use
value of third workplaces to users. These services included service design features
mentioned earlier in this study (cleaning, catering, computers, internet, network printers,
telephones), but also the post services and security services. Since most of these features
are considered as influential in multiple studies, they will probably affect the use value to
workplace users. In addition to these service features, other critical service features
determining the use value of the third workplace are the way at which users are treated and
the ability of the services supplies employees to make a proper response to the users
(Bitner, Booms and Tetrault, 1990). Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) developed an
overview of service features that influence the perceived service quality (and so possibly the
use value of the third workplace), including specific personnel related features. They
included the reliability (i.e. performing the service at the designated time), responsiveness
(i.e. willingness of employees to provide a service), competence (i.e. knowledge and skill of
the personnel), courtesy (i.e. respect and friendliness of personnel), communication (i.e.
explaining services and service costs), credibility (i.e. trustworthiness, believability and
honesty), security (i.e. safety and confidently), understanding (i.e. providing individualized
attention) and the tangibles (i.e. physical facilities and appearance of personnel).
In literature the influence of the service design features on the attractiveness of the
workplace is, in contrast tot the space design features, less extensive researched and
published. Where existing literature regarding the workspace is mainly aimed at space
design, insight in the service design features is still scarce. However, the coherence
between the demands of workplace users and the services that are actually offered and how
they are offered seems to influence the use value of the workplace to its users. In this
paragraph the service features that possibly influence the use value of third workplaces are
presented, of which the empirical study will provide further insights. In the following
paragraph an overview is provided of the space and service design features that according
to literature can influence the use value of workplaces to third workplace users.

3.1.3 Overview of facility design features
Various studies provided insight in the facility design features that possibly influence the use
value of the third workplace. In this paragraph an overview is provided of the space design
and service design features that are mentioned in previously conducted studies. Therefore
the categories of the model of Bitner (1992) are used as basis, which subdivides the space
design in ambient features, spatial layout features and the features regarding the signs,
symbols and artifacts of the location.
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Space Design Features
Ambient Conditions
Air quality
Lighting
Music
Natural light
Noise

Odor
Overall environmental services
Temperature

Author
Bitner (1992).
Tucker and Smith (2008), Atkin and Brooks
(2009).
Bitner (1992).
McElroy and Morrow (2010), Tucker and
Smith (2008).
Bitner (1992), Brookes and Kaplan (1972),
Atkin and Brooks (2009), Haynes and Price
(2004).
Bitner (1992).
Haynes and Price (2004).
Bitner (1992).

Table 2: Space design features: ambient conditions

Space Design Features
Spatial Layout
Access of the location
Activity based workplace
Availability of concentration work spaces
Availability of enclosed offices
Availability of group spaces
Availability of workplaces suited for
meetings
Availability of workplaces suited for social
interaction
Circulation space
Creativity workplaces
Desk space
Facility location
Flexible space
Office layout
Openness of the workplace
Overall privacy
Privacy spaces
Quality of the seating arrangements
Size of workplace
Space for formal meetings

Author
Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985).
Bijl (2009), Haynes and Price (2004).
Haynes and Price (2004), Becker and Steel
(1995), Klaveren and Tijdens (2003).
Becker and Steel (1995).
Duffy and Tannis (1993), Becker and Steel
(1995), Peltier (2001).
DTZ Zadelhoff (2013), Becker and Steel
(1995).
Haynes and Price (2004), Becker and Steel
(1995).
Office Productivity Network (N.D.).
Ellington (2007), Vos and Van der Voordt
(2002).
Office Productivity Network (N.D.), Van der
Voordt (2004), Davis (1984).
Pfeffer (1982), Strelitz (2011), Hut (2012),
Peltier (2001).
Haynes and Price (2004), Vos and Van der
Voordt (2002), Pfeffer (1982).
Haynes and Price (2004).
Hut (2012).
Haynes and Price (2004), Brookes and
Kaplan (1972), Pfeffer (1982), Tucker and
Smith (2008).
Ellington (2007), Vos and Van der Voordt
(2002), Office Productivity Network (N.D.).
Sommer (1959), Van der Voordt (2004),
Davis (1984).
Pfeffer (1982).
Haynes and Price (2004), Van der Voordt
(2004), Davis (1984), Vos and Van der
Voordt (2002), Office Productivity Network
(N.D.).
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Space for informal meetings

Haynes and Price (2004), Van der Voordt
(2004), Davis (1984), Ellington (2007), Vos
and Van der Voordt (2002), Office
Productivity Network (N.D.).
Haynes and Price (2004), Davis (1984),
Office Productivity Network (N.D.).

Storage space
Table 3: Space design features: spatial layout

Space Design Features
Signs, Symbols and Artifacts
Color use

Author
Tucker and Smith (2008), Bitner (1992),
McElroy and Morrow (2010).
(Bitner, 1992).
McElroy and Morrow (2010).
McElroy and Morrow (2010), Van der Voordt
(2004), Davis (1984).
Kaplan (1993), Tucker and Smith (2008).
McElroy and Morrow (2010), Haynes and
Price (2004), Parasuraman, Zeithaml and
Berry (1985), Pfeffer (1982).
Bitner (1992), Tucker and Smith (2008).

Design of the workplace
Flooring
Furniture style and comfort
Nature and plants
Overall office décor
Personalization

Table 4: Space design features: signs, symbols and artifacts

Service Design Features
Appearance of personnel
Arrangements
Catering service
Cleaning
Internet
IT-support services
Kitchen facilities
Mail service
Maintenance service
Meeting co-ordination services
Network printer
Photocopiers
Reliability, skill and
personnel
Security services
Stationary supplies
Telephony
Travel services
Videophone

understanding

Table 5: Service design features!

of

Author
Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985).
Pfeffer (1982).
Reed
and
Stewart
(2003),
Office
Productivity Network (N.D.), McAllister
(2001).
McAllister (2001), Office Productivity
Network (N.D.), Haynes and Price (2004).
McAllister (2001), Reed and Stewart (2003).
Reed and Stewart (2003).
Reed and Stewart (2003).
Reed
and
Stewart
(2003),
Office
Productivity Network (N.D.).
McAllister (2001).
Reed and Stewart (2003).
Reed
and
Stewart
(2003),
Office
Productivity Network (N.D.).
Reed
and
Stewart
(2003),
Office
Productivity Network (N.D.).
Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985).
Office Productivity Network (N.D.).
Reed and Stewart (2003).
McAllister (2001), Reed and Stewart (2003),
Office Productivity Network (N.D.).
Reed and Stewart (2003).
McAllister (2001), Reed and Stewart (2003).
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3.2 Third workplace specific use value determinants
As indicated in previous paragraph, the facility design features influence the use value of the
third workplace. However, these facility design features also influence the use value of first
and second workplaces. Therefore workplace users are probably also incited to work at third
workplaces because of its differentiating aspects other than the facility design features in
comparison to first or second workplaces. This paragraph will further examine the
differentiating aspects of third workplaces that incite users to work at these workplaces. In
subparagraph 3.2.3 an overview of the use value determinants that incite workplace users to
work at third workplaces is presented.

3.2.1 Use value of third workplaces to workplace users
Over time people started to work on third workplaces as they increasingly have the
possibility to work time and place independent. They choose to work at third workplaces
because they experience a higher use value working at this workplace in comparison to first
or second workplaces. These differences in use value can be assigned to the facility design
features and to the benefits that are obtained by the use of third workplaces in particular
(this subparagraph), in this study also named third workplace specific characteristics. In
literature various studies indicated specific benefits that are perceived by working time and
place independent, which can be considered as influential on the use value of third
workplaces.
Benefits that attract users to work at third workplaces indicated in literature include the
enhancement of work and personal life balance as result of complying to the demands of the
post-modern family with household and work responsibilities (Olsen and Primps, 1984;
Beck, 1992; Gilbert, Hallett and Eldridge, 1994; Bond, Galinsky and Swanberg, 1998;
Mirchandani, 1999; Gibson, 2003; Hill et al., 2003; Morgan, 2004; Janjetovic and Sebo,
2006; Blok et al. 2010). A characteristic of the third workplace that influences its use value is
that it supports its users to integrate demands of personal life in working life because of,
among others, the reduction of unnecessary travel time (Hill et al., 2003; Blok et al., 2010;
Mirchandani, 1999). The location of the third workplace therefore seems to strongly
influence its use value, as its use value increases if less time is spend traveling. Strelitz
(2011) indicated the use value of this characteristic by stating the following: “Economic
agglomeration concentrates activity in city centers and surrounding nodes, but large
proportions of the population live in suburbs and peripheral towns. Businesses cannot own
offices everywhere; the imperatives of efficient consolidation do not allow this. At the same
time, people’s family responsibilities and available energy conflict with the demands and
uncertainties of long commutes. People’s need for convenient access to workplaces in easy
reach of home, calls for work settings to be dispersed.” Strelitz (2011) clarified that working
at third workplaces will not only eliminate commuting time, but that it will also avoid
commuting to the city centers. Therewith she indicates that locations outside the city centers
are possibly perceived as a benefit. This is positively influencing the use value of the third
workplace. With the decrease of commuting time employees increase their effectiveness of
time use, which Lupton and Haynes (2000), PwC (2011) and Strelitz (2011) indicated as one
of the benefits perceived by working at third workplaces.
Strelitz (2011) indicated that a major benefit of the third place is the easy reach (of home).
Her arguments, primarily aimed at reduction of commuting time, have a good fit with the
results of the empirical research conducted by Gibson and Lizieri (2000). About 70% of their
respondents indicated that ‘Access to quality address’ is important or even very important.
Based on only this feature the second workplace potentially should have more use value to
workplace users, since no travel time is needed working home. However, working at second
workplaces can distract people from work because of domestic tasks, snacking, family
members, neighbors and pets and the second workplace (Strelitz, 2011). The third
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workplace offers a professional working environment, without these negative side effects
(Strelitz, 2011; Hut, 2013). Therewith the quality of the workplace, as indicated by Gibson
and Lizieri (2000), seem to be equally or more important than the access to the workplace.
Strelitz (2011) indicated that 83% of the interviewees in her study reported that the serviced
office setting was conductive to productivity of work. If increased productivity of work is
achieved by working at third workplaces, this feature can be considered as positively
influencing its use value. In addition the third workplaces at serviced offices are ‘available on
as need basis’, which is considered as a benefit. With the availability on a need basis the
third workplaces complies with the demands for flexibility and activity based working of
employees (Reed and Stewart, 2003), increasing the use value of third workplaces.
The use value of the third workplace is not only determined by the functional value of the
workplace as is indicated by the third workplace characteristics described above. The third
workplace use value is also determined by its influence on the perceived professionally and
corporate image of the organization where one is employed. Strelitz (2011) appointed the
business-like environment as an important aspect to work at the third workplace. A serviced
office workplace user in Strelitz (2011) study mentioned: “It’s like we’re a big company, even
though we’re small – it’s more professional.” The importance of the professional environment
is demonstrated quantitatively in research of Gibson and Lizieri (2002) that showed that 67%
of the respondents cited the quality of the address as important or very important. Therewith
Gibson and Lizieri (2002) are consistent with earlier findings of Gibson in 2000. Gibson
(2000) stated that branding and identity are important aspects of the serviced office
environment.

3.2.2 Use value of third workplaces to organizations
This subparagraph provides insight in the features of the third workplace that can incite
organizations to use and stimulate the use of third workplaces to employees. In literature the
features that determine the use value of the third workplaces to organizations have not been
specifically addressed yet. Various studies however indicated features that are important to
organizations that can be applied to the use value of third workplaces to them.
The use value of third workplaces to organizations is connected to various features. This
includes their demand for flexibility in
real estate possession and finances
(Gibson and Lizieri, 1999; Gibson and
Lizieri, 2000). According to Gibson and
Lizieri (1999) organizations can manage
three types of real estate in their
portfolio to meet their demands
regarding flexibility: 1) core portfolio 2)
1st. periphery 3) 2nd. periphery. The core
portfolio is the space that the
organization finds to be required for long
term, but for which the use might Figure 11: Periphery portfolio (adapted from Gibson and
change over time. These workplaces Lizieri, 1999)
are primarily considered as first
workplace. The first and the second periphery are more flexible in use and may include
some or all facility management services. The second periphery portfolio is characterized by
the ‘space on demand’ and is the most flexible type of real estate. This layer covers serviced
office places and the third workplaces. A use value determinant of third workplaces to
organizations can be assigned to meeting their demands for flexibility. This shift of
organizations to flexibility, including the use of third workplaces, is primarily aimed at real
estate cost cutting (Wagenberg. 1998; Monkcom, 1998; Cairns and Beech, 1999; Lupton
and Haynes, 2000; Bijl, 2009; Baane, Houtkamp and Knotter, 2011) and increased
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productivity reasons (Bijl, 2009). The reduction of cost and increased productivity can be
reached by increasing the focus at the core functions of the organization (Gibson and Lizieri,
1999; Gibson 2000) and the availability of workplaces that stimulate activity related work
(Haynes and Price, 2004). With time and place independent working, including the use of
third workplaces, organizations seem to achieve these goals as they experience office space
savings, productivity increase, less absenteeism, labor relationship flexibility, better
customer service and management by objectives (Pérez, Sánchez and Carnicer, 2002).
Another aspect that may incite organizations to make use of third workplaces is that they
want to comply with the demands of their employees (Wagenberg, 1998; Monkcom, 1998;
Cairns and Beech, 1999; Lupton and Haynes, 2000; Hill et al, 2003; Blok et al., 2010). With
the use of third workplaces organization seem to meet the demands of employees (e.g.
flexibility, decreased commuting time), which helps them retain staff and improve recruitment
results (Dex and Scheibl, 1999). In addition research of Thomas and Ganster (1995) has
shown that family-supportive policies influenced the enhancement of work-family life and
health outcomes of employees, which attach employees to organizations (Grover and
Crooker, 1995). Arguments mentioned in previous studies regarding the importance to
comply with the employees demands to use third workplaces and allow flexibility are: “Work
settings in convenient reach of people’s homes, more widely dispersed than affordable or
practical, using only an organization’s own space”(Strelitz, 2011); “Flexible working is seen
to serve as response to employees demands” (Monkcom, 1998); “Flexible working is seen to
adjust workplace strategies to the continuously changing demands of workers” (van
Wagenberg, 1998). If organizations realize better staff retain and improve their recruitment
results by using third workplaces, the use value of third workplaces is likely to increase.
Other specific interests of companies for serviced offices are business visibility at prime
locations. The business visibility and professional looking work environment are shaping the
image of an organization. This image influences, among others, the customers’ expectations
(Edvardsson, 1997), perceived value (ECSI, 1998) and loyalty (Berry et al. 1998). There is
also a growing number of relative large organizations considering the serviced office place
as their permanent, first workplace. This applies mainly to high tech, information technology
and to consultancy, marketing and media organizations. For this type of real estate the
flexibility, meeting rooms and conference facilities are important while the use of offices is
relatively low (Gibson and Lizieri, 2000). These organizations seek workplaces at which
individuals and teams can relocate with the minimum downtime and costs (Gibson, 2000),
making the location and flexibility of the location determining a large part of the use value of
the workplace. Gibson and Lizieri (2000) indicated that the cost of the workplace, quality of
the address, internal environment, availability of services and the access to the market are
the features that determine the use value of the serviced office workplace to organizations,
which is often used as a third workplace. However, they stated that when organizations are
selecting a serviced office as workplace, the speed of occupation, ability to vacate, short
term commitment, access to quality address, access to support services and the ability to
expand are considered as important or very important feature.
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3.2.3 Overview of third workplace specific use value features
The previous conducted studies, of which the most important are described in literature
study, provided information for an extensive list of possible determinants that influence the
use value of third workplaces to users and organizations. None of these studies however
provided insight in what users and potential users of third workplaces incites to work at these
workplaces yet. An overview of the determinants that possibly influence the use value of
third workplaces to users and organizations is provided at Table 6 and Table 7.
Third workplace use value determinant
arguments to users
Access to quality address
Decreased commuting time

Effectiveness of work

Enhancement of work-life balance

Flexibility of workplace and time
High quality hospitality services
Increased effective time use

Increased productivity

Author
Gibson and Lizieri (2000).
Klaveren and Tijdens (2003), PwC (2011),
Strelitz (2011), Baane, Houtkamp and
Knotter (2011), Hill et al (2003), Blok et al.
(2010), Gibson (2003), Hut (2012).
Haynes and Price (2004), Lupton and
Haynes (2000), PwC (2011), Strelitz
(2011).
Bond, Galinsky and Swanberg (1998),
Gilbert, Hallett and Eldridge (1994), Olsen
and Primps (1984), Gibson (2003),
Morgan (2004), Hill et al (2003), Blok et
al. (2010).
Klaveren and Tijdens (2003), Wagenberg
(1998).
DTZ Zadelhoff (2013).
Lupton and Haynes (2000), PwC (2011),
Strelitz (2011), Haynes and Price (2004),
Baane, Houtkamp and Knotter (2011),
Gibson (2003).
Lupton and Haynes (2000), Strelitz
(2011), Baane, Houtkamp and Knotter
(2011), PwC (2011), Bijl (2009).

Less negative side effects than the homeworkplace (family, pets, domestic tasks,
noise)
More professional workplace than the homeworkplace

Strelitz (2011), Hut (2012).

On distance teamwork

Mokyr (2001), David and Foray (2002).

Open workplaces

Becker and Steel (1995).

Reduced stress levels

Lupton and Haynes (2000), Hill et al
(2003), Blok et al. (2010).

Serviced office ‘available on need basis’

Gibson and Lizieri (2000), Reed and
Stewart (2003).

Strelitz (2011).

Table 6: Third workplace use value determinants to users
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Third workplace use value determinant
arguments to organizations
Cost reduction

Decreased CO2-emissions
Decreased commuting time

Effectiveness of work
Enhancement work-life balance
Financial flexibility
Flexibility of real estate
Focus on core functions
Improved moral

Improved staff retention and recruitment
Increased productivity
Reduced stress levels
Respond to employees demands

Security
Teamwork affected

Author
Lupton and Haynes (2000), Cairns and
Beech
(1999),
Monkcom
(1998),
Wagenberg (1998), Baane, Houtkamp and
Knotter (2011), Bijl (2009).
PwC (2011).
Klaveren and Tijdens (2003), PwC (2011),
Strelitz (2011), Baane, Houtkamp and
Knotter (2011), Hill et al (2003), Blok et al.
(2010), Gibson (2003).
Haynes and Price (2004), Lupton and
Haynes (2000), PwC (2011), Strelitz
(2011).
Hill et al. (2003), Blok et al. (2010).
Gibson and Lizieri (2000).
Gibson and Lizieri (1999), Strelitz (2011).
Gibson and Lizieri (1999), Gibson (2000).
Lupton and Haynes (2000), Baane,
Houtkamp and Knotter (2011), Hill et al
(2003), Blok et al. (2010), Strelitz (2011),
Management today (1998).
Dex and Scheibl (1999), Lupton and
Haynes (2000), Hill et al (2003), Blok et al.
(2010).
Lupton and Haynes (2000), Strelitz (2011),
Baane, Houtkamp and Knotter (2011),
PwC (2011), Bijl (2009).
Lupton and Haynes (2000), Hill et al
(2003), Blok et al. (2010).
Lupton and Haynes (2000), Cairns and
Beech
(1999),
Monkcom
(1998),
Wagenberg (1998), Hill et al (2003), Blok
et al. (2010).
Lupton and Haynes (2000).
Lupton and Haynes (2000).

Table 7: Third workplace use value determinants to organizations

Selection criteria of serviced offices to
organizations
Ability to expand
Ability to vacate
Access to support services
Access to the location
Availability of services
Cost of the workplace
Internal environment
Quality of the address
Short term commitment
Speed of occupation

Gibson and Lizieri (2000).
Gibson and Lizieri (2000).
Gibson and Lizieri (2000).
Gibson and Lizieri (2000).
Gibson and Lizieri (2000).
Gibson and Lizieri (2000).
Gibson and Lizieri (2000).
Gibson and Lizieri (2000).
Gibson and Lizieri (2000).
Gibson and Lizieri (2000).

Table 8: Selection criteria of serviced offices to organizations
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3.3 Conclusion
In this paragraph the conclusion of this chapter is presented, which will provide an answer
on the following research question: ‘What arguments according to literature explain that
users are incited to work at third workplaces?’
According to literature, workplace users are incited to work at third workplaces because this
workplace has a higher use value (the specific quality of a product, service or task that users
experience in relation to needs) to them in comparison to first and second workplaces.
Despite the fact that scientific research regarding the use value influencing features and
specific characteristics of third workplaces is not present, previously conducted studies
provided insight in the features that possibly incite workplace users to work at third
workplaces. This wide range of features can be divided into features that influence the use
value of the workplace because of its facility design features (which counts for first, second
and third workplaces) and into characteristics in which the third workplace differentiates from
the first and second workplace. The facility design features do influence use value because
of a better fit between the demands and the offering regarding the ambient conditions,
spatial layout, signs, symbols and artifacts and the services offered. The third workplace
specific benefits positively influence the use value because of differentiating aspects
regarding, among others, commuting time, increased effectiveness and enhancement of
work-family life in comparison to the use of the first or second workplace. Figure 12 provides
insight in the categories of features that are likely influence the use value to third workplace
users based on literature. These features are tested in the empirical research and of which
the results are presented in chapter 5 and chapter 6.

Figure 12: Third workplace use value determinants

Based on the literature it can be assumed that the use of third workplaces is determined by
the combination of its use value to users and organizations. While a positive use value to
users positively influences the use value of third workplaces to organizations, the influence
of the organization on the use value to users will probably go both ways due to whether or
not stimulating its use. The facility design concerns use value determinants that are generic
(applicable to first, second and third workplaces), while the use value of third workplaces is
also influenced by the third workplace specific characteristics. These specific characteristics
do influence the use value to users and organizations and provide them specific benefits that
are not reached with first and/or second workplaces. Within these features and specific
characteristics the users will consider some features as hygiene (precondition to work there)
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and as some as motivator (potentially perceived as a benefit) feature. The empirical study
will provide insight in these features and will present what incites users to work at third
workplaces.
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4 Methodology
This chapter describes the data collection and sampling methods of the empirical study. The
purpose of this empirical study is to provide insight in the features that incite the users of
workplaces to work at third workplaces and whether this entails business opportunities to
serviced office suppliers. This study is especially focused at third workplace users and the
case study of CBC. In total this study consists of three different empirical phases: 1) in-depth
interviews with management at strategic and middle management levels of organizations
that (potentially) make use of third workplaces 2) a survey with (potential) users of third
workplaces 3) a survey with tenants of CBC. The case study is developed as a single case
study, aimed at CBC specific, because of demarcation of research. In addition it is designed
as prospective research design since it involves tracking changes forward in time by
researching the demands of users to develop well-fitted workplace concepts in the future. An
advantage of this type of design is that there is no reliance on partial and reconstructed
accounts (De Vaus, 2011). The first paragraph of this chapter briefly discusses the type of
research design of this study. The second paragraph presents the methods of data
collection, where after paragraph 4.3 present the analysis of the results. In the last
paragraph of this chapter the realization of reliability and validity of this study is presented.

4.1 Case study design
In the literature several types of case study designs are discussed. Since this study
concerns a single case, which is the case of CBC, this study is considered as a single case
study. The study however does contain multiple sub-cases and can therefore be described
as an embedded case study (Yin, 2003). An embedded case study involves more than one
unit of analysis. This study researches the demands regarding first workplaces of the
tenants of CBC as well as the demands of (potential) third workplace users regarding third
workplaces. Since the objective of this research is to provide insight in what users of
workplaces incites to work at third workplaces and there is no understanding of these
features in the previously conducted studies yet, this case study is considered as exploratory
research. The study aims at providing insight in the features that incite users of workplaces
to make use of third workplaces and is not only applicable to the case of CBC. Therefore this
exploratory case study does not only provide insight in the features that possibly help CBC
to develop a well-fitted workplace concept to third workplace users. It also provides insight in
the features that attract the users of workplaces to make use of third workplaces in general.

4.2 Methods of data collection
As described at the start of this chapter, diverse methods of data collection are used for this
case study. In this paragraph the two methods of data collection are described, which
concern interviews and surveys.

4.2.1 Interviews
In this case study several interviews have been conducted with managers at strategic and
middle management levels organizations. These interviews purpose was to get indirect in
contact with the users of flexible workplaces and gain insight in the features of third
workplaces that incite organizations to stimulate employees to make use of these
workplaces. The interviews with the management of organizations were primarily used to
gain support for this research. This support was needed for the distribution of surveys at
user level of these organizations. The role of these interviewed managers is also important
to stimulate employees to make use of third workplaces. By informing management in an
early stage of the research a support base is created, which likely leads to better results in
participation rate at the surveys.

27

Methodology

The target population for the interviews consisted of employees or directors active in the
middle and strategic management levels of relative large organizations. Requirements were
that they were familiar with flexible working conditions and have direct or indirect access to
employees that have the possibility to work time and place independent. In total 24
organizations were approached directly to participate in this case study for an interview and
for the distribution of surveys at user level. These organizations have been selected
according to the purposive and chain sampling methods. With the purposive sampling
method organizations of the right size and from diverse industries have been selected. To
increase the number of participants the chain sampling method helped to include multiple
organizations within the same industry in this research. The interviews were developed and
conducted semi-structured, meaning that the content and the structure of the questions was
partly fixed (Rubin and Rubin, 2011). In total six main questions gave structure to the
interview. In between others questions have been asked to gain more in-depth information.
The interviews started with an open question to gain insight in the attitude of the
organization and first toughs when talking about the third workplace subject. Table 9 shows
the formulated interview question and measurement scale.
Interview question 1
What do you think are reasons for
organizations to increasingly allow and
stimulate time and place independent
working?

Measurement scale or answer category
Open question

Table 9: Interview question: third workplace toughs.

To gain quantitative data regarding the number of employees with the opportunity to work
time and place independent, the interview question as is displayed at Table 10 was added to
the interview. To gain insight if the organization is allowing time and place independent
working and which employees have the opportunity to work time and place independent
these questions have been included into the interview. Therewith a profile of the employees
is developed that are potential candidates to work at third workplaces, who can participate in
the survey at user level.
Interview question 2
Are
there
employees
within
your
organizations that have the possibility to
work time and place independent?

Measurement scale or answer category
Open question

Do these employees have a specific
profile?

Yes/No, complemented with explanation

Do these employees also work on third
workplaces?

Yes/No, complemented with explanation

Table 10: Interview question: third workplace use and profile.
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Interview questions 3 and 4 are connected to each other and provide insight in the use value
of third workplaces (by working time and place independent) to organizations. According to
Woodruff (1997) the use value refers to the specific quality of a product, service or task that
users experience in relation to needs, which in this case includes the benefits and sacrifices
experienced with the use of third workplace. Both questions had an open answer category
since in this exploratory study insight is provided into the reasoning of not only the endusers, but also into the reasoning of the management of the organizations to stimulate to
work time and place independent. Therefore not only the determinants found in literature,
but also new specified determinants can help to gain more insight in their reasoning.
Interview question 3 and 4
What
(potential)
benefits
do
your
organization obtain by working time and
place independent?

Measurement scale or answer category
Open question

What (potential) sacrifices do your Open question
organization notice by working time and
place independent?
Table 11: Interview questions: benefits and sacrifices time and place independent working

The last two in advanced prepared questions are in comparison to question 1 till 4 more
concentrated on the features that incite organizations to make use of third workplaces and
provide insight in the reasoning of organizations to make use of these workplaces. Interview
question 5 have an open answer category, supplemented with 10 features from literature
that possibly influence the choice of organizations to work at third workplaces as presented
in chapter 2. While question 5 helps to gain insight in the reasoning of organizations to make
use of third workplaces, question 6 helps to provide insight in the determination of specific
characteristics that determine the use value of a third workplace to these organizations.
Interview question 5 and 6
What features do influence the choice for
your organization to allow and/or stimulate
your employees to work at third
workplaces?
Which of
important?

these

features

are

most

If the cooperation with a third workplace
supplier will be started, what features do
influence the choice to cooperate with a
certain supplier?
Which of
important?

these

features

are

most

Measurement scale or answer category
Open question. Answer supplemented with
10 potential features from literature.
(Reduction
of
costs,
environmental
considerations, reduction of travel time
employees,
increased
effectively
and
productivity, flexibility of real estate portfolio,
focus on core activities, reduce of stress and
health problems, better employment practice,
enhancement work-life balance, participating in
the trend)

Open question. Answer supplemented with 8
potential features from literature. (Possibility
to expand number of third workplaces in use,
flexibility of contract, accessibility of the location,
cost of the workplaces, offered facility services,
appearance of the location, rapid availability,
layout and design work environment)

Table 12: Interview questions: features influencing usage of third workplaces and cooperation with third
workplace suppliers.
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4.2.2 Survey
As the goal of this study is to gain understanding of ‘what users of workplaces incite to work
at third workplaces’, the survey is a useful source of information to gain insight in these
demands and preferences. Surveys are usually used to gain insight into the preferences of
users for facilities and services (Hebert and Chaney, 2012). Therewith this research method
seems to have a good fit with the goal of this study: ‘provide insight in what users of
workplaces incites to work at third workplaces’. The target population of this survey is
divided into the tenants and (potential) third workplace users. By providing insight into their
demands, the survey contributes to the goal of this study ‘...whether this entails business
opportunities to Color Business Centers...’
To gain insight in the demands of both types of users the tenants of CBC and the (potential)
third workplace users were asked to fill in the survey. The tenants of CBC are primarily small
entrepreneurs that use the workplaces at the locations of CBC as a first workplace, while to
gain insight in the demands of third workplace users diverse workplace users employed at
various organizations were asked to fill in the survey. The division into the two groups of
organizations is made because this research is primarily aimed providing insight in the
demands of users and potential users of third workplaces. However the demands of the
tenants should not be forgotten in a possible redevelopment of a workplace concept to
consider third workplaces as a possible business opportunity. In total 400 employees of the
tenants of CBC were approached to participate to this study. In addition, users employed at
relative small and large organizations that are currently not connected to CBC have been
approached to gain understanding of the demands of third workplace users. These
organizations were more difficult to approach since there is no direct dependency based
relationship with CBC. In total 24 organizations have been approached. These organizations
were selected as target population according the criteria of management in the interviews
since they are considered as first line of contact. The interviewed managers had to meet the
requirement that they are familiar with flexible working conditions and that they had access
employees that have the possibility to work place independent. In addition three providers of
third workplaces were approached with the question to approach users of third workplaces
to fill in the survey. These target groups are considered as (potential) users of third
workplaces in the serviced office setting, including the serviced office setting at CBC.
To gain insight in the demands of both target groups, two slightly different surveys were
distributed among the tenants of CBC and the third workplace users. Most of the questions
of the surveys are identical, which makes it possible to compare the results without losing
reliability of the results. Both surveys started with control variable questions to research the
differences in demands on the basis of gender, age, education and size of the firm where
the respondent is employed. After gaining insight in these characteristics of the responds,
the question displayed at table 5 helped to gain insight in the time distribution of workplace
users. The output of this question gives an indication of the demand of workplace users for
workplaces and helps to indicate a difference in use of time at third workplaces. Therefore
the results of the question at table 5 are compared with the results of the last two questions
displayed at table 7. The questions asked only to the (potential) third workplace users or
tenants are indicated in bold, questions without indication are asked to all participants.
Survey question
Specify the percentage of time you spend
at the following activities in a regular
working week

Measurement scale or answer category
Semi-closed
question,
percentage
distributed over 5 answer categories.
(meetings, phoning, regular office activities,
concentration tasks, other)

Table 13: Survey question: time distribution regular working week

To gain insight in the preferences of workplace users regarding the facility design features,
two questions have been asked to the respondents. The first question was asked to gain
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insight into the preferences of workplace users regarding the spatial features (space design)
of the work environment. The respondents were asked to evaluate seven spatial features
(composed of diverse in literature found features) on a 7-point Likert scale ranging from ‘no
influence at all’ to ‘very high influential’. At the next question the respondents evaluate seven
service design features on a 7-point Likert scale ranging from ‘no influence at all’ to ‘very
high influential’.
Survey question
To which extend do the spatial features
displayed below influence the use value of
the work environment to you?

Measurement scale or answer category
7 point Likert scale, ranging from ‘no
influence at all’ to ‘very high influential’

To which extend do the service features
displayed below influence the use value of
the work environment to you?

7 point Likert scale, ranging from ‘no
influence at all’ to ‘very high influential’

Table 14: Survey questions: influence of space and service design on the use value of the work environment.

After the respondents provided insight in the facility design features that determine the use
value of the workplace environment in general, the subsequent four questions (of which the
last question differs for the two target groups) aimed at providing insight in the possibilities of
employees to work time and place independent and in the time spend and the activities
conducted at third workplaces. The specification of the percentage of time spend at
conducting various activities at third workplaces provides (indirect) insight in the demand of
workplace users for certain types of workplaces at the third workplace. By distinguishing five
different types of tasks (personal meetings and appointments, phoning, office work,
concentration work, others) the respondents indicated a specific demand for, for example,
meetings rooms when most of the time is spend at personal meetings and appointments. In
addition a difference between the use of workplaces in general (table 5) and the use of third
workplaces can be demonstrated to gain insight in the tasks conducted specific at third
workplaces. The last question displayed at table 7 have been presented to the tenants of
CBC instead of the pre-last question because it can be assumed that these users (which do
rent the workplace for 7 days a week) do not consider the locations of CBC as third
workplace, but as a first workplace.
Survey question
Are you familiar with time and place
independent working?

Measurement scale or answer category
Closed question, ‘Yes/No’ answer category.

Do you have the possibility to work time
and place independent?

Closed question, ‘Yes/No’ answer category.

How much of your time do you spend at
third workplaces?

Closed question, 5 answer categories.

Question for third workplace users:
Specify the percentage of time you spend
at the following activities in a regular
working week at the third workplace.
Question for tenants:
Specify the percentage of time you spend
at the following activities in a regular
working week at Color Business Centers.

(0%, 1-25%, 25-50%, 50-75%, 75-100%)

Semi-closed question, percentage distributed
over 5 answer categories. (meetings, phoning,
regular office activities, concentration tasks, other)

Semi-closed question, percentage distributed
over 5 answer categories. (meetings, phoning,
regular office activities, concentration tasks, other)

Table 15: Survey questions: time and place independent working and third workplaces.

In addition to the demands of workplace users regarding the facility design of the work
environment and the activities conducted at workplaces and third workplaces, a major
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objective of this study is to gain insight in the features of the third workplace incite workplace
users to work at this workplace. If users indicated that they have the possibility to work time
and place independent, but spend 0% of their time at third workplaces, insight is provided in
what features could possibly incite them to work at there. In total six features (extracted from
the literature study) are proposed to the respondents to gain insight in what incites them to
work at third workplaces. Since this study is an exploratory study, a seventh, ‘other’ option
was added to this question to not exclude other potential features. Also here the question for
the tenants is slightly different to gain insight in the features that determine the use value of
the workplace at CBC to them.
Survey question
Question for third workplace users:
Which of the following features (could)
incite you to work at third workplaces?

Measurement scale or answer category

You just indicated that the following
features incite you to work at third
workplaces, rank these features in order of
importance, starting with the most
important feature.
Question for tenants:
Which of the following characteristics
makes the workplace at Color Business
Centers attractive to you in comparison to a
non-business center or second workplace?

Closed question, 1-7 answer categories
depending on the answer of the previous
question.

You just indicated that the following
characteristics makes the workplace at
Color Business Centers attractive to you in
comparison to a non business center or
second workplace, rank these features in
order of importance, starting with the most
important feature.

Closed question, 1-7 answer categories
depending on the answer of the previous
question.

Closed question, 7 answer categories.
(Accessibility of the location, workplaces fitted for
tasks, reduction of commuting time, high quality
services, open and transparent work
environment, professional appearance of the
workplace, other)

Closed question, 7 answer categories.
(Accessibility of the location, workplaces fitted for
tasks, reduction of commuting time, high quality
services, open and transparent work
environment, professional appearance of the
workplace, other)

Table 16: Survey question: use value of the third workplace

Insight in the demands of tenants regarding the development of third workplaces should
positively influence the successfulness of the possible exploitation. By gaining insight in the
demands of the tenants their support is gained and misfits between their demands and the
offering are prevented. The questions displayed at the table on the next page have been (in
addition to the other questions) asked to gain insight in their potential needs.
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Survey question
Question for tenants:
If shared workplaces are developed for
flexible working that are also available for
your use. What type of spaces do you
demand for?

Measurement scale or answer category

You just indicated that you have demand
for the following flexible spaces, rank these
spaces in order of importance, starting with
the most important feature.

Closed question, 1-5 answer categories
depending on the answer of the previous
question.

Closed

question,

5

answer

categories.

(meetings, phoning, regular office activities,
concentration tasks, other)

Table 17: Survey question: shared spaces at Color Business Centers

4.2.3 Conjoint analysis
To increase the understanding of the demands of users various research strategies and
analyzing methods can be used. For example an analysis of best-case practices to gain
insight in the reasoning why certain companies work at flexible, third, workplaces is possible.
However, to compare the demands of current and possible new target groups with
quantitative data, a survey complemented with a data analysis will possibly provide better
insight in the specific characteristics that incite users to work at third workplaces. In addition
to the questions presented at the tables in previous subparagraphs, the last part of this
survey was designed so that the data can be analyzed according a conjoint analysis
technique. The conjoint analysis is a method used to estimate the structure of customers’
preferences (Green and Srinivasan, 1990). Since it is used as a model to predict customers
and organizations reactions on new products and services it provides a good predictive
validity for this research. As is submitted by (among others) Cattin and Punj (1984) and
Hagerty (1985) a relevant criterion is to choose the model that is likely to have the greatest
predictive validity, which is in this case the conjoint analysis method. The conjoint analysis is
a validate choice to predict the reaction on the possible new developed products and
services. The conjoint analysis is measuring the respondents’ preferences by letting them
making a tradeoff between multi attributes and service levels. On average in commercial
studies aimed at providing insight in preferences, 16 stimuli are evaluated. These 16 stimuli
are distributed over eight attributes consisting of maximum three levels (Green and
Srinivasan, 1990). Green and Srinivasan (1990) clarified that in full-profile conjoint analysis
the number of factors tested is mostly confined to five or six factors on a specific subject to
avoid information overload problems at respondents (Green and Srinivasan, 1978). The fullprofile conjoint analysis (large number of full product descriptions) brings some advantages
to other conjoint analysis methods because, as Green and Srinivasan (1990) described: “it
has the ability to measure the overall preference judgments directly using behaviorally
oriented constructs such as intentions to buy, likelihood of trial, chances of switching to a
new brand and so on”. However, if the number of attributes is somewhat larger than six, the
tradeoff analysis is recommended (Wittink and Cattin, 1989). The tradeoff analysis shows a
tradeoff table at which the respondents rank their preferences for combinations of attribute
levels. If the number of attributes is ten or more, the self-explication approach or the
adaptive conjoint analysis are, according to Wittink and Cattin (1998), more appropriate.
Because this study is aimed at providing insight in the features that incite users to work at
third workplaces, the tradeoff analysis is considered as best suited. The workplace specific
characteristics have been translated to factors and factor levels in the conjoint analysis. This
resulted in five different factors consisting of 2 to 3 levels have been tested, as is visible at
Table 18 on the next page. These 5 factors and factor levels are based on the third
workplace specific characteristics found in literature that might incite workplace users to third
workplaces. By forcing the respondent to make a tradeoff between elements, insight in
provided in their relative importance. The conjoint analysis was included in the survey,
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meaning that the tenants of CBC and (potential) third workplace users participated in the
conjoint analysis.
Factor levels
Factor
1. Accessibility and location
of the workplace
2. Fit of workplaces to the
tasks conducted

1

2

3

Location at city
center
Spaces aimed at
meetings

Location
at
railway station
Spaces aimed at
transparency and
meeting
new
people

3. Services

Offers
services

4. Appearance of the work
environment

Work
environment as a
functional
contribution

5. Travel distance

Workplace in or
close to domicile

Location
at
highway location
Spaces aimed at
concentration
and
individual
tasks
Offers basic and
additional
services
Work
environment
contributes to the
image
and
appearance
of
the organization
Workplace near
to
the
first
workplace

basic

National
coverage of third
workplaces

Table 18: Conjoint analysis factors and factor levels

4.3 Analysis of the results
Two types of data have been analyzed for this study, consisting of interviews and surveys.
The interviews have been recorded and fully transcribed and can be found in appendix II. On
the basis of the transcribed interview data a content analysis is conducted to gain insight into
the features that might incite organizations to make use of third workplaces. Through the
content analysis method insight is gained in the attitude of organizations regarding possible
reasons for them to stimulate third workplace use and the features that are important to
them when selecting third workplace providers. The reasons and features indicated in the
literature study have been used as basis for this content analysis.
A more comprehensive component of this study is the quantitative data analysis. The
quantitative data is collected with an online survey tool (Qualtrics) and is analyzed with
SPSS 19. The data is primarily analyzed in SPSS using descriptive statistics and a conjoint
analysis. The conjoint analysis is developed according to a pre-developed conjoint analysis
software tool, which enables direct analysis of results by the use of descriptive statistics. The
output in relative values of the factors on the same level enables direct comparison of
importance. More insight regarding the analysis of the results is, where needed, provided at
the result description of the question in the next chapter.
Also a principle component analyses and multiple linear regression analyses have been
performed. These analyses indicated a significant influence of age and education level of the
current tenants of CBC on their workplace usage and a significant influence of organization
size, age and features related to the experiences shielding and safety at the workplace on
the third workplace usage of third workplace users. These predictors however seem to have
a relative low predictive value, as they are significant at relative little outcome variables and
indicate relative low adjusted R2 values (indicating the predictive value). These relative low
predictive values of the predictors are not surprising, since many other aspects seem to
influence the (third) workplace usage. Because of their relative low predictive value these
analysis have not been presented extensive in this research report.
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4.4 Reliability and validity
In this paragraph the quality of this research is discussed, which is according to Yin (2003)
done by assessing the reliability and validity of the study (Yin, 2003). Therefore this
paragraph discusses the reliability and the internal and external validity of this research.
The reliability of research refers to the methods and measurements that at which the study
give the same results on repeated occasions (Yin, 2003; De Vaus, 2011). To ensure
reliability, this research is conducted in a systematic manner. While in addition triangulation
of methods and sources is applied. For the data collection semi structured interviews are
held at various organizations, of which the transcripts are included in this report and can be
found in Appendix II. The interview protocol (as the question are displayed at this
methodology) ensured consistency of questioning and causes that with repeated occasions
the research results are most likely to be the same.
In addition quantitative data is gathered with surveys. For the surveys a large number of
respondents is needed to ensure reliability. A large number within this context is understood
to be at least between 60 to 80 units (Verschuren and Doorewaard, 2010). In addition Orme
(2006) stated that for investigational work and developing hypotheses about a market,
between 30 and 60 respondents are sufficient. Small samples encounter problems with
sampling error and with insufficient cases in special subgroups to allow meaningful analysis
(Verschuren and Doorewaard, 2010).
To reach reliable research results with the survey also a sample survey is carried out on 10
respondents. With this sample survey some errors and misunderstandings are addressed to
increase the reliability of research results. The random sample group should contain and
contained a sample group in which all potential units of research in the population of interest
have an equal chance of being included, regardless of their characteristics (Verschuren and
Doorewaard, 2010), just like at the final group of respondents that is included to this
research.
Also the internal and external validity of the research should be assessed. The internal
validity refers to the extent to which the structure of a research design enables to draw
unambiguous conclusions from the results (De Vaus, 2001). For this research diverse
methods and sources in the literature study have used to develop the empirical study, of
which some studies were more directly related to this subject than others. By providing
insight in the features that incite users to work at third workplaces according to a consistent
research strategy the internal validity is as far as possibly for this research covered.
Regarding the external validity Verschuren and Doorewaard (2010) stated the following:
“larger samples increase the external validity of the research and enable the researcher to
make general statements”. With the relative large sample size as indicated earlier at this
paragraph the external validity of this research is sufficient. In addition with the inclusion of
diverse types of users and organizations without only aiming at CBC in this case study,
insight is provided in the features that determine the attractiveness of workplaces to first
(tenants) and third workplace users in general, which makes the results generalizable for
third workplaces in the Netherlands.
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5 The benefits
workplaces

workplace

users

seek

from

third

In this chapter the results of the empirical study are presented to answer the following
research question: ‘What facility design features and third workplace specific characteristics
do (potential) users of third workplaces seek to benefit from the workplace?’ To answer this
question this chapter provides insight in the results of the empirical study regarding the
influence of facility design features and third workplace specific characteristics on the
attractiveness of third workplaces to 1) third workplace users, 2) non-third workplace users
with the possibility to work time and place independent 3) organizations attitude towards
third workplaces. The emphasis of this research and chapter is primarily on the third
workplace users. In addition to these users, the non-third workplace users and organizations
attitude towards these workplaces might influence or further clarify the attractiveness of third
workplaces to users. The non-third workplace users concern a relative small group of
respondents, who are included in this chapter to indicate the features that might incite these
current non-users to become third workplace users in the future. Since this chapter focuses
on providing insight in the features and characteristics that incite workplace users and
organizations to third workplaces, the results of the surveys of the tenants of CBC are not
included in this chapter. Chapter 6 focuses on the potential business opportunities for CBC
in the offering of third workplaces and presents and presents, among others, the results of
the analysis conducted concerning the tenants.
In total 9 of the 24 direct approached relative large companies participated in this study with
an interview and surveys. In addition three other sources have been used to collect data
regarding the target group from freelancer to organizations with 250+ employees. These
three sources include third workplace providers and existing databases containing third
workplace users. Specific insight in the response rate is not clear since most surveys where
spread indirectly by managers of organizations through intranet messages, blogs or internal
mailings. In total 300 questionnaires were returned. 140 of the respondents are currently
tenants of CBC of which the results are presented in chapter 6. The other 160 respondents,
(potential) third workplace users that are not directly connected to CBC, filled in the survey
to provide insight in the demands of potential en current third workplace users. Of these
respondents the results of 134 respondents are considered as sufficient for the analysis.
Including or excluding the respondents is done by only including the respondents that filled
in at least their personal characteristics, the facility design features that determine the
attractiveness of the workplace to them and their third workplace usage characteristics.
91,1% of the respondents that filled in these questions completed the full survey, while
97,2% of them filled in all questions with exception of the last question. This means that 26
respondents were excluded from the analysis. 76,8 % (N=103) of these 134 respondents
has the possibility to work time and place independent and uses third workplaces. The other
23,2% (N=31) of the respondents does have no possibility to work time and place
independent (N=5) or have the possibility to work time and place independent but do not use
third workplaces (N=26).
In the first paragraph of this chapter the results regarding the third workplace users are
presented, where after in paragraph 5.2 the results regarding the non-users are presented.
Paragraph 5.3 presents the interview results that provide insight in the attitude of
organizations regarding third workplaces. At the end of each paragraph a short conclusion is
presented, while at the last paragraph of this chapter the conclusion is presented that
answers the research question.
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5.1 Third workplace users
The demographic characteristics of the respondents that use third workplaces demonstrated
that they are on average relative high educated (87,4% = higher professional or academic
educated). This fits with the results of previously conducted studies that concluded that most
of the flexibility of work is mainly accessible to well-educated and highly skilled professionals
(Cairns and Beech, 1999; Morgan, 2004; Powell and Snellman, 2004). Since this study is
mainly aimed at people with the possibility to work time and place independent, the
distribution of gender and age are as suspected and do not indicate excessive deviations
from the total group of respondents. The share of males is relative large in comparison to
females, which possibly can be clarified due to the participation of relative high educated
and skilled professionals in this study. The share of females in comparison to males at
specialized and managerial positions is in general still relative low (CBS, 2008;
Arbeidenoverheid, 2013). In addition the distribution of organization size of the respondents
organization fits with the target group of this study. As indicated, nine relative large
organizations participated to this study, which clarifies the high percentage of respondents
employed at this type of organization (61.2%).
Table 19: Gender of the third workplace users (N=103)

Gender
Male
Female

Percentages
75.7
24.3

Table 20: Age of the third workplace users (N=103)

Age
0 – 20
21- 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61+

Percentages
1.0
15.5
22.3
35.9
24.3
1.0

Table 21: Education level of the third workplace users (N=103)

Education
Do not want to tell/ do not
know
General secondary education
Vocational education
Upper secondary education
Higher professional education
Academic education

Percentages
1.0
2.9
6.8
1.9
58.3
29.1

Table 22: Organization size where the third workplace users are employed (N=103)

Organization employed
Other
Freelancer
Organization with 10 or less employees
Organization with 11 – 50 employees
Organization with 51 – 250 employees
Organization with 250+ employees

Percentages
2.9
9.7
6.8
13.6
5.8
61.2
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5.1.1 Facility design features that determine the attractiveness of the workplace
To gain insight in the facility design features that determine the attractiveness of the
workplace to third workplace users, they have been asked to rate the influence of the facility
design features on the perceived quality of the workplace on a 7-point Likert scale as is
presented at Table 23. With a 6.55 mean score on a 7-point Likert scale the quality of
‘Internet and Wi-Fi’ is obtaining the highest mean score of all facility design features,
indicating that it has the most influence on the experienced workplace quality. Following on
the quality of ‘Internet and Wi-Fi’, a group of features from ‘workplace fitted to the conducted
activities’ (5.77) to ‘location of the facility’ (4.99) is positioned as middle group on their
influence on the perceived quality of the workplace. The three features from ‘security’ (4.40)
to ‘front desk’ (4.13) score make up the group of features that score relatively low, while the
list of importance is closed by the lowest score: ‘postal service and repro’ (3.48).
Table 23: Facility design feature scores indicating the influence on the perceived workplace quality according to
third workplace users (N=103)

Feature
Internet and Wi-Fi
Workspace fitted to the conducted activities
Ambient conditions
Videoconferencing possibilities
Cleaning
Spatial layout
Ambience and style of the workspace
Privacy
Location of the facility
Security
Catering and restaurant
Front desk
Postal service and repro

Mean score
(Likert 1 – 7)
6.55
5.77
5.70
5.58
5.45
5.41
5.22
5.03
4.99
4.40
4.28
4.13
3.48

*Note: The closer the score of the second column is to 7, the more influence the feature has on the experienced workplace
quality. The features are presented in descending order to present their influence on the experienced workplace quality.

5.1.2 Time spend at third workplaces
Insight in the time spend at third workplaces is provided by the descriptive statistics of its
users. This is of importance to gain understanding of the use of third workplaces and the
type of use by its users. The results show that 76.8% of the respondents with the possibility
to work time and place independent do use third workplaces to spend some of their working
time. However, from these 76,8% of the respondents 11.7% (4.9% + 6.8%) can be
considered as ‘heavy third workplace users’, who spend more than 50% of their time at third
workplaces. The majority of these users (65.0%) can be considered as ‘light third workplace
users’, which spend between 1% and 25% of their time at third workplaces. The other 23.3%
of the users can be considered as ‘light-medium users’ that use this workplace for 25% 50% of their time. 88.3% of the users consider the third as a workplace to spend a relative
small part of their time.
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Time spend at third places
4,9%! 6,8%!
1 – 25%

23,3%!

25 – 50%

65,0%!

50 – 75%
75 – 100%

Figure 13: Time spend at third workplaces of the total workweek by third workplace users (N=103)

5.1.3 Activities conducted at workplaces
As indicated at the literature study, the majority of the third workplace users do use the third
workplaces in addition to first and second workplaces. Therefore these users probably
deliberately choose to work at third workplaces to conduct certain activities. The results, as
presented at Figure 14 show that third workplaces are mainly used for appointments and
meetings. In comparison to the time spend at first, second and third workplaces in total, the
third workplace is used relative much for appointments and meetings and to a lesser extend
used for office and concentration work. Regarding the time spend to call and conduct ‘other’
tasks, there are no major differences visible between the time spend at the regular
workweek and at the third workplace. The respondents filled in a text field to complement to
the option ‘other’, which showed that other activities conducted during the regular workweek
are traveling (8x) and social media (4x). In addition they indicated that the most frequent
‘other’ activities performed at the third workplace are mail and social media (7x) and
traveling (2x).
50!
45!
40!
35!
30!
25!
20!
15!
10!
5!
0!

Percentage!5me!spend!at!regular!
workweek!
Percentage!5me!spend!at!third!
workplaces!

Figure 14: Differences in time spend on activities at regular workweek and at third workplaces by third workplace
users (N=103)

5.1.4 Third workplace specific characteristics that incite users to work at third
workplaces
The third workplace users indicated the features that are most important to them to work at
third workplaces and ranked these indicated features on their relative importance. Therefore
five (based on literature) overarching reasons to work at third workplaces have been
presented its users. In addition some of them indicated ‘other’ reasons in a text field. The
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questions regarding the specific workplace features have been analyzed by the use of
descriptive statistics, resulting in the output presented in this paragraph.
The results, of which an overview is provided at Table 24, indicate that accessibility and
decreased commuting time are considered as relative important features by a large portion
of the respondents (N=81 and N=73). In addition the fit of the workplace with the activities
conducted at the workplace is indicated as feature that incites to work at third workplaces by
41 of the 103 respondents. The ‘professional appearance’ of the workplace, ‘high quality of
the services’ provided and the ‘open and transparent appearance’ of the workspace does
incite a relative small portion of the respondents to work at third workplaces. The
respondents also indicated the importance of the features in relation to the other features.
For features ‘accessibility’ and ‘decreased commuting time’ the emphasis is placed on most
important (=1) or second most important (=2) score. This indicates that these features are
not only mentioned as important, but that they also consider these features as most or
second most inciting feature. For the feature ‘workplace fitted to conducted activities’ the
emphasis is placed on second most important (=2) and third most important (=3). The less
mentioned features do have wider spread scores between most important (=1) and relatively
unimportant (=6), which indicated that they are considered as relatively unimportant to most
of the third workplace users. In addition to these results, 26 respondents named ‘other’ as
important feature to them to work at third workplaces. Under this category they named
efficient time use (5x), IT and Internet (5x), Ambiance (4x) and meeting new people (3x) as
important features to them to work at the third workplace.
Table 24: Importance of workplace characteristics that incite to work at third workplaces according to third
workplace users (N=103)

Score
Feature
Accessibility
Decreased commuting time
Workspace fitted to conducted
activities
Professional appearance of
the workspace
High quality services
Open
and
transparent
appearance of the workspace

1

2

3

4

5

6

7

Total

38
35
8

34
19
14

8
13
16

1
5
3

0
1
0

0
0
0

0
0
0

81
73
41

5

8

7

2

2

2

0

26

1
3

5
4

11
8

5
3

1
3

0
0

0
0

23
21

Note: the values 1-7 indicate the importance regarding the feature indicated by the respondents, at which 1 is most important
and 7 least important. The column total adds up all the 1-7 scores to indicate how often the feature is indicated as important.

5.1.5 A tradeoff between third workplace inciting features
To gain specific insight in the preferences of third workplace users and the importance of
these factors with respect to each other, a conjoint analysis (tradeoff method) is conducted.
The tradeoff conjoint analysis measures the respondents’ preferences by letting them
making a tradeoff between factors and factor levels within factors. The respondents first
indicated the importance within the factors by specifying the most, least and intermediate
level within the factor. Thereafter the respondents indicated the importance of the
intermediate level on a 0–10-point scale. Based on these scores the respondents divided
100 points across the five factors and to the as most important indicated levels within the
factors to indicate their relative importance. With the use of the automated conjoint analysis
in the Qualtrics software package, the output of the analysis is provided as a total sum of all
factors and factor levels that is equal to one. This makes it possible to indicate the relative
importance of the factors and factors levels and compare these with each other. An overview
of results of the conjoint analysis is provided at
Table 25 on the next page.
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The third workplace characteristic that is considered as most important is the ‘accessibility of
the location’ (based on its location in general), which has a relative factor importance score
of 31.1. The factors ‘workplace fitted for activity based working’ (21.3) and ‘the travel
distance’ (19.0) to the workplace are also considered as relative important factors to be
incited to work at a third workplaces. The factor ‘appearance of the work environment’ (16.3)
is considered as relative unimportant, while the ‘services’ are considered as least important
factor (12.3). Within the factors, the factor levels indicate on a more specific level that: 1)
within the ‘Accessibility and location of the workplace’ a highway location (40.4) is in general
preferred 2) within the ‘workplace fitted for activity based working’ factor the workplaces
fitted for appointments and meetings (41.9) are preferred 3) regarding ‘travel distance’ the
respondent prefer a location close to or in their domicile (41.1) 4) regarding the ‘appearance
of the work environment’ the workplace with a functional contribution to activities (73.7) is
preferred and 5) regarding the ‘services’ the basic services (66.3) are preferred above the
offering of basic and additional services (33.7). A difference in the number of factor levels
within the factors should be taken into consideration by interpreting the factor level scores. A
direct comparison between factor level scores within the factors based on table 25 is
therefore not possible.
Table 25: Relative importance of third workplace specific characteristics according to third workplace users
(N=103)

Factors
Accessibility and location of the
workplace
Highway location
Railway station location
City center location
Workplace fitted for activity based
working
Spaces fitted for appointments and
meetings
Spaces are transparent and open,
suited for meeting
Spaces suited for concentration and
individual tasks
Travel distance
Location close to or in domicile
National network of locations
Location close to first workplace
Appearance of the work environment
Workspace
has
a
functional
contribution to activities
Workspace contributes to image and
a professional appearance of the
organization
Services
Offers basic services
Offers basic and additional services

Relative
importance
across factors
31.1

Relative
importance
factors

within

40.4
34.2
25.4
21.3
41.9
33.1
25.0
19.0
41.1
33.5
25.4
16.3

-

73.7
26.3

12.3
66.3
33.7

*Note: the factors and factor levels are presented in descending order to indicate their importance in attracting third workplace
users to third workplaces. Over the factors and factor scores 100 points are divided to indicate their relative importance.
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The respondents that make use of third workplaces are in general relative high educated
and employed at relative large organizations, which can be clarified with the focus of this
study on third workplace users employed at relative large organizations. The facility design
feature that is indicated as relative important influencing feature on the quality of the
workplace is the ‘Internet and Wi-Fi’ (#1), after which 8 features follow that score relative
high and close to each other. This group of features is headed by ‘workplace fitted to the
conducted activities’ (#2) and ‘ambient conditions’ (#3). The four features are considered as
least important are the ‘Security’ (#10), ‘Catering and restaurant’ (#11), ‘Front desk’ (#12)
and ‘Postal service and repro’ (#13). In addition the results present that 88.3% of the third
workplace users spend a relative small part of their time at this workplace (less then 50%)
and that 65% of the users only use the third workplace for 25% or less of their time.
Comparing the time spend at conducting specific activities at the workweek, third workplace
users primarily seek the third workplace to have appointments and meetings, while it is less
used for concentration and office tasks. Regarding the workplace specific characteristics, the
accessibility and a decrease of commuting time are considered as most important features
that incite them to work at third workplaces. The conjoint analysis method indicated on a
more detailed level that the accessibility of the third workplace is the most important reason
to work at third workplaces. Thereafter the travel distance and appearance of the workspace
are considered as second and third most important characteristic. Relative low scoring
characteristics in the consideration to work at third workplaces are the appearance of the
work environment and the services offered. More specific, within these factors, the third
workplace users indicated their preference for third workplaces at highway locations close or
into their domicile with workplaces that are primarily suited for meetings and appointments.
The functional contribution of the workplace to the activities is considered as more important
than the contribution of the workspace to the image and professional appearance of the
organization. In addition the offering of basic services is preferred above the offering of basic
services complied with additional services by the third workplace users.

5.2 Non-third workplace users
The workplace users with the possibility to work time and place independent that do not
work at third workplaces are possibly incited to work at these workplaces in the future.
Insight in their preferences and demands will possibly help to reach a fit between the third
workplace offering and the demands of current non-users, which will possibly attract them to
use third workplaces in the future. Insight in their preferences and demands is gained by the
use of the same research methods and methods of analysis as at the third workplace users.
However, the survey questions were changed from ‘what incites you...’ to ‘what could incite
you...’ to participate to the respondents situation. This paragraph will present the results of
these non-third workplace users on the basis of descriptive statistics and conjoint analysis
(tradeoff method) results.
The results presented that a relative small group is currently not using third workplaces
(N=31, 23.2% of the total group of respondents not directly connected to CBC). Of this
relative small group, 5 respondents indicated that they do not have the possibility work time
and place independent. They indicated that they do not work time and place independent
because of organizations policy and lack of technical support. From the total of 31
respondents, 26 respondents can, but currently do not make use third workplaces. 3 of them
indicated that they do not use third workplaces because they are dependent on the office
environment and colleagues. The demographic characteristics of this group of respondents
do not indicate strong deviations from the total group of respondents. The male/female ratio
is 61.3/38.7 and most of the respondents are in the between the 21 and 60 years old. In
addition the respondents are in general high educated (67.8% higher professional or
academic educated) and employed at a relative large organization (54.8% is employed at an
organization with 250+ employees). An overview of all demographic characteristics and
specific results regarding time spend at the regular workweek is included as appendix II.
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5.2.1 Facility design features that determine the attractiveness of the workplace
The results regarding the non-third workplace users indicated that with a 6.32 mean score
on a 7-point Likert scale the quality of ‘Internet and Wi-Fi’ is obtaining the highest mean
score of all facility design features. Followed by two, based on their score, close related
features: ‘ambient conditions’ (5.65) and ‘workspace fitted to the conducted activities’ (5.58),
which can be considered as relative important influencing features on the perceived quality
of the workplace. These features are followed by a relative large group of features that are
close related to each other based on their scores. This group starts with the ‘spatial layout’
(5.26) and ends with the ‘ambience and style of the workspace’ (4.97). A feature that scores
between these features and the group of features that score relative low is the ‘location of
the facility’ (4.39). The group of features that score relative low consist of ‘front desk’ (3.90),
‘catering and restaurant’ (3.74) and the ‘security (3.71)’, after which the list of features based
on their relative importance is ended with the considered as least important feature ‘postal
service and repro’ (3.10).
Table 26: Facility design features that influence the perceived quality of the workplace according to non-third
workplace users (N=26)

Feature
Internet and Wi-Fi
Ambient conditions
Workspace fitted to the conducted activities
Spatial layout
Videoconferencing possibilities
Privacy
Cleaning
Ambience and style of the workspace
Location of the facility
Front desk
Catering and restaurant
Security
Postal service and repo

Mean score
(Likert scale 1-7)
6.32
5.65
5.58
5.26
5.23
5.10
5.00
4.97
4.39
3.90
3.74
3.71
3.10

*Note: The closer the score of the second column is to 7, the more influence the feature has on the experienced workplace
quality. The features are presented in descending order to present their influence on the experienced workplace quality.

The non-third workplace users also indicated the workplace specific characteristics that
might incite them to work at third workplaces. Therefore the (same five as for the third
workplace users) workplace specific characteristics inciting to work third workplaces have
been presented to these respondents. Despite the relative small group of respondents not
using third workplaces, the results presented indicated that they consider accessibility (14x)
and well-fitted workplaces (15x) as most influential features that might incite them to work at
third workplace. The results also presented that the decreased commuting time (9x) and
professional appearance of the workspace (7x) are considered as moderate important
features, while the high quality services (5x) and the openness and transparency of the
workspace (3x) are considered as less inciting features to non-third workplace users.
The number of 26 respondents that do not use third workplaces is too low present reliable
conjoint analysis results. Therefore the analyses of these results can be considered as first
insight that in general indicated that (with a lower reliability due to too few respondents)
there is less specific demand for certain features that determine the attractiveness of third
workplaces for them. Across the factors there are no positive outstanding factors
(accessibility 23.8; fitted workplace 22.4; travel distance 20.7; appearance of the workspace
20.1), while the services are considered as relatively unimportant (13.0). Within these factors
there is spread in demands regarding the factor levels. Regarding accessibility the highway
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location (40.7) and railway location (38.3) score almost equally. Regarding the workplace
there is no outstanding factor level that indicates what they are looking for (appointments
and meetings 37.1, open and transparent for meetings 33.0. and concentration and
individual tasks 29.9). However, factor levels scores that score high are the location close to
the domicile (44.8 of the score), a functional contribution to the activities (73.9) and the
offering of basic services (65.2). Table 27 provides insight in the most important factor and
factor levels within each factor to the non-third workplace users.
Table 27: Relative importance of third workplace specific characteristics according to non-third workplace users
(N=26)

Factors
Accessibility and location of the
workplace
Highway location
Railway station location
City center location
Workplace fitted for activity based
working
Spaces suited for concentration and
individual tasks
Spaces fitted for appointments and
meetings
Spaces are transparent and open,
suited for meeting
Travel distance
Location close to or in domicile
National network of locations
Location close to first workplace
Appearance of the work environment
-

Relative
importance
across factors
23.8

Relative
importance
factors

within

40.7
38.3
21.0
22.4
37.1
33.0
29.9
20.7
44.8
28.3
26.9
20.1

Workspace
has
a
functional
contribution to activities
Workspace contributes to image and
a professional appearance of the
organization
Services
13.0
Offers basic services
Offers basic and additional services

73.9
26.1

65.2
34.8

*Note: the factors and factor levels are presented in descending order to indicate their importance in attracting third workplace
users to non-third workplaces. Over the factors and factor scores 100 points are divided to indicate their relative importance.

The non-third workplace users with the possibility to work time and place independent
consist in this research out of a relative small group of 26 respondents. While this number of
respondents is too low to present generalizable and high reliable research results, a first
indication of their demands is indicated by the results presented. Regarding the facility
design features the ‘Internet and Wi-Fi’ (#1) is considered as most important and influencing
feature on the quality of the workplace. The ‘ambient conditions’ (#2) and ‘workplace fitted to
the conducted activities’ (#3) are also considered as relative important, while ‘front desk’
(#10), ‘catering and restaurant’ (#11), ‘security’ (#12) and ‘Postal service and repro’ (#13)
are considered as least important features. Good accessibility and a decrease of commuting
time are considered as most important third workplace specific characteristics that might
incite these non-third workplace users to use these workplaces in the future. The conjoint
analysis results indicated that there is a relative equal distribution of importance of the third
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workplace characteristics (in specific: the accessibility and location of the workplace,
workplace fitted for activity based working, travel distance and appearance of the work
environment) while the services are indicated as much less important. Within these conjoint
analysis factors, it is indicated that they feel most attracted to third workplaces located close
or into their domicile at a highway location, followed closely by a railway station location. In
addition the results presented that they prefer a location with workplaces that are primarily
suited for concentration and individual tasks. The functional contribution of the workplace to
the activities is considered as more important than the contribution of the workplace to the
image and professional appearance of the organization. In addition the offering of basic
services is preferred above the offering of basic services complied with additional services.

5.3 Use value of third workplaces to organizations
The organization where one is employed is likely to have influence on its use value
perception of third workplaces. Several managers at the organizations where the
respondents of the survey are employed were interviewed to gain insight in the features that
attract and possibly incite these organizations to make use of third workplaces in the future.
The semi-structured interviews helped to gain insight in the 1) organizations attitudes
regarding third workplaces 2) organizations attitudes towards inciting third workplace specific
characteristics 3) organizations selection criteria regarding third workplaces. The interviews
are fully recorded, of which the full scripts can be found in appendix III. Based on the
interview topics a content analysis is conducted to present the results of the interviews per
facility design feature and third workplace specific characteristic (appendix IV). The content
analysis topics concerned the third workplace specific characteristics and benefits to
organizations obtained at the literature study. Each transcript is analyzed on the
pronouncements and attitude of the organizations regarding third workplaces and its
potential benefits and inciting characteristics, including, among others, the benefits and
disadvantages of using third workplaces, commuting time, effectiveness, flexibility of real
estate, focus on core activities and more features and characteristics that can be found in
the results of content analysis in appendix IV. The data per topic after analyzing all
interviews indicated the general attitude of the organizations towards the subject and
indicates what is important for these organizations to stimulate working at third workplaces.
The importance of the third workplace specific characteristics and potential benefits to
organizations is reviewed on basis of the importance of these topics indicated by the
interviewed respondents and the number of respondents that indicated the topic as
important or unimportant. This paragraph focuses primarily on the general and notable
outcome of the interviews, of which quotes of the interviews are used to further clarify the
results.

5.3.1 Organizations attitudes regarding third workplaces
The interviews presented that organizations work time and place independent because of
various reasons. One of the most frequent mentioned reasons to make employees work time
and place independent is the cost aspect. The importance of the cost aspect is well
described by Beemer (2013) “We want to keep the housing costs as low as possible” and
Vrijsen (2013) “At this moment economizing is one of the most important ones, since there is
a huge cutback at the square meter usage”. In addition the organizations mentioned the
efficiency, different types of interaction with each other and the use of well-fitted spaces for
the conducted activities as important reasons. The interviewees indicated that almost
everyone in their organizations have the possibility to work time and place independent,
while it is mostly used by relative young employees and employees that relatively travel at
lot of their working time. The (insight in the) use of third workplaces is relative low and there
is very little to no use of third workplaces on a contract basis. In addition they indicated that
their employees probably spend some of their time at third workplaces such as roadside
restaurants, McDonalds and internal third workplaces. These internal third workplaces are
workplaces at other locations of the company then the first workplace of the employee.
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These organizations indicated advantages in the use of third workplaces including the costs
and the possibility for employees to have a workplace near to their home fitted for individual
working and meeting. In addition it is indicated that it is harder to find each other because
the employees are more spread over several workplaces.

5.3.2 Organizations
characteristics

attitudes

towards

inciting

third

workplace

specific

On the basis of the features presented in the literature study the interviewees indicated the
importance of these features for them to be incited to stimulate employees to work at third
workplaces. As indicated in the previous subparagraph the reduction of housing and travel
costs are considered as an important aspect that is interesting for the organization to
stimulate working at third workplaces. Another feature that is considered as relative
important is the effectiveness of work: “You go sit somewhere especially because it is more
productive, not because it is better of whatever” (Engelen, 2013). For most of the
interviewed organizations this is one of the major points of interest. So, Voortman (2013)
mentioned: “This is one of the reasons why we stimulate working time and place
independent”. A direct to the employees’ mental state and health related reason indicated as
relative important is the enhancement of work-life balance and thereto connected being
considered as a better employer to current and possible new employees. Literal three of the
interviewees indicated this as following: “I see that there is a trend going on...where
previously good employees were attracted with salary and a car, currently the working
conditions gain importance. A well facilitated workplace can be a reason to choose for a
company or not” (Voortman 2013), “It is important that we are an attractive employer to
young talent and new employees by offering attractive workplaces” (Huisman, 2013), “I
believe that this results in more loyal employees, especially to employees that are already
motivated to work. In addition it is something that can help to distinct at the labor market”
(Cech, 2013). However, not all respondents consider this as a benefit from the third
workplace. Broumels (2013) stated: “This could bring some profit, but they already can work
at home, I do not see this point...”.
Reasons mentioned by the interviewees that are considered as important, but not as
important as the reasons mentioned above are the flexibility of real estate, increased health
of the employees through more freedom and reduced stress levels, a focus on the core
activities and the reduction of travel time. They indicated that the flexibility of real estate is
increasingly important and that the duration of the contracts is getting lower. However this is
in general considered as additional benefit, not as core reason to work at third workplaces.
Regarding the health of employees the organizations find it important but are satisfied with
the current situation. However, Voortman (2013) indicated an indirect positive link between
third workplaces and increased employees health: “Reduces travel time results in less
stress. And “I would say that health and stress are inseparable of each other”. The focus on
core activities is important for most organizations, but was not directly applicable to them
because of several of reasons that not directly came forward in the interviews. The
organization that uses business centers already however indicated: “This is very important
for a sales organization like us” (Beemer, 2013). The reduction of travel time is mentioned as
an important feature to organizations. However, when directly asking the interviewees which
reasons are most important to them, it is not mentioned as reason to stimulate third
workplace use. Huisman (2013), however explains why the reduction of travel time is
important to them: “The frustration that people have when you live at Maastricht and have to
travel to Den Bosch to the head office, leave at 6 o’clock in the morning to anticipate to the
traffic jams is not always pleasant”.
The literature indicated reasons that are in the interviews indicated as not very important to
the organizations to make use of third workplaces are in general the environmental impact
and the appearance of the organization by participating to the trend. Regarding the
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environmental impact it can be said that organizations do find this an important feature, but
not important enough to consider this as a feature to work at third workplaces. Regarding the
appearance of the organization by participating to the trend, no organization indicated this as
an important feature to stimulate working at third workplaces: “The appearance of the
organization is no reason for us. If you want to differentiate as an organization you should
not participate into trends” (Ernens, 2013). However, as stated before, organizations find it
important to attract young and talented employees, which is according to them possible by
offering attractive workplaces.

5.3.3 Organizations selection criteria regarding third workplaces
The interviewees also provided insight in the third workplace features that are important to
them when choosing a third workplace supplier to collaborate with. This resulted in the fact
that all organizations mentioned other features that are important to them. However, the
costs, accessibility and the services offered are mentioned several times by multiple
organizations and are indicated as relative important. The costs were already mentioned
regarding the reasoning of organizations to work at third workplaces, which is more
emphasized by the following quotes mentioned at this feature: “The costs are of course one
of the most important features (Voortman, 2013), “I will start with the costs, this is obviously
always number one here” (Beemer, 2013), “This is of course an open door, the cost are for
sure important. The first thing you do is start calculating” (Cech, 2013). The interviewees
also indicated that the accessibility and location of the third workplace as important. For
example Voortman (2013) indicated the geographical importance of the workplace: “It is
important for us that the location is geographical advantageous”. Also the accessibility by car
comes forward in the interviews: “As organization we have a major car mobility, if we choose
the accessibility by car is important” (Broumels, 2013), “Good parking facilities are important”
(Ernens, 2013). Regarding the facility services offered the demand is primarily focused on
the basic services. The connection between the facility services offered, the focus on core
activity of organizations and the use of third workplaces as a temporary workplace are
cohesive described by Cech (2013): “If you make use of third workplaces you should not
have to worry about anything. You will go there to work an hour, and all facility services to
support this must be right”. The basic services needed to comply with this are “Coffee, tea
and lunch” (Engelen, 2013) and “It is not very important, only that it is clean, safe etc.”
(Broumels, 2013).
Features that are mentioned less frequent as important are the design of the workplace,
availability and the appearance of the workspace. The design of the workspace is important
to the extend that “The workspace should fit with the activities to be conducted” (Cech,
2013). Regarding the availability it is indicated that it is “considered as an hygiene factor”
(Ernens, 2013) and it “should be possible to reserve per use” (Engelen, 2013). The
appearance of the workspace is mainly important if customers are received at the facility.
So, Huisman (2013) indicated that the appearance of the workspace should fit with the
organizations appearance and, among others, Cech (2013) indicated: “The appearance is
important if customers are received”.
The interviewed respondents provided insight in the attitude and demands of organizations
regarding third workplaces. Reasons to stimulate time and place independent working
(including third workplaces) that are considered as important by multiple organizations
include costs benefits, efficiency benefits and benefits because of activity based working.
However, their (insight in the) use of third workplaces is relative low and there is very little to
no use of third workplaces on a contract basis by the interviewed organizations. It is
indicated that employees probably spend some of their time at third workplaces such as
roadside restaurants, McDonalds and at other locations of the company itself suited for
flexible working. Reasons to stimulate third workplace usage in the future indicated as
important are the reduction of housing and travel costs as well as increased effectiveness of
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work. However, reasons specified in literature that are in the interviews in general indicated
as not inciting to stimulate third workplace usage are environmental impact and appearance
of the organization by participating to the trend. Being attractive to young and talented
employees, which is according to them possible by offering attractive workspaces, is
considered as important. If third workplaces on a contract basis will be used in the future, the
organizations find the costs, accessibility (primarily by car), location and the basic services
offering important: “If you make use of third workplaces you should not have to worry about
anything. You will go there to work an hour, and all facility services to support this must be
right” (Cech, 2013). Features that are mentioned less frequent as important are the design
and the appearance of the workspace. The workspace should however fit with the activities
to be conducted and its appearance gains importance if customers are received at this
workplace.

5.4 Conclusion
Based on the results presented in previous paragraphs, this paragraph provides an answer
to the following research question: ‘What facility design features and third workplace specific
characteristics do (potential) users of third workplaces seek to benefit from the workplace?’
A relative large share of the respondents that can work time and place independent uses
third workplaces for some of their working time. Most of them use this workplace for a
relative small part of their working time. When using the third workplace, they primarily use it
for appointments and meetings and relative little for concentration and office tasks. The
facility design features that determine the quality of the workplace to them indicated as most
important is the ‘Internet and Wi-Fi’. After this feature eight other features are considered as
relative important, which include the features ‘workplace fitted to the conducted activities’
(#2) and ‘ambient conditions’ (#3). The conjoint analysis results indicated that third
workplace users find the accessibility of the third workplace the most important reason to
work at this workplace. Thereafter the travel distance and appearance of the workspace are
considered as second and third most important factor. The results of the factor level scores
within these factors presented that they prefer third workplaces at highway locations that are
close or into their domicile with workspaces that are primarily suited for meetings and
appointments. This presents that they find the functional contribution of the workspace to the
activities important as well as the offering of basic services. The contribution of the third
workplace to the professional appearance of the organizations and the offering of additional
services is considered as relative unimportant.
In addition it can be concluded that a relative small share of the respondents with the
possibility to work time and place independent do not use third workplaces at all. While this
group of respondents is too small to present generalizable and high reliable research results,
the facility design features and a conjoint analysis specify a first indication of their
preferences. Regarding the facility design features they indicated that the ‘Internet and WiFi’, ’ambient conditions’ and ‘workplace fitted to the conducted activities’ are most important
to determine the quality of the workplace to them. The conjoint analysis results presented
that the proposed factors are considered as almost equally important to be attracted to third
workplaces by the non-third workplace users, of which only the factor ‘services’ is indicated
as much less important. Within these factors they indicated that they feel most attracted to
third workplaces that are located close or into their domicile at a highway location. In
addition they indicated a preference for a location with workplaces that are primarily suited
for concentration and individual tasks with basic services, while the functional contribution is
considered as more important than the contribution of the workspace to the image and
professional appearance of the organization.
Also the organization where someone is employed influences the possibilities and therefore
the attractiveness of third workplaces to workplace users. On basis of the results of the
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interviews with the managers it can be concluded that organizations find third workplaces
attractive if costs benefits, efficiency benefits, improved activity based working and retaining
and attracting talented personnel is realized. Benefits indicated by the interviewees that are
considered as relative important, but not as important as the other potential benefits include
the increased focus on core activities, increased flexibility of real estate, increased health of
employees and reduction of travel time by the employees. The reduction of environmental
impact and participating to the trend of stimulating third workplaces are not considered as an
important reason to these organizations to stimulate these workplaces.
Figure 15 presents the facility design features and third workplaces specific characteristics
that determine the use value of third workplaces to third workplace users. In addition the
potential third workplace benefits that are considered as important to organizations are
presented in the model, while the preferences of the non-third workplaces are not presented
due to their relative low number of respondents and their non-experience with third
workplaces. The importance of the features, characteristics or potential benefits is sorted
descending. Regarding the facility design features the importance is indicated on a 0–7
Likert scale, at which a higher score indicates more importance attached to the feature. The
second column concerns the third workplace specific inciting characteristics. The 5 factors
presented in bold divided 100 points of importance to indicate their relative importance.
Within these features 100 points are divided over the 2 or 3 factor levels, indicating their
relative importance within the factor. The last column, which concerns the potential third
workplace benefits to organizations, indicates the importance of potential benefits by using
third workplace to organizations on basis of qualitative data obtained in the interviews.
Figure 15: Determinants of attractiveness of third workplaces to third workplace users and the organizations
where they are employed

*Note: the facility design features indicate the influence of the service and spatial design features on the experiences quality of
the workplace (1-7 point Likert scale). The third workplace specific characteristics indicate the specific benefits that people seek
in the use of third workplaces. In total 100 points are distributed over the factors and factor levels concerning the specific
characteristics, indicating the relative importance of these factors and factor levels. The third column presents the importance of
potential benefits of third workplaces to organizations. The importance of the features, characteristics and potential benefits is
presented in a descending order.
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Summarized is can be concluded that third workplace users take in consideration various
features to determine the use value of the workplace, of which Internet and Wi-Fi, the
suitability of the workplace for meetings and appointments and the ambient conditions of the
workspace are considered as most influential facility design features (in this order). The
specific benefits they seek at third workplaces consider the location close or in their domicile
while it is good accessible by car. A good fit of the workplace with the conducted activities
with a workspace that has a functional contribution to their activities is considered as relative
attractive. The organizations where these workplace users are employed do seek benefits in
the third workplaces concerning cost benefits, efficiency benefits, improved activity based
working and retaining and attracting talented personnel. These reasons indicated might
incite them to stimulate third workplace usage. Regarding the non-third workplace users it
can be concluded that in general the demands regarding the facility design do not differ
much from the third workplace users. They almost equally distribute the importance of the
third workplace specific characteristics that might incite them to work at third workplaces,
while the services are indicated as much less important. Though, the number of non-third
workplace users in this study is however to low to make reliable statements about their
preferences, as these results can be considered as first indicators of their demands.
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6 A business opportunity to Color Business Centers
This chapter presents the results of the empirical data to answer the following research
question: ‘What facility design features and workplace specific characteristics should Color
Business Centers take into account in the development of their workplace concept to
consider third workplaces as a potential business opportunity?’ Therefore not only the
results regarding the preferences and demands of third workplace users are important
(previous chapter), but also the preferences and demands of the tenants of CBC. In this
chapter the same results of the analyses regarding the third workplace users are displayed
as at the previous chapter. These results are however presented with another purpose and
are therefore presented together with the results of the tenants of CBC. The results are
presented together to gain insight in the similarities and differences in the characteristics,
workplace usage and demands regarding the workplace features and characteristics of
these respondents. This enables the possibility to gain insight in potential business
opportunities to CBC by comparing the results. Currently the major target group of CBC
consists of relative small companies that rent workplaces for a relative long period of time
and use these workplaces as a first workplace. By adjusting the workplace concept of CBC
to the demands of the third workplace users, there is the possibility of raising a misfit
between the demands of the tenants and the offered workplace concept. To consider the
offering of third workplaces as a potential business opportunity, CBC should take into
account the similarities and differences in preferences regarding the facility design features
and workplace specific characteristics. Insight in the preferences and use of workplaces by
the tenants of CBC is gained by distributing 400 surveys to their tenants. 140 of them started
the survey, of which 108 provided sufficient information to let them participate in the
analysis. Only the respondents that filled in at least their personal characteristics, workplace
usage and the facility design features that determine the attractiveness of the workplace to
them were included in this research. The same selection criteria, research methods and
methods of analyses that have been used at the third workplace users have been adapted to
the tenants of CBC. In the first paragraph of this chapter the demographic characteristics are
presented. In the second paragraph the importance of the facility design features to the
tenants is presented and compared with the scores of the third workplace users. Paragraph
6.3 indicates the activities performed by the tenants at their workplace and compares these
scores with the scores of the third workplace users. In paragraph 6.4 the distinctive features
of the workplace that determine its attractiveness to third workplace users and the tenants of
CBC is presented, where after paragraph 6.5 presents the results of the conjoint analysis.
The last paragraph (6.6) presents the conclusion that answers the research question.

6.1 The tenants of Color Business Centers
Color Business Centers is as a provider of workplaces primarily aimed at the offering of
workplaces to relative small organizations that use their workplace at CBC as first
workplace. With the offering of their serviced workplaces in a closed office environment, the
tenants of CBC have their own workplace where they can have small meetings and conduct
individual tasks. Since the tenants use their workplace different than third workplace users,
there are possible differences regarding their demands and demographic characteristics.
The data regarding the demographic characteristics of the tenants of CBC demonstrated
that they are on average high educated (84.3% = higher professional or academic educated)
and that the age is distributed normally. The major part of them is a freelancer (23.1%) or is
employed at an organization with 10 or less employees (40.7%) This is regarding to the
demographic data the largest difference between the third workplace users and the tenants
of CBC. While the tenants of CBC are originally small companies, this study is mainly aimed
at providing insight in the demands of third workplace users that are mainly employed at
relative large companies.
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Table 28: Gender of the tenants of CBC and third workplace users (N=108/N=103)

Gender

Percentages tenants

Male
Female

63.9
36.1

Percentages
third
workplace users
75.7
24.3

Table 29: Age of the tenants of CBC and third workplace users (N=108/N=103)

Age

Percentages tenants

0 – 20
21- 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61+

0.0
12.0
16.7
37.0
27.8
6.5

Percentages
third
workplace users
1.0
15.5
22.3
35.9
24.3
1.0

Table 30: Education level of the tenants of CBC and the third workplace users (N=108/N=103)

Education

Percentage
tenants

Do not want to tell/ do not know
General secondary education
Vocational education
Upper secondary education
Higher professional education
Academic education

0.0
0.9
8.3
6.5
51.9
32.4

Percentage
third
workplace
users
1.0
2.9
6.8
1.9
58.3
29.1

Table 31: Organization size employed of the tenants of CBC and the third workplace users (N=108/N=103)

Organization employed
Other
Freelancer
Organization with 10 or less employees
Organization with 11 – 50 employees
Organization with 51 – 250 employees
Organization with 250+ employees

Percentages
tenants
0.0
23.1
40.7
19.4
3.7
13.0

Percentages third
workplace users
2.9
9.7
6.8
13.6
5.8
61.2

6.2 Facility design features that determine the attractiveness of the
workplace
Regarding the facility design features the tenants of CBC consider, similar to the third
workplace users, the ‘Internet and Wi-Fi’ as most important and influential feature that
determines the attractiveness of the workplace (6.08). The second and third most influencing
features to determine the attractiveness of the workplace are indicated as the ‘ambient
conditions’ (5.72) and ‘privacy’ (5.44). Following on these features a relative large group of
features from ‘workplace fitted to the conducted activities’ (5.25) to ‘front desk’ (4.74) is
positioned as middle group rated on their influence on the perceived quality of the
workplace. The three features from ‘videoconferencing possibilities’ (4.20) to ‘postal service
and repro’ (4.07) score make up the group of features that are rated relatively low on their
influence on the quality of the workplace. In comparison to the third workplace users, the
tenants consider the Internet and Wi-Fi (-0.47), Videoconferencing possibilities (-1.38) and
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the fit of the workplace with the conducted activities (-0.48) as less important. The
videoconferencing possibilities indicate a relative large difference in importance between the
two groups of workplace users. The third workplace users consider the videoconferencing
possibilities as the 4th most important feature, while it is considered as feature with a relative
little impacting by the tenants. Features that tenants consider as more important are the
privacy (+0.41), security (+0.43), front desk (+0.61) and the postal and repro services
(+0.59). The results present that the scores of the tenants are closers to each other and that
the third workplace users have larger peaks in their scores (both in the high score and low
score regions). The attractiveness of the workplace therefore relies more on a smaller group
of features for the third workplaces users in comparison to the tenants of CBC. The tenants
do consider a relative large group of features as almost equally influential.
Table 32: Facility design features that influence the quality of the workplace: tenants CBC compared to third
workplace users (N=108/N=103)

Feature

Mean score tenants
(Likert 1 – 7)

Internet and Wi-Fi
Ambient conditions
Privacy
Workspace fitted for the conducted
activities
Location of the facility
Ambience and style of the
workspace
Cleaning
Spatial layout
Security
Front desk
Videoconferencing possibilities
Catering and restaurant
Postal service and repro

6.08
5.72
5.44
5.25

Mean
score
workplace users
(Likert 1 – 7)
6.55
5.70
5.03
5.77

5.13
5.12

4.99
5.22

5.10
5.09
4.83
4.74
4.20
4.13
4.07

5.45
5.41
4.40
4.13
5.58
4.28
3.48

third

*Note: The closer the score of the second column is to 7, the more influence the feature has on the experienced workplace
quality. The features are presented in descending order (with the tenants score as base) to present their influence on the
experienced workplace quality.

The tenants of CBC indicated that features that are relative important to them regarding the
facility design of the workplace are headed by the features ‘Internet and Wi-Fi’ (#1), ‘ambient
conditions’ (#2) and ‘privacy’ (#3). They indicated that the subsequent features are also
considered as important since they do not score much lower on their importance. The
spread between these features based on their importance score is much less than at the
third workplace users. However, there is still a difference of more than 2 points (7 point
Likert-scale) between the most important facility design feature (Internet and Wi-Fi, 6.08)
and the least important feature (postal service and repro, 4.07). The features considered as
least important by the tenants of CBC are the ‘videoconferencing possibilities’ (#11),
‘catering and restaurant’ (#12) and ‘postal service and repro’ (#13). The difference in the
scores specified by the tenants of CBC and the third workplace users is characterized by the
fact that the tenants of CBC have a less higher peak in their scores (6.08 versus 6.55) and a
much less lowest feature score (4.07 versus 3.48). Between the feature scores the
differences indicated that tenants consider the Internet and Wi-Fi, Videoconferencing
possibilities and the fit of the workplace with the conducted activities as less important and
the privacy, security, front desk and the postal and repro services as more important in
comparison to the third workplace users. The importance attached to the features and the
order of importance of the features however does not indicate much significant differences.
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6.3 Activities performed at workplaces
To indicate differences in the activities performed at the workplace of CBC by the tenants of
CBC and third workplace users at third workplaces, the tenants also specified their
workplace use at the regular workweek and at the workplace at CBC. The results indicated
that the activities performed in a regular workweek and at the workplace at CBC do not
significantly differ (largest difference is 0.5% in time spend at appointments and meetings).
The activities conducted at the workplace at CBC indicated that the tenants use their
workplace for 29.6% of their time for office work, 27.5% of their time for appointments and
meetings, 17.6% on concentration work, 13.9% on calling and the rest of the time on ‘other’
activities. Frequent named ‘other’ activities indicated by the respondents are meetings (4x),
development (3x) and breaking and eating (3x). In addition two respondents indicated that
they already filled in this question, referring to the question related to the activities conduced
during a regular workweek. The largest difference between the activities conducted by the
tenants of CBC at their CBC workplace and the third workplace users at third workplaces is
that third workplace users spend more time at appointments and meetings, while the tenants
of CBC spend more time at office work.
50!
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Figure 16: Time spend at the CBC workplace compared to the third workplace usage of third workplace users
(N=108/N=103)

To complement the differences in workplace use with the future demands of the tenants of
CBC, the tenants filled in the following question: ‘if shared workplaces are developed for
third workplaces users that are also open for your use, what type of workplace do you
demand for?’ The results of this question presented that, despite that the tenants spend
fewer time appointments and meetings, 65% (N=70) demands for shared workplaces that
are fitted for appointments and meetings. 90% of them indicated that they mostly demand for
this type of workplace, while 10% find it second most important. The demand for workplaces
fitted for office work, calling or concentration work is a lot less. If demand for these types of
workplaces is indicated, this is often indicated as a second or third choice.
Table 33: CBC tenants preferences regarding shared workplaces (N=108/N=103)

Score
Feature
Workplaces fitted for appointments
and meetings
Workplaces fitted for office work
Workplaces fitted for calling
Workplaces fitted for concentration
work

1

2

3

4

5

6

7

63

7

0

0

0

0

0

Total
(N)
70

16
7
7

13
17
10

5
3
7

1
0
3

0
0
0

0
0
0

0
0
0

35
27
27

Note: the values 1-7 indicate the importance regarding the feature indicated by the respondents, at which 1 is most important
and 7 least important. The column total adds up all the 1-7 scores to indicate how often the feature is indicated as important.
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In addition to these four types of workplaces, eighteen of the respondents indicated that they
have a demand for ‘other’ types of workplaces. Ten of them indicated that they do not
demand for shared workplaces fitted for one of these tasks. Three of them indicated a
demand for informal and creative meeting workplaces. Another three indicated demand for
large workplaces to meet and have appointments.
No significant differences are indicated in the comparison of the activities performed at the
regular workweek and at the workplace of CBC by the tenants of CBC. The workplace us
used multifunctional for all kind of tasks varying from office work to appointments and
meetings. Comparing their use of the workplace with the use of third workplace users at third
workplaces, the third workplace is used much more for appointments and meetings and
much less for office work. Slight differences are visible at the use of the workplace for
calling, concentration work and other activities. If workplaces are developed at CBC to
attract third workplace users, most of the tenants indicated that they prefer the development
of workplaces that are fitted for appointments and meetings.

6.4 Distinctive workplace
attractiveness

features

determining

the

workplaces

As indicated the facility design features provide insight in the demands of workplace users
regarding the spatial design and service design of the workspace. The choice of workplace
users to work at a workplace is however in addition determined by, the for that workplace
specific, distinctive specific characteristics. To gain insight in the features that makes the
workplace at CBC distinctive from other workplaces, the tenants have indicated the features
that are most distinctive and incited them to work at this workplace. In addition they ranked
these indicated features on their relative importance. Therefore the same five as the third
workplace distinctive features, which enables comparison of results, have been presented to
them. In addition they had the possibility to indicate ‘other’ reasons in a text field.
The tenants of CBC, who consider their workplace at CBC as first workplace, find their
workplace at CBC distinctive from other (not CBC) workplaces because of the good
accessibility (N=81), professional appearance of the workspace (N=68) and because of a
good fit between the workspace and the conducted activities (N=55) (visualized at Table 34
on the next page). Despite of the small difference in the number of respondents, large
differences in the results between the distinctive workplace features of CBC (according to
the tenants) and the features that incite third workplace users to work at third workplaces are
visible. Both the third workplace users as well as the tenants of CBC find their workplace
distinctive because of good accessibility and a well-fitted workplace to the conducted
activities. The tenants presented that they find their workplace at CBC distinctive because of
its professional appearance, which they indicated as important workplace feature before as
well. Most of the third workplace users do not find their third workplaces distinctive because
of its professional appearance. They indicated that their third workplace is primarily
distinctive because of decreased commuting time. The third workplace users in general
indicated that they demand for well-fitted workplaces with good accessibility to reduce their
commuting time. The tenants of CBC in general indicated that they find their workplace
primarily distinctive because of good accessibility and the professional appearance of the
workplace.
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Table 34: Overview distinctive workplace features indicated by the CBC tenants and third workplace users
(N=108/N=103)

Score
(tenants)
Feature
Accessibility
Professional
appearance of the
workspace
Workspace fitted to
conducted activities
High quality services
Decreased
commuting time
Open and transparent
workspace

1

2

3

4

5

6

7

Total
tenants
(N=108)

41
23

24
18

12
20

3
3

1
2

0
2

0
0

81
68

Total third
workplace
users
(N=103)
81
26

20

17

13

3

2

0

0

55

41

7
3

15
11

6
9

11
3

1
3

2
2

0
1

42
32

23
73

4

6

6

5

7

1

0

29

21

Note: the values 1-7 indicate the importance regarding the feature indicated by the respondents (tenants), at which 1 is most
important and 7 least important. The column total adds up all the 1-7 scores to indicate how often the feature is indicated as
important, at which the third workplace users results have been included to compare the results.

The tenants of CBC indicated that they find accessibility of their current workplace the most
important distinctive feature, followed by the professional appearance of the workspace and
as third the fit of the workspace to the conducted activities. Comparing these scores with the
features indicated by third workplace users that incite them to work at third workplaces,
similarities are visible at the most important feature for both groups: ‘accessibility’. However,
while the tenants much more frequently named the professional appearance of the
workspace as important feature (68 versus 26 at third workplace users), the third workplace
users indicated a decrease in commuting much more frequent (73 versus 32 at the tenants
of CBC). In addition the workplace fitted to the conducted activities, high quality services and
the open and transparent workspace are named more frequently by the tenants of CBC as
distinctive feature of their workspace.

6.5 A tradeoff between conjoint analysis factors
Insight in the relative importance of the workplace characteristics to incite its users is gained
by using a conjoint analysis (tradeoff method) at the tenants of CBC as well as at the third
workplace users. The conjoint analysis tradeoff method is measured their preferences by
letting them making a tradeoff between the factors and factor levels. The same research and
analysis methods as at the third workplace users have been used at the conjoint analysis for
the tenants of CBC. They first indicated the importance within the factors by specifying the
most, least and intermediate level within the factor. Thereafter the respondents indicated the
importance of the intermediate level on a 0–10-point scale. Based on these scores the
respondents divided 100 points across the five factors and to the as most important
indicated levels within the factors to indicate their relative importance. This paragraph
presents the results of the conjoint analysis and compares the results with the third
workplace users. An overview of the factors, factor levels and the scores of these factors
and factor scores is provided at Table 35 on the next page.
The tenants of CBC indicated that they consider the ‘fit of the workplace for activity based
working’ (22.4) as most important factor. The ‘accessibility and location of the workplace’
(22.2) is considered as second important and the ‘appearance of the work environment’
(21.6) as third most important factor. The factor ‘travel distance’ (18.3) is considered as
relative unimportant, while the ‘services’ are considered as least important factor (15.5) that
characterizes the workplace for tenants. Within the factors, the factor levels indicate on a
more specific level that they workplaces that 1) ‘are fitted for appointments and meetings’
(44.7) regarding the fit of the workplace 2) are at a ‘highway location’ (44.5) regarding the
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accessibility and location of the workplace 3) ‘contributes to the professional appearance of
the organization’ (55.8) 4) is ‘close or in their domicile’ (47.4) 5) responds to ‘the demands of
basic services’ (64.8). In contrast tot the third workplace users the overall feature scores are
relative equally distributed for the tenants. The attractiveness of third workplaces to third
workplace users is strongly determined by a smaller number of features. This is indicated by
the demands of the third workplace users as indicated in previous chapter: ‘The third
workplace characteristic that is considered as most important is the accessibility of the
location (based on its location in general), while ‘the workplace fitted for activity based
working’ and ‘the travel distance’ are also considered as relatively important. The tenants
consider, in contrast to the third workplace users, the contribution of the workspace to the
image and professional appearance of the organization as more important than the
functional contribution of the workspace to the conducted activities.
Table 35: Conjoint analyses results of the CBC tenants and third workplace users (N=108/N=103)

Features

Workplace fitted for activity
based working
Spaces
fitted
for
appointments and meetings
Spaces
suited
for
concentration and individual
tasks
- Spaces are transparent and
open, suited for meeting
Accessibility and location
of the workplace
- Highway location
- Railway station location
- City center location
Appearance of the work
environment
- Workspace contributes to
image and a professional
appearance
of
the
organization
- Workspace has a functional
contribution to activities
Travel distance
- Location close or to in
domicile
- Location close to first
workplace
- National network of locations
Services
- Offers basic services
- Offers basic and additional
services

Tenants
Relative
Relative
importance
importance
factors
factor
levels
22.4

Third workplace users
Relative
Relative
importance
importance
factors
factor
levels
21.3

44.7

41.9

35.8

25.0

19.5

33.1

22.2

31.1
44.5
27.1
28.3

21.6

40.4
34.2
25.4
16.3

55.8

26.3

44.2

73.7

18.3

19.0
47.4

41.1

27.0

33.5

25.6

25.4

15.5

12.3
64.8
35.2

66.3
33.7

*Note: the factors and factor levels are presented in descending order (tenants as base) to indicate their importance in
attracting non-third workplace users and third workplace users to third workplaces. Over the factors and factor scores 100
points are divided to indicate their relative importance.
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The conjoint analysis results indicated the preferences of the tenants as well as the
preferences of the third workplaces users regarding the features that incite them to the CBC
or third workplace. The results presented that the tenants consider the ‘workplace fitted for
activity based working’ (22.40) as most important. This factor is followed by the ‘accessibility
of the location of the workplace’ (22.21) and the ‘appearance of the work environment’
(21.60). The factors considered as less important by the tenants are the ‘travel distance’
(18.34) and the ‘services’ (15.45). Within these factors they indicated that they in general
prefer a workplace at a highway location that is close to or in their domicile. The workplaces
should be fitted for appointments and meetings, while also workplaces for concentration and
individual tasks are considered as relative important. In addition the workplace should
contribute to the image and professional appearance of the organization (indicated as more
important than the functional contribution by the tenants). Also the offering of basic services
is by most of them preferred above the offering of basic and additional services. Comparing
their preferences with the third workplace users preferences, the factor scores of the tenants
are much more equally distributed. While the factor level scores ‘highway location’,
‘workplaces fitted for appointments and meetings’ and ‘location close to or in the domicile’
are considered as relative important by both groups of users, the ‘workplace contributes to
image and professional appearance of the organization’ is considered as much more
important by the tenants of CBC. Within these factors, on the factor level scores, it is
indicated that the third workplace users find the ‘railway station location’, ‘workplaces
transparent and open, suited for meeting’ and the ‘national network of locations’ more
important than the tenants of CBC.

6.6 Conclusion
The results presented in the previous paragraphs of this chapter together make up the
answer for the last research question of this study. In the development of a workplace
concept that includes third workplaces as a possible new business opportunity, the demands
of the tenants of CBC and the demands of the third workplace users have to be taken into
account to attract both types of users. Insight in the facility design features and specific
characteristics of the workplace that incite the tenants and the third workplace users to
workplaces helps to gain knowledge on the determinants that have to be taken into
consideration to consider exploitation of third workplaces as a potential business
opportunity. Therefore this paragraph will provide an answer on the following research
question: ‘What facility design features and workplace specific characteristics should Color
Business Centers take into account in the development of their workplace concept to
consider third workplaces as a potential business opportunity?’ This conclusion will first
present the features that are considered as relative important to the tenants of CBC, where
after similarities and differences indicated at the results of the tenants of CBC and the third
workplace users are presented.
Regarding the facility design features, the tenants of CBC indicated that ‘Internet and Wi-Fi’
(#1), ‘ambient conditions’ (#2) and ‘privacy’ (#3) are considered as the most important
features that influence the use value of the workplace In addition all facility design features
score relative close to each other. This indicates that relative much features together make
up the quality of the workplace for the tenants of CBC. These tenants do use their workplace
at CBC primarily as first workplace. In addition the tenants indicated that they use the
workplace for all kinds of tasks. This varies from office work to appointments and meetings,
while this pattern is equal to the work pattern of their full workweek. A characteristic
considered as distinctive and relative important by the tenants of CBC regarding their
workplace is accessibility. Other features indicated as important, but less important are the
professional appearance and the fit of the workplace with the activities conducted. These
characteristics should be taken into account in the possible development of a workplace
concept that includes third workplaces to keep attracting the tenants. The importance of
these characteristics is in more detail exposed by the conjoint analysis. The conjoint analysis
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indicated that tenants consider the workplace fitted for activity based working as most
important, followed by the accessibility of the location of the workplace and the appearance
of the work environment. The differences in importance indicated are however relative little.
Considered as somewhat less important by the tenants is the travel distance, and even less
important, the services offered. Within these factors, on a factor level score, the tenants
indicated that they prefer a workplace that is close or in their domicile and located at a
highway location. The workplaces available should be fitted for appointments and meetings,
while also workplaces for concentration and individual tasks are considered as relative
important. In addition the workplace should contribute to the image and professional
appearance of the organization. In addition the offering of basic services is by most of them
preferred above the offering of basic and additional services.
Comparing the preferences of the tenants of CBC with the preferences of third workplace
users, the factor scores of the tenants are more equally distributed in the conjoint analysis.
The factors considering the highway location of the workplace, workplaces fitted for
appointments and meetings and location close to or in the domicile are considered as
relative important by both groups of users. The contribution of the workspace to the image
and professional appearance of the organization is considered as more important by the
tenants of CBC than by the third workplace users. The third workplace users consider
railway station locations, open and transparent workplaces suited for meetings and a
national network of locations as more important. Regarding the facility design, the results
indicated that the tenants consider the Internet and Wi-Fi, videoconferencing possibilities
and the fit of the workplace to the conducted activities as less important and the privacy,
security, front desk and the postal and repro services as more important in comparison to
the third workplace users. This possibly has to do with the different use of the workplace.
Third workplace users do use the third workplace for a relative small part of their time, while
the tenants of CBC use their workplace more intensive and consider their workplace as a
first workplace. In addition the third workplace users use the workplace primarily for
appointments and meetings, while the tenants of CBC use it in comparison to third
workplace users more for individual and concentration tasks. However, a large share of the
tenants of CBC (65%) indicated that if workplaces are developed as third workplaces at their
business center, that they prefer the development of workplaces that are developed to have
appointments and meetings.
To conclude and answer the research question, it can be presented that there are
similarities and differences in the use and demands of the tenants of CBC and third
workplace users regarding the workplace. The results indicated differences in the
importance that the tenants attach to service design features. This includes the catering and
restaurant, front desk and security. They in addition find the privacy at the workplace
important. This is consisted with their use of the workplace as first workplace, comprising the
conduction of various types of tasks. CBC should take into account that the tenants
indicated that the quality of the workplace is determined by the combination of many relative
important features, while the third workplaces indicated that the quality of their third
workplace is strongly determined by a relative small group of features. They in addition
indicated that they primarily search for third workplaces that contribute to the functionality of
work. This is also expressed in the relative importance they attach to the features Internet
and Wi-Fi, fit of the workplace to the conducted activities and the ambient conditions of the
workspace. The characteristics of the workplace that attract both types of users are the
accessibility and the location of the workplace (which is preferably at a highway location in or
close to the domicile of the users). As well they both indicated that a railway station location
could also be attractive to them. It should also be taken into consideration that they both find
the fit of the workplace to the conducted activities important, while there is a difference in the
type of workplace they demand for. Both find workplaces fitted for appointments and
meetings important. However, the tenants find workplaces suited for concentration and
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individual tasks also important, while third workplace users find workplaces that are
transparent, open en suited for meeting more important. While the appearance of the work
environment and the contribution of the workspace to the image and professional
appearance is considered as important to the tenants of CBC, the third workplace users find
the appearance relative unimportant. The services are considered as relative unimportant to
both groups of users to be attracted to a workplace, while they prefer the offering of basic
services (catering, cleaning, security, front desk) above the offering of basic and additional
services such as taxi services, hotel services and repro services. These differences and
similarities in the demand and use of the workplace should be taken into consideration in the
development of a workplace concept that includes the offering of third workplaces, to
consider this offering of third workplaces as a potential business opportunity by CBC.
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7 Conclusion and discussion
On basis of the results from literature study and the empirical study, the main research
question of this study is answered in the first paragraph of this chapter: ‘What incites users
of workplaces to work at third workplaces and which possible business opportunities does
this entail for Color Business Centers as a provider of workplaces?’ At the second paragraph
of this chapter the discussion is presented. The limitations of this research that are
presented in paragraph 7.3.

7.1 Conclusion
This paragraph answers the research question of this study by presenting the research
results in relation to the main research question. The answering of this research question is
split up into two parts to distinct the generalizable part of the research results and the
business opportunities to the client of this research. To start with the first part of the research
question is answered: ‘What incites users of workplaces to work at third workplaces’, where
after the answer on second part of the question is presented: ‘which possible business
opportunities does this entail for Color Business Centers as a provider of workplaces?’ At
the end of this paragraph the full research question is briefly answered.

7.1.1 What incites users of workplaces to work at third workplaces?
The results of the literature and the empirical study indicated that a relative large share of
the respondents with the possibility to work time and place independent uses third
workplaces for a part of their time. Most of these workplace users do use the third workplace
for a relative small share of their time and use it primarily for appointments and meetings.
This use of the workplace influences the features and third workplace specific characteristics
that determine the use value of the third workplace to them. The results indicated that the
use value of the third workplace to third workplace users is determined by a large amount of
determinants. Of these determinants some have more influence on the attractiveness of the
third workplace than others. It appears that third workplace users are strongly attracted by
relative few determinants. Aside to this few strong determinants, the other determinants
have relative little influence. The use value to the users of third workplace (which incites
them to third workplaces) can be determined by three determinants: 1) use value influenced
by the specific characteristics of the third workplace that distinct this workplace from other
types of workplaces 2) use value influenced by the facility design of the third workplace and
3) use value influenced by (not) stimulating third workplace usage by the organization where
one is employed.
Regarding the specific characteristics that attract third workplace users to third workplaces it
can be concluded that the users are primarily attracted because of 1) a good fit with their
activities conducted, which primarily considers meetings and appointments 2) the location
close to their domicile 3) good accessibility and are positioned at highway locations or (a bit
less attractive) at railway station locations. This shows that third workplace users primarily
choose to work at third workplaces because they want to work more efficient. The
attractiveness of the workplace is therefore expressed in reducing their travel time as well as
in the demand for a workplace that that stimulates their performances by having the right fit
to the activities conducted. The services and appearances of the third workplaces seem to
have little influence on the attractiveness of the third workplaces. This conclusion is
enhanced by the results expressed regarding the use value determined by the facility design
features of the third workplaces. The third workplace users attach a relative high importance
to the facility design features that influence the functionality of the workplace. The services
offered and a professional appearance however seem to have relative little influence on the
attractiveness of the third workplace to them. These results are coherent with each other
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and do indicate that third workplace should be considered as a workplace where people
come several times per week, month or year to work and meet.
Based on these conclusions can be concluded that third workplace users are attracted to the
third workplace because it sometimes has more use value than first and second workplaces
to them. This use value is strongly determined by its functional contribution to the activity
that one will conduct at a specific moment of time at a specific location. As the third
workplace is an external workplace that is primarily used with a functional purpose, the
services and appearance have little influence on its use value. Third workplace
characteristics that incite the third workplace users primarily concern its good accessibility,
reduced travel time and a good fit of the workplace and the workplace conditions to the
activities conducted. The organization where a person is employed also moderates the use
value of third workplaces to them. Organizations influence the possibility to work time and
place independent and therefore also the attractiveness and possibility to work at third
workplaces. To stimulate organizations and therewith also increase the use value of third
workplace to users, these organizations have to be convinced of the possible benefits in the
use of third workplaces. These organizations find third workplaces primarily attractive if cost
benefits, efficiency benefits, increased possibilities regarding activity based working and
retaining and attracting personnel can be realized by stimulating the use of third workplaces.
It can be concluded that third workplace users are primarily attracted to third workplaces
because this workplace has, at specific moments of time, more use value to them in
comparison to first or second workplaces. This attractiveness, expressed in use value, is
primarily determined by the functional value of the workplace. This shows in the fact that
third workplace users find the third workplaces primarily attractive because if it reduces
commuting time and if it fits with the tasks conducted. In addition the facility design of this
third workplace is primarily attractive to third workplace users if its functional features
support their activities. This concerns features such as the quality of the Wi-Fi, ambient
conditions and the design of the workplace that makes it suited for the activities conducted.
A moderator that influences the use value to the third workplace users is however the
organization where one is employed, as organizations do or do not enable the possibility to
work time and place independent. To finalize this part of the conclusion it can be concluded
that third workplaces should be located relative close to its users and on positions that are
easy to reach and have good accessibility. The workplace itself should primarily support the
tasks conducted at this workplace and should comply to the basic needs of workers such as
good Wi-Fi, ambient conditions and a fit of the workplace to the activities conducted. Not too
much effort should be invested in expanding and increasing the service level and
professional appearance of the third workplaces offered. These determinants seem to have
relative little influence on the use value of the third workplace to its users.
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7.1.2 Which possible business opportunities does this entail for Color Business
Centers as a provider of workplaces?
As insight is provided into the determinants that incite third workplace users to third
workplaces, this subparagraph presents the
potential business opportunities for CBC in
the offering of third workplaces. In terms of
market domain extending of Abell and
Hammond (1979), CBC can extend their
market domain by complying with other
workplace demands than the current target
group. The extension of market domain is
realized by offering an adjusted workplace
concept (what) and the offering of new and
existing services in another form (how).
Through rethinking and redeveloping what
CBC is offering by responding to the
demands of third workplace users, new
customers can potentially be attracted to
their workplaces. For the retention and
expansion of their current target groups it is
also important to adapt the workplace figure 17: Business domain extending (adapted from
concept offering of CBC to their demands. Abell and Hammond, 1979)
According to Goldstein et al. (2002) the
offering of a workplace concept is characterized by from customer-to-services thinking
according to a feedback mechanism. This means that the workplace concept is continuously
adapted to the demands of the customers to keep them satisfied. Previously conducted
studies have shown that customer satisfaction has a strong effect on customer loyalty
intentions (Johnson and Fornell, 1991). This indicates that insight and alignment with the
needs of the tenants is important to keep them loyal. Based on the results of this research it
can be concluded that the tenants of CBC and the third workplace users do use their
workplace in a different way, while they in general find the same facility design features
important in their quality judgment of the workplace. There are however still some minor
differences visible in the influence and importance of some features regarding the use value
of the workplace. In addition the first and third workplace users are attracted to some
different characteristics of the workplace. To consider the offering of third workplaces as a
business opportunity to CBC, these similarities and differences should be taken into account
in a possible redevelopment of their workplace concept to attract both types of users in an
efficient way. The differences that should be taken into account can be split up into two
points of interest 1) differences in use value influenced by the specific characteristics of the
workplace that distinct this workplace from other types of workplaces 2) differences in use
value influenced by the facility design of the third workplace.
Taking these differences into account, it can be concluded that the offering of third
workplaces entails business opportunities to CBC. Both the tenants and the third workplace
users find workplaces attractive that are easy accessible, located close or in their domicile
and have a good fit to the conducted activities. Regarding the fit of the workplaces both
groups of users find workplaces fitted for appointments and meetings most important. These
similarities indicate that both types of workplace users are strongly attracted to the same
characteristics of the workplace. This shows that regarding this point of interest, relative little
adjustments are needed to the workplace concept to extend the business domain. CBC
however should also take into account the slight differences visible in the determinants that
incite tenants and third workplace users to their workplace. In general it can be concluded
that the tenants find workplaces attractive that score relative balanced and high on all its
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characteristics, while the third workplace users have a more outspoken preference for the
specific characteristics determining the functionality of the workplace. The tenants find the
services and the professional appearance of the workplace important, while the third
workplace users consider these features as relative unimportant. The third workplace users
are primarily attracted to the features that make the third workplace functional to them and
make it fit to the conducted activities. The current tenants however also consider these
features as important. These differences and similarities are visualized at Figure 18, which
summarized indicates that the pattern of preferences of these two groups of workplace users
is relative equal regardless of the previously indicated differences. The importance the
tenants attach to the privacy and security is however important to take into account by
integrating third workplaces in the serviced office workplace concept. New and relative
anonymous workplace users will enter the locations, which may influence their feeling of
security and safety at their workplace.
Internet!and!WiHFi!
8!
Postal!service!and!repro!
Ambient!condi5ons!
6!
Catering!and!restaurant!
Privacy!
4!
2!

Videoconferencing!
possibili5es!

0!

Front!desk!

Workspace!ﬁMed!for!the!
conducted!ac5vi5es!
Loca5on!of!the!facility!

Security!
Spa5al!layout!
Tenants!

Ambience!and!style!of!the!
workspace!
Cleaning!
Third!workplace!users!

Figure 18: Similarities and differences regarding the importance of facility design features to tenants and third
workplace users

The main difference between the two types of workplace users seems to be the different
type of workplace use. The tenants use their workplace as first workplace, which makes the
full offering of the workplace, services and appearance important. The third workplace users
do use the third workplace for a relative small share of their time for a specific activity.
Despite of these differences they are both in favor of workplaces suited for appointments
and meetings. However, the tenants consider concentration and individual workplaces as
second most important workplace, as the third workplace users find open and transparent
workplaces more valuable than workplaces suited for concentration and individual tasks.
The third workplace users have a more outspoken demand for the features and
characteristics concerning the functionality of the workplace, as they find the services and
appearance of the workplace relative unimportant. Since the major difference indicated is
that tenants attach more value to the services and the appearance of the workplace, no or
little adjustments have to be made to the workplace to also attract third workplaces users. It
can be assumed that the third workplace users are not divested by a more complete
workplace concept as is indicated as attractive to them.
As a third and last point of interest it can be concluded that the organizations where the
(potential) third workplace users are employed can be considered as the main point of
interest to consider the offering of third workplaces as a business opportunity from a
financial point of view. These organizations have to be convinced of cost and productivity
benefits to incite them to stimulate third workplace usage on a contract basis by its
employees. This is a financial point of interest that should be taken into account to consider
the offering of third workplaces as a business opportunity. The relative large organizations
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currently do not make use of (external) third workplaces on a contract basis. Convincing
them of the financial benefits, productivity benefits, increased accessibility and increased
attractiveness to employees because of better support of the workspace and services to the
functioning of employees might make them stimulate the use of third workplaces in the
future. If these organizations can be convinced of the benefits in the use of third workplaces
this will most likely entail business opportunities for CBC.
Summarized it can be concluded that the extension of the business domain by offering third
workplaces in addition to first workplaces is mainly concerned with convincing and informing
(potential) third workplace users and organizations about the potential benefits in the use of
third workplaces to them. Regarding the development of the workplace concept, relative little
adjustments have to be made to attract the third workplace users. However, CBC should
take into account the similarities and differences regarding the features and characteristics
that attract the first and third workplace users to their workplaces. They are both attracted to
workplaces that are easy accessible, located close to their domicile and have a good fit to
the conducted activities (primarily concerns having meetings and appointments). The main
difference between the two types of workplace users seems to be the different type of
workplace use. The tenants use their workplace as first workplace, which makes the full
offering of the workplace, services and appearance important. The third workplace users do
use the third workplace for a relative small share of their time for a specific activity.
Therefore they have a more outspoken demand for the features and characteristics
concerning the functionality of the workplace. This should not influence the business
opportunity to CBC as it can be assumed that the third workplace users are not divested by
a more complete workplace concept as is indicated as attractive by them. The offering of
third workplaces may however influence the feeling of security and safety at the workplace
of the first workplace users, which they consider as important. In addition the willingness of
the organizations to stimulate third workplace usage is of importance to consider the offering
of third workplaces as a business opportunity from a financial point of view. Currently these
organizations do not make use of third workplaces on a contract basis, as they are not
convinced of the benefits in the use of these workplaces for them.

7.1.3 Conclusion
‘What incites users of workplaces to work at third workplaces and which possible business
opportunities does this entail for Color Business Centers as a provider of workplaces?
Based on the results presented in this research paper it can be concluded that the third
workplace users are incited to third workplaces to work for a relative small part of their time.
They are primarily attracted to the third workplace because it helps them to reduce
commuting time and because the workplace supports the activities conducted. This primarily
considers having meetings and appointments. In addition it can be concluded that the third
workplace is considered as a functional workplace that should enable and support the
activities to be conducted. The offering of services and the professional appearance of the
workplace are considered as relative little important. Attracting third workplaces users as an
extension of the business domain entails business opportunities to CBC. It appeared that
little to no adjustments have to be made to the workplace concept offered to attract first and
third workplace users. Despite that the demands of the third workplace users are more
outspoken and they have a stronger focus on the determinants that determine the
functionality of the workplace, the third workplace users and the tenants show relative much
similarities in the determinants of use value regarding their workplace. The main difference
is indicated by the fact that the tenants use the workplace for a large share of their time and
find the total workplace concept offered including services and professional appearance
important, while the third workplace offering can be much more limited as third workplace
users do use this workplace very specific and relative little of their time. By communicating a
‘stripped’ version of the current workplace concept to the third workplace users, CBC can
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attract both target groups without making much adjustments to their offered workplace
concept. To consider this extension of business domain from a financial point of view as
business opportunity, the organizations where the third workplace users are employed will
have to be convinced of the benefits in they can achieve by stimulating the use of the third
workplaces offered by CBC.

7.2 Discussion
This discussion presents the most important clarifications and interpretations concerning the
research results and the conclusions presented. To start with the validity and generalizability
of this study is briefly discussed. Thereafter the coherence of the results from the empirical
study with the literature study is discussed as well as possible underlying reasons that
further clarify the conclusions that are presented. At the end of this paragraph the value of
this research on the future developments is discussed. The limitations and
recommendations for further research are presented in paragraph 7.3 and 8.2.
In the research process various phases of research have been completed to realize valid
research results. The literature study was conducted to gain insight in the developments of
society and workplaces and to gain insight in the determinants that possibly influence the
use value of the third workplace. The information gathered in this literature study is
translated to surveys and interviews, which were conducted in a uniform way. This and the
use of various research methods and the inclusion of multiple organizations and
respondents with a variety of backgrounds with a relative high number of total respondents
for this research ensured good validity. The conclusions regarding the determinants of use
value regarding the third workplace users and organizations are well generalizable since
diverse organizations and relative much third workplace users were included in this
research. However, the business opportunity for CBC cannot be generalized for all third
workplace suppliers. The attitude and preferences of the tenants of CBC might be different
than other workplace users making use of serviced offices. The external validity for this part
of the conclusion can therefore be considered as limited. With regard to the non-third
workplace users the conclusions can be considered as little valid and generalizable due to
the relative low number of respondents. More research is recommended regarding their
demands before these conclusions can be generalized and considered as valid.
In general the results of this study correspond to the literature and the assumptions
presented at the first chapter of this research paper. The results and conclusions do indicate
coherence with the findings in the literature study and indicate explainable outcomes. The
conclusion of this study as well as previously conducted studies indicated that there are
many determinants that influence the use value of the workplace to its users, of which one
has more influence on the use value than the other. Kok et al. (2011) stated that this use
value varies depending on the situation. This study is consistent with this statement and
indicated that the use value of the workplace is dependent on the characteristics and the
preferences of the user regarding the workplace, which were indicated as assumed
moderator in the conceptual model. The results of this research showed that third workplace
users are primarily attracted to third workplaces because of its functionality, fit of the
workplace to the activities and most important the accessibility of the workplace. Therewith
the results are in line with Strelitz (2011) and with Fayol (1917) and Becker (1981). Strelitz
(2011) described the third workplace setting as following: “Work settings in convenient reach
of people’s homes, more widely dispersed than affordable or practical, using only an
organization’s own space”. Fayol (1917) and Becker (1981) already indicated that the fit of
the workplace is important by stating that the spatial design have to be consistent with the
type of work. The importance of these features seems to be valid and can be well explained
by the fact that the third workplace is used specific for certain tasks and for a relative small
amount time, with as a main reason to reduce commuting time. This is in line with among
others the results presented by Strelitz (2011) and Hut (2012). They indicated the benefit in
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third workplace usage because of their location in comparison to other workplaces. These
reasons to work at third workplaces are also in line with the origin of the third workplace as
was concluded earlier in this study: the third workplace gained popularity as workplace in
addition to first and second workplaces because of increased demand for flexibility and a
demand for reduction of commuting time. That the third workplaces are used for a relative
small amount of time can clarify that the third workplace users have a relative outspoken
demand regarding the (relative small amount of) determinants that determine most of the
use value of the third workplace. These determinants primarily consider the facility design
features related to the functionality of the workplace. This can be clarified by the fact that the
third workplace is used less of the time and more specific than the first workplace. With the
more specific use of this third workplace, the users do select this workplace most likely on
the features that are important for the specific activity at a specific moment of time. The
features that determine the functional value therewith seem to be much more important than
the services offered. This complies with the conclusion of my previously conducted study
(Lettink, 2013). This study indicated that people are first attracted to their primary needs
considering the core product or service. For the third workplaces the functionality and the
reduced commuting time are considered as primary need, while the services and the
appearance are considered as relative unimportant. If services are needed they can and will
probably be provided at their organizations first workplace. The first workplace is in general
used relative intense and for many activities. This makes more features important to these
workplace users. The different type of use explains that all the facility design features are
considered as relative important without having much strong outliners determined by the
specific use of the workplace. This also explains the difference in importance attached to the
professional appearance of the workplace. The third workplace is an external location that is
not directly connected to the organization where someone is employed and therefore does
not have a direct influence on the professionalism of the organization. This might also clarify
why the professional appearance of the first workplace is important to its users. Last but not
least it might be notable that the offering of third workplaces entails business opportunities to
CBC since the differences in workplace use and preferences are indicated and explained.
This business opportunity can be clarified by the fact that the third workplace users prefer a
workplace that is less extensive than the first workplace. The features that determine the
attractiveness of the third workplace are also important to the first workplace users, as these
also demand for a workplace that is at least functional and suited to conduct their activities.
They however also demand for the services and a professional appearance, since it is their
first workplace. The offering of a stripped first workplace as a third workplaces therewith
perfectly fits within their workplace concept.
The value of this research can be described from several angles. First, there is relative little
scientific research available on third workplaces. As far as possible this research presents
the determinants that influence the attractiveness of third workplaces to users and potential
users. Secondly this is (one of) the first scientific studies that indicates that similarities and
differences in the use and preferences regarding first and third workplaces. Thirdly this study
attempts to increase the knowledge on the third workplace subject to facilitate the offering of
well fitted workplaces to its users, since insight in their demands is gained. As the
development of society and workplaces advances, this study attempts to close the
knowledge gap on third workplaces to increase the fit of the current and future workplace
offering to its users. In addition this study attempts to stimulate more research on the third
workplace subject in the future. The recommendations for further research are presented in
paragraph 8.2.

7.3 Limitations
During this study also various limitations came forward that might have influenced the results
and the conclusion of this research. These limitations are presented in this paragraph.
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For this study interviews have been conducted with 9 managers and directors of relative
large organizations to gain insight in their attitude regarding third workplace usage and the
determinants that determine the use value of third workplaces to them. Primarily
respondents with a managerial role in a facility setting participated to this study by
participating to the interviews. Due to their dependent position regarding the first workplace,
it might be that they are not completely open about the possibilities of the third workplace to
their organization. This might have resulted in a relative negative attitude towards third
workplaces. For future research it is therefore recommended to have interviews regarding
relative sensitive topics that might influence the position of someone, with an independent
and if possible with high managerial or board members of the organizations. Despite of this
point of discussion the semi-structured interviews with these respondents gave a good
impression of the attitude of organizations regarding third workplaces.
Secondly the third workplace users (N=103), non-third workplace users (N=31) and the
tenants (N=108) of Color Business Centers filled in surveys that presented the opinion of a
relative high number of respondents in total. The number of 31 non-third workplace users is
however to low to present their opinion with high validity, which number is recommended to
increase in further research to gain more insight in their preferences. In addition a limitation
of this survey is that the number of respondents per relative large organization that
participated is relative low, which may have resulted in the participation of respondents that
are relative close connected to the interviewed (facility) manager. This may have influenced
the results because of the specific profile of the respondents. A larger number of
respondents per organization would therefore possibly indicate other results regarding the
use of third workplaces and the activities conducted at the (third) workplace because of a
wider spread of the respondents’ characteristics.
The focus of this study was mainly on relative large organizations, which can be considered
as a limitation since the results are less generalizable for the full group of third workplace
users. It can be recommended to include more small entrepreneurs in the research or mainly
focus on relative small entrepreneurs and combine the results with those of this study. With
the focus of the research on relative small organizations and small entrepreneurs the market
domain extension for third workplace suppliers might be easier, since the characteristics of
these potential third workplace users are probably more close related to current tenants.
The gain insight in the characteristics and demands of first workplace users that work at
serviced office workplaces, the tenants of CBC are included in this research as target group.
Since the results regarding the first workplace users at business centers only contain data
regarding the tenants of CBC, these results are possibly not applicable to other services
office suppliers that consider the offering of third workplaces. The inclusion of diverse
competitors of CBC in this research would have provided more reliable data regarding first
workplace users in general. However, this research considered as case study at CBC,
making the generalizability of the first workplace users data less important to the client.
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8 Recommendations
The literature study and the empirical research revealed recommendations for CBC as well
as for further research within the field of facility management. The recommendations to CBC
are presented in paragraph 8.1, where after in paragraph 8.2 the recommendations for
further research is presented.

8.1 Recommendations for Color Business Centers
Based on this study various recommendations can be provided to CBC regarding the
development and communication of their workplace concept and the consideration of
exploiting third workplaces in their workplace concept.
To start with it can be recommended to keep their core focus on their current target group
and consider the exploitation of third workplaces as a niche market. This niche market can
be considered as a possibility to extend their business domain, as the offering of third
workplaces can be considered as a possible business opportunity to CBC. By integrating the
offering of third workplaces in the workplace concept of CBC they will potentially attract
employees of relative large organizations to their third workplaces. To attract these third
workplace users to their workplaces, these should primarily be suited for appointments and
meetings. The tenants also consider the offering of third workplaces suited for appointments
and meetings as attractive. Therefore this extension of market domain can also be
considered as additional service to the current tenants in addition to the third workplace
users.
Regarding the exploitation of third workplaces, it is recommended to primarily aim at the
characteristics of the workplace that determine the functionality of the workplace, which are
considered as important by the third workplace users. Therefore it is recommended to
maintain and improve the current quality level of the functional characteristics of the current
workplace. These include among others the ambient conditions, fit of the workplace to the
conducted activities, spatial layout and Internet and Wi-Fi. The third workplace must be a
workplace that is easy in its use and the users should not have to worry about anything
related to the basic functionality and support of the workplace. Since the these workplaces
are offered in addition to the first workplaces to the current tenants it is recommended to
also keep taking into consideration the general services (such as the catering and the post
service and repro). The workplace users consider the offering of additional services and
services for general as relative unimportant. The current tenants however indicated that they
find these services more important.
In line with the preferences of the tenants of CBC it can be recommended to take into
consideration the importance of privacy and
security to these tenants in the exploitation of
third workplaces. The current tenants
indicated that they find privacy as well as the
security at their workplace at CBC important.
With the exploitation of third workplaces the
experienced level of privacy and security is
likely to reduce. Therefore it is recommended
to position the third workplaces relative close
to the entrance and front desk so that the
external parties that use these workplaces will
not disturb the tenants of CBC and do
influence their feeling of privacy and security
as little as possible. As is visualized at figure 19 figure 19: Recommendation to CBC - positioning of
first and third workplaces at their locations
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is it recommended that CBC position their current tenants (first workplace users) in the core
of their buildings, around which workplaces suited for meetings and appointments are
positioned in the 1st periphery. These workplaces should be usable by the first and third
workplace users that can register at the front desk. The open and transparent workplaces
relative close to the front desk or positioned at the business restaurant should aim at the use
as ‘short use landing workspaces’, at which these users do not have access to the full
location.
The third workplace market is still a niche market and organizations currently do not make
use of this type of workplace on a contract basis. This possibly has to do with the
unfamiliarity of the organizations with this type of workplace and the unfamiliarity they have
with the potential benefits of third workplace usage to them. To attract these organizations
and make them stimulate their employees to use third workplace at CBC, it is recommended
to inform the organization and its employees about the possibilities and benefits of third
workplaces. By informing the organizations and their employees, CBC should primarily aim
at the potential benefits that are considered as relative important to them. So, at
organizations the focus should be mainly on the potential cost benefits, efficiency benefits,
more possibilities regarding activity based working and retaining and attracting talented
personnel. Regarding the third workplace users the focus should be mainly on the locations
of CBC at highway locations with good accessibility that are relative close to their domicile.
In addition the focus should be on the possibilities to meet and the fit of the workplace to a
diversity of activities to be performed.
Following on previous recommendation it is recommended to start pilots with relative large
organizations to not only inform, but also let them experience the benefits of the third
workplace usage. With pilots CBC can attract and connect these organizations to them. This
will possibly incite them more easily to use the CBC third workplaces during and after the
pilot. The cooperation with some relative large organizations or relative large facility
management service providers with multiple organizations in their portfolio in a pilot will
probably help to gain more insight in the demands of these organizations regarding third
workplaces and in addition helps to gain brand awareness.
Last but not least the marketing of third workplaces should be aimed at the features and
specific workplace characteristics that incite the third workplace users to third workplaces.
Despite that the differences in demand of the tenants and the third workplace users do not
indicate the need for major adjustments in the offered workplace concept, specific aimed
approaches and marketing of both target groups will potentially help to attract both types of
users to CBC. So, it is recommended that the quality of Internet and Wi-Fi, ambient
conditions and the fit of the workplace for meetings and appointments are named at the
marketing of CBC aimed at third workplace users. In addition the features that determine the
attractiveness of third workplaces to them should be mentioned: ‘Color Business Centers
knows what you want: we offer third workplaces on various locations in the Netherlands and
are therefore always close to your home. Our locations are easy accessible and workplaces
are available that are suited for meetings and as ‘short use landing workplace’. All our
workplaces are nice to work at and are clean and come with good climate control and Wi-Fi.
Additional services such as videoconferencing possibilities and catering services are
available so that we can facilitate that you can focus on your work only and do not have to
worry about anything.’
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8.2 Recommendations for further research
During this study various possibilities for further research came forward. The most important
and interesting possibilities are discussed in this paragraph.
To start with it can be recommended to conduct more specific research on diverse subjects
related to this exploratory research. More specific research to the current non-third
workplaces with the possibility to work time and place independent regarding the reasons
that can incite them to work at third workplaces can potentially bring interesting results. In
addition more specific research to one of the components of this research would be
interesting. It would be interesting to gain more understanding of the judgment of the
experienced fit of the workplace to the conducted activities. It might also be interested to
gain insight in the point at which the third workplace benefits regarding, for example, the
workplace fit and travel distance are large enough to be incited to third workplaces instead of
the first or second workplace. As well it would be interesting to research the non-third
workplace users from another point of view. A research concerned with the research
question ‘Why do people (still) work at first workplaces and is it possible to facilitate their
demands at others locations?’ will possibly help to gain more understanding of workplace
users demands regarding the workplace. This will potentially stimulate the development of
first, second and third workplaces.
More close related to the outcome of this research are research possibilities concerned
about gaining insight in the features and workplace characteristics that incite third workplace
users employed at relative small organizations. More insight in the features that attract
relative small organizations and self-employed workers to work at third workplaces is
desirable. While this study was primarily aimed at relative large organizations, small
organizations and employees of relative small organizations are most likely also attracted to
third workplaces. Since these organizations are demographically more closely related to the
current target group of most serviced office suppliers, the fit between their demand and the
current offering is possibly easier to reach. Currently insight in the features that incite these
workplace users to work at third workplaces is empirically insufficient.
Another potential interesting topic for further research could be to gain more insight in the
demand of organizations regarding internal third workplaces. These workplaces are also
called hub locations by organizations. In this study some organizations indicated that they
currently do not use external third workplaces on a contract basis, but that they are in favor
of flexible workplaces that are considered as third workplaces but are still in their own
facilities and only accessible by their own employees. These workplaces are (among others)
named workplace hubs by the interviewed organizations. These hubs do stimulate time and
place independent working in a protective en closed environment. Research to the
reasoning to develop these workplaces, benefits and sacrifices experienced by the use of
these workplaces and differences in the use of these, first and third workplaces might show
interesting results.
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I. Color Business Centers
In this study the development of a to users and suppliers attractive workplace concept is
specifically aimed at workplace provider Color Business Centers (CBC). It supports CBC in
the development of an attractive workplace concept,
allowing them to meet the demands of the emerging
group of users for flexible workplaces. Color
Business Centers was formed more than fifteen
years ago in the east side of the Netherlands. With
the cooperation of three business centers, a group
called “S&G ondernemerscentra” was formed. The
first expanding step was taken by opening a new
business center in Ede in 2008. In a short period of
time diverse business centers were opened in e.g.
Amersfoort, Almere and Amstelveen. Because of the
expanding and changes in both the organization and
society the name “S&G ondernemerscentra” did not
comply with the desired appearance of the
organization anymore. Since 2012 the organization
is operating according a new name: Color Business
Centers (CBC). The name CBC is developed
because CBC, as they describe themself, offer figure 1: Geographical overview of locations
colorful services, colorful workplaces and because (CBC)
their employees and tenants are colorful and
diverse. At the time of writing CBC expanded their number of business centers to eleven. All
of these business centers are located in the area between Arnhem and Amstelveen as is
displayed in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. The eleven managed business
centers all have a surface between the 3.000 and 6.000 square meters and are housed by
40 to 70 small entrepreneurs. Currently these small entrepreneurs primarily rent fixed
workplaces and use the office as a first workplace. However, CBC also offers virtual offices,
flexible workplaces and meeting services in their workplace concept. Therewith they respond
to the markets demand for more flexible and diverse types of workplaces.
CBC as organization can be described as a horizontal or flat organization, which is
characterized as a structure with a wide span of control (Carzo and Yanouzas, 1969). The
board of directors exists of two managing directors that directly manage the location
managers of the business centers. In the hierarchal structure the locations managers are
inferior to the directors and give directly guidance to the only active layer on operational
level: the front desk. Beside the described roles the number of existing staff roles is minimal
since most tasks such as the catering and the salary services are outsourced. An overview
of the organizational structure is displayed on
the next page. In total the organization of CBC
counts 50 employees. The core process of CBC
is to support the primary processes of their
tenants by the provision of facility services in
their buildings, also named the serviced
workplace. Translated to the general facility
management model as is displayed in mainly
self-employed workers. CBC placed in the FMmodel provides insight in the type of
organization and shows that CBC is an external
provider, offering total facility management to the figure 2: Facility Management Model (CEN, 2006)
tenants in the building of CBC.
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figure 3: Organizational structure CBC
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II. Data non-third workplace users
The non-third workplace users have a relative low number of respondents (N=31) in this
study and are not experienced with the use of third workplaces. Their results are considered
as a general and first indication regarding their preferences. Therefore the specific results of
the research are not displayed in the research report. However, at this appendix the specific
results are presented for the recoding and interested.
Table 1: Non-third workplace users characteristics

Respondents (N=31)
Gender
Male
Female

%
23,2
61,3
38,7

Age
0 – 20
21 – 30
31 – 40
41- 50
51 – 60
61 +

3,2
19,4
22,6
35,5
16,1
3,2

Education
Do not want to tell/ do not know
General secondary education
Vocational education
Upper secondary education
Higher professional education
Academic education

0,0
3,2
12,9
16,1
48,4
19,4

Employed at
Other

0

Freelancer

12,9

Organization with 10 or less employees

16,1

Organization with 11 – 50 employees
Organization with 51 – 250 employees
Organization with 250+ employees

12,9
3,2
54,8
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figure 4: Activities conducted regular workweek third workplace users and non-third workplace users
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Table 2: Third workplace characteristics that could attract non-third workplace users to third workplaces

Score
Feature
Accessibility
Workspace fitted to conducted
activities
Decreased commuting time

1

2

3

4

5

6

7

9
7

5
4

0
3

0
1

0
0

0
0

0
0

Total
(N=26)
14
15

3

4

2

0

0

0

0

9

Professional appearance of the
workspace
High quality services
Open and transparent workspace

1

2

2

1

1

0

0
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1
1

0
0

2
0

0
2

2
0

0
0

0
0
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III. Interview transcripts
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Zwolle 12 Augustus 2013, 13:30 – 15:00
Achmea: 17.000 Werknemers:
Verzekeringsbranche
Sebastiaan Voortman: teammanager locatie Zwolle Facilitaire dienst

1. Wat zijn reden voor jullie en waarom denkt u dat in een toenemende mate
organisaties kiezen om tijd- en/of plaats onafhankelijk werken toe te staan
en/of te stimuleren? Deze vraag is gericht op elementen die bij jou opkomen.
Wat ik weet is dat wij hier een aantal keuzes aan hebben hangen. Eentje daarvan is
productiviteit. Wij merken gewoon dat mensen meer uit hun dag halen als ze hem zelf vrij
kunnen indelen. Het houdt ook voor sommige in dat zij niet een uur heen en een uur terug
moeten reizen, maar door thuis te werken of op een andere locatie, dat zij twee uur extra op
een dag over houden. Negen van de tien vult deze tijd met werk in, maar dit zou ook met
privé mogen. Ook daarmee gaat de medewerkerstevredenheid en betrokkenheid omhoog.
Dat is twee. Als je mensen de vrijheid biedt om een eigen weg te vinden resulteert dit in
tevredenheid. Wij houden altijd een MBO onderzoek, een medewerkersbetrokkenheids
onderzoek. Daarin komt ook naar voren dat wij, zeker de laatste paar jaren, tevredenheid
over werkplek en de werkinvulling gaat omhoog, ook omdat wij dit soort initiatieven nemen.
Ten derde, en niet onbelangrijk, kosten. Thuiswerken kost wel wat geld, maar levert zoveel
meer geld op omdat je minder uitgeeft aan reiskosten, alleen daarom al.
Ook huisvestingskosten of?
Ook dat, alleen zien we daarin wel terug. Wij zijn ongeveer 1000 euro per medewerker kwijt
aan huisvestingskosten. Maar in principe, voor Zwolle geldt dit voor 1200 man, maar als er
vandaag maar 600 binnen zijn, draaien we nog steeds dezelfde kosten. De beveiliging is er
gewoon, de schoonmaak is er gewoon, het pand staat er nog steeds, de lichten branden
nog steeds. Al merken we wel dat als er een volledige vleugel leegstaat dan draait de
verwarming minder, gaat de verlichting uit en draait alles terug, dat gaat automatisch. Daar
zit wel wat verschil in. Wat we ook zien is dat wij panden sluiten momenteel. Dit doen wij
steeds meer, terwijl het aantal medewerkers minder snel terug loopt dan het aantal
werkplekken.
Hoeveel werkplek per fte zitten jullie momenteel?
Op dit moment 0,7. We zijn momenteel aan het kijken naar 0,5. Daar zou wellicht nog een
tussenstap inzitten. We draaien nu gemiddeld op 0,7.
2. Zijn er medewerkers bij uw organisatie die de mogelijkheid hebben om tijden/of plaats onafhankelijk te werken
Bijna allemaal, we hebben bijvoorbeeld ook met logistiek, dat is echt een productieafdeling.
Wij leveren zelf ook printwerk voor brochures en dergelijke. En callcenters is ook nog steeds
een vaste werkplek.
Hoeveel % van de medewerkers van de organisatie moet ik dan aan denken met de
mogelijkheid tot flexwerken? Heel Achmea breed?
Ik denk minstens de helft, 50%-60%.
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a. Heeft deze medewerker een bepaald profiel? (opleidingsniveau/functie
etc.)
Wat ik zie is dat de jongeren, en laat ik leeftijd dan even in het midden houden, de onderkant
wat betreft leeftijd, daar zie je veel mensen gebruik maken van flexwerken. Bij de wat
oudere garde zie je al dat je eerst moet overtuigen dat het een verbetering kan zijn en die
zien ook vaak allerlei onmogelijkheden. Dus die vinden dat zij thuiswerkcompensaties
moeten krijgen in de vorm van tijd, geld, salaris, auto of weet ik veel wat. Waar ik en andere
mensen die minder lang hier werken of qua leeftijd wat jonger zijn vaker de luxe er van
inzien en daar hun winst uit halen en er verder geen geld voor hoeven.
De vrijheid is al genoeg eigenlijk om...
En zie je dat de medewerkers veel gebruik maken van de flexibele werkplekken
binnen jullie pand?
Ja.
Daarnaast heb je ook de thuiswerkplek.
Ja.
Wordt er daarnaast ook gebruik gemaakt van de derde werkplek?
Nog niet, ook omdat we in eerste instantie zowel hier, in huis de werkplek stimuleren, als het
thuiswerken. De derde werkplek hebben we inmiddels al wel ontdekt, maar we maken er
nog niet zo heel veel gebruik van.
Is dat nog een volgende stap voor jullie?
Dat komt ook omdat we momenteel nog genoeg vierkante meters hebben om iedereen kwijt
te kunnen. Een slag die je kunt maken is het terugdringen van het aantal vierkante meters
en een derde werkplek gaan creëren.
Jullie hebben dus eigenlijk nog een landelijk dekkend netwerk van panden waardoor
medewerkers niet zo veel hoeven te reizen.
Ja, we hebben negen kernlocaties.
Gaan medewerkers vanuit Zwolle ook bijvoorbeeld in Apeldoorn werken als ze daar
dichter in de buurt wonen en dat ze af en toe een dag hier heen komen?
Als je kijkt naar de kernlocaties dan hebben we het over Tilburg, Zwolle, Apeldoorn,
Amersfoort, Leeuwarden, Leiden, Amsterdam, Den Haag en Zeist. Dus landelijk verspreid.
1.
3. Welke zouden jullie kunnen behalen door het gebruik van de derde werkplek
en opzichte van het thuiswerken en het flexibele werken hier?
Wat voor een problemen wij zien met thuiswerken is dat, of dat CAO technisch is of dat wij
dit onszelf hebben aangedaan, is dat er een aantal dingen verplicht zijn voor medewerkers
die thuiswerken. Dan hebben we het niet over de incidentele vrijdagmiddag thuiswerken,
maar echt structureel, daar zijn wij kosten aan kwijt. Daar zit wet en regelgeving aan vast die
je ook kan parkeren bij een instantie die een derde werkplek levert. Dus je zou eens kunnen
kijken wat dat qua kosten betekend. Daarbij komt ook, wat het grootste voordeel kan zijn, is
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dat je weer terug kan gaan in het aantal panden. En daar zit financieel in ieder geval de
grootste winst in.
4. Zie je ook nog nadelen in het gebruik van de derde werkplek? Dat je daar nog
een locatie gaat afstoten of juist die locatie aanhoudt en een pilot draait met
derde werkplekken?
Ja dat kan. Als je het echt over een nadeel hebt...
Uit een aantal interviews die ik tot nu toe heb gehouden zie je vaak naar voren komen
de teambuilding, maar dat heb je ook met mensen die nu veel thuiswerken?
Waar wij naar kijken, vaak zie je, laat ik zeggen bij de wat oudere werknemers, dat dit heel
erg naar voren komt. Missen binding met collega’s, voelen zich niet meer thuis want ik ben
zo weinig op mijn werk, omdat die toch de derde werkplek of thuiswerken als veel minder
aan het werk zijn ervaren als wanneer zij fysiek op het kantoor zijn. Daar kan ik mij wel wat
in vinden, het enigste alleen wat wij nu heel erg zien binnen Achmea is dat, je bent de hele
week vrij om te gaan en staan waar je wil. Alleen op dinsdagmiddag of vrijdagochtend of
donderdagavond wat mij part, is het contactmoment van het team waarop iedereen samen
is op die derde werkplek, of op kantoor. Daarmee probeer je teambuilding en dergelijke wel
in stand te houden. Vaak resulteert dat in een weekstart op maandagochtend of een
weekafsluiting op vrijdag en de rest van de week...
Dit zien wij ook heel erg terug bij de buitendienst medewerkers, dat zijn echt de dames en
heren die met de grote bedrijven aan tafel zitten. De collectieve verkeringen afsluiten. Die
zijn maandag tot en met donderdag bij klanten en vrijdag op kantoor. Zo zie je elkaar toch,
ook al is het maar die ene dag in de week. De rest zijn ze of thuis of onderweg.
Zie je bij deze buitendienst ook dat zij geen gebruik maken van de derde werkplek?
Door het landelijke dekkende netwerk dat jullie hebben?
In principe zie je daar in terug dat zij 80% van hun tijd kwijt zijn met het reizen naar en het
bezoeken van klanten. Zij kiezen er dan doelbewust voor om die ene dag ook echt het
kantoor op te zoeken zodat je ook collega’s ziet, toegang hebt tot papierwerk etc.
De andere vier dagen, als ze tussen klanten reizen, zou het dan in potentie
aantrekkelijk zijn om op derde werkplekken te werken om reistijd te verminderen?
Zeker. Ik durf je te zeggen dat de AC restaurants, McDonalds, daar zou je ze regelmatig
vinden ja.
5. Uit de literatuur zijn een aantal factoren naar voren gekomen die de keuze voor
organisaties beïnvloeden om in een toenemende mate op externe werkplekken
te gaan werken. Kunt u aangeven welke van deze factoren voor uw organisatie
de keuze om het werken op externe locaties te stimuleren zou beïnvloeden?
De focus op de core activiteiten, je hoeft geen diensten en werkplekken meer te
leveren. Speelt dit voor jullie een rol of zou dit een rol kunnen spelen in de keuze om
hier gebruik van te maken?
Ja, wat ik straks ook al zei. Wij zijn min of meer verplicht om thuis ook werkplekken te
faciliteren. Wat in het verleden echt ging tot aan de internetverbinding aan toe, mensen
hadden gewoon 2 telefoonlijnen, 1 voor thuis en 1 voor het werk. Dat is inmiddels gelukkig
teruggebracht. We zijn daarin nog steeds wel in een aantal dingen verplicht. Als je zegt van
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“joh, we stoppen ermee en je krijgt een budget voor een derde werkplek” dan levert je dat
wel wat op.
Je geeft nu al aan een budget voor de derde werkplek...en daarnaast hebben ze dan
nog wel de mogelijkheid om te werken op de thuiswerkplek als zij dat willen?
Ja
Een ander punt is de afname van reistijd voor medewerkers, voornamelijk voor de
buitendienst denk ik?
Ja, enorm.
Zodat zij ook tussen de afspraken kunnen zitten. Speelt dan ook de professionaliteit
van de werkplek een rol? Op dit moment zitten zij bij de McDonalds zeg maar, dat zij
ook de mogelijkheid krijgen om op een mooie plek te zitten waar alles goed
gefaciliteerd is. Zou het interessant zijn voor jullie om daar gebruik van te maken?
Als ik alleen al binnen het facilitair bedrijf krijg, waar wij sinds maart ook nationaal opereren
in plaats van lokaal. Wat je dan ziet is dat je compleet landelijk opererende teams bij elkaar
moet krijgen, dat je vaak maar het beste kan kiezen voor het midden van het land. Dat houdt
in dat voor iedereen de reistijd ongeveer gelijk is. Alleen moet daar dan ook maar net een
pand staan. Vaak zie je dat voordeliger is om elkaar in het midden te treffen, dan dat iemand
een volledige reis moet plannen. Wat dat betreft zou je wel kunnen zeggen dat het voor ons
interessant zou zijn om in de omgeving van...noem maar iets, een preferred supplier te
hebben op gebied van de derde werkplek.
Een toename van effectiviteit en productiviteit. Een goede omgeving, minder reistijd,
goed gefaciliteerd, wat mogelijk de productiviteit van de medewerkers kan
beïnvloeden.
Ja, dat gaf ik in het begin ook al even aan. Dit is een van de redenen waarom wij tijd en
plaatsonafhankelijk werken stimuleren.
Daarbij gaf je ook al aan de kostenreductie?
Ja
En het beter werkgeverschap, waar je eigenlijk mee begon.
Ja.
De tevredenheid van de medewerkers dus ook?
Dit zien wij ook terug in eigen onderzoek.
Door meer flexibiliteit zie je eigenlijk ook dat zij tevredener worden. Zie je daarbij ook
een afname van stress en gezondheidsproblemen? Dat door het flexibele werker er
minder ziekteverzuim is en dat soort zaken?
Ja, al is dat wat moeilijk terug te zien. We hebben nog al een groot bedrijf. Een
percentageverschil is niet heel makkelijk gemaakt bij ons, het gaat echt om het getal achter
de komma. Stress, vast. Des te minder reistijd, des te minder stress zou ik bijna durven
zeggen. Daarbij meegenomen is gezondheid en stress bijna onlosmakelijk van elkaar. Daar
kan ik mij wel in vinden.

9

Appendix document

Dus ook het stimuleren van de werk-privé balans. Dat je om 15:15 naar huis kan om
de kinderen op te halen en dan verder te werken. Speelt dit voor jullie ook een rol of
zou dit een rol kunnen spelen?
In principe hebben we daar nu ook al de vrije hand in gegeven. Laat ik zeggen dat de
moderne werknemer hier gretig gebruik van maakt. Je ziet dan ook op zaterdag en zondag
mailtjes voorbij komen omdat men doordeweeks om wat voor een reden dan ook een dag of
een halve dag vrij neemt. De andere kant van het verhaal is daarin wel dat, wij zijn een
dusdanig groot bedrijf, met ook een groot aantal mensen met een langere arbeidsduur, een
wat hogere leeftijd, niet iedereen kan en wil daarin mee. Wat je daarin wel vaak ziet is dat
sommige medewerkers tot laat of in het weekend aan het werk zijn. De vraag is daarmee
niet per definitie sneller beantwoord omdat de andere medewerker zich misschien vasthoudt
aan het werken van 9 tot 5.
Proberen jullie ook te stimuleren dat mensen buiten de reguliere kantooruren ( 9 – 5 )
gaan werken?
Ja.
Ze hebben daarin ook volledige vrijheid?
Wij hebben daar volledige vrijheid in ja. Wat betreft stimuleren, je kan in Zwolle van 7:00 tot
21:15 werken. Ik geloof ik het nieuwe Apeldoorn tot 22:00 ofzo. Waarin we zelfs tot avonds
laat ook cateringfaciliteiten hebben. Je kunt een hap blijven eten en doorwerken en door
naar de voetbaltraining of wat dan ook. Dat is wel mogelijk ja.
Een andere reden kan zijn om de flexibiliteit van het vastgoedportfolio. Door het
aantrekken of het vast aanbieden van derde werkplekken kunnen vierkante meters
worden afgestoten. Daarbij zie je vaak dat bij derde werkplekken het contract
maandelijks of 3 maandelijks is, terwijl dit hier 10, 15 jaar of langer is.
Dat klopt.
Speelt dit ook een rol? Als de organisatie gaat groeien of krimpen dat je meer
flexibiliteit hebt?
Wat we wel zien is dat we nu huurcontracten van panden bewust af laten lopen omdat je
terug wil in het aantal vierkante meters. Je zou een stap te ver kunnen gaan waardoor je
krapte hebt en een goedkope oplossing is dan de derde werkplek. Die keuze hebben we
wel, maar is nog niet naar gekeken denk ik. Het eerstvolgende pand dat afloopt duurt nog
een paar jaar. Amersfoort gaat binnen nu en een jaar dicht, dit vangen we, nu nog, intern op.
Maar dan houdt de rek ook wel een beetje op.
Zie je dan ook mogelijkheden om bijvoorbeeld in Amsterfoort een aanbieder van een
derde werkplek, ook al is dit een plek voor 20 of 10 man, waar zij flexibel bij elkaar
kunnen komen. Zou dat gunstig zijn?
Dat zou kunnen ja. Dat is voor die omgeving best wel slim om eens uit te zoeken.
En de uitstraling van de organisatie om mee te doen aan de trend. Speelt dit voor
jullie een rol? Omdat iedereen het doet doen wij het ook, of wij doen dit met een
bepaalde achterliggende reden en die uitstraling...
Nee, dit speelt voor ons geen rol. Maar dat is ook omdat wij als Achmea een bedrijf zijn en
geen merk. Je bent niet verzekerd bij Achmea, maar bij 1 van de onderdelen van. Dus voor
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ons is het naar voren brengen van het merk Achmea ook niet zo interessant. Wij zijn ook
nooit echt trendsetters geweest. Sterker nog, wij zijn als één van de grootste verzekeraars in
Nederland juist uiterst voorzichtig met dat soort dingen omdat je niet het idee wilt wekken
dat wij risico’s willen nemen en roekeloze ideeën hebben. We zijn juist op zoek naar
stabiliteit en zekerheden.
Als over twee jaar blijkt dat de derde werkplek een enorm succes is, dan gaan wij vanzelf
mee omdat de andere voordelen dusdanig groot zijn, maar voor trends zijn wij eigenlijk niet
gevoelig.
De laatste factor die ik voor deze vraag wil stellen is milieuoverwegingen. Door
minder co2 uitstoot, wellicht zijn jullie hier ook mee bezig om als groen bedrijf naar
voren te treden in de missie en visie. Speelt dit ook een rol voor jullie om gebruik te
maken van de derde werkplek? Medewerkers hoeven minder te reizen, wij zijn bezig
met mvo etc.
MVO is voor ons een belangrijk onderwerp. We hebben co2 challenges, noem het maar op.
We doen aan dat soort dingen volop mee. Wat we daarnaast aan reistijd en km en co2 zien
we ook stookkosten van panden verdwijnen. Voor ons is het ook MVO, milieuvriendelijk om
een pand te sluiten. Elektriciteit, water, verlichting, gas..
Heb je zelf nog aanvullingen op deze factoren? In het begin van het interview noemde
je al kostenreductie, beter werkgeverschap en daarnaast nog effectiviteit en
productiviteit. Deze noemde je zelf al.
Ja.
Zou je in deze factoren een scheiding kunnen maken, dit speelt bij ons een
belangrijke rol, dit is niet zo heel erg interessant voor ons. In ieder geval de
redeneringen om gebruik te maken van de derde werkplek.
Wat ik zie is, dat is een trend die gaande is, waar je eerder goed personeel binnenhaalde
met arbeidsvoorwaarden, dan heb ik het puur over salaris en de auto. Dan zie je
tegenwoordig dat men heel erg focust op de werkomstandigheden. Dus op het moment dat
jouw werkplek goed gefaciliteerd is kan dit een reden zijn om wel of niet voor een bedrijf te
kiezen. Wat dat betreft ben je ook een interessante werkgever voor de nog niet werknemer.
Dus de potentiele werknemer die wil je gaan aantrekken door..
Dus beter werkgeverschap voor de interne medewerker, ja. Maar ook voor de potentiele
werknemer. Daar zie je ook wel een trend in. Waar men eerder heel erg kickte op de auto
van de zaak, zie je dat men nu de keuze maakt van “ik heb al een auto, het is misschien een
oud barreltje maar het brengt me van A naar B” en ik ben goedkoper uit door met mijn eigen
auto te rijden en doe mij maar gewoon een goede werkplek of een alternatief hier in de buurt
waardoor ik ook niet zo veel kilometers maak.
Dus inderdaad ook het aantrekken en het behouden van medewerkers zie je als beter
werkgeverschap. Zowel intern als extern is dit belangrijk?
Ja.
Als je nu een scheiding zou moeten maken. Eigenlijk zie je dan het beter
werkgeverschap als intern en extern. Van welke factoren zou je nou zeggen van, dit
zijn redenen, als wij die kunnen stimuleren of als dit beter wordt door het gebruik van
de derde werkplek, dan is het voor ons interessant om hier gebruik van te maken?
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Ja ik vind deze drie het belangrijkste. Omdat ik vind dat een focus op core activiteiten, daar
ben ik het mee eens, maar ik vind de toename van effectiviteit en productiviteit, dat zorgt
voor een focus op core. Ik vind de afname van reistijd voor medewerkers belangrijk, mits het
dan maar wel voor een toename van effectiviteit zorgt en voor kostenreductie. Dus voor mij
zouden de uiteindelijke redenen zijn: effectiviteit, kostenreductie. Als het inhoudt dat we er
voor moeten zorgen dat de afname van reistijd voor kostenreductie en effectiviteit zorgt dan
is dat het middel, dit is voor ons het doel.
Zie je dan ook nog factoren waarvan je zegt dit is helemaal niet interessant voor jullie,
dit speelt totaal niet mee? Je gaf de uitstraling door mee te doen aan de trend al aan.
Trends is voor ons niet interessant.
De rest zie je als belangrijk of als middel om een doel te halen zeg maar?
Ja.
Kunt u de factoren die voor uw organisatie van toepassing zijn in volgorde van
belangrijkheid zetten?
Belangrijk
Toename effectiviteit en productiviteit

Niet belangrijk
Uitstraling van de organisatie door mee te
doen aan de trend

Kostenreductie
Beter werkgeverschap
Focus op core activiteiten
Afname reistijd medewerkers
Flexibiliteit vastgoedportfoliop
Afname stress en gezondheidsproblemen
Stimuleren werk-privé balans werknemers
Milieuoverwegingen
6. Indien uw organisatie een samenwerking met een externe werkplekaanbieder
aan zou gaan, welke aspecten spelen dan een rol in de beslissing om met een
bepaalde aanbieder in zee te gaan?
Wat voor ons belangrijk is, het moet geografisch gunstig zijn. Omdat we, ook al gaan we
over een aantal jaar terug naar nog minder panden, dan liggen we nog redelijk goed door
het land verdeeld. Het moet dan een gunstige plek hebben in de gaten die dan vallen. Dat is
interessant. Het kostenplaatje is natuurlijk een van de belangrijkste punten. De afweging
tussen een pand afstoten en daardoor meer kosten maken voor een derde werkplek, maar
het levert je onder aan de streep meer op, dan is dat interessant. En de faciliteiten, wat voor
ons belangrijk is, is dat een medewerker, wij noemen dat wel eens een landingswerkplek
met alleen een Wi-Fi en een stopcontact. Dat is prima voor een uur of een anderhalf uur,
maar om met 8 man bij elkaar te kunnen zitten is ook een van de mogelijkheden, of zou
moeten zijn. Maar ook een afgesloten zaaltje waar je voor 10 man een presentatie kan
geven moet tot de mogelijkheden behoren, en dan het liefste onder 1 dak.
Dus eigenlijk wil je aangeven dat de aanbieder het activity based working, zoals wij
dat noemen, dus als mensen willen concentreren moet er een concentratieruimte zijn,
een groepsruimte moet aanwezig zijn, maar daarnaast ook een plek om te telefoneren
en dat soort zaken.
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Wat wij zien is, dat hebben wij hier bijvoorbeeld ook. Een landingsplek mag overal staan,
midden in de drukte. Het gaat puur om even de agenda te beheren, mail te controleren. Dat
is puur een uur/anderhalf uur bureauwerk doen. Daar stellen wij niet zulke hoge eisen aan.
Op het moment dat je telefoongesprekken moet voeren of geconcentreerd werk moet doen,
dan heb je even een afgesloten ruimte nodig. Het kan ook interessant zijn dat je met 5-6 of 8
man in een teamverband moet werken. Dan zou het ook prettig zijn dat je met die 8 man
afgesloten zit van de rest en een presentatie moet natuurlijk helemaal afgesloten plaats
kunnen vinden. Wat dat betreft moet er wat diversiteit zijn in mogelijkheden. Wat wij een X
aantal jaar terug al zagen is, en dan is voor medewerkers interessant, dat je zegt: ik
reserveer dit tafeltje voor een uur of twee uur en daar zit dan koffie/thee een tafeltje met een
pennetje en een papiertje bij in. Dat is voor medewerkers natuurlijk interessant. Op het werk
betalen zij ook niet voor de koffie, dus het zou prettig zijn als dat er al in zit.
Het moet dus een totaalaanbod zijn, een serviceconcept eigenlijk.
Als je naar de focus op de core activiteiten gaan kijken, dan zie je op zo een plek dat
een medewerker gaat zitten en aan het werk kan omdat de rest geregeld is. Dat is
belangrijk?
Ja.
Dan kom ik bij een aantal factoren die ik ook in de literatuur ben tegengekomen. Dat is
het aanbod van facilitaire diensten, wellicht belangrijk. De bereikbaarheid van de
locaties. Aan de snelweg, in het centrum. Daarnaast ook parkeergelegenheid en dat
soort zaken. De kosten van de werkplek. Daarnaast ook de inrichting en indeling van
de werkplek. Hoe ziet deze er nou uit en welke uitstraling heeft deze, maar daarnaast
ook het stimuleren van activity based working waarbij alle type werkplekken aanwezig
zijn. Daarnaast hebben we nog een drietal factoren die wij nog niet hebben
besproken. De snelle beschikbaarheid.
Ja.
De plek moet aanwezig zijn zonder te reserveren, of juist bijvoorbeeld 24 uur van te
voren. Niet dat er 2 weken van te voren gereserveerd moet worden. En als je een
ruimte wil hebben voor langere tijd, dat deze beschikbaar is. Speelt dit een rol?
Ja. Wat je ook ziet is dat bij binnen onze panden met vergaderzalen. Men reserveert
dusdanig ver van te voren, de meeting gaat niet door maar de zaal blijft wel geblokt staan.
Dat ga je ook meemaken buiten de deur. Het vervelende is dat als een ander dat doet en jij
kunt er daardoor geen gebruik van maken terwijl je hem echt nodig had, en uiteindelijk zit er
niemand, baal je als een stekker. En het bedrijf dat wel geboekt en betaald heeft, maar geen
gebruik maakt van de faciliteiten betaald voor iets waar geen gebruik van is gemaakt. Je zou
van beide kanten eigenlijk kunnen zeggen dat je een dag van te voren kan reserveren, en
eigenlijk ook niet langer van te voren. Dat dwingt jou om er zo effectief mogelijk mee om te
gaan. En een vergaderzaal moet je van te voren kunnen reserveren omdat je er wat
zekerheid van wilt. Maar zo een werkplek zou je eigenlijk pas op de dag zelf mogen
reserveren of 24 uur van te voren.
We hebben ook nog de uitstraling van de locatie. Op het moment dat het niet meer je
eigen locatie is maar een externe locatie. Je wilt er waarschijnlijk ook gasten
ontvangen als je bijvoorbeeld meetings hebt. Speelt het voor jullie ook een rol dat het
er goed uit ziet, of gaat het voornamelijk om de functionaliteit? Dat medewerkers er
kunnen landen en op het moment dat er gasten worden ontvangen doen wij dit wel op
onze eigen werkplekken?
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De aanwezigheid van goede faciliteiten is belangrijker dan de uitstraling daarvan, als het
gaat om bureauwerk. Als het gaat om klanten ontvangen dan is de uitstraling wel belangrijk,
of in ieder geval belangrijker.
De flexibiliteit van opzegging van het contract. Op het moment dat je extern gaat
werken dat het bijvoorbeeld 3 maandelijks opzegbaar is of wellicht nog korter.
Ook als je deze factoren ziet. Zou je hier een selectie kunnen maken van factoren die
voor jullie belangrijk zijn op het moment dat jullie met een derde werkplek aanbieder
in zee gaan, en wat minder een rol speelt.
Ik zou bijna zeggen dat ik dit het belangrijkste vind, dit iets minder belangrijk en dit, het
enige waar wij wel mee zitten is Arbo verantwoord. Je mag er bijna van uit gaan dat als
iemand dit aanbied dat dit voor elkaar is. Dus vandaar dat ik dit niet onbelangrijk vind maar
ook niet heel belangrijk. Een ding wat we hier wel mee zien is dat wij hier met het
thuiswerken wel gezeur mee gehad hebben. Mensen werken thuis vaak aan de eettafel,
hebben het dus niet goed voor elkaar, komen vervolgens wel met rugklachten bij de arts
terecht omdat zij dit zichzelf eigenlijk aangedaan hebben. Vandaar ook dat wij wel faciliteren
in een goede stoel voor thuis en een goed verstelbaar bureau. Dus dat zijn wel dingen waar
ook een derde werkplek aan moet voldoen. Maar wat ik zeg, als iemand zich als een
officiële leverancier aanbiedt mag je er bijna vanuit gaan dat dit de standaard is
Eigenlijk een van de randvoorwaarden waar het aan moet voldoen. Een hygiëne
factor. Bij de keuze ga je meer richten op het aanbod van diensten, bereikbaarheid en
kosten?
Bereikbaarheid, diversiteit van diensten en de kosten. Dat zijn de belangrijkste dingen voor
ons ja.
Mis je nog iets als je hier naar kijkt. Dat als jullie in zee gaan dat er nog andere
factoren een rol spelen?
Ik denk dat je met bereikbaarheid van de locatie een aantal punten aansnijdt, waaronder ook
de ligging. Dus voor mij gaat het niet alleen om de parkeerplaatsen, dicht bij de snelweg,
maar ook omgeving Utrecht of juist niet in die omgeving. Ik denk dat dit voor ons belangrijk
is omdat wij al een redelijke spreiding hebben.
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Arnhem 23 Augustus 2013, 15:00 – 16:00
Enexis: 5200 werknemers
Nuts en Energie sector
Geert Huisman: Specialist beleid en innovatie op gebied van huisvesting en vastgoed

1. Waarom denkt u dat in een toenemende mate organisaties kiezen om tijd- en/of
plaats onafhankelijk werken toe te staan en/of te stimuleren? En daarnaast ook
in een toenemende mate gebruik maken van de derde werkplek?
Dat laatste is nog niet vanzelfsprekend. Wij zien dat organisaties gebruik maken van
flexplekken, dat heeft te maken met dat de aard van de werkzaamheden veranderd. Door de
komst of de mogelijkheden van ICT is het niet meer nodig om echt op kantoor of vanaf
kantoor te werken. Vroeger was je gewoon gebonden aan de systemen die op het kantoor
waren. Dat biedt de mogelijkheid om het werk anders in te richten. Je ziet ook dat door
communicatie de interactie anders wordt tussen mensen. Waar eerder altijd fysiek contact
nodig was kan er nu ook veel via digitale middelen, bijvoorbeeld telefoons. Maar ook de
mobiele smartphones zijn allemaal manieren waarop men kan communiceren om informatie
te krijgen. Dus daardoor veranderd de aard van de werkzaamheden en ben je niet meer zo
gebonden aan je vaste standplaats.
Merkt u ook al dat er mensen gebruik maken van derde werkplekken in uw omgeving?
Deze hele locatie is een derde werkplek. Wij hebben dat eigenlijk oorspronkelijk als
vergadercentrum ingericht, maar we hebben vanaf 2009 tot begin dit jaar eigenlijk een
traditioneel vergadercentrum gehad hier in Arnhem. We hebben gemerkt dat dit niet meer
aansloot omdat, er werd wel veel vergaderd, maar er werd ook veel samengewerkt. Dan
past een vergaderkamerstructuur daar niet goed meer op. We hebben toen gezegd, ook
omdat we al met HNW bezig waren, we willen eigenlijk naar een ontmoetingslocatie waar je
kunt vergaderen en vooral kunt samenwerken, door verschillende vormen aan te bieden om
samen te werken. Dat we dat doen hier in Arnhem heeft te maken met de geografische
spreiding. Mensen vanuit Noord en Zuid Nederland van Groningen tot Maastricht moeten
samenwerken. Dit is eigenlijk een natuurlijk ontmoetingspunt.
Mooi centraal inderdaad.
Omdat het centraal ligt inderdaad. Voor de rest zien we wel op andere vestigingsplaatsen.
Op het hoofdkantoor zijn we bezig met, per oktober gaan we een nieuw hoofdkantoor in
gebruik nemen. Dat wordt ook helemaal volgens het principe van het nieuwe werken
ingericht, waar ook het ontmoeten weer centraal staat. We hebben dat genoemd primair en
secundair werken. Als de vertaalslag daarvan. Primair is meer de traditionele werkplek, waar
je gewoon administratief werk verricht of in teams samenwerkt. De secundair is gericht op
ontmoeten, samenwerken, vergaderservices. Daar zullen ook veel mensen naartoe gaan
voor 1 of 2 dagen per week om activiteiten te verrichten. Je ziet eigenlijk dat we dat op elke
vestiging van ons gaan invoeren. We hebben het hoofdkantoor, centraal kantoor zoals we
dat gaan noemen. Bovenregionale vestigingskantoren in Weert, die wordt nu aangepast en
is eind september ook gereed. Er is ook een nieuw bovenregionaal kantoor in Zwolle wat
begin 2015 gereed is waar ook het ontmoeten centraal komt te staan.
Wat we verder aan het ontwikkelen zijn, maar dat is nog niet ingevoerd. De regionale
vestigingen die wij hebben, daar zijn er ook nog 10 van, daar vinden nu vooral technische
regionale activiteiten plaats. Het onderhoud van ons netten aanleg. Ook die vestigingen
hebben de ambitie om als flexcenter in te richten voor de mensen die in die regio’s wonen.
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Dus niet op het regiokantoor werken, het hoofdkantoor of het bovenregionaal kantoor, maar
dat je straks ook op zo een locatie een dag of twee dagen in de week op een makkelijk
manier daar als derde werkplek kan werken.
Hier creëer je eigenlijk een derde werkplek of HUB binnen de organisatie?
Ja.
2. Zijn er medewerkers bij uw organisatie die de mogelijkheid hebben om tijden/of plaats onafhankelijk te werken
a. Heeft deze medewerker een bepaald profiel? (opleidingsniveau/functie
etc.)
Als je nu kijkt, zoals we nu georganiseerd zijn met regionale vestigingen met bovenregionale
activiteiten en mensen die op het hoofdkantoor werken. Dan zijn het vooral de mensen op
het hoofdkantoor, commerciële functies, accountmanagers. Dat zijn mensen met een hele
hoge mobiliteit: die maken er het meeste gebruik van. Dat gebeurd al vol op eigenlijk.
Mensen die gebonden zijn aan het kantoor zoals nu bij de regiovestigingen, die grote teams
die samenwerken op locaties om samen technische problemen op te lossen, daar vindt het
minder plaats.
Die mensen zie je alleen af en toe met afspraken met collega’s of externen?
Die komen af en toe hier voor een vergadering of juist niet. Maar in ieder geval mensen met
een interactie, die interactie hebben met collega’s of externen die maken gebruik van die
werkplekken.
b. Hoeveel van uw medewerkers werken op deze locaties? Of een
percentage van het totaal?
Dan wil ik hem iets anders benaderen. We zijn begonnen met het nieuwe werken te
introduceren, daar hebben we een programma voor lopen. Daar hebben we tot dit jaar van
de 3500 kantoormedewerkers, dat zijn medewerkers die vanaf kantoor werken, zo een 1500
het programma doorlopen. Die werken min of meer, op meer of mindere mate zeg maar, op
die wijze. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal vol op aan het X-werken zijn, maar ze kennen
de uitgangspunten en principes. Het is ook niet alleen het gebruik maken van de derde
werkplek, maar veelal ook mensen die meer vanuit huis gaan werken om die werk-prive
meer in balans te kunnen brengen. Het is ook gericht op een andere manier van aansturen.
Dus output gericht werken. Dus er zitten een aantal elementen in die daarmee te maken
hebben.
Die mensen krijgen de mogelijkheid om er gebruik van te maken. Maken deze mensen
ook gebruik van de derde werkplek? Of voornamelijk van de tweede, thuiswerkplek?
Op dit moment is denk ik na de standplaats op het kantoor de thuiswerkplek binnen die
groep nog wel het meest gebruikt. Omdat er veel interactie is tussen de bovenregionale
vestigingen en het hoofdkantoor zie je ook die derde werkplek, dat is dan de interne derde
werkplek, in opkomst.
Maken jullie ook gebruik van externe derde werkplekken?
Niet gecontracteerd. Maar je ziet wel dat teams. Er zijn voorbeelden van dat teams, we
hebben een afdelings-dag, die doen zij niet op kantoor maar in de voetbalkantine omdat zij
daar niks hoeven te betalen, een goede gehaktbal hebben en de Wi-Fi gratis is en de auto
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voor de deur geparkeerd kan worden. Dat verschilt een beetje per team en dat houden wij
ook niet bij. Dit verschilt een beetje per situatie. Maar het komt gewoon voor dat als mensen
het land in moeten en zij hebben een vergadering in een hotel, dan blijven zij vaak hangen
op die derde werkplek.
Dan is het inderdaad incidenteel en niet gecontracteerd?
Klopt.
3. Welke voordelen behalen jullie door het werken op derde werkplekken/Hubs?
Intern of Extern.
Het voordeel van de interne derde werkplek is dat je binnen je bedrijfscultuur en identiteit
probeert te vervangen in inrichting. Het feit dat je collega’s ontmoet, want niet iedereen kent
elkaar, dat is het voordeel van een interne derde werkomgeving. Dat zien wij als voordeel.
Een anders voordeel is dat wanneer je gebruik kunt maken van de derde werkplek, dat je
dan je eigen kantoorvolume kan reduceren. Het is voor mensen ook handig als zij niet thuis
kunnen werken dat zij in de omgeving ergens terecht kunnen en toch op een goede manier
kunnen werken. Dat zie ik vanuit mijn positie als voordelen.
4. Welke nadelen ziet u in het geven van de mogelijkheid om tijd –en plaats
onafhankelijk te werken?
Nadelen, dat heeft voornamelijk te maken met wie zit waar. Je ziet dat managers hun
medewerkers kwijt zijn omdat er geen goede afspraken gemaakt zijn omtrent
beweegbaarheid. Aan de andere kant zie je faciliteiten als Link waar je kunt aangeven waar
je zit die dag. De agenda’s zijn open waar je inzage in hebt. Je moet wat meer organiseren
om elkaar te treffen. Met de afdeling facility management hebben we elke week een dag
waarop we elkaar zien. Het zij 1 maal in de 14 dagen hier, het zij 1 maal in de 14 dagen in
Rosmalen.
Dat zijn vaste afspraken waarbij iedereen aanwezig moet zijn?
Ja.
En voor de rest kan iedereen redelijk flexwerken?
Ja, afhankelijk van het werk en waar je woont. In ons team wonen mensen vanaf Weert tot
Groningen zou ik zeggen, en je moet tot samenwerken.
Als jullie de keuze zouden maken om steeds meer gebruik te maken van de derde
werkplekken of deze HUBS in het land.
Het is geen doel om meerdere HUBS te creëren in het land.
Als daar vraag naar is?
Die vraag hebben wij nog niet concreet gehad. Het enigste wat wij nu zien, die vraag ligt er
wel maar is een beetje latent, is dat wij meer flex-faciliteiten in de regio’s gaan inrichten
binnen de bestaande locaties.
Zijn er bepaalde elementen die ten grondligging liggen aan deze keuze? Denk
bijvoorbeeld aan een betere werk-privé balans...

17

Appendix document

Dat zijn een aantal dingen. Het heeft te maken met de werk-privé balans, Co2 reductie: dus
het aantal mobiliteitsbewegingen reduceren. Het heeft ook te maken met een andere manier
van werken. Wij noemen dat de Enexis manier van werken. De verantwoordelijkheid over
hoe je dingen doet en waar je dingen doet ligt bij de medewerker. De manager bepaald wel
wat er moet gebeuren en wanneer dit gereed moet zijn, dus output gestuurd. De
medewerker krijgt meer vrijheid om zelf te bepalen hoe hij dingen wilt doen en waar hij
dingen wilt doen. De Enexis manier van werken ligt ook aan de basis van het nieuwe
werken, het X-werken, en dat zijn wij aan het door vertalen naar huisvestingsconcepten.
Dan heb je het puur over co2 reductie, flexibiliteit die de medewerkers krijgen. Dat is
ook een reactie op de vraag van medewerkers?
Voor een deel wel ja. De frustratie als je in Maastricht woont en je moet naar Den Bosch toe
naar het hoofdkantoor, en je moet om 6 uur vertrekken om voor de files te zijn, dat is niet
altijd prettig. We hebben een tijdje het beleid gehad dat mensen werden geacht om dat te
doen, dat wordt losgelaten. Het feit dat dit gebeurd heeft te maken met onze historie. We
zijn gegroeid door overnames en fusies. Mensen zijn allemaal meegegroeid en mee
gefuseerd en blijven wel wonen op de plek waar zij geboren zijn zeg maar. Het is niet zo dat
personeel makkelijk ingewisseld wordt, we hebben een heel trouw personeelsbestand. Dat
zijn dingen waar wij toch mee te doen hebben.
5. Uit de literatuur zijn een aantal factoren naar voren gekomen die de keuze voor
organisaties beïnvloeden om in een toenemende mate op externe werkplekken
te gaan werken. Kunt u aangeven welke van deze factoren voor uw organisatie
de keuze om het werken op externe locaties te stimuleren zou beïnvloeden?
Dan hebben we het over de afname van stress en gezondheidsproblemen omdat
mensen minder hoeven te reizen.
Dat kan ook met een thuiswerkplek he, het feit dat je niet hoeft te reizen. Wat wij wel vinden
is dat als je wel moet reizen dat dit de moeite waard moet zijn, dus je moet wel ergens naar
toe gaan waar het leuk werken is. Zoals hier bijvoorbeeld. Daar zetten we nu wel erg op in
om de kwaliteit van de werkomgeving te verbeteren.
Als je dan gaat kijken naar de thuiswerkplek, ervaren jullie dan nog bepaald nadelen
ten opzichte van de derde werkplek?
Dat verschilt per individueel geval. De thuiswerkplek ziet er altijd anders uit en de
thuissituatie is bij iedereen anders, dus daar kan ik niks van zeggen.
De flexibiliteit van het vastgoedportfolio? Vaak zijn contracten voor de werkplekken
op korte termijn in vergelijking met eigen kantoren (vaak 10tallen jaren). Speelt dit een
rol?
Wij denken hier wel over na vanuit onze vastgoedstrategie. We hebben in het verleden ook
wel een vastgoedstrategie gehad waarbij we hebben gezegd dat we uiteindelijk een schil
moeten hebben van flexibele contracten en werkplekken met Regus en dat soort partijen
waarmee je krimp kunt opvangen. De praktijk was altijd dat we dit mondjesmaat gebruikt
hebben en we dit nooit bewust hebben ingezet als zijnde, we willen nu in de randstad omdat
er mensen wonen 10 of 15 plekken hebben om het werk te faciliteren omdat ze toch thuis
aan de keukentafel gaan zitten.
Omdat er dus weinig gebruik van wordt gemaakt?
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Ja, er is wel over na gedacht, maar niet bewust als strategie ingezet omdat we denken dat
met het thuiswerken en de regiokantoren te kunnen faciliteren. Voor de rest zijn er lokale
initiatieven waar mensen in het buurthuis bij elkaar komen en daar gaan werken. Ik verwacht
dat dit soort initiatieven nog veel meer gaan ontstaan.
Dus het werken “overal en nergens” voornamelijk op onbetaalde plekken?
Seats2Meet is hier een goed voorbeeld van?
Seats2Meets is hier een goed voorbeeld van. We zijn hier in het kader van het x-werken
frequent geweest, hebben diverse workshops en ervaringen opgedaan. Dat is ook een goed
voorbeeld denk ik.
Milieuoverwegingen, u gaf net al aan de co2 reductie. Het stimuleren van de werkprivé balans, ook al benoemd. De afname van de reistijd. Dit zijn de kernelementen die
u net ook al noemde. Daarnaast de toename van de effectiviteit en productiviteit. Ten
eerste omdat de omgeving vaak goed gefaciliteerd is, vaak beter dan de thuissituatie.
De professionele omgeving en daarnaast ook omdat er minder reistijd is. De tijd dat
men niet meer aan het reizen is kan men besteden aan werk. Een landelijk dekkend
netwerk van locaties, zou dat interessant zijn voor jullie om gebruik van te maken, of
zeggen jullie “ga maar thuiswerken!”.
Het is nu nog niet echt een punt van beleid, maar wel iets om over na te denken. Natuurlijk
neemt het aanbod toe en het professionaliseert zich ontzettend snel op dit moment. We
hebben wel in ons huisvestingsbeleid staan dat wij medewerkers de mogelijkheid willen
bieden om thuis te werken of een flexplek in hun omgeving. Dat hoeft niet het regiokantoor
te zijn, maar kan ook ergens anders zijn. Alleen hoe we dat gaan faciliteren daar is nog geen
invulling aan gegeven.
Staat het in de planning om daar in de toekomst invulling aan te geven?
Dat kan ik nog niet zeggen. Het kan best zijn dat we zeggen: we bieden de medewerkers de
mogelijkheid en als daar kosten aan verbonden zijn dan kun je dat declareren. Dan heb je
het beleid gedefinieerd. We kunnen ook zeggen: we hebben zoveel mensen en zoveel druk
op een bepaald kantoor staan dat we toch even met een Regus moeten gaan praten of daar
niet wat mogelijk is zodat wij een alternatief kunnen bieden. Zodat zij collega’s kunnen
ontmoeten.
Het is dan ook een derde werkplek waar men kan ontmoeten maar waar men ook kan
gaan werken?
Ja.
Daarnaast kostenreductie door afstoot van eigen panden en flexibiliteit van het
vastgoed wat vaak kosten met zich meebrengt. In sommige gevallen kan dit ook
kostenreductie opleveren omdat men terug gaat in het aantal werkplekken en omdat
mensen nog meer gestimuleerd worden om thuis te werken of op de derde werkplek.
We zetten nu al in op een betere benutting van bestaande kantoren. Naar onze bezetting en
de verborgen leegstand. In theorie kunnen we dan 25% van onze kantoren sluiten. Dat is als
je naar de cijfers kijkt, in de praktijk zou dit niet zo hard lopen. Daar zit de eerste verdien
slag. Om te zorgen dat dit portfolio in orde komt. Op het moment dat je schaarste gaat
ervaren, dan moet je al een slag gemaakt hebben, dan kun je wellicht een volgende stap
gaan maken.
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Dat is dus als de organisatie gaat groeien of als er veel vastgoed wordt afgestoten
omdat het theoretisch niet meer nodig is?
In de praktijk weet ik wel, dat toen ik met Regus in contact kwam, dat deze werkplek een
anderhalf keer zo duur was als onze eigen werkplek.
Dan is het redelijk aan de prijs inderdaad. Als je deze werkplek met 2 of 3 man kan
delen?
Daar wordt de werkplek niet goedkoper van.
Je huurt dan een werkplek, als je dan 24 uur per dag 7 dagen per week aanwezig bent
dan betaal je daar ook voor.
Onze werkplek wordt ook door meerdere mensen gedeeld. Als je naar de kosten per
werkplek kijkt dan zullen deze bij ons ook toenemen. Je kijkt echter ook naar alternatieven in
de markt, dan is Seats2Meet een mooi concept omdat je daar voor niks zit. Dat zijn de leuke
dingen. Dat is alleen niet voor iedereen geschikt als werkplek.
Dat is een nadeel inderdaad.
De uitstraling van de organisatie om mee te doen aan de trend in het gebruik van
derde werkplekken, speelt dit voor jullie keuze een rol?
Niet om aan de trend mee te doen. Wat wel belangrijk is is dat wij door een werkomgeving
aan te bieden aantrekkelijk zijn voor jong talent en nieuwe medewerkers. Dus naast dat
mensen veel verantwoordelijkheden krijgen wat vastligt in de Enexis manier van werken wat
ik net noemde, is het belangrijk om de omgeving hier op af te stemmen zodat mensen
geboeid worden door de organisatie en de werkomgeving. Maar niet om mee te doen aan
de trend.
Het gaat hier dus niet om de trend, maar meer om het betere werkgeverschap? Het
vasthouden van eigen medewerkers en het aantrekken van nieuwe medewerkers door
te onderscheiden op de arbeidsmarkt?
Ja.
Dan heb ik hier ook nog de focus op de core activiteiten. Op het moment dat je op zo
een locatie komt, en de facilitaire diensten door de externe zijn geregeld. Speelt dit
voor jullie een rol? Om zo een groot deel van de facilitaire diensten ook uit te
besteden op die manier? Om je zo puur op de core te kunnen richten van de
werkzaamheden.
Niet als reden om dit te doen.
Dat is meer iets wat in de achtergrond meespeelt?
We hebben al een slag gemaakt met facility management. We zitten nog met 12 mensen op
de afdeling. We hebben eigenlijk alle operationele en tactische facility management
activiteiten doet AAFM nu voor ons. Dus we hebben niet de ambitie om daar verder een slag
in te maken. We hebben de nieuwbouwpanden zelf nog ontwikkeld, een drietalregio
kantoren.
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In feite geeft u al aan dat het operationele en het tactische al wordt uitgevoerd door
een andere partij en dat daar geen voordeel meer te behalen is. Het strategische
beleid zou je moeten houden op het moment dat je hier gebruik van gaat maken.
Ja.
6. Dit waren de factoren die de keuze kunnen beïnvloeden. Als u een bepaalde
keuze moet maken om een contract aan te gaan of een eigen regiokantoor
zouden openen, zijn er dan nog bepaalde factoren die daarbij een rol spelen?
Ik vind de regiokantoren wel een goed voorbeeld. We hebben toen besloten om deze zelf te
bouwen omdat we die bepaalde activiteit vanuit die plaats 25 jaar of langer gaan doen. We
wisten dus dat dit een toekomstbestendige activiteit is. Dat geldt niet voor bovenregionale
activiteiten of hoofdkantoren, dus die huren wij. Dat is eigenlijk sowieso wel een
uitgangspunt. Je kijkt eerst in de huurmarkt of er iets beschikbaar is. Zo niet dan kunnen we
bouwen als we weten dat we er lang blijven zitten. Anders gaan we alsnog huren. We
zoeken ook wel na flexibiliteit in huurcontracten zodat we bijvoorbeeld verdiepingen kunnen
afstoten.
Daarbij spelen ook de kosten van de werkplekken waarschijnlijk een rol?
In onze business cases rekenen we alles terug naar tarief per werkplek. Dat is dus wel een
referentiekader. Wat we doen moet wel op de benchmark liggen van de NFC index. Dan zie
je wel op het moment dat we omgevingen als deze gaan creëren dat de kosten per werkplek
stijgen, maar de kosten per headcount dalen.
Omdat de werkplek door meerdere personen wordt gebruikt en omdat de werkplek
hier qua kwaliteitsniveau, servicelevel ook hoger dan de gemiddelde werkplek?
Nee.
De kwaliteit en uitstraling om dit te realiseren moet er ook geïnvesteerd worden en
zou het duurder zijn?
Dat ligt natuurlijk aan je referentiekader.
Als je naar het gemiddelde kijkt.
We hebben hier ook maar 50 traditionele werkplekken en de rest is anders ingericht.
Ik heb ook een aantal factoren die hierbij uit de literatuur. Bijvoorbeeld de snelle
beschikbaarheid. Is de ruimte beschikbaar zoals u net al aangaf.
In sommige gevallen is dat handig, er popt af en toe een werkgroep op met enkele tientallen
mensen die je niet in huis kan faciliteren. Dan kan een derde werkplek een uitkomst zijn.
Dan is het voornamelijk voor een korte periode?
Ja.
Dan heb ik hier ook de flexibiliteit van het contract, dat je na die tijd kan zeggen dat
jullie verder gaan met het eigen vastgoed.
Ja.
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De kosten van de werkplek. U gaf al aan dat alles wordt teruggerekend.
Ja. De kosten per werkplek. We proberen binnen een bepaalde bandbreedte de
werkplekken te realiseren. De doorvertaling naar de derde werkplek toe, die rekenexercitie
hebben we nog niet gedaan.
Speelt daarnaast de uitstraling van de locatie een rol bij het aangaan van een contract
met een aanbieder of het zelf ontwikkelen van een locatie? Of is het voornamelijk een
functionele bijdrage?
Nu praat ik over een situatie die er niet is. Maar dan zoeken we toch wel naar een omgeving
waarin ook andere zakelijke dienstverleners actief zijn. En dus ook met een uitstraling die
past bij onze activiteiten. Het moet niet sinaasappelkratjes niveau zijn. Het moet wel een
beetje een kwalitatieve werkomgeving zijn, vergelijkbaar met wat de mensen nu hebben.
Dat naast dat er goede koffie en Wi-Fi moet zijn.
De faciliteiten moeten aanwezig zijn en moeten goed zijn. Op het moment dat de
medewerkers er komen werken moeten zij ook echt kunnen werken en zich dus niet
bezig houden met het netwerk etc.
Nee.
De bereikbaarheid van de locatie, is dat een aspect die wordt meegenomen?
We hebben als organisatie een hele grote automobiliteit. Als je kiest is de
autobereikbaarheid een
belangrijke. En het openbaar vervoer wordt ook steeds
belangrijker. Het is niet voor niets dat we er voor gekozen hebben om ons ook hier te
vestigen. Zodat we ook op die manier het openbaar vervoer kunnen stimuleren. Die twee
factoren, en ook in die volgorde, zijn van belang.
Dus de snelweglocatie zou aantrekkelijker zijn dan een locatie op het station?
Het liefst hebben we een stationslocatie die met de auto goed te bereiken is waarbij ook
voldoende parkeervoorziening is. De autobereikbaarheid, op het moment dat het te
combineren is, dan is het optimaal. Maar stel dat wij een locatie, het hoofdkantoor wordt nu
bij het station Den Bosch in gebruik genomen. Stel dat daar niet voldoende
parkeervoorziening was, dan waren we daar niet naartoe gegaan.
De laatste factor die ik wil behandelen is de inrichting en indeling van de werkplek.
Een werkplek zodat activity based working wordt gestimuleerd en dat mensen kunnen
concentreren, ontmoeten etc. Dat deze mogelijkheden er zijn.
Dat is voor onze eigen huisvesting van belang. Op het moment dat je naar een derde
werkplek gaat dan ben je afhankelijk van de doelstelling. De derde werkplek is toch vaak
een administratieve werkplek. Je gaat er daar van uit dat er ook een omgeving is waar je
ook geconcentreerd kan werken. Als je dan denk aan Seats2Meet is dat niet het geval. Er
zijn wel allerlei jonge mensen die het niet uitmaakt wat er gebeurd, die wel geconcentreerd
kunnen werken in zo een omgeving, maar daar houd je wel rekening mee.
Dus er moeten verschillende typen werkplekken zijn, voor jullie voornamelijk
administratief werk of concentratiewerkplekken die er aanwezig moeten zijn. Dit moet
echter blijken uit de online enquête die nog verstuurd wordt onder de medewerkers.
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Den Bosch 22 Augustus 2013, 14:00 – 15:00
Essent: 3000 werknemers
Energie en energieservices
Marcel Broumels: Strategic FM Demand & Supply Manager

1. Waarom denkt u dat in een toenemende mate organisaties kiezen om tijd- en/of
plaats onafhankelijk werken toe te staan en/of te stimuleren?
Het gebruik van de eerste werkplek op het kantoor is vooral omdat mensen bij elkaar willen
zijn en met het merk verbonden willen zijn. Collega’s opzoeken voor samenwerking, want
samenwerken zorgt voor creativiteit en innovatie en alles wat nodig is in deze tijd. Daarvoor
is vooral het samenkomen belangrijk. Dus op het kantoor zou je samenkomen, inspiratie
delen, vergaderen, ideeën uitwisselen etc. Thuis is meer voor het uitwerken van zaken, mail
afhandelen etc. Dat merk je ook in onze organisatie terug. De derde externe plek zou
wellicht gebruikt worden voor afspraken met derden die elders plaats moeten vinden of
wellicht met collega’s die verder weg wonen. Bij ons zie je dat minder terug.
2. Zijn er medewerkers bij uw organisatie die de mogelijkheid hebben om tijden/of plaats onafhankelijk te werken
Medewerkers hebben hier gemiddeld zo een twee dagen dat zij flexibel werken. Dit is
anders of thuis. Over het hele bedrijf genomen. Er zijn afdelingen die dit minder doen en de
andere wat meer. Maar ook binnen de afdeling heb je verschillen. Ik ben bijvoorbeeld het
liefste thuis, anderen zijn het liefst hier. Dus het gemiddelde zit op 2 dagen per week. Alles
is volledig gefaciliteerd. Iedereen heeft computers die alles aankunnen, thuiswerkplekken
worden geleverd door Essent, stoelen erbij, alles er op en er aan.
Het software en het systeem is er ook op aangepast?
Ja, maar dat is ook met de harde zaken. Bureaus en dat soort zaken worden allemaal door
Essent geleverd, dat is vrij uniek. Maar daar wordt ook bewust veel ingestoken. Dus in
principe kun je overal werken. Ook de callcenter medewerkers kunnen thuiswerken.
Zie je daarbij ook toegevoegde waarde in de derde werkplek voor mensen die
thuiswerken met kinderen, die afgeleid worden en dat soort zaken? Of zie je dat dit op
dit moment niet gebeurd in de organisatie?
Ik zie dat het heel erg weinig gebruikt wordt. Dit is ook omdat wij geen Regus etc. In gebruik
hebben en er ook geen vraag naar hebben. Dat is het ook zo dat mensen ergens gaan zitten
bij een van der Valk, Seats2Meet of dat soort dingen, ze zullen vast ergens gaan zitten maar
bij ons is het niet.
Dus ze gaan wel ergens zitten maar jullie hebben eigenlijk geen zicht op de locaties
etc?
Nee, en als ik naar mijzelf kijk. Ik zit soms wel eens in de kroeg of in een hotel als ik met
iemand wil afspreken bij mij om de hoek. Dat doe ik dan omdat ik het vreemd vind om een
relatie bij mij thuis uit te nodigen. Als er maar Wi-Fi is dan ben ik blij.
Is dit dan voornamelijk dichtbij huis of juist landelijk gezien een dekkend netwerk van
werkplekken?
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Voor zover ik weet niet eigenlijk. We zijn wel eens bezig geweest, maar dat is puur vanuit
onze optiek om aan te sluiten bij de B50, het 50 bedrijven waar je bij elkaar gebruik kunt
maken van werkplekken. Aan de andere kant hebben we nooit vraag.
Komt dat omdat jullie zelf een landelijk dekkend netwerk van locaties hebben?
We zitten in Groningen, Zwolle, Den Bosch en Roermond. Over de hele lijn van Nederland
heen. Rond Amsterdam enzo daar zitten heel weinig mensen van uit Essent. Ze hebben ooit
een onderzoek gedaan om te kijken waar iedereen woont. Tegenwoordig zitten wij daar een
stuk minder. Als ik daar zit dan reis ik graag naar Den Bosch omdat het een hele leuke
locatie is om te zitten, dat scheelt een hoop. Als dit (Den Bosch) een krot was geweest dan
had ik er minder gebruik van gemaakt. En het is een hoofdkantoor dus hier kun je makkelijk
zaken doen.
a. De medewerkers die flex kunnen werken, je gaf net al aan dat dit
ongeveer 2 dagen per week als gemiddelde is, is er nog een bepaald
profiel medewerker die hier meer gebruik van maakt?
De callcenter medewerkers maken er minder gebruik van. Je hebt hier ook callcenter
medewerkers die als bij baan gebruik maken van die werkvoorziening. Die gaan minder snel
thuiswerken. Je moet wel echt een vertrouwensband hebben met je medewerkers om thuis
te werken. Theoretisch gezien zouden die studenten ook thuis kunnen werken, maar dat zou
niet zo veel gebeuren als dat dit gebeurd met kenniswerkers gebeurd. En
servicemedewerkers kunnen ook niet thuiswerken, receptionistes bijvoorbeeld.
Dat komt omdat dit functie gebonden is, heeft leeftijd of een bepaalde groep mensen
invloed?
Leeftijd, geslacht of wat dan ook, daar ben ik helemaal van af gestapt om te geloven dat
daar verschillen in zijn. Je zou denken dat, ze noemen dat intimate savage: bekend met je
middelen als jongeren zijnde. Onderzoeken zeggen dan weer dat deze groep juist naar het
kantoor wilt voor sociale relaties. Over alles heen kan ik zeggen dat er ouderen zijn die heel
goed zijn met computers en jongeren die slecht zijn met computers, er zijn jongeren die
graag thuiswerken en er zijn ouderen die graag thuiswerken. Het ligt dus meer aan het type
persoon dan de leeftijd of iets dergelijks.
b. De medewerkers die op dit moment extern werken, dat zijn er niet zo
veel zei je al, die werken voornamelijk langs wegrestaurants, hotel of...
Dat vermoed ik ja, ik heb dit nooit in kaart gebracht. Dus ik vermoed dat zij bijna niet op de
derde locatie werken, maar als zij dit doen dat dit zo iets is.
3. Welke nadelen ziet u in het gebruik van deze werkplekken voor jullie? Net gaf
je al aan de het sociale contact wellicht wat minder is.
Het nadeel, nu zie ik geen nadelen eigenlijk, in de huidige situatie. Er zijn plekken op het
kantoor en je kunt thuiswerken. Je hebt een optie en dat is goed, dit creëert meerwaarde.
Als je moet kiezen levert dit nadelen op, maar het is een optie. Daarin zie ik eigenlijk weinig
negatieve effecten. Je ziet dat als het hier te druk is dat dit zichzelf allemaal wel reguleert.
Als het te druk is, dat kan, op vrijdag is het niet druk, het is aan jou om te zien hoe je dit
doet. We zijn hier weinig aan het inregelen. Een neveneffect zou kunnen zijn, maar dan ga
ik echt iets bedenken, is dat je op de derde locatie dat daar de Wi-Fi niet goed is. Maar ze
gaan er zelf zitten dus dat krijg je weinig te horen. Ze gaan ons niet bellen met “beste
facilities, de koffie is hier niet lekker”.
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4. Ik bedoel het meer vanuit de organisatie gezien, zie je hier nadelen of
voordelen juist door het gebruik van die derde werkplek. Een voordeel kan dan
zijn dat er ontmoeting is met andere organisaties waardoor er meer inspiratie
wordt opgedaan en dat soort zaken, de sociale omgeving..
Dat zouden voordelen kunnen zijn. Echt nadelen, als het allemaal in het extreme zou zijn,
wij zouden nooit zeggen, dan spreek ik vanuit facilitair, wij zouden nooit zeggen “we gaan
alle panden dichtgooien en werk maar op derde locaties”. Dan heb je geen thuisgevoel
meer, dus in het extreemste geval als je alleen maar extern zou zitten zou het gevoel met
het bedrijf verwateren en daarmee zou je dus minder bewust zijn van je werk en wat je doet
voor je klanten. Aan de andere kant valt het ook wel weer mee, we zitten hier op het
kantooromgeving en onze hoofdmodus is nog steeds services en diensten, energiediensten
leveren. Dat zie ik hier ook niet, het is niet zo dat ik hier door een centrale loop en zie wat
onze core business is.
Een nadeel zou wellicht kunnen zijn dat er minder contact is met collega’s?
In de extreme variant ja. De twee dagen dat zij thuiswerken, wat maakt het uit waar zij zitten.
5. Als jullie de keuze zouden gaan maken om medewerkers te stimuleren om
gebruik te maken van externe werkplekken, wat zijn voor jullie dan elementen
die aanzetten om deze stap te maken, die deze keuze beïnvloeden. Denk dan
bijvoorbeeld aan kosten, flexibiliteit van vastgoed, of juist het in contact
komen met andere organisaties?
Dan zou de enigste vereiste zijn dat je zegt, we gaan kennis delen met externen. Maar
binnen onze organisatie van bijna 3000 man is het al lastig om elkaar te kennen. Dus wij
moeten nog wel een stap maken om kennis te delen met externen, maar intern moeten we
ook nog wat doen.
Dus een eerste stap is om intern kennis deling te bevorderen voordat er een stap
gemaakt kan worden naar kennisdeling met externen?
Ja, en dat scheelt al wel weer met het anders werken, dat je op de locaties andere
afdelingen tegenkomt dan dat je allemaal vast zit op je eigen stukje.
6. Uit de literatuur zijn een aantal factoren naar voren gekomen die de keuze voor
organisaties beïnvloeden om in een toenemende mate op externe werkplekken
te gaan werken. Kunt u aangeven welke van deze factoren voor uw organisatie
de keuze om het werken op externe locaties te stimuleren zou beïnvloeden?
Afname van stress en gezondheidsproblemen. Dit kan mede komen door afname van
reistijd en door meer flexibiliteit in het werken. Zo kunnen zij bijvoorbeeld om 15:15
de kinderen van school halen en door te werken op een externe werkplek dicht bij
huis. Zou dit jullie kunnen stimuleren om gebruik te maken van de derde werkplek of
zien jullie geen toegevoegde waarde omdat zij al de mogelijkheid hebben om op de
tweede werkplek te werken?
Nee, die zie ik niet. Omdat je de functie hebt om thuis te werken. Als je die functie niet had
dan zou ik dat zeggen ja. Of een plek op kantoor of in de buurt, dat zou dit best wat op
kunnen leveren, maar nu hebben ze thuis al.
Dus je zegt niet van: die derde werkplek gaan wij om deze reden stimuleren?
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Nee, en als wij die derde plek zouden hebben dan zou het er echt om gaan om een
stamplek te maken. Dat je een soort HUB hebt van jou centers.
Dat je vaste ruimtes gaat huren, je kent bijvoorbeeld het seats2meets concept..
Dat werkt vooral omdat daar veel ondernemers zonder collega’s gaan zitten, die het moeten
hebben van hun ondernemerschap met elkaar. Daar gaat een cameraman met een creatief
persoon in gesprek en komen zij er achter dat zij samen een opdracht kunnen doen, en dat
werkt perfect. Onze organisatie is zo groot, en ook wat stroperiger daar in, het zou kunnen
dat wij op een externe werkplek gaan zitten en wij komen die cameraman tegen en wij
moeten een keer een project doen, dan is het handig dat wij hem kennen. Maar, dat zou
kunnen....
Ik ga door naar de volgende factor, de flexibiliteit van het vastgoedportfolio. De derde
werkplek heeft vaak korter lopende contracten van bijvoorbeeld 3 maanden, bij een
locatie als deze gaat het om 10, 15 of 20 jaar.
Dat zou een voordeel zijn ja.
Zou dit ook een voordeel zijn die de keuze kan beïnvloeden als jullie over een aantal
jaar zouden gaan uitbreiden, als dit nodig zou zijn, om gebruik te maken van derde
werkplekken. Dat je bijvoorbeeld het aantal werkplekken per medewerker verlaagd
maar dit gaat opvangen met derde werkplekken?
Ja, dat zou kunnen. Ik vind het heel erg lastig hoor. We zijn er nu alles aan het doen om er
voor te zorgen dat de mensen niet naar buiten gaan omdat dit veel meer geld kost en wij
hebben nu toch de ruimte.
Jullie zeggen dus eigenlijk, wij hebben toch die ruimte.
Als voorbeeld, dit deel staat nu leeg (wijst), sommige gedeeltes hebben we mensen op
gezet, dat is tijdelijk voor verhuizing. Maar we hebben ook vloeren, zoals waar we nu zitten.
Dit is een soort intern congrescentrum geworden. Vroeger gingen we naar buiten naar een
externe locatie, dat kost geld, dus dat gaan we gewoon hier doen.
Dat doen jullie dus omdat jullie toch ruimte zat hebben en daar hebben we geen
externe locatie voor nodig?
Nee inderdaad, stel dat wij alles vandaag kunnen verhuren en alles zit vol en wij hebben
ruime nodig, dan ga je toch op een flexibele manier een stukje kantoor huren. In Zwolle
hebben wij bijvoorbeeld gewoon bij de ABN een vloer, en die gebruiken wij. Dit is de Essent
vloer. Wij gebruiken daar wel de catering en dat soort dingen van een externe partij, maar
daar kan ons team gewoon bij elkaar zitten.
Daar ga je dus met een HUB werken.
Dat is inderdaad de HUB gedachte.
Dan hebben we ook nog milieuoverwegingen van organisaties. Omdat mensen minder
hoeven te reizen.
Dat herken ik, dat is hetzelfde als het anders werken.
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Het stimuleren van de werk-privé balans? Wat je ook met het thuiswerken hebt, met
thuiswerken geven medewerkers vaak aan dat zij moeite hebben met het combineren
van taken omdat ook de hond uitgelaten moet worden, de buren even langskomen...
Die hebben wij ook vanuit het anders werken inderdaad.
Merken jullie dit ook? Dat de mensen naar het kantoor toe komen om dit op te
vangen?
.... het stimuleren van de werk privé balans, zou dit negatief...
Je hebt natuurlijk positief, omdat je thuis gaat werken...
Het kan inderdaad twee kanten op. We zien dat mensen hier heel blij zijn dat je thuis kan
werken, dat je flexibel bent. Ik heb nog geen concrete case gezien van mensen die
overspannen raken omdat zij thuis kunnen werken. Wat je wel in teams ziet is dat mensen
elkaar er op attenderen “werk je niet te hard”, je bent thuis en hebt de blackberry aan, ik heb
hem ook altijd aan, als je mij iedere dag een taak zou geven zou ik het ook iedere dag doen.
Dus af en toe moet je ook even...he, die types heb je.
Je hebt ook mensen die gaan van 9 tot 5 zitten en die zeggen om 5 uur: telefoon uit. Dat
doet niet iedereen, dat kan gevaarlijk zijn, aan de andere kant moet de manager minder
gaan managen en meer leider zijn en kijken hoe een medewerker bezig is en of die goed in
zijn vel zit.
Meer naar de output kijken dan het pure managen inderdaad.
Ja.
Als de medewerkers er om vragen, of zij gebruik kunnen maken van een derde
werkplek?
Flexibiliteit zorgt voor beter werkgeverschap, die vrijheid.
Dit is inderdaad een effect van et stimuleren van de werk-privé balans,
milieuoverwegingen... waarbij ook de afname van reistijd aan voor ligt. Wellicht ook
een toename van effectiviteit en productiviteit.
Wat je normaal zou reizen ga je nu besteden aan werk of je gaat slimmer plannen.
Op het moment dat het aangetoond kan worden voor jullie medewerkers dat de
effectiviteit...
Ik kan je wel even een onderzoekje doorsturen, of een folder waar de resultaten in staan van
een pilot die wij ooit hebben gehouden over het anders werken. Je ziet de productiviteit
stijgen, afname reisbewegingen..dus deze kennen we inderdaad allemaal al.
Op het moment dat dit verder gestimuleerd kan worden met het gebruik van derde
werkplekken, of het afsluiten van een aantal contracten waardoor je kunt zeggen...
jullie hebben ook de mogelijkheid om daar te gaan zitten. Spelen deze elementen ook
een rol, als je bijvoorbeeld kan zeggen dat hierdoor de effectiviteit omhoog gaat, de
rest echt naar beneden, dat je dan toch die keuze gaat maken?
Ik zie dit juist er tegenin gaan, tegen de afname van reistijd. Je geeft namelijk een fixed
locatie en dan ga je voor mensen bepalen waar ze gaan zitten, terwijl die derde werkplek nu
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open is. Als ze daar slim over na denken dan is er een treinstation, ga je lekker met de trein
en scheelt dit een hoop voor het milieu en ga je daar zitten.
Dan zeg je eigenlijk: ze kunnen overal wel gaan zitten maar daar hebben we geen
contracten voor nodig.
Nee.
Kostenreductie, hier is dat wellicht geen, hier speelt dit niet..
Voor ons zou dit duurder zijn als we dit gaan doen.
Dan speelt dit voor jullie niet eigenlijk.
De focus op de core activiteiten. Je zegt dan eigenlijk dat je gebruik gaat maken van
de externe werkplek omdat je zo geen of minder interne services meer nodig hebt.
Mensen kunnen daar gewoon gaan zitten werken en houden zich puur met de core
business bezig.
Als facilitaire club?
Als werknemer bij Essent, als je daar gaat zitten hoeft Essent zich minder bezig te
houden met secundaire processen. Dus bijvoorbeeld de facilitaire dienstverlening.
Ik snap het. Ik zie dit alleen niet gebeuren omdat juist die eigen identiteit zo belangrijk is. Je
kunt als Regus dit niet doen, ik weet wat mijn eigen identiteit is en die wil ik er altijd in
houden. Of je zou al zo lang met een AAFM moeten samenwerken dat je zegt: AAFM gaat
dit voor ons doen want die snapt ons.
Dan kijkt je meer op de langere termijn.
Ik ga niet bij een bepaald hotel of Regus zitten, wat je wil het je eigen maken.
Je wilt eigenlijk je logo op de muur, eigen kleuren etc?
Daarom doen we dat ook in Zwolle, dat is ons design.
Dan gaan we ook naar mijn laatste factor toe. De uitstraling van de organisatie om
mee te doen aan de trend om het flexwerken te stimuleren. Medewerkers kunnen
overal heen etc.
Dat zit gekoppeld aan de vrijheid enzo en dat is goed voor de arbeidsmarkt.
Als je deze elementen hebt, zou je dan een scheiding kunnen maken tussen
elementen die wel en geen rol spelen om de derde werkplek te stimuleren. Dus welke
elementen de keuze om gebruik te maken van deze werkplek te stimuleren.
Dat is een hele lastige ja. Als je organisaties vraagt die niet anders werken kun je hier veel
meer mee. Ik zou het voor ons 1 voor 1 behandelen.
Zou de uitstraling van de organisatie verbeteren: nee
Beter werkgeverschap: denk ik niet
Kostenreductie: zou het juist niet opleveren
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Effectiviteit en productiviteit: tjah...denk het niet.
Afname reistijd medewerkers: dat vermoed ik niet, ze kunnen nu al zitten waar ze willen.
Ik ben bang...
Afname stres en gezondheidsproblemen: zou kunnen. Dat zou kunnen als ze om de hoek..ja
Eigenlijk wil je aangeven dat je met de keuze voor kantoor en de thuiswerkplek..
Of de keuze voor een derde werkplek, maar dat is niet door ons bepaald.
We zeggen niet dat wij het niet willen, maar wij organiseren het bewust niet. Wat wij wel
proberen te doen, als je een event hebt en je gaat met bijvoorbeeld 500 man in een hotel
zitten, regel dat even via ons, want dan gaan wij het op een andere manier doen zodat het
goedkoper is, of we doen het hier. Maar wij gaan niet iets vastleggen, als je met 500 man
gaat dan moet je bij Regus in Utrecht...
Dan willen zij weg en willen zij naar Maastricht. Dat is een probleem, dus laten wij dit vrij.
Dus eigenlijk is de noodzaak er niet, of eigenlijk het gebruik van de externe
werkplekaanbieder wordt niet gezien aangezien alles vrij is en incidenteel is. Het is
niet zo dat mensen hier dagelijks gebruik van maken.
Ja, meer kan ik er niet van maken.
Ik zit tijd technisch te kijken dat ik nog ongeveer 10 minuten heb.
7. Ik heb hier nog een aantal factoren die de keuze die je maakt op het moment
dat je met een derde werkplek aanbieder gaat samenwerken mogelijk kunnen
beïnvloeden. Aangezien dit voor jullie geen rol speelt wil ik deze vraag
overslaan. Of je moet zelf aspecten kunnen noemen, als je toch een contract
aangaat met een Seats2meet, Regus of Color Business Centers. Zijn er nog
bepaalde aspecten waar je naar gaat kijken als je zo een organisatie gaat
contracteren? Bijvoorbeeld aantal locaties, spreiding van locaties, uitstraling
werkplek...
Wat het zou kunnen zijn, we hebben het hoofdkantoor in Den Bosch, deze wordt het meeste
gebruikt. De andere locaties huren wij bij bepaalde bedrijven een deel van hun pand. En wat
ik in de toekomst zie gebeuren, waar wij nu bijvoorbeeld 1 vloer pakken, dat zou in de
toekomst goed kunnen zijn dat daar de ABN, RABO, ING, Enexis, Essent en zo op iedere
vloer een ander bedrijf zit. Zo een soort construct dat zou kunnen werken. Als je dan
verschillende merken in een pand hebt, en er door de eigenaar ook nog wordt gekeken dat
deze merken bij elkaar passen, dat deze meer samenwerking hebben. Dat is een ander
voorbeeld dan een Regus achtig iets.
Hoezo zie je dit als een andere constructie?
Omdat het dan toch mijn eigen woning is die ik daar heb.
Op het moment dat die mogelijkheid wordt geboden door een aanbieder, om daar een
hele verdieping te huren en jou eigen kaartje aan de muur te krijgen, zou het dan...
Dan zou het wellicht in de toekomst, ik weet niet wat het bedrijf gaat doen, maar ik kan als
visionair denkend. Als wij een project hebben in Groningen en wij moeten daar met heel veel
mensen fysiek zijn, dan zou dat interessant kunnen zijn om daar een HUB te hebben. De
HUB gedachte zou wel interessant zijn.
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Dan wil ik de elementen er toch even snel bijhalen. Ik zou ze allemaal even op tafel
leggen in verband met de tijd.
Op het moment dat je een locatie gaat huren in zo een pand wat is dan belangrijk en
wat niet?
De uitstraling, flexibiliteit.
De uitstraling bedoel ik ook de eigen identiteit en dergelijke die ik kwijt kan. Het mag van mij
op een industrieterrein zijn, maar dan moet het van binnen wel zo aangepast zijn dat het
merk wordt uitgestraald.
Voornamelijk van binnen?
Ja vooral wel. Al merk je wel in dit soort panden dat mensen hier graag komen werken, want
het is gewoon geweldig, ook heel duur. Als wij over 20 jaar veel geld hebben wellicht wel
weer.
Indeling en inrichting van de werkplek...
De verschillende typen werkplekken, dat mensen ook de mogelijkheid hebben om
zich af te sluiten en te concentreren bijvoorbeeld.
Ja dat is gewoon belangrijk.
De snelle beschikbaarheid, de bereikbaarheid dus je bent er snel..
De bereikbaarheid is snel te bereiken en een juiste locatie, station en dat soort zaken.
De beschikbaarheid is dus als je een contract aangaat dat of juist voor een heel
pand...
Dat is minder belangrijk denk ik.
Omdat de keuze al lang van te voren wordt gemaakt?
Het is wel zo dat je die vloer in de toekomst niet meer per 5 jaar huurt, maar per jaar. En er
zijn brickboarden die gezet worden ipv hele wanden die gezet worden zodat het wat
flexibeler is.
Het aanbod van facilitaire diensten. Het is maar net wat je er onder zet. Ik denk dat dit wel
wat belangrijk is, maar niet heel belangrijk. Als het maar beveiligd is, schoongemaakt etc. Ik
vermoed dat als ze dit over 10 jaar doen dat ook de facilitaire diensten mee geëvolueerd zijn
en dat er niet een saaie beveiliger staat en dat het ook is opgekrikt naar het niveau wat de
mensen verwachten.
De kosten per werkplek. Dat blijft wel belangrijk maar het zou niet het allerbelangrijkste
moeten zijn. Dat is nu wel zo, maar als ik over een jaar of 10 kijk zou dit misschien weer wat
minder zijn.
Nu is het inderdaad met de economische situatie, en aangezien je toch de panden
hebt. Als er meer mogelijk is dan zou dit...
Ja zoiets.
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Doetinchem 6 augustus 2013, 10:00 – 11:00
Gemeente Doetinchem: 500-600 Werknemers:
Overheid
Karin Jongste: facilitair adviseur

1. Waarom denkt u dat in een toenemende mate organisaties kiezen om tijd- en/of
plaats onafhankelijk werken toe te staan en/of te stimuleren?
Het betekent dat je verstandiger om kan gaan met ruimte en dat mensen zich daar
prettig bij voelen. Dat zij flexibeler zijn en uiteindelijk denk ik dat je met name, efficiënter
om kan gaan met ruimten.
Denk je dan voornamelijk aan kostenoverwegingen of juist aan...?
De panden hoeven minder groot te zijn, dus je hebt minder vierkante meters nodig.
Mensen kunnen een ruimte opzoeken waar zij zich prettig voelen. Ik denk dat als men
zich prettig voelt dat, dat ook uiteindelijk resulteert in dat mensen het werk beter gaan
doen.
Je hebt het dus voornamelijk over toename van productiviteit, effectiviteit maar
daarnaast ook het kostenaspect?
Ja. Dit blijkt ook wel. Wij hebben hier nu veel minder vierkante meters als dat wij hadden
voor onze verbouwing. We zijn daarbij ook overgestapt op “het nieuwe werken”.
Daarvoor had iedereen gewoon zijn eigen werkplek.
2. Heeft iedereen hier de mogelijkheid om flexibel te werken of om tijd en plaat
onafhankelijk te werken?
Ja iedereen heeft de mogelijkheid om flexibel te werken hier.
Om hoeveel medewerkers gaat het dan ongeveer?
Dat is lastig. In totaal hebben we tussen de 500 en 600 medewerkers. In dit pand
hebben we 160 werkplekken.
Dan hebben jullie redelijk weinig werkplekken voor het aantal werknemers?
Die werkplekken zijn alleen in dit pand, maar we hebben 3 panden. Ik zou het verder
even moeten opzoeken.
Merk je ook dat veel mensen gebruik maken van het werken op andere tijden en
plaatsen?
In het begin niet. Iedereen hield zich aan de eigen werktijden. Ik merk nu wel dat
mensen steeds meer andere werkplekken gaan opzoeken en zich steeds flexibeler gaan
opstellen.
Hoelang zijn jullie op dit moment bezig met dit project?
3 jaar. We zijn begonnen met het stadshuis, en inmiddels ook 2 andere panden. De
laatste is een half jaar geleden opgeleverd. Daar werken ze ook allemaal flexibel.
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a. Werken deze medewerkers naast het kantoor en thuis ook op externe
locaties / derde werkplekken (business centra, bibliotheek, koffie bar)
Ze werken met name binnen dit pand flexibel. Je ziet ook de tendens dat men gaat
thuiswerken en dat wij gebruik gaan maken van het project “deelstoel”. Dat betekend dus
dat wij ook gaan werken in andere panden. In eerste instantie werken wij allemaal op het
stadshuis, maar nu ook op het zorgplein, dat mensen daar ook een paar uur gaan werken.
Dan spreken ze ook andere mensen dan de direct collega’s. Dus het wordt wel steeds meer,
maar we zijn ook wel 3 jaar bezig en het is gewoon een lang traject.
Wordt er dan ook gebruik gemaakt van werkplekken buiten jullie overheidslocaties.
Ergens hier in de stad of...
Ja ook wel. Vooral de lunches worden ook wel gedaan in de stad en volgens mij ook wel
eens bij de bedrijfsverzamelgebouwen, maar daar weet ik eigenlijk niet zo veel van. Het
project deelstoel en het thuiswerken dan.
Hebben de medewerkers die extern werken nog een bepaald profiel of kenmerken?
Ja, het zijn voornamelijk de jongere medewerkers. De oudere medewerkers merk ik vooral
dat zij het toch fijn vinden om hun eigen werkplek te houden
b. Hoeveel van uw medewerkers werken op deze locaties?
Bij de 500 zitten ook buitendienst..ik zou dit even voor je opzoeken. Maar ik schat van de
mensen hier op kantoor dat er ongeveer 200 zitten en dat..beperkt, die echt gebruik maken
van externe werkplekken..een stuk of 20. Dus echt een beperkte groep.
Wat je wel ziet is dat mensen intern gebruik gaan maken van andere werkplekken. Dus het
“werkcafe” de bibliotheek en andere panden. Maar echt buiten onze eigen panden is dat erg
beperkt.
Kijken jullie hier verder wel na als facilitaire organisatie binnen de gemeente
Doetinchem? Om bijvoorbeeld door gebruik van deze externe werkplekken meer in
contact te komen met burgers?
Het gaat hier vooral om het ontmoeten van collega ambtenaren. Van andere gemeenten,
daar proberen we meer contact mee te krijgen en meer samenwerking mee te krijgen. Dit
geldt echter niet echt voor de ambtenaren want dat is van werkplek niet van belang.
Wat ik ben vergeten aan te geven is dat bij..wij hebben natuurlijk een aantal projecten dat er
woningbouwproject bijvoorbeeld. Daar worden nu ook kantoren gefaciliteerd dat mensen
daar kunnen werken dat zij dicht bij het project zijn.
Bijvoorbeeld het esbro terrein, toevallig ben ik daar ook bezig om een pand aan te kleden
dat mensen daar tijdelijk, voor 2 jaar, kunnen gaan werken.
En dat project is ook voor jullie als gemeente?
Ja
Vanwaar dan de overweging om daar speciaal werkplekken te creëren?
Dat is voornamelijk omdat je dan toch dichter bij het vuur zit. Het is fijn dat als je overleg
hebt dat je ook meteen het terrein op kunt lopen en dat je kunt kijken wat er precies aan de
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hand is...dat je de bouw in de gaten kunt houden..mensen die vragen hebben die even het
pand binnen kunnen lopen om vragen te stellen.
Bereikbaarheid dus eigenlijk, en dat je dichter bij elkaar bent?
ja
3. Welke voordelen behalen jullie door de medewerkers de mogelijkheid te geven
om tijd –en plaats onafhankelijk te werken?
Ik vind van wel. Ik heb het idee dat mensen elkaar beter weten op te zoeken. Eerder was het
groepje mensen waarmee je werkte veel beperkter. Ik merk het zelf ook nu. Ik zit soms wel
eens bij de administratie, als ik daar een uurtje werk ga je toch wat vragen stellen en zie je
toch waar mensen mee bezig zijn. Volgens mij is de organisatie daar ook een stuk kleiner
van geworden.
Dus iedereen is nu makkelijker te bereiken?
Ja
Het gebruik van de externe werkplekken, halen jullie daar door voordelen mee?
Dat is natuurlijk nog vrij beperkt hier. Maar zeker zoals het project bij de esbro en een aantal
van dat soort projecten krijg ik alleen maar positieve verhalen over. Maar dat moet je aan die
mensen zelf vragen eigenlijk. Mijn functie is alleen maar dat ik de ruimte aankleed en dat ik
het faciliteer. De bevindingen van de mensen vind ik lastig te bepalen..
4. Welke nadelen ziet u in het geven van de mogelijkheid om tijd –en plaats
onafhankelijk te werken op externe plekken?
De vindbaarheid. Al is dat met de mobiele telefoons, lukt dat toch wel beter. Hier binnen de
panden is het gewoon fijn, als je ergens anders gaat werken kun je zien waar iemand
anders zit. Als iemand extern gaat werken is dat gewoon wat lastiger als ze telefonisch niet
opnemen.
Hier binnen is er een soort kaartje waar je kunt zien waar iedereen zit?
We hebben een soort smoelenboek waar je ook meteen kunt zien waar iedereen is
ingelogd.
Als mensen dan extern zijn dan is het lastig?
Nee dan kun je het niet zien, dit is een groot nadeel.
5. Uit de literatuur zijn een aantal factoren naar voren gekomen die de keuze voor
organisaties beïnvloeden om in een toenemende mate op externe werkplekken
te gaan werken. Kunt u aangeven welke van deze factoren voor uw organisatie
de keuze om het werken op externe locaties te stimuleren zou beïnvloeden?
Hier is natuurlijk al lang over na gedacht, wij zitten pas kort in dit concept dus...voor ons is
dit nog niet te sprake dat dit gaat veranderen. Dit is iets heel nieuws en wij zitten eigenlijk
nog vol op in de cultuurverandering. Ik heb ook niet echt het idee dat dit voor ons gaat
spelen.
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De keuze om wel gebruik te maken van het flexibele werken..welke grondligging en
keuzes liggen hier achter?
Dat mensen het werk kunnen gaan doen waar zij op dat moment behoefte aan hebben. Dus
dat zij sochtends kunnen gaan denken: Ik moet rustig werken dus ik maak gebruik van de
stilte werkplek. Ik heb veel overleg dus ik maak veel gebruik van vergaderruimtes. Dat men
een ruimte kan opzoeken waar men op dat moment behoefte aan hebben.
Je ziet dan ook bij de medewerkers dat zij die ruimtes en flexibiliteit, dat zij daardoor
ook de werkgever als een betere werkgever beschouwen als werkgever of dat soort
zaken?
Dat vind ik lastig te bepalen. Eigenlijk hadden we al een keer een enquête moeten houden
om te vragen hoe zij het nu vinden verlopen. In het begin hoorde ik veel weerstand en was
men heel erg bang. Ze waren bang dat zij vroeg moesten beginnen om een werkplek te
vinden. Ik hoor nu eigenlijk geen klachten en men vindt het wel prettig. Volgens mij loopt dit
prima.
Je zit alleen met de piekdagen. De maandag dinsdag en donderdag is het lastig om een
werkplek te vinden die goed bij men past. Ze worden daar echter wel creatiever in, ze gaan
bijvoorbeeld gebruik maken van het werkcafe en huren een laptop. Of ze gaan langer
thuiswerken, beginnen vroeger of werken langer door. Het is natuurlijk makkelijk om alles de
organisatie te verwijten, maar je hebt ook een stukje zelfverantwoordelijkheid.
Maar er zijn nu wel voldoende werkplekken beschikbaar, ook al sluit deze niet 100%
aan bij de werkzaamheden?
We hebben 9 werkplekken op 10 fte. Dat is natuurlijk heel erg ruim.
Zien jullie ook een toename van effectiviteit en productiviteit door het stimuleren van
flexibel werken?
Ik vind met name het voordeel dat mensen elkaar opzoeken in de organisatie. Wat je nu
bijvoorbeeld ziet is dat de directie tussen de medewerkers gaat zitten. Mensen mogen ook
gebruik maken van de kamers van de wethouders. Het is gewoon leuk dat men elkaar meer
ziet in de organisatie.
Dus de vermenging tussen lagen en een afname van zichtbare hiërarchie wordt
hiermee minder strict?
De wethouders hebben natuurlijk recht van eerste gebruik. Maar je ziet wel dat...het heeft
gewoon veel tijd nodig, maar dat er wel vooruitgang in zit.
Op het moment dat jullie deze keuzen maken, om externe werkplekken te gebruiken,
bijvoorbeeld bij project deelstoel, is dan de afname van reistijd ook van invloed?
Ja. Een stukje duurzaamheid, milieuoverwegingen. Dat mensen op het zelfde vakgebied
elkaar kunnen opzoeken. Je kunt veel leren van elkaar. Er wordt bij ons op de locatie weinig
gebruik gemaakt van het project, maar de keren dat er gebruik wordt gemaakt dan hadden
ze een werkplek nodig maar vroegen ze ook of er bijvoorbeeld iemand was van ruimtelijke
ordening om wat vragen te beantwoorden. Zo heb je ook een stukje kennisuitwisseling. Daar
staat men ook allemaal wel erg positief tegenover.
Maar er zijn wel medewerkers van de gemeente Doetinchem die gebruik maken van
project deelstoel?
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Ja met name op externe locaties.
En waar wordt die keuze voor een locatie op gebaseerd? Hebben ze dan toch al een
afspraak daar of is het voornamelijk omdat zij zelf in de buurt wonen of?
Het is dan voornamelijk omdat men een afspraak heeft. Of 2 afspraken en dan tijd kunnen
overbruggen.
Maar jullie zijn nog niet in het proces om te kijken of jullie gebruik kunnen maken van
externe werkplekken en welke kenmerken daar een rol kunnen spelen?
Nee want die behoefte is er verder ook niet. Die vraag heb ik ook niet gekregen.
Dat komt omdat jullie dit pand toch al hebben en de vierkante meters beschikbaar
zijn of?
We zijn natuurlijk ook heel erg druk om te kijken of het nieuwe werken wel wordt uitgevoerd.
Het is natuurlijk heel erg veilig om maar gebruik te maken van je eigen plekje. Wij proberen
er alles aan te doen om mensen te stimuleren gebruik te maken van andere plekken. Daar
zij wij nu eigenlijk meer mee bezig dan het kijken naar externe plekken.
Het is dus vooral nog intern gericht?
Ja.
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Rotterdam 5 Augustus 2013, 14:00 – 15:00
Gemeente Rotterdam, deelgemeente Overschie: 11.000/22
Overheid
John Engelen: Secretaris, leidinggevende van de organisatie

1. Waarom denkt u dat in een toenemende mate organisaties kiezen om tijd- en/of
plaats onafhankelijk werken toe te staan en/of te stimuleren?
Mijn algemene uitgangspunt is dat, wij zitten hier in de randstad, dus je hebt al vrij snel te
maken met files. Dus ik ben altijd op zoek naar de werkplek waar ik het meest productief kan
zijn. Laat zeggen niet voor 1 taak maar voor de hele dag.
Waar je naar op zoekt bent is niet per uur maar per dag, werkplekken waar je de combinatie
van taken goed kunt uitvoeren. Ik probeer zelf altijd per dag met mijn afspraken te kijken.
Soms zit ik hier, soms zit ik ergens anders. Je zit vooral ergens anders omdat dit
productiever is, niet omdat dit beter is of wat dan ook. Mijn werkdag ziet er meestal als volgt
uit: ochtend ‘s mijn bed uit, wassen, scheren aankleden, boterhammetje. Dan gaat mijn iPad
aan en kijk ik of er files zijn. Ik plan nooit voor 10 uur mijn eerste afspraak omdat in de file
staan hartstikke improductief is. Van plek naar plek verhuis je als je weinig reistijd hebt. Je
bent hier niet productiever als ergens anders, dat is onzin. Je kan tegenwoordig alles,
facetimen, allerlei manieren om met elkaar in contact te komen. Daarvoor hoef je niet naar
kantoor.
Dat wordt ook algemeen uitgedragen?
Ja, dat dragen we over het algemeen uit. Iedereen heeft hier een prestatieovereenkomst
voor een heel jaar. Je weet vanaf 1 januari tot 31 dec wat je moet doen. Binnen dat jaar en
binnen die prestaties mag je plaats en tijdsonafhankelijk je werk doen. Het is niet zo dat je
vakantiekaarten hebt, je mag op vakantie wanneer je wilt, je mag komen wanneer je wil, je
mag gaan wanneer je wil. Een aantal vaste momenten hebben we wel hier op kantoor dat
we elkaar moeten zien, maar daar tussendoor is het allemaal vrij.
Dus dat is redelijk flexibel?
Ja zeker. En bij het maken van afspraken kun je heel goed afspraken maken. Ik woon in
Capelle aan de IJssel en ik woon hier. Wat is er dan mis mee als ik mijn laatste twee
afspraken inplan in kramingen, dan ben ik al bijna thuis. Dan reis je in de niet drukke tijden
die kant op, daar heb je twee afspraken, en dan heb je nog een klein stukje over.
2. Zijn er medewerkers bij uw organisatie die de mogelijkheid hebben om tijden/of plaats onafhankelijk te werken
a. Heeft deze medewerker een bepaald profiel? (opleidingsniveau/functie
etc.)
Iedereen heeft de mogelijkheid. Er werken hier allemaal leuke jonge mensen die veel met
social media doen. Die gewend zijn om zelfstandig te werken. We hebben hier geen
computers en iedereen heeft een laptop, ipad en een bereikbaarheidsvergoeding waarmee
iemand zijn eigen bereikbaarheid koopt. Dan ben je al vrij om te gaan en staan waar je wilt.
Ik ga volgende week naar Spanje toe, dan neem ik een wifi point mee. Mijn iphone, ipad en
laptop en ik kan op vakantie toch nog even wat dingetjes doen. Dat doen de meeste mensen
eigenlijk, dat soort mensen werken hier vooral.
Zie je dat dit afgelopen jaren is toegenomen? Mede door de technologie?
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Nee, wij werken al een jaar of 7 op deze manier. Wat dat betreft, de maand zonder kantoor
is alleen maar om te kijken of wij kunnen doorwerken als we het kantoor zouden sluiten. Als
onze apparatuur en onze manier van werken, ik kan op afstand als ik in Spanje zit, een brief
tekenen. Dan hoef ik daarvoor niet naar kantoor.
Het is er helemaal op ingericht, met alle randvoorwaarden wordt er aan voldaan. Dit
kantoor wat hier aanwezig is, is dat nog...
Dit is het kantoor waar ik 10 jaar geleden begonnen ben, waar toen nog 60 man werkte..nu
nog 16 man. Want we hebben heel erg veel uitbesteed. Delen daarvan hebben we
afgestoten. Nu naar de maand zonder kantoor zijn we er achter gekomen dat we met de
helft van het aantal vierkante meters ook wel uitkunnen.
Werken de medewerkers dan nog voornamelijk hier of?
Met dit warme weer en de geweldige airco is het wel lekker om hier naartoe te gaan. Maar
iedereen heeft zich wel voorgenomen om zo veel mogelijk buiten de deur te blijven werken.
Dan sta je nou eenmaal als overheid ook tussen de mensen waarvoor je het doet.
b. Werken deze medewerkers naast het kantoor en thuis ook op externe
locaties / derde werkplekken (business centra, bibliotheek, koffie bar)
Thuis wordt niet zo veel werkt. Thuiswerken is ook helemaal niet zo leuk zeggen we altijd. Ik
heb in de maand zonder kantoor veel op het tennispark gewerkt. Hartstikke leuk, zit je lekker
op het terras te werken en er wordt getennist, je hebt goede wifi. De werkplek wordt
daarmee wel leuker. Maar in de winter zou ik er weinig te vinden zijn denk ik..
Dan gaat u naar het HNK gebouw?
Dan ga ik naar het HNK of wat dan ook ja.
Merkte u met deze proef ook dat je meer ontmoetingen hebt? Met burgers of
collega’s?
We hebben veel mensen ontmoet, dat is 1 ding wat zeker. We zijn op plekken geweest waar
je anders niet zou komen. En de contacten met het personeel onderling is anders gegaan.
Als ik hier op kantoor ben en er gaat iemand op vakantie, dan komt diegene meestal even in
de vensterbank zitten om te vertellen waar ze heen gaan. En nu was het echt van “John
waar ben je”? Ik ga op vakantie en wil je nog wel even zien. Het is een andere manier
waarop je contact met elkaar zoekt. En wij werken met collaborate. Dit is een app op je
iphone en daar kun je virtuele kantoren aanmaken. Daar zet ik mijzelf virtueel in een kamer
met 3 mensen, en dat doen andere mensen ook. Dan kun je in zo een kamer kijken waar
iemand is. Dan kun je elkaar makkelijker opzoeken. De contacten waren anders.
Het klinkt interessant. De bedrijven waar ik tot nu toe ben geweest klonken meer
gebonden aan het kantoor. Jullie zijn echt flexibel.
We hadden ook een half jaar dicht kunnen gaan, dan werkt het ook door. Het enigste wat ik
zeg is dat je dan moet organiseren, je zou maar een week voor de maand zonder kantoor in
dienst zijn gekomen en je collega’s niet zien. Wij deden wel wekelijkse briefings dat we
elkaar zagen, maar je moet wel een manier zoeken om de cultuur te kunnen borgen. Bij een
maand merk je dat nog niet zo, maar als dit langer duurt moet je wel andere dingen gaan
organiseren.
Teambuildings? Jullie hebben daar deze maand verder gaan aandacht aan gegeven?
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We hebben elke week een briefing gedaan op een andere plek waar we dan samen zijn
gekomen. We hebben dan even bijgepraat hoe de maand zonder kantoor gaat. Iedereen
praat elkaar even bij wat de voortgang van het werk is. Als je het langer zou doen moet je
nog meer doen. Hier in Overschie hebben we de plekken opgeplakt waar we gewerkt
hadden (wijst naar kaart). En dat is alleen Overschie nog maar. Maar we hebben ook in
Delft, Schiedam enzo gezeten.
Je ziet dat je in 1 maand al op veel plaatsen gaat werken...
Ja.
En de medewerkers komen hier voornamelijk uit de omgeving ook? Ivm met Delft?
Diegene die in Delft heeft gewerkt komt uit Maassluis. Alleen de mensen die ook
werkplekken aanbieden, dat is ook wel leuk. Als je dan hier komt werken, kun je dan ook
even vertellen wat het project inhoudt etc.
Is er veel aandacht gekomen voor het project ook?
Ja. We zijn 3 keer op Radio 1 geweest, BNR, voorpagina NRC Next, NRC Handelsblad, AD,
Trouw, Binnenlands Bestuur, vereniging van Nederlandse gemeenten. Dus er is heel veel
publiciteit voor het project geweest.
We schrokken er ook een beetje van moet ik zeggen, van al die aandacht. Ik moet zeggen,
dat is er nou zo aan? Als je de reacties op de Polls leest zie je ook dat er veel mensen zijn
die het belachelijk vinden dat mensen thuis werken. Die mensen zijn er ook nog.
c. Hoeveel van uw medewerkers werken op deze locaties?
22.
3. Welke voordelen behalen jullie door de medewerkers de mogelijkheid te geven
om zo te werken?
We hadden vier dingen. 1) Iedere organisatie heeft een informatie beveiligingsplan. Daar
staat precies in wat er gebeurd als dit gebouw afbrand. Dat heeft iedere organisatie, maar
niemand die het test. Dus dat is eigenlijk heel bijzonder. Dus wij hebben gezegd, wij gaan
die maand onderzoeken of wij dit kunnen. Wij kunnen volmondig “ja” zeggen als het gaat om
werken, als dat gebeurd. We konden het een maand, dus een jaar zou ook wel kunnen. 2)
Als we niet naar kantoor gaan en je bent meer buiten, leer je dan buiten andere plekken
kennen die je nu nog niet kent? Waardoor de kwaliteit van je werk verbeterd wordt. Daar is
ook “ja” op gezegd. 3) Als je dan buiten bent en je ontmoet meer plekken, ontmoet je dan
ook meer mensen? Dat is ook volmondig “Ja”. 4) Als je zoveel buiten werkt, zou je dan ook
met minder vierkante meters werken hier? Dat is ook volmondig ja. De vier dingen die wij
onderzocht hebben zijn allemaal met een “ja” beantwoord.
En het aantal vierkante meters, vanuit facilitair oogpunt, is er dan behoefte aan een
bepaald type vierkante meters?
Ja, ik denk dat er meer behoefte is dat, dat komt er ook wel uit. Als we alleen deze
bovenverdieping hebben is het meer dan voldoende. Deze kamer kun je met 3 of 4 man
werken. Daar zitten wat bureaus, daar kun je ook werken. Wat dat betreft zouden we wel
70% van de capaciteit weg kunnen.
Dat is ook voornamelijk voor het werken of het ontmoeten?
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Deze ruimte kun je multifunctioneel gebruiken. Je kunt hier je boterham eten, je kunt hier
werken en vergaderen.
4. Welke nadelen ziet u aan dit werken?
Iedereen vond de proef geslaagd. De nadelen zijn wel dat je ochtend je spullen in de tas
moet doen om mee te nemen. Ik ben iemand die, ik heb altijd mijn ipad bij me, dus voor mij
is dat geen moete verder. En je hebt wat meer parkeerkosten.
Maar dat is af te wegen tegen het aantal vierkante meters?
Als we met de fiets gingen wat het probleem al opgelost geweest.
De medewerkers die gingen werken op externe werkplekken, waar gingen zij dan
voornamelijk werken? Dichtbij huis of..?
Onderweg. Onderweg van de ene naar de andere werkplek vonden de mensen vaak nog
andere werkplekken. We hadden een lijst met een X aantal werkplekken waar je gratis kan
gaan zitten werken. En daar is ook goed gebruik van gemaakt.
Is dit ook 1 van de randvoorwaarden? Dat het gratis te gebruiken is?
Wij hadden ons wel opgelegd dat we alleen op werkplekken gingen werken waar wij gratis
konden werken. We kregen ook werkplekken aangeboden waar we moesten betalen. Dat
hebben we niet gedaan, de truc was het om te werken waar je niet hoeft te betalen. Gratis
wifi, gratis stroom en tegen betaling van een kop koffie. We hadden gezegd dat ze zo veel
koffie konden declareren als zij wouden. Dat is iedereen ook gelukt.
Als je in de toekomst een contract af zou sluiten met bepaalde aanbieder..
Dat zou kunnen. Als we bijvoorbeeld met HNK iets afspreken. Nu hebben we daar volledig
gratis gezeten en dat zullen we blijven doen. Maar zouden we vergaderkamers nodig
hebben dan zouden we het daar kunnen huren ja. Maar we kunnen natuurlijk ook wel
gebruik maken van andere gemeentelijke gebouwen in de gemeente Rotterdam. Als we een
vergaderkamer nodig hebben dan regelen ze dat wel voor ons.
In begin zou het volgens mij zonder kosten moeten lukken. Laat ik het zo zeggen. We
hebben een maand lang vergaderd zonder kosten.
Als je dan wel de behoefte hebt voor concentratieruimtes of vergaderruimtes is dit
vaak wel tegen betaling, dan zou hier mogelijk een contract voor worden afgesloten
met aan aanbieder?
Ja inderdaad.
Speelt een kostenafweging hierbij ook een rol? We hebben bijvoorbeeld minder
ruimtes nodig en kunnen voor de helft een aantal plekken extern huren?
Uiteindelijk gaat er een kostenafweging plaatsvinden als wij hier een anderhalve ton betalen
en we kunnen terug naar 50.000 euro. Dan zou je zeggen dat je een ton over hebt om in te
kopen. Als je dan 10.000 euro apart houdt om ruimtes te huren dan...daar is wel heel veel
op te bezuinigen.
Het leuke is ook dat op alle plekken waar we hebben gewerkt. Als je dan op de kantoren
komt en je kijkt eens om je heen, dan zie je gewoon 70% van de werkplekken leegstaan.
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Het is toch jammer dat niemand dan verzint dat er een computer staat met een werkplek.
Dat niemand dan verzint om daar iets mee te doen. Die druk is er hier ook niet op de een of
andere manier. Dat krijg je pas als je zou zeggen als je op een lage norm gaat zitten. Kijk ze
gaan nu op een veilige norm van 0,8 zitten ofzo. Ze zouden gewoon op 0,4 gaan zitten en
kijken waar het knelt. Daarom heb ik met de maand zonder kantoor gezegd we gaan terug
naar 0 en vanuit 0 kunnen we weer vooruit.
5. Welke factoren beïnvloeden voor jullie de keuze om op de derde werkplek te
gaan werken? Je hebt een aantal factoren, zoals u al aangaf kostenbesparing
om op een werkplek gratis te werken. Heeft u daar zelf aanvullingen op? Ik heb
er een aantal uit de literatuur, maar misschien is het interessant om te zien
waarom u er voor kiest in eerste instantie?
Waar ik het vooral op getoetst hebt is de vrijheid om je werk te kunnen doen, niet te veel
gestoord worden en niet te veel rumoer, maar toch mogen praten. En het moet er wel
gewoon een representatieve werkplek zijn, bij voorkeur geen betaald parkeren.
Ik heb zelf een aantal factoren uit de literatuur kunnen halen, wat uit verschillende
onderzoeken naar voren is gekomen. Dan hebben we het over het stimuleren van de
werk-privé balans. Dat mensen meer vrijheid krijgen en dat soort zaken. U geeft aan
dat jullie al meer dan 7 jaar bezig met dit werken.
Dit kom je ook in het filmpje tegen. De balans werk-privé ligt volledig bij de medewerker.
Alhoewel sommige mensen in het begin (3/4 jaar geleden), we doen het nu 7 jaar. Wel een
prestatie opnamen in de prestatie overeenkomst waarin zij zelf opnamen dat zij een betere
balans moesten zoeken. Dus dat, daar hoor je elkaar ook in te coachen. Wij hebben een
verzuim van 0%. Dat betekend dat deze manier van werken in ieder geval niet verzuim
verhogend werkt. Als je mensen hebt die op deze manier kunnen en willen werken dan. Ik
ben zelf niet zo van een scheidslijn tussen werk en privé. Want een scheidslijn geeft altijd
spanning. Op het moment dat je in de buurt van de lijn komt begin je al te denken..ojee dit is
privé.
Dus het gebruik maken van de flexibiliteit zou voor jullie ook een goede reden zijn om
er gebruik van te maken?
Jazeker. Sommige mensen zitten nou eenmaal in het voorjaar beter in hun vel, en de
andere in het najaar. Zo kunnen de mensen tot kracht komen op het moment dat zij dit zelf
willen.
Kostenreductie, is dit 1 van de factoren om hier voor te kiezen?
Kostenreductie is voor mij niet het uitgangspunt geweest, maar is wel een prettige
bijkomstigheid.
Het is geen primaire doelstelling?
Nee, want als je dat gaat doen dan ga je het heel erg geforceerd doen. Bij alle
ontwikkelingen die wij gedaan hebben, wij zijn begonnen met papierloos werken, flexibele
werkplekken en al dat soort dingen. Daarvan hebben wij steeds gezegd dat we dat gaan
doen, wat we besparen gaan we besteden voor een volgende stap. Dus in die zin merk ik
wel dat afgelopen jaren is er veel bezuinigd op innovatie, en dat is eigenlijk best wel sonde.
Wij hebben steeds gezegd dat wat we bezuinigen dat we dat het jaar erop gebruiken voor
innovatie om een volgende stap te kunnen nemen.
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Ziet u al een volgende stap voor zich?
Nee. Ik ben een boek aan het schrijven en ik denk dat het maand zonder kantoor wel het
laatste hoofdstuk is. Want wat zou nou nog een volgende stap kunnen zijn? Alhoewel, een
jaar geleden wisten we nog niet van een maand zonder kantoor, dus wat dat betreft is het
wel zo dat in deze processen dat je iedere keer dingen ziet gebeuren. Het zijn natuurlijke
momenten om volgende stappen te nemen. Ooit hebben we hier iedereen verplicht om te
flexen, toen keken we echt van..gisteren zat je hier ook al?
Als je plaats en tijdsonafhankelijk gaat werken maakt het niet uit waar je gaat zitten. Al ga je
iedere dag op dezelfde plek zitten. Als je maar presteert. We hebben ze ook al eens van die
lockers gegeven...niemand wilde die dingen op een bepaald moment nog hebben. Je moet
ook gewoon wat van die fouten maken in dit proces om je volgende stappen te kunnen
nemen.
En dat kan heel snel gaan als je op een bepaald moment een bepaalde vraag ziet?
Zeker. We hebben nu dan weer, omdat we geen vakantiekaarten hebben en je op vakantie
kunt gaan wanneer je wilt. Dat mensen misschien wel meer op vakantie gaan, maar dat ze
wel bereikbaar willen zijn. Die geven we dan zo een Mi-Fi mee. Zo een hotspot zodat ze op
vakantie kunnen doorwerken. Terwijl je 5 jaar geleden nog zei: vakantie is vakantie en dan
wil ik niet bereikbaar zijn. Dit groeit gewoon natuurlijk.
Dus je ziet die flexibiliteit ook in de vakantie doorgaan..
Vroeger zei je ook dat je in de baas zijn tijd naar de kapper ging omdat het haar ook in zijn
tijd groeide. Dat is een soort grapje waar je nu met het werken zoals we dat nu doen, dan ga
je tussendoor gewoon even naar de kapper toe.
Dan is het ook volledig output based. Het aantal uren is niet interessant meer, maar
de output wel.
Het resultaat geldt inderdaad. Het is resultaatgericht.
Is de toename van effectiviteit en productiviteit dan ook één van de factoren die
meespeelt omdat mensen de vrijheid hebben en zij zo beter kunnen presteren?
Wat je merkt is dat, met name met de eerste prestatieovereenkomsten, dat je heel erg
mensen zichzelf taken en werk toe eigenen waarvan ik als werkgever zei: wow, ik weet niet
of ik dat zou vragen.
Je krijgt natuurlijk ook een soort prestatiedrang. En het feit dat er 0% arbeidsverzuim is
betekent natuurlijk dat je ten opzichte van organisaties die 4% of 5% hebben...het gaat
vooral om de prestatie. Die is door deze manier van werken denk ik wel hoger dan als je dat
niet doet.
Bij veel bedrijven is de aanwezigheid niet zo belangrijk, maar je moet wel gewoon de dingen
die je doet moet je ook doen.
Merken jullie dan ook een toename van productiviteit? Dat mensen als ze niet hier
komen wel erg goed blijven presteren?
We monitoren de prestatieovereenkomst elke 3 maanden en we zien dat mensen heel goed
kunnen inschatten welk werk ze willen en kunnen doen.
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Als andere factor zie ik de keuze om gebruik te maken van de derde werkplek de
afname van reistijd. Dit gaf u in het begin al aan en is duidelijk.
Ook de focus op de core activiteiten, je hebt receptiediensten, catering etc. In een
vast kantoor.
Omdat wij er al jaren mee bezig zijn, zijn wij al terug gegaan van 60 medewerkers naar 22.
Dit betekent dat je bij veel dingen waarvan je denkt, waarom zou ik hier een kantoor vullen
met een afdeling boekhouding die mij jaarrekeningen, begrotingen en alle betalingen regelt.
Die kunnen ook ergens anders zitten. Dus die mensen zitten al niet meer hier. Als die
mensen hier niet meer zitten heb je ook minder administratieve ondersteuning nodig. Dat is
steeds kleiner kleiner en kleiner geworden. De secundaire processen zijn daardoor ook sterk
gereduceerd.
Jullie merken ook dat jullie afgelopen maand op de externe plekken nog minder nodig
hebt?
Ja veel minder. Je maakt je eigen afspraken. Je hoeft geen vergaderzalen en koffie te
regelen.
Dat speelt ook voor jullie mee om er meer gebruik van te maken?
Ja, en je kunt je eigen kwaliteit bepalen. Als je trek hebt in smerige koffie dan ga je lekker bij
de Starbucks zitten. En als je goede koffie wil ga je ergens anders zitten.
Dan hebben we nog de milieuoverwegingen. Als je minder reistijd hebt en dat soort
zaken?
Dat is een leuke bijkomstigheid. Dat is op macro niveau leuk, maar op micro niveau...Of ik
nou mijn stekker hier in het stopcontact steek of ergens anders...
Dan heb ik het voornamelijk over de afname van reistijd..
Dat is geen overweging voor ons.
De uitstraling van de organisatie door mee te doen aan de trend met het flexibele
werken?
Dat is waar. Het Overschiese model is heel erg gericht op een voorbeeldfunctie in
Rotterdam en buiten Rotterdam. Ook door deze manier van werken inderdaad. Op deze
manier zijn de mensen ook weer heel erg trots om hier te mogen werken.
Dat zie je ook bij de medewerkers?
Dat zie je in twitter contacten en noem maar op.
Beter werkgeverschap dan? Om de medewerkers deze mogelijkheid te bieden, en dan
ervaren wordt als een betere werkgever?
Ik denk dat als je op deze manier mag en kan werken bij een werkgever, dat je je werkgever
ook meer waardeert dan wanneer hij constant aan het controleren is...dat je te lang op het
toilet zit of wat dan ook.
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Ik denk dat men ons wel een betere werkgever vind doordat wij zo werken. Laten we het zo
zeggen, bij alle bedrijfsbezoeken die wij hebben hier, zo een 60 per jaar, is er wel bijna altijd
een vraag of er nog vacatures zijn. Dit vind ik een mooie toets.
Dus mensen zijn wel op zoek naar die vrijheid?
Dat willen mensen, die willen gewoon vrijheid hebben. Er zijn ook mensen die willen van half
9 tot 5 op het kantoor werken. Nou best, maar niet hier.
Maar die mogelijkheid is er wel?
Ja dat vind ik best. Als ze geen laptop willen maar een vaste computer is dat ook prima. Het
belangrijkste is gewoon dat zij de prestatie leveren. Hoe ze dat doen maakt mij niet zo veel
uit.
Hebben jullie ook medewerkers die zo werken?
Niet meer. We hebben er wel twee gehad, maar die zijn uiteindelijk weg gegaan. Die zagen
iedereen altijd weg gaan en buiten spelen en weet ik veel wat allemaal meer. Die begonnen
ook te zeuren dat ze niemand meer zagen. Maar dat lag aan hun, niet aan ons.
We kunnen toch ook bij de bakker een broodje eten in plaats van hier?
De flexibiliteit van het vastgoedportfolio?
Die wordt uiteindelijk er mee gediend natuurlijk. Dat is niet de hoofdbedoeling geweest.
Maar op Rotterdams niveau is er hier veel voordeel te halen.
Het is natuurlijk een grote gemeente ja.
Een mooi voorbeeld is. We kwamen hier de bibliotheek, die ook van de gemeente is, die zit
hier op de hoek. Die schijnt, kwamen we nu pas achter, open van 2 tot 5. We kunnen er dus
tot 2 uur gebruik van maken. Als je dan toch een ruimte nodig hebt waar je elkaar kan
ontmoeten.
Daar is wel heel veel winst te halen nog.
Alleen door het inzicht al in deze uren en de ruimtes die beschikbaar zijn etc.
Ja, zeker. Rotterdam die gaat terug naar 4 hoofdlocaties. Dat ze vanuit de 4 locaties gaan
werken. Dat is best ver weg soms. Ik ben wel heel erg benieuwd wat voor een norm ze daar
gaan neerzetten. Als dat 0.8 is dan heb je daar ook weer lege zalen.
Voor jullie, jullie zijn er al aan gewent in Overschie. Merk je ook bij de andere
deelgemeentes dat zij er ver mee zijn?
Ja, alhoewel er natuurlijk veel deelgemeentes, over het algemeen bij veel gemeentelijke
organisaties, dat er nog met vaste computers gewerkt wordt. Vanochtend hoorde ik toevallig
dat er nog mensen een token krijgen zodat ze thuis kunnen werken. Wij hebben alles in de
cloud staan dus dan..nouja..dan zijn ze in Rotterdam wel bezig om over de werkplek na te
denken. Je moet je alleen afvragen of je daar in 2013 nog over moet nadenken of dat deze
er al gewoon had moeten zijn.
De laatste factor, een afname van stress en gezondheidsproblemen. Deze hebben we
eigenlijk al helemaal besproken.
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Wat wij wel doen is collectief dingen organiseren zodat mensen elkaar ontmoeten. We
hebben hier 2 housekeepers, vandaar ook het fruit. Die hebben de taak om het hier zo leuk
te maken dat niemand wilt thuiswerken. Maar wij doen ook gezondheidsplein 1 keer per jaar.
Dan wordt bij iedereen het bloed, ogen, oren, alles mag laten testen. Ook de stress wordt
daar gemeten. We hebben hier een sportkamer. Mensen die even een half uurtje willen
fietsen gaan daar heen. We hebben een stoelmasseur die 1 keer in de maand komt. Je kunt
van dat soort dingen die gezondheid gerelateerd zijn organiseren. Ook als bonus voor dat
lage ziekteverzuim.
Het betaald zich in feite terug op die manier.
Het betaald zich terug ja. En ook al worden mensen ziek. We werken vanuit het principe dat
ziek worden je overkomt en ziekmelden een keuze is. We hebben bijvoorbeeld nu iemand
die te horen heeft gekregen dat ze MS heeft, en die is niet ziek gemeld. Die blijft toch doen
wat ze kan doen. Terwijl als zo iemand zich ziek meld dan ben je diegene kwijt. Als iemand
zich ziek meldt heb je ook het idee dat je niet meer hoeft te komen. Na 3 maanden zeg je
dan, ik hoor nooit wat van kantoor.
Ziet u ook dat er veel gebruik wordt gemaakt van deze faciliteiten?
De masseur zit altijd vol. Die mag iedereen 1 beurt geven per maand en die zit altijd 100%
dekking. De sportkamer, ja 1 op 1. We hadden dit gesprek ook daar kunnen doen.
Als u een keuze moet maken tussen deze factoren. Welke 3 zorgen voor jullie er voor
dat jullie gebruik maken van de derde werkplek en dit ook stimuleren?
Belangrijk
Stimuleren van werk-privé balans
Afname stress en gezondheidsproblemen
Flexibiliteit van het vastgoedportfolio

Niet belangrijk
Milieuoverwegingen
Uitstraling door mee te doen aan de trend
Beter werkgeverschap

Kostenreductie
Toename effectiviteit en productiviteit
Afname reistijd medewerkers
Focus op core activiteiten
Ik zie eigenlijk dat u kostenreductie minder interessant vindt als beweegreden. Uw
focus ligt sterk op het beter werkgeverschap en flexibiliteit.
Ik vergelijk het zelf altijd met Dalton. Ken je het Daltononderwijs? Ik heb altijd op het
Daltononderwijs gezeten en heb zelf iets dat dit er op lijkt. Het enigste voordeel is dat je bij
Dalton naar school toe moest en hier hoeft dat niet. Ik geloof er heilig in dat als je mensen
hun eigen verantwoordelijk heeft over hun eigen productie en inzet. Ik heb hier mensen met
partners in de zorg, dan heeft iemand weekenddienst en dan gaat zo iemand ook in het
weekend werken. Dan neemt zo iemand op een andere dag wanneer ook de partner vrij is,
vrij. Of met een lekkere dag gaan ze lekker naar het strand en gaan ze avonds werken.
Dat is leuk om te horen dat er ook veel gebruik van gemaakt wordt.
Jazeker.
En bij het aantrekken van nieuwe medewerkers, heeft u dan ook een bepaalde eis?
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Wij melden hoe wij werken. Je moet hier eigenlijk alleen komen werken als je dat leuk vindt.
Als je dit niet leuk vind dan moet je er over nadenken of je hier wel wilt werken. Zo selecteert
dit zichzelf wel. Wat je ook ziet is dat, ik heb iemand die is voorzitter van de voetbalclub. Die
doet hier ook dingetjes op kantoor voor de voetbalclub, maar als ik hem bel als hij op de
voetbalclub zit neemt hij ook op.
Het werk en privé loop eigenlijk steeds meer door elkaar op deze manier?
Dat zegt zij ook. Toen ze pas hier werkte en er toen telefoon ging voor de voetbalvereniging
dan durfde ik amper op te nemen. Maar als ik haar op zondag bel en ze zit langs de lijn dan
neemt ze ook op.
6. Indien uw organisatie een samenwerking met een externe werkplekaanbieder
aan zou gaan, welke aspecten spelen dan een rol in de beslissing om met een
bepaalde aanbieder in zee te gaan?
U gaf al aan dat parkeertarieven een rol spelen.
Die is heel belangrijk ja.
Bereikbaarheid?
Ja, en of er voldoende stroompunten zijn op de werkplekken. Daar liepen wij heel erg
tegenaan. Dan heb je een mooi werkplek, maar is je laptop leeg en kun je hem niet kwijt.
Dat is wel heel erg belangrijk. En inderdaad dat er ook goede stoelen en wifi is.
Ik heb hier weer een aantal factoren. De bereikbaarheid van de locatie. Wat eigenlijk
net ook al is besproken. Dat het goed te bereiken is, parkeervoorzieningen dat soort
zaken.
De uitstraling van de locatie?
Ja ze vinden het natuurlijk heel leuk. We hebben een dag op de SS Rotterdam gewerkt. Dat
is natuurlijk hartstikke leuk. Dan ga je met plezier naar je werk en heb je avonds thuis wat te
vertellen.
Een van de mogelijke redenen is het aanbod van facilitaire diensten.
Nouja, in ieder geval koffie, thee en lunch zijn erg belangrijk.
En schoonmaak, beveiliging?
Dat je wel normaal naar de toilet kan ja. Je wilt niet in iets smerigs terecht komen.
Kosten van de werkplek? Jullie hebben gebruik gemaakt van gratis werkplekken. Op
het moment dat je fulltime gebruik maakt van derde werkplekken met de hele
organisatie zou je hier waarschijnlijk kosten voor moeten reserveren.
Het is altijd goedkoper als dit, dus het gaat altijd wat opleveren. Wat dat betreft ja. Ik vind
kosten niet zo belangrijk. Als je in een heel goed restaurant 2,50 voor een kopje koffie moet
betalen dan vind je dat niet erg. Als je in een heel slecht restaurant 2,50 moet betalen
dan...dus. Ik vind het niet erg om voor kwaliteit te betalen.
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Jij hebt een iPhone 5 zag ik. Wat je er mee doet kun je bij wijzen van spreken ook met de 3
doen. Maar waarom heb je dan toch een 5, omdat je voor dat beetje kwaliteit wilt betalen.
Op het moment dat u de afweging moet maken tussen twee aanbieders die redelijk
hetzelfde aanbieden, speelt kosten dan een rol?
Ja dan wel. Uiteindelijk ga je selecteren op al die dingen. Op het moment dat de
bereikbaarheid niet goed is en ze zijn goedkoper, dan kies je al snel voor diegene die beter
bereikbaar is maar wat duurder is.
De inrichting en indeling van de werkplek? De mogelijkheden die er zijn voor activity
based working.
Dat is belangrijk. Als je straks langs HNK gaat zou je zien dat je daar tafeltjes hebt staan
waar je gewoon kunt werken. Je hebt ook een tafeltje tussen twee bankjes in. Het is wel
belangrijk is hoe deze indeling is.
Ook de ruimtelijke omgeving, dat mensen om zich heen kunnen kijken en dat soort
zaken.
Ja zeker.
De snelle beschikbaarheid?
Dat is 1 ding wat zeker is. Heel erg belangrijk natuurlijk.
Op het moment dat je een contract afsluit dan ook de flexibiliteit? Dat als iets niet
aansluit dat je na een maand kan stoppen.
Ik zou het liefst afspraken maken per bezoek.
Belangrijk
Bereikbaarheid
Indeling en inrichting van de werkplekken
Aanbod van facilitaire diensten

Niet belangrijk

Uitstraling locatie
Kosten van de werkplek
Flexibiliteit opzegging contract
Snelle beschikbaarheid
De vier onderste spelen wel een rol, maar dit zijn de dominante dingen waarvan ik heb
gemerkt dat. Als we hier zaten te werken in het DE café op het station, een hele mooie
locatie, alles helemaal goed, alleen werd dat middags een beetje rumoering.
Dan is het dus meer een plek om te ontmoeten en minder voor het concentratiewerk?
Op het moment dat die mogelijkheden er niet zijn houdt het op daar?
Ja.
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Eindhoven 10 september 2013, 10:30 – 12:00
Belastingdienst: 30.000 werknemers, facilitair bedrijf: 1200
Overheid
Thijs Vrijsen: Aspectmanager HNW/Activity Based Working
!
1. Waarom denkt u dat in een toenemende mate organisaties kiezen om tijd- en/of
plaats onafhankelijk werken toe te staan en/of te stimuleren? Wat zijn
beweegredenen voor organisaties in het algemeen?
Het nieuwe werken toepassen, je kunt zeggen tijd en plaats onafhankelijk werken, heeft
meerdere positieve kanten. Op dit moment is bezuinigen een van de grootste, want je
bezuinigd enorm op het aantal vierkante meters. Dat is een hele belangrijke. Maar ook als je
kijkt, het nieuwe werken definieert, dan zie je dat er op een andere manier met elkaar
gecommuniceerd wordt. Waardoor sneller geacteerd wordt omdat kennisdeling veel sneller
gaat. Voorheen deden we heel erg veel mondeling kennis delen, dat is heel goed en moeten
we vooral blijven doen, maar digitaal kennis delen, per email of communities bijvoorbeeld.
Bij communities heb je bijvoorbeeld veel sneller je kennis bij iedereen. Dat is een enorm
winstpunt. Bovendien is het samenwerken, onder andere door de digitale ondersteuning,
maar ook door elkaar gericht te ontmoeten. Ontmoeten organiseren krijg je formeel en
informeel een andere manier van samenwerken en kennisdelen. Ik denk dat dit het grootste
voordeel is.
U geeft aan dat dit ontmoeten één van de grootste voordelen is, ziet u dit ontmoeten
ook, aangezien de tweede (thuis) werkplek veel wordt gebruikt. Dan ontmoet je
eigenlijk vrij weinig. Zit hier ook een voordeel in de derde werkplek ten opzichte van
deze tweede werkplek omdat je de mogelijkheid hebt om elkaar op externe locaties te
ontmoeten?
Als ik ga kijken naar de belastingdienst zie ik hier niet zo veel toegevoegde waarde in. Als ik
kijk naar de maatschappij zie ik hier heel veel toegevoegde waarde in omdat wij steeds
meer met individuen werken, ZZP-ers, en die heel erg individualistisch werken en eigenlijk
toch wel mensen moeten ontmoeten om te kijken hoe gaat het nou bij jou? Om toch in
contact te zijn en kennis te delen en van elkaar te kunnen leren. Voor de belastingdienst an
sich zie ik op dit moment het niet zo als een toegevoegde waarde. Alleen als onze
vergaderzalen vol zitten, om dan te kunnen uitwijken.
U richt zich dan ook voornamelijk op het ontmoeten en de vergaderzalen, maar
minder op medewerkers om extra flexibiliteit te bieden?
Nee, want ontmoeten in onze kantoren organiseren wij al. Wij organiseren ook dat de
ontmoetingsruimten steeds...Een restaurant wordt bijvoorbeeld steeds multifunctioneler bij
ons. Die krijgt steeds meer karakter van dit is een ontmoetingsruimte waar je ook kunt eten.
In plaats van dit is een restaurant waar je ook kunt ontmoeten.
Het wordt dus meer een ontmoetingsruimte waar je ook kunt eten.
Als je bijvoorbeeld kijkt naar Groningen en Amsterdam en Rotterdam. Daar hebben we een
Grand Café gerealiseerd in het bedrijfsrestaurant en dat is gewoon een groot succes. We
creëren daar een aantal zitjes omheen waar je toch gemakkelijk kunt werken, waar je ook
een beetje afgezonderd met zijn tweeën kan gaan werken of een groepje van 3 of 4 kunt
afstemmen met een lekkere bak koffie, daar is gewoon behoefte aan.
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Is het dan inderdaad ook die informele ruimte waar behoefte aan is? De creatieve
ruimte of?
Een mooi voorbeeld vind ik Groningen, een paar jaar geleden is dat opgeleverd. Daar wilde
de organisatie in eerste instantie geen Grand Café. Dat hebben wij doorgedrukt van dat
moet je wel doen want dat is toch steeds meer de toekomst. Dat wordt zo goed gebruikt dat
ze er eigenlijk nog wel eentje bij zouden willen. Dus het is een groot succes, het zit de hele
dag vol.
2. Hebben dan ook al uw medewerkers in de organisatie de mogelijkheid om
flexibel te werken of het nieuwe werken toe te passen?
Alle medewerkers hebben de mogelijkheid. Dit is nog al een lastige vraag, want de
organisatie ziet bijvoorbeeld niet altijd de toegevoegde waarde van een
managementsecretaresse, dat die het nieuwe werken toepast. Terwijl als je een
secretaresse hebt die het doet, die wilt niet anders meer. Die zegt ook: “het is voor mij toch
wel een stukje makkelijker geworden”. Nou hebben we binnen de belastingdienst trainingen
voor deze managementassistentes en het nieuwe werken om toch in beweging te krijgen dat
het voor iedereen geldt.
Om ook die groep mee te krijgen in deze beweging?
Ja. Ik kan mij ook voorstellen dat iemand in de invordering zit, die zorgen dat het
belastinggeld echt binnen komt, dat die in eerste instantie niet de toegevoegde waarde zien
omdat die nog veel met parpierwerk werken. De belastingdienst heeft het beleid dat in 2017
alles digitaal is, dan zou dit voor hun ook een enorme stap voorwaarts zijn denk ik.
De overheid is ook veel vastgoed aan het afstoten, wat ik uit de media opmaak
tenminste, als jullie ook steeds meer digitaal gaan werken, wordt die derde werkplek
dan ook niet steeds aantrekkelijker? Omdat je overal kan gaan werken en toch
toegang hebt tot dossiers etc?
De derde werkplek daar zie ik, in het kantoor wel, maar daarbuiten dat zie ik nog niet. Ik
denk niet dat de belastingdienst daar heel blij van wordt. Wat je wel ziet is dat, we willen een
compacte overheid, dus het liefst zo dicht mogelijk bij elkaar. Daardoor hebben we
masterplannen per provincie met waar komt welke overheid en dan zie je dat je in 20092010 nog 150 kantoren hebt en in 2020-2025 precies kan ik niet zeggen het jaar, zitten we
rond de 50. Dus er gaan heel veel kantoren en vierkante meters weg, en dat betekend dat
we minder vierkante meters overhouden. Er gaan ook wel wat mensen weg, maar je houdt
toch veel mensen over dan dat aantal vierkante meters. Met het nieuwe werken gaat dit
vanzelf gebeuren.
Die kantoren worden dan ook HUBS overal door het land waar mensen kunnen gaan
zitten wanneer zij dit willen? Zijn de medewerkers op dit moment nog echt gebonden
aan een standplaats of wordt dit steeds meer losgelaten?
Op dit moment zijn de meeste medewerkers nog gebonden aan een bepaald standplaats.
Maar ze kunnen wel altijd en overal werken. Het is ook rechtspositioneel dat je iemand moet
toewijzen aan een standplaats.
Het werken wordt dat dan ook voornamelijk uitgevoerd op die standplaats?
Het hoeft niet. Door veel mensen wel. Als je bijvoorbeeld kijkt. Ik werk bij de belastingdienst
in Utrecht en ik woon in Utrecht, dan ga ik niet naar Apeldoorn op en neer om op kantoor te
zitten. Stel nou dat ik middags een overleg heb in Apeldoorn, dan zou ik wel kunnen zeggen

49

Appendix document

van ik rij er morgens naartoe, neem mijn computer mee en kan daar werken. Wij hebben
nou digitale werkplek belastingdienst, dat is de windows 7 variant. 8 april 2014 dan is dat
traject afgerond en dan kan iedereen bij de belastingdienst altijd en overal werken. Dan
kunnen we altijd via Wi-Fi en 3g toegang tot onze bestanden.
3. Welke nadelen ziet u in het geven van de mogelijkheid om tijd –en plaats
onafhankelijk te werken? Dat medewerkers bijvoorbeeld minder binding
krijgen met de belastingdienst of elkaar minder ontmoeten? Terwijl dit juist
gestimuleerd wordt?
Het nadeel is eigenlijk, het moeilijke is, de bereikbaarheid en vindbaarheid. Dat is gewoon
het moeilijke er in. Ik heb daar een makkelijke oplossing voor, het is hartstikke simpel. Als je
de computer goed gebruikt en je installeert sametime, dat is een connectpeople van IBM
connections, daar zit een sametime in. Daar kun je altijd zien of iemand online is of
bereikbaar is, in vergadering is of niet gestoord wilt worden. Alleen heel veel mensen
pakken dat niet op en vinden het veel te omslachtig.
Dus dat komt nog wel?
Dat hopen we wel ja.
Bovendien, met telefonie ben je altijd bereikbaar.
Dat klopt inderdaad.
4. Welke voordelen behalen jullie door de medewerkers de mogelijkheid te geven
om tijd –en plaats onafhankelijk te werken? U had het al over de flexibiliteit van
vastgoed door het afstoten van vierkante meters, meer ontmoeten. Ziet u nog
meer voordelen zoals bijvoorbeeld een hogere medewerkerstevredenheid,
lager ziekteverzuim?
Als je kijkt naar de evaluaties die wij gedaan hebben. We doen altijd evaluaties. In 2002 zijn
we hiermee begonnen. Daarbij zie je dat de medewerkerstevredenheid stijgt, deze stijgt
door mooie kantoren. Dat gaat zo ver dat als mensen in hetzelfde gebouw werken als het
traditionele kantoor, dan vinden ze de bereikbaarheid van het gebouw beter. Dat is puur
beleving. En dan zie je ook dat visuele en auditieve privacy, dus zien en gezien worden, het
zicht en het geluid, dat zijn twee hoofdbrekers, die zijn moeilijk om vat op te krijgen. We
proberen nou met de nieuwe ontwikkelingen dat je van rumoer naar stilte werkt. Dat je
achter op een etage of een gebouw de stilteomgeving hebt. Het kost anders kapitalen aan
akoestisch materiaal.
Dat is niet te ontkennen.
5. Ik heb ook uit de literatuur een aantal voordelen gehaald van een aantal
factoren die organisaties aanzetten om te werken op de derde werkplek. Dit
kunnen externe werkplekken zijn maar ook de nieuwe werkplek in de eigen
kantooromgeving.
De focus op de core-activiteit. Dit geldt voornamelijk voor de externe werkplek. Op het
moment dat op een externe werkplek gaat zitten of je huurt een volledige afdeling of
verdieping van een aanbieder van deze werkplekken dan zijn de facilitaire diensten
vaak inclusief. Zou het voor jullie zo kunnen zijn dat de facilitaire pakket steeds
verder wordt geoutsourcet om op zo een locatie te gaan werken?
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Wij zijn eigenlijk, naar facilitair gekeken, wordt er al veel geoutsourcet. Maar wij zijn overheid
breed bezig om gezamenlijk één producten diensten catalogus te maken. Dus het kan zo
maar zijn dat over een paar jaar, als de compacte overheid meer vorm krijgt en wij meer in
het rijkskantoor gaan werken, dat er bijvoorbeeld een kantoor waar voorheen
Rijkswaterstaat in zat, dat het voortaan wordt gefaciliteerd door de belastingdienst.
Andersom kan dit ook. Het belastingkantoor bijvoorbeeld dat dit gefaciliteerd gaat worden
door IND of Rijkswaterstaat facilitair bedrijf. Wat dat betreft zijn we daar wel redelijk ver mee
denk ik, maar als je kijkt naar de derde werkplek en de focus op core activiteiten, core
business eigenlijk, en je kijkt naar de belastingdienst. Dan zie ik daar geen voordelen, dat
kan aan mijn kortzichtige blik liggen.
Het gaat hier ook vaak om medewerkers die op een derde werkplek komen, doen hun
laptop open en de Wi-Fi is goed. Ze kunnen meteen gaan werken. Op het moment dat
zij hier nog komen moeten er zaken in de organisatie geregeld worden zoals de
werkplek en dat soort zaken. Op het moment dat je geen eigen portfolio hebt kun je je
als organisatie steeds meer op de core activiteiten gaan richten. Je hebt bijvoorbeeld
een aantal verkooporganisaties die puur op een derde werkplek gaan zitten bij
bijvoorbeeld Regus of Color Business Centers, waar ik op dit moment afstudeer. Zij
huren een volledige verdieping inclusief werkplek, Wi-Fi en facilitaire diensten. Op dat
moment kan de organisatie inkrimpen door alleen de verkopers nog te houden. De
facilitaire diensten zijn dan niet meer nodig omdat dit volledig wordt uitbesteed.
Daar kan ik mij iets bij voorstellen, pure kosten efficiëntie. Op het moment dat je minder
mensen nodig hebt, heb je ook minder werkplekken nodig. Daar zijn wij wel iets te groot
voor denk ik, er werken hier 30.000 mensen.
Dus dat is voor jullie geen reden om deze keuzen te maken. Het betere
werkgeverschap is ook naar voren gekomen. Met name de vraag van de medewerkers
voor meer flexibiliteit. Zien jullie dit als reden om het nieuwe werken te introduceren?
Als je kijkt naar het belastingdienstbeleid dan rust het op 3 pijlers: efficiënt, effectief en
imago. Dit gaat eigenlijk om het imago. Als je op dit moment de werkgever bent dan moet je
zorgen dat jou medewerkers, je wilt zorgen dat je medewerker zo goed mogelijk tevreden is.
Als je kijkt naar de medewerker van nu die in dienst komt, die wilt flexibiliteit, een mooi
kantoor, niet tijd gestuurd worden maar resultaat gestuurd. Daar zijn wij voor en volop mee
bezig. Dus ik denk zeker dat het nieuwe werken en het hele activiteit gerelateerd huisvesten
bijdraagt aan een beter werkgeverschap. Los van de derde werkplek, dat staat er los van.
De derde werkplek zou de mogelijkheid bieden om nog flexibeler te werken omdat er
door het land een aantal mogelijkheden zijn naast de kantoren van de belastingdienst.
Bij de belastingdienst hebben jullie waarschijnlijk een redelijk landelijk dekkend
netwerk van locaties?
Ja.
Met 50 locaties zijn jullie waarschijnlijk ook nog redelijk door het land verspreid. Zien
jullie dan niet de mogelijkheid om de derde werkplek te gebruiken voor medewerkers
om dichtbij huis op een werkplek te gaan zitten. Om zo nog dichter bij huis te zitten,
nog meer flexibiliteit?
Nee. Die toegevoegde waarde zie ik nog niet. Dit heeft ook met gevoelige informatie te
maken.
Dus het heeft met beveiliging te maken? En met de schaalgrote van de organisatie?
Op het moment dat er 50 vestigingen zijn...
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Ik kan mij best voorstellen dat er iemand eens een afspraak plant, niet op het
belastingkantoor maar op een derde werkplek, of dat nou een van der valk is of seats2meet,
dat maakt mij niet uit, dat kan ik mij best voorstellen. Maar op het moment dat het om
belastingdienst zaken gaat dan wordt het toch gevaarlijk en vertrouwelijk. Het gaat altijd om
integer handelen en integriteit. Als daar 30 mensen om je heen zitten en je zit met iemand te
praten dan zit je met de integriteit.
Op het moment dat daar gehandeld wordt en er worden concentratiewerkplekken en
individuele werkplekken aangeboden?
Dan zou je het misschien makkelijker maken, maar de belastingdienst gaat dat nooit
faciliteren door dit voor jou te betalen. De belastingdienst zegt dan: “kom maar naar kantoor
want dit is speciaal voor jou geregeld”.
Als we dan over een langere periode kijken en de belastingdienst kan hierdoor juist
een aantal panden afstoten?
De belastingdienst zit gebonden aan de RGD (Rijksgebouwendienst), de RGB bepaald of
kantoren worden afgestoten, niet de belastingdienst. De belastingdienst kan wel op een
bepaald moment zeggen dat we de ruimte niet meer nodig hebben. Ik denk alleen niet dat
wij ruimte gaan huren om eigen ruimte af te stoten. Juist andersom, wat we huren stoten we
af en wat er in eigendom hebben behouden we.
Je ziet veel organisaties zeggen dat zij terug gaan in het aantal werkplekken,
bijvoorbeeld 0,5 werkplek per medewerker of FTE. Op de dinsdag en donderdag
hebben zij bijvoorbeeld een piekdag en dan vullen zij dit gedeeltelijk op met derde
werkplekken.
Als dat zo zou zijn dan zou je zeggen dat je de piekdag uit de weg gaat. Die komt niet omdat
mensen op de maandag, woensdag en vrijdag niet werken he. Vrijdag wellicht wel wat
minder. Die piekdag komt omdat zij die dag op het kantoor willen zijn. Meestal zijn die
piekdagen zo georganiseerd dat zij zeggen, we hebben dan werkoverleg of een
managementteam vergadering. Ik heb bij ING gehoord dat zij, die hadden op dinsdag ook
een overloop dag, daar hebben ze op een gegeven moment gezegd met het
managementteam: “wij gaan op vrijdagochtend vergaderen”. Wat krijg je dan: de druk op
dinsdag wordt een stuk minder en vrijdag wordt het een stuk drukker op het kantoor. Dat
heb ik zelf ook wel als beleidsmedewerker, je moet wel weten wat er besproken is in het MT
en of je er wat mee moet. Je moet dan toch vaak dicht tegen het MT aan gaan zitten op het
moment dat zij vergaderen. Of vaak, je moet er toch regelmatig zijn. Ik denk dat een derde
werkplek niks veranderd in de drukte op het kantoor.
U denkt dat het meer te maken heeft met de spreiding van werkzaamheden binnen
een week?
Ik denk dat mensen gewoon afspraken moeten maken van, wij hebben ons formele overleg
op maandag en dan hebben we ook de maandag de ontmoetingsdag ipv dinsdag. Dat heeft
denk ik meer effect dan een derde werkplek. Dan zouden ze nog niet bij het MT zitten of nog
niet bij het werkoverleg.
Het kan dan ook puur gebruikt worden om de druk op te vangen, ik zie dit bij een
aantal organisaties voorkomen. Maar dit speelt voor jullie dus niet?
Ik denk altijd terug aan afgelopen tijd, dit is nog in het nieuws geweest met Yahoo. Yahoo
die zegt dat het allemaal individualisten zijn geworden, allemaal een soort zzp’ers, er zijn er
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zelf een aantal met een eigen bedrijfje. Wat is Yahoo, dat zou een soortgelijk bedrijf als
google moeten zijn, die moeten het hebben van innovatieve kracht en creativiteit. En als je
innovatie en creativiteit wilt hebben dan moet je ontmoeten, anders dan krijg je dat niet. En
je moet natuurlijk een “wij” gevoel hebben. Dat ligt natuurlijk niet alleen aan het elkaar
ontmoeten, maar dit is wel een van de meespelende factoren.
Bij Yahoo zie je inderdaad dat zij allemaal verplicht op het kantoor moeten werken
Dat hebben zij nou bewust gedaan, dat wordt dadelijk wel weer losgelaten. Maar zij wilt
gewoon terug naar die creativiteit. De innovatieve en creatieve kracht. Zij willen gewoon
weten wat er gebeurd.
Dus de kennis deling op het kantoor gaat makkelijker dan op de derde werkplek denkt
u?
Ja zonder meer, zonder meer.
Omdat je elkaar ontmoet?
Ja.
Bovendien, als je kijkt naar de belastingdienst dan, kennis delen op een derde werkplek, dat
is lastig. Algemene dingen doet niemand moeilijk over maar...dat is gewoon lastiger.
We zien nu eigenlijk de derde werkplek als een werkplek waar je eventjes gaat zitten
in een Seats2meet setting eigenlijk. Maar een andere mogelijk die ik op dit moment
tegenkom is het huren van units of een hele verdieping. Denk bijvoorbeeld aan
meedere grote organisaties die samen in een pand gaan zitten. Bijvoorbeeld een
verdieping voor de ABN, de Rabobank, ING, Achmea etc. Dit ziet men ook steeds
meer als een derde werkplek omdat dit een vergaderlocatie wordt. Denk hierbij ook
aan jullie locatie in Utrecht. Dit zou je ook kunnen zien als een interne derde werkplek
omdat er geen pure kantooromgeving is maar mensen hier kunnen komen om te
ontmoeten. Ziet u daar wel potentie in?
Dat doet de overheid ook he. We zijn nou Rijkskantoren aan het realiseren. De kantoren
gaan langzaam over naar rijkskantoren. Dit betekend eigenlijk, dat een Rijkskantoor, de
naam zegt het eigenlijk al, voor elke ambtenaar toegankelijk is. In Utrecht heb je de
Knoopkazerne naast de Rabobank, de oude Rabobank zou ik maar zeggen. Daar heb je het
Beatrix-theater en daar tussenin ligt de Knoopkazerne. Dit gaat een Rijkskantoor worden. Dit
wordt helemaal verbouwd en er komt voor een heel groot gedeelte belasting in, maar daar
wordt ook 500 á 600 vierkante meter vergaderruimte plus dat het een Rijkskantoor wordt
zoals er in Den Haag inmiddels ook één is.
Daar zijn we nou mee bezig, in december 2017 wordt dit opgeleverd en dan staat er een
nieuw rijkskantoor waar elke overheidsambtenaar kan werken.
Dus dit wordt eigenlijk een derde werkplek binnen het overheidsorgaan?
Zo kun je dit zien. Dit zou je een derde werkplek kunnen noemen.
Ik heb ook nog milieuoverwegingen als reden om de derde werkplek te stimuleren.
Dan gaan we uit van het zojuist genoemde type werkplek voor de belastingdienst,
omdat de eerder genoemde niet aantrekkelijk is voor jullie.
Dat is een hele goede. Milieuoverwegingen zijn twee dingen. Daar kun je denken aan files,
de belastingdienst, de overheid denk ik ook wel, werkt zo veel mogelijk met het
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openbaarvervoer. Bij de belastingdienst zijn volgens mij 1500 dienstauto’s, waarvan 600 van
de douane. Dan heb je de deurwaarders en mensen die te veel reizen om met het openbaar
vervoer te doen. Maar wat veel belangrijker is bij milieuoverwegingen is dat alles duurzaam
is. Dus als je kijkt naar de inrichting dan hebben wij alles duurzaam. Wij werken met, dat is
jammer dan zou je eigenlijk een collega van mij erbij moeten hebben, met vergaande
normen voor duurzaamheid. Wij halen de norm voor 2020 nu al. Als je kijkt naar
vloerbedekking is alles cradle to cralde. De bureaus zijn allemaal duurzaam ontwikkeld. Als
je kijkt naar de facilitaire ondersteuning. Vroeger has je bij ieder bureau een prullenbak
staan. Nou hebben wij bij elke pantry een gezamenlijke afvalunit. Dat is op dit moment niet
meer zo bijzonder, maar dit hebben wij 6 jaar geleden al ontwikkeld in samenwerking met
enkele afvalverwerkers. Dit was een innovatief concept, dat was er nog niet. Dit was het
eerste waar ook plastic afval gescheiden werd ingezameld. Dat hebben we als pilot gedaan
op het kantoor in Helmond, inmiddels ook gesloten. Bij het invoeren van die afvalunit
hebben we duurzaamheid ingevoerd. Dus we hebben gekeken naar de houding en het
gedrag van de medewerkers om te kijken wat we konden besparen. Wij hebben bijvoorbeeld
als je een kantoorruimte had, het licht uit doen, de verwarming van 22 graden op 20 zetten.
De computer en het scherm uitzetten als je weggaat. Echt uitzetten. Dat heeft een besparing
opgeleverd van 43% op 1 kantoor daar, dit is gigantisch. Ik wil niet zeggen dat dit op elk
kantoor zoveel is, maar zeg een 30% of 25% op 150 kantoren. Dit is gigantisch veel geld. Dit
is A goed voor het geld, maar B ook goed voor het milieu. Doordat je dit soort dingen doet
heb je ook minder uitstoot.
Ook het nieuwe kantoor die nu gerealiseerd wordt in Utrecht, speelt duurzaamheid
daar een rol?
Ja. Alle inkoop die wij doen, bij alle aanbestedingen is duurzaamheid een belangrijke factor.
Dat is ook bij de inrichting van kantoren. Duurzaamheid staat heel erg hoog in het vaandel.
Als overheid heb je een voorbeeldfunctie, en wij als belastingdienst hebben een
voorbeeldfunctie binnen de overheid. Wij zijn de grootste uitvoeringsorganisatie van de
overheid. Als je kijkt naar waar wij allemaal voorop lopen, dat is onder andere in het activiteit
gerelateerd huisvesten, duurzaamheid, inkoopbeleid. Het hele facilitaire bedrijf van de
belastingdienst, daar kijkt de overheid naar. Dat is wel fijn.
Jij sport ook wel volgens mij?
Ja.
Als je sport en je staat vooraan, dan wil je vooraan blijven.
Dat klopt.
Dus je wilt niet terugvallen, dan wil je vooraan blijven. Dus dat is keihard werken.
Dus het ontwikkelen van nieuwe concepten zoals activity based working.
Zie je ook dat gerelateerd aan de milieuoverwegingen dat een afname van reistijd een
rol speelt bij het plaatsen van zo een locatie?
Dat weet ik niet, dan zou je met de productmanager mobiliteit moeten afspreken. Ik weet
niet of de reistijd afgenomen is.
Dan gaan we gewoon verder. Het stimuleren van de werkprivé balans van de
werknemers? Juist door die flexibiliteit.
Dat is heel goed dat je dat zegt. Dat is een van de voordelen van het nieuwe werken, maar
ook meteen een van de nadelen. Het voordeel is dat, ik geef altijd het voorbeeld, op het
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moment dat ik gestuurd wordt op resultaat dan maak ik een afspraak met mijn manager:
“Thijs, dat moet je opleveren 1 oktober”. Hoe je dat doet dat weet ik niet, als de kwaliteit
maar goed is. Dat moet ik dan afstemmen met collega’s etc. Dat wil dus zeggen dat ik niet
perse om 8 uur op kantoor hoef te zijn. Als ik gestuurd wordt op tijd, zoals het in de
traditionele werkomgeving gebeurd, dan moet ik om 8 uur op het kantoor zijn. Stel nou dat ik
een zorgtaak heb, dat er iemand ernstig ziek is en die moet morgens verzorgd worden. Dan
zou ik in de traditionele werkomgeving naar mijn manager moeten gaan met: Ik wil
calamiteitenverlof, zorgverlof of weet ik wat voor een verlof. Dan zeggen die mensen “dat is
goed, dan doen we de eerste week calamiteitenverlof, de tweede week zorgverlof en de
derde week jou eigen verlof”. Dan kom je in plaats van 8 uur half 10. Als ik het nieuwe
werken toepas dan kom ik gewoon om half 10 en dan is het nog wel fatsoenlijk als ik dit
afstem met de manager dat ik een zorgtaak heb en niet zo vroeg op kantoor ben, als ik op
kantoor ben überhaupt. Daar zit het grote verschil vind ik. En dan krijgt je die werk-privé
balans die veel flexibeler is voor de medewerker. Een nadeel is, er zit ook een heel groot
nadeel in, is dat je overal en altijd kunt werken. Er zijn mensen die zondagavond om 10 uur
een mailtje krijgen van de directeur of manager en die zegt: dit is mijn manager, die moet ik
beantwoorden. Die zijn alleen nog maar bezig met werk, piep dat ding gaat en werk. Daar zit
een heel groot gevaar. Daar moet bijvoorbeeld een preventiemedewerker en een manager
zelf, die zijn daar niet zo, die vinden het misschien wel makkelijk. Maar de
preventiemedewerkers en de Arbo medewerkers die moeten daar op gefocust zijn denk ik.
Denkt u dat vanuit de manager inderdaad, dat deze juist, of niet bewust, zo laat
mailtjes sturen?
Dat geloof ik niet. Ik heb een directeur, die is gestopt met zondagavond mailtjes versturen.
Want die zei dat zelf, die zag nachts om 1 uur mailtjes binnenkomen. En die dacht, dit kan
niet de bedoeling zijn. Die zag elke keer dezelfde mensen antwoorden. Daar zit het gevaar
in, die zijn altijd aan het werk. Zaterdagmiddag, zondagochtend of zondagavond, meteen
antwoord. Die heeft gezegd, ik stuur in het weekend geen mail meer en zet deze in de
concept map en die stuur ik maandag allemaal weg. Dat vind ik dan wel weer slim, goed.
Een voordeel die daarmee mogelijk wel wordt behaald is de toename van effectiviteit
en productiviteit. Door de afname van reistijd en eerste. Omdat men minder hoeft te
reizen naar kantoor.
Effectiviteit kan hem zitten in de mobiliteit, maar effectiviteit zit hem ook in de op een andere
manier met elkaar samenwerken en kennis delen. Want op het moment dat ik, de
belastingdienst zit door het hele land verspreid, dat weet je, we zitten in Groningen,
Maastricht, Groes, Den Helder, Alkmaar. Daar zitten overal belastingdienst medewerkers,
die belastingdienstmedewerkers moeten voor burger en bedrijf zo goed mogelijk dienst
verlenen, we zijn een dienstverlenend bedrijf, we doen belasting innen, maar er is nog veel
meer dat wij betalen. Als er iets beleidsmatig veranderd, dan wordt er centraal matig beleid
gemaakt. Laten we zeggen in Den Haag. En die beleidsmedewerkers sturen dat per email
naar 10 mensen die dat weer voor hen moeten verspreiden. Die verspreiden dit weer, die
verspreiden en die verspreiden. Dan gaat er misschien wel twee weken overheen voordat
die ambtenaar die daar in Maastricht zit het nieuwe beleid ziet, die denk oe dat is al twee
weken geleden ingegaan. Op het moment dat je op een slimme manier kennis deelt,
bijvoorbeeld met een community, dat zet de beleidsmedewerker het in de community en die
ambtenaar in Maastricht die kijkt na 3 dagen in de community en ziet het nieuwe beleid. Dus
hij is veel sneller en daardoor veel effectiever in zijn werk bezig naar burger en bedrijf. Dat is
uiteindelijk het resultaat. Het moet beter en sneller worden naar burger en bedrijf.
De productiviteit, er wordt veel geschreven over productiviteit. Er zijn berichten dat
productiviteit stijgt, maar er zijn ook berichten dat de productiviteit helemaal niet stijgt. Ik zeg
altijd: ik ga voor de grootste gemene deler, dus dan ga ik er van uit dat die stijgt. Bij de
belastingdienst hebben wij dit op 1 locatie gemeten, daar is dit marginaal gestegen. Dus dat
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is eigenlijk niet noemenswaardig. Wat wij wel gaan doen is over een jaar of 4 of 5, dan gaan
wij kijken: wij weten hoe de productiviteit in 2010 was, hoe is deze in 2016?
Dan maak je het dus gewoon meetbaar?
Ja, maar in hoeverre is dit meetbaar? In hoeverre ligt dit aan het nieuwe werken en aan de
kantooromgeving. Dit is altijd moeilijk te zeggen.
Maar bijvoorbeeld het activiteit gerelateerde huisvesten, denkt u dat dit de
productiviteit verhoogd omdat men in de juiste ruimte kan gaan zitten?
Ik denk dat door de meer informele ontmoeting die automatisch ontstaat door de open
ruimtes die je krijgt en door het op een andere manier kennis delen, denk ik dat de
productiviteit stijgt, dat denk ik echt.
Is dit ook een van de randvoorwaarden, de openheid van de omgeving bij een nieuw
type werkplek?
Nou, randvoorwaarden, de uitgangspunten, randvoorwaarden is een moeilijk woord vind ik.
De uitgangspunten die wij, randvoorwaarde is gewoon dat er bezuinigd wordt.
Uitgangspunten die wij hanteren is dat niemand een eigen werkplek heeft. Als het kantoor,
als er krapte ontstaat in de werkomgeving dan creëer je dit vanzelf. Als er geen krapte is
dan heeft iedereen een eigen werkplek, dat snap je wel. Als je een kantoor hebt met 1000
werkplekken en er gaan 500 mensen in, dan heeft iedereen een eigen werkplek. Maar heb
je een kantoor met waar 1000 mensen in kunnen en je hebt 1000 mensen dan heb je een
probleem, of dan wordt het eigenlijk een uitdaging. En ik denk door te zorgen dat die
flexibiliteit er is, door er voor te zorgen dat de verschillende soorten werkplekken er zijn. De
mensen komen binnen en moeten een werkplek kiezen, dan kijk je naar de activiteiten die j
die dag gaat beoefenen, als je het heel strikt theoretisch benaderd tenminste, zo moet je het
natuurlijk wel benaderen. In de praktijk is het gewoon, ik kom binnen en zoek een werkplek.
Kom je om 7 uur binnen dan heb je bijna iedere dag dezelfde werkplek, kom je om 9 uur
binnen dan moet je er een zoeken.
Maar, daardoor creëer je wel dat je regelmatig op een andere plek zit. Dat je bijvoorbeeld
soms op een concentratieruimte gaat zitten, of zoals dit hier voor algemeen bureauwerk, of
soms op een loungeplek waar je goed kunt samenwerken. Dat maakt wel dat je andere
mensen ontmoet. In Amsterdam hebben we meegemaakt, daar waren twee teams:
waardenonderzoek en fysieke surveillance die kwamen bij elkaar. Die zaten al 20 of 30 jaar
naast elkaar in een traditioneel kantoor. Die komen in een activiteit gerelateerde
werkomgeving, en er zijn mensen die elkaar de hand geven die elkaar nog niet kenden. En
wat blijkt, die zitten jou in een functionele relatie met het werk. Dat is het grootste winstpunt.
Dat stond zelfs geschreven in ons belastingdienst blaadje. Dat zijn de grootste winstpunten
denk ik. Daar teer ik op, dat is super.
Een andere factor, de kostenreductie. Waarschijnlijk een van de belangrijkste reden
om dit te doen?
We bezuinigen sowieso al 80 miljoen op huisvesting, dat is één. Maar als je kijkt naar een
traditioneel kantoor en je kijkt naar een organisatie zo groot als de belastingdienst. Dan heb
je teams die groeien en kleiner worden. Dat betekend dat je moet verhuizen in een gebouw.
Als je team groeit en je past niet meer op een etage in een gebouw doordat er andere teams
zitten, dan moet je naar een andere etage. Dat kostte de belastingdienst in een traditioneel
kantoor 200.000 per jaar per gebouw. Als je het nieuwe werken toepast dan kost dit niks
meer. Je pakt je computer en gaat ergens anders zitten. Moet je eens kijken wat een kosten
dit oplevert. En dan praat ik nog niet over de afvalunits, reistijd, verwarmingskosten en
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energiekosten. Minder bureaus dus ook minder kosten. Een werkplek kost 10.000 euro per
jaar.
Daar kunnen we niks aan veranderen.
Als je van 100 terug gaat naar 70 dan scheelt dat 30.000 euro per jaar, 300.000 euro. Per
jaar.
Is dat besparen dan ook een van de belangrijkste redenen om dit door te voeren of
gaat het hier voor jullie meer om het ontmoeten en de softe kant?
Dit is een gewetensvraag. Daar heb ik het volgende antwoord op. In 2000 zijn wij begonnen
met innoveren. En niet met het idee van er moet bezuinigd worden, want toen was er nog
niet echt het gevoel dat we moesten bezuinigen. Er is toen gekeken: hoe kunnen wij
innovatieve huisvesting toepassen, hoe kunnen wij er voor zorgen dat die werkplek wel
beter bezet wordt. Want wat gebeurd er met een gebouw, mensen lopen verloren, er zijn 3
of 4 kantoren leeg en er zijn er 2 bezet. Hoe kunnen wij nou, toen is eigenlijk dat flexibel
werken ontstaan, het organisatie gericht huisvesten. De ontwikkeling in de maatschappij
zeggen, het gaat niet meer zo goed met Nederland dus we moeten bezuinigen op
huisvesting. Eén van de dingen waarop bespaard kan worden is huisvesting. De
belastingdienst heeft er bijvoorbeeld voor gekozen om te kiezen om mensen te behouden en
stenen in te leveren. In eerste instantie was het innovatie huisvesting, elkaar beter
ontmoeten en bij elkaar zitten. En nou is het, het is nu geen ordinair woord meer,
bezuinigen, punt.
Dus dat is de basis nu?
Ja dat is de basis, en natuurlijk hoort daar het nieuwe werken bij.
Zie je ook dat de flexibiliteit van het vastgoed steeds belangrijker wordt? Geen
contracten meer van 20- 25 jaar? Dat het verschuift van een traditioneel kantoor naar
een flexibeler contract, meer flexibiliteit binnen het vastgoed zoals u net al aangaf.
Dat er ook binnen het kantoor verschoven kan worden door het nieuwe werken.
Dit is een lastige. Als je kijkt naar het Rijkskantoor, daar zijn PPS constructies, ik weet niet
of...publiek private samenwerking he. Dan heb je overheid en bedrijven die samenwerken.
In Doetinchem zit er een van jullie toch?
Ja dat klopt, in Utrecht komt er nu ook een.
Als we dan kijken naar Doetinchem dan hebben we het over een contract van 25 jaar. Dat is
ook politiek he. Wij zijn een politiek bestuurde organisatie en volgende week is het 17
september, als er dan gezegd wordt: we moeten zoveel extra bezuinigen, dan staat de
belastingdienst vooraan. Als er zoveel extra uitgegeven moet worden, dan staat de
belastingdienst achteraan. Snap je?
Wij zijn heel erg afhankelijk. Zo een Prinsjesdag is heel erg belangrijk. Misschien wordt er
wel gezegd dat er 2300 ambtenaren bij moeten. Waar moeten wij ze toch laten denken wij
dan, ik noem maar iets hoor.
Maar stel dat er dan een 25 jarige contract wordt afgesloten, dat is meer om dit ook
vast te zetten voor 25 jaar zodat in ieder geval dit pand er is?
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Dat wordt afgedwongen. Dus ja, het klopt wel, het zou flexibeler kunnen, maar je zit met een
overheidsorganisatie dus het ligt net iets anders.
En de PPS constructie is een bewuste keuze om ook de services en onderhoud en dat
soort zaken erbij te nemen?
Dat is verplicht he. Dat is politiek verplicht.
Is dit dan ook inclusief services en facilitaire zaken?
Wij proberen dan zelf de facilitaire diensten te doen, maar in Doetinchem is dat bijvoorbeeld
niet gelukt. In Groningen is er ook een PPS constructie geweest. Daar hebben wij samen
met de DUO uitvoering onderwijs, daar hebben wij samen de facilitaire dienst opgezet.
Dus dat is ook wel een doelstelling, dat jullie je met de PPS constructie niet meer
willen gaan richten op de core-activiteit?
Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit goed is. Ik moet opletten wat ik zeg, want je kunt
alles gewoon uittypen.
Ik stuur u straks het document toe, en als er iets niet vermeld kan worden is dat geen
probleem.
Oké.
De hele PPS is natuurlijk een heel politiek gestuurd iets. Daar kun je gelukkig of ongelukkig
mee zijn, maar dit is nou eenmaal zo.
U geeft net aan dat het ook om de kwaliteit gaat. Is die kwaliteit dan ook hoger als je
zelf deze diensten gaat aanbieden? Of als een partij als bijvoorbeeld Facilitycom (PPS
belastingkantoor Doetinchem), die puur gespecialiseerd zijn in Facility Management
en die hebben de kennis. Ik ga er van uit dat dit kennisniveau in ieder geval
vergelijkbaar is met die van de belastingdienst. Zou de kwaliteit dan niet op hetzelfde
niveau moeten zitten?
Daar maken wij afspraken over. Wij maken afspraken over de kwaliteit van dienstverlening.
Wij hebben zelf een groot facilitair bedrijf. Er werken 1200 mensen. Wij zijn ook een goed
facilitair bedrijf, dat durf ik gerust te zeggen. Facilicom ook hoor, daar is niks mis mee. Maar
als wij afspraken maken dan controleren wij dat ook. Facilicom zit bijvoorbeeld in
Doetinchem, maar onze PPS manager zit regelmatig met Facilicom. En er zitten
huisvestingsmanagers daar in Doetinchem zelf die afspraken hebben met Facilicom. En
onze manager ook beleidsmatig. We gaan nu ook een evaluatie doen over het nieuwe
werken, ook met Facilicom erbij, dan kijken we ook wat zij bevraagd willen hebben. Die
samenwerking is belangrijk ook.
6. Op het moment dat er een pand geopend wordt zoals in Utrecht, of juist in
Doetinchem met een PPS constructie, zijn er dan nog bepaalde zaken die deze
keuze beïnvloeden? Bijvoorbeeld de beschikbaarheid of de kosten?
Dat weet ik niet, dat gaat echt te ver. Dan hebben we het over het gebouw zelf. Daar ben ik
niet zo, dat is niet mijn.
Misschien een aantal factoren die een rol zouden kunnen spelen? Bijvoorbeeld de
snelle beschikbaarheid?
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Dat gaat over het vastgoed, daarvoor moet je echt bij RGD zijn.
De uitstraling van de locatie?
Wel belangrijk voor de overheid, zeker als je kijkt naar de Rijkskantoren. Deze staan echt op
A locaties, dicht bij het openbaar vervoer. In Breda gaan we nu een kantoor bouwen
bovenop het station.
De bereikbaarheid drukt u dan uit in de bereikbaarheid met het openbaar vervoer of?
De bereikbaarheid met het openbaar vervoer ja, dit is leidend bij de overheid.
De kosten van de werkplek?
Zo goedkoop mogelijk.
Dat speelt dus ook een rol?
Als je kijkt naar de belastingdienst dan is het allemaal elektrisch verstelbaar en Arbo
conform. Maar we kijken wel naar de prijs ja. Kwalitatief is goed, maar het hoeft niet top of
the bill te zijn. Als belastingdienst, als overheid überhaupt, heb je een verantwoordelijkheid
af te leggen aan de mensen die belastinggeld betalen. Als wij hier met de meest luxe
lederen bekleding gaan zitten zeggen zij: gaat daar ons belastinggeld naartoe?
Sober, maar kwalitatief goed en Arbo conform.
De flexibiliteit van het contract. Eigenlijk al besproken. Zo kort mogelijk maar vaak
kom je onder een langere duur niet uit?
Daar heb ik niet zo heel veel kijk op.
De volgende factor is vaak voor werkplekken inclusief de services. Het aanbod van de
facilitaire diensten en de indeling en inrichting van de werkplekken zodat het activity
based working gerealiseerd kan worden. En bij een derde werkplek dat de
verschillende typen werkplekken aanwezig zijn en de faciliteiten aanwezig zijn. Zolang
dit in huis blijft speelt dit denk ik geen rol voor jullie?
De indeling en inrichting van de werkplekken. Wij zijn echt die zonering aan het toepassen.
Het is heel erg belangrijk dat er belpunten zijn, maar ook dat er verschillende soorten
overlegruimtes zijn. Van kort overleg voor 2 personen of 4 personen of 8 personen. 8
Personen is overigens maximaal op de werkvloer. Als het met meer dan 8 personen is dan
moet je een vergaderzaal reserveren. Maar dit is wel belangrijk denk ik.
Heeft u zelf nog vragen of opmerkingen?
Nee.
Wat misschien wel goed is dat dit gerealiseerd wordt. Is hoe we dat aanpakken. We hebben
bij de belastingdienst een groot ICT bedrijf. We hebben een centrum voor kennis en
communicatie, die zijn voor de opleiding en organisatieadvies. En we hebben het facilitair
bedrijf. Dat zijn de drie grootste ondersteunende bedrijven. Als er een nieuwe werkomgeving
gerealiseerd wordt dan treden wij gezamenlijk op. Dan hebben wij een intake met de directie
en dan geven wij aan: dit kunnen wij vanuit ICT bieden, dit kunnen wij vanuit het Facilitair
bedrijf bieden en dit kunnen wij vanuit organisatieadvies. Wat doen wij dan. Het facilitair
bedrijf zegt: dit gaat er gebeuren met de huisvesting. ICT zegt, zo sluit de huisvesting hier
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op aan. Dan zegt CKC, wij willen graag met jullie praten hoe we de werkprocessen zo
kunnen inrichten dat dit aansluit op het nieuwe werken. Hoe kunnen wij jullie hier mee
helpen? Dat is belangrijk, dat wij het integraal aanpakken. Dat is ook vrij nieuw
Als een concept, zodat alle factoren samen komen?
We hebben een programma het nieuwe werken. Hebben ook een programmabureau waar
managers voor het nieuw werken opzitten. Die kijkt met een soort helicopterview waar er
gestuurd moet worden en waar we dingen kunnen veranderen.
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Arnhem 30 Augustus 2013, 10:00 – 11:00
Motorola Solutions, wereldwijd 15.000 werknemers, 24 in Nederland.
Meerdere segmenten, techniek (bagageafhandeling, boordcomputers,
netwerksystemen etc.)
Mechteld Beemer: HR manager Nederland en België
1. Waarom denkt u dat in een toenemende mate organisaties kiezen om tijd- en/of
plaats onafhankelijk werken toe te staan en/of te stimuleren?
Ik denk dat het voordeel kan zijn, wat voor ons ook een reden is om naar business centers
te verhuizen, om de kosten gewoon te drukken. Wij willen de huisvestingskosten zo laag
mogelijk houden. Eigenlijk hebben wij hier in Arnhem best veel vierkante meters per
medewerkers. Op het hoofdkantoor van EIA, dus Europa, Israël en Afrika, dat zit in
Engeland, daar werken ze echt gewoon met 1 grote vloer waar iedereen naast elkaar zit met
een schotje er tussen. Dat is in Tsjechië niet anders. Dus wij hebben hier in Nederland best
wel veel oppervlakte per medewerkers, maar dat is meer een verdienste van onze directeur
hier dat iedereen ook een plek heeft. Nou zijn er ook bepaalde functies binnen het bedrijf die
toch die plek moeten hebben. Zo heb je bijvoorbeeld personeelszaken die je niet op de vloer
kan zetten tussen de andere mensen. En hijzelf, de directeur zelf ook niet. Vanuit Motorola
zelf zie je wel heel erg de trend: we willen zo min mogelijk kantoorruimte en zo min mogelijk
vierkante meters per persoon om de huisvestingskosten te drukken. Ze gaan daarom zo
veel mogelijk in business centers zitten. Hier liefst hebben ze, ze hebben een contract
wereldwijd met Regus, dus het liefst ook nog in een Regus gebouw om er maar voor te
zorgen dat de kosten zo laag mogelijk zijn.
Onze sales mensen moeten ook niet op het kantoor zitten, maar bij de klant zitten. Als ze
daar wat werk doen of inderdaad onderweg wat extra doen. Zij moeten onderweg zijn om
business te halen. Met name bij die groep, en in Nederland is de grootste groep sales, die
maken hier gebruik van. Voor hun is het ook interessant om ergens anders in te kunnen
loggen in je systeem
2. Het zijn vooral medewerkers die flexibel werken, en dus ook vooral sales
medewerkers, medewerkers die veel onderweg zijn, die hebben behoefte aan
die ruimte om gewoon daar kunnen te zitten eigenlijk?
Dat klopt. Nou moet ik ook wel zeggen dat Motorola dat goed heeft ingericht door de
smartphone, de laptop, alle extra’s zorgen we ook wel dat zij tot hun beschikking hebben.
Dat ook ikzelf thuis kan werken als het nodig is of ergens anders kan werken. Als ik een
afspraak heb op schiphol met een manager van Engeland dat ik ook daar kan zitten en ik de
toegang heb. Dat is belangrijk om de mensen te geven zodat zij de mogelijkheden hebben.
Dit geldt ook eigenlijk voor iedereen binnen Nederland bij jullie?
Dat is ook wel een beetje de mentaliteit. Wij zeggen: flexibel werk, prima! Als jij savonds om
11 uur nog een keer je email wilt bijwerken, prima. Als jij sochtends een dokters afspraak
hebt om 10 uur, prima! Dat is heel erg eigen verantwoordelijkheid en dat is heel erg
belangrijk in dit bedrijf. De mensen die hier werken begrijpen ook deze verantwoordelijkheid
en zijn zich ook bewust dat deze flexibiliteit er is en dat is prima. Dat vind de manager ook
goed, die snapt dat en doet dat zelf ook. Dat zie je ook wel in ons ziekteverzuim die heel erg
laag is, de betrokkenheid onder de medewerkers is erg hoog.
Maken jullie dat elk jaar meetbaar of elke 2 jaar bijvoorbeeld?
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Ja, dat kan ik gewoon in het systeem terug kijken. Met name ook door de grote flexibiliteit
van de organisatie denk ik.
Aan hoeveel medewerkers moet ik dan denken die deze mogelijkheid hebben?
Het zijn in Nederland alle medewerkers die op de loonlijst staan, dat zijn er inmiddels 24. In
België is dit hetzelfde, waar ik ook verantwoordelijk voor ben. Daar zijn het er nog eens 35.
Dus eigenlijk werkt deze vrij grote groep flexibel. Zij werken hier op kantoor, bij
klanten maar daarnaast ook nog op locaties?
Zeker, zeker! Maar ook allianties van business centers. Wij zitten in Utrecht (offices4you) en
in Breda zit ook nog een mooie offices4you dus daar gaan ze ook zitten. Als ze inderdaad in
de buurt zijn van schiphol dan gaan ze daar zitten. Ze gaan echt overal aan de slag.
Ze gaan dan werken wat het dichtbij zijnde is, of hebben jullie nog bepaalde
contracten met aanbieders of een voorkeur omdat jullie hier bijvoorbeeld bij CBC
zitten dat jullie die voornamelijk gebruiken? Of Regus?
Ik moet zeggen dat doordat wij gewoon de locaties zo verspreid hebben in het land, dus
overal wel wat hebben: zowel in het midden als het westen (Gouda) en hier Arnhem. Het zijn
allemaal vrij centrale punten zodat zij geneigd zijn even snel langs kantoor te gaan. Maar
wat ik al zei: ook in het zuiden, omdat dit van dezelfde is gaan ze ook daar snel heen of
plannen ze een meeting daar.
3. Welke voordelen behalen jullie door de medewerkers de mogelijkheid te geven
om tijd –en plaats onafhankelijk te werken? Net gaf je eigenlijk al aan een laag
ziekteverzuim
Ik moet zeggen dat dit altijd al geweest is. Flexwerken in die zin, stimuleren weet ik niet zo
zeer of wij daar bewust mee bezig zijn. Ik denk meer dat het iets van de organisatie eigen is
wat er al helemaal ingebakken zit. Nou hadden we voorheen een hele grote customer
service afdeling. Die is afgesplitst en is gecentraliseerd in Tsjechië jaren geleden. Dan zie je
gewoon als er een sales organisatie over blijft, die zijn al gewend om zo te werken. Het is
eigenlijk meer de manager die soms even moet zeggen van: nou prima dat je flexwerkt maar
laat het me even weten...de terugkoppeling. Dan dat we het echt moeten stimuleren dat zij
dit moeten doen.
Is dit de laatste jaren ook niet toegenomen dat zij meer flexibel gaan werken?
Jawel, het is toegenomen omdat ook mensen die standaard op kantoor zaten ook meer
vanuit huis ook zijn gaan doen. En ook omdat je soms ziet dat het hele kantoor leeg
is..tja..moet een backoffice functie er dan zo nodig zitten? Bij ons is alles digitaal en wij
hebben hier geen factuur in de kast staan, dat gaat namelijk allemaal naar Tsjechië. Dus die
functies zijn er al niet. De sales support, wat een backoffice functie is. Die werken eigenlijk
ook alleen maar met de systemen, dus er is geen noodzaak om een kastje of een kantoortje
te hebben. Behalve dan voor personeelszaken. Dan kun je net zo goed ergens anders
werken.
De backoffice medewerkers, werken deze dan ook voornamelijk thuis of zie je ook dat
zij gebruik maken van externe locaties?
Nee, die maken geen gebruik van externe locaties. Het is echt of het kantoor of thuis. Het is
wel echt 1 van onze kantoren waar zij voornamelijk zitten of thuis.
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4. Welke nadelen ziet u in het geven van de mogelijkheid om tijd –en plaats
onafhankelijk te werken?
Ja, voor sommige mensen werkt het gewoon niet. Die kunnen dit ook niet. Zij hebben dit
heel snel van zichzelf in de gaten. Wij hebben bijvoorbeeld 1 sales medewerkers die het niet
kan, die altijd naar het kantoor gaat en eigenlijk ook altijd naar het kantoor in Utrecht, terwijl
Gouda maar 5 minuten fietsen bij hem om de hoek zit. Die gaat daar werken omdat hij daar
zijn focus heeft en niet op meerdere locaties kan werken. Ik denk dat het heel erg
persoonsgebonden is en de meeste mensen kunnen dit en snappen ook dat je het even
communiceert met je omgeving dat je hier en hier zit en prima te bereiken bent maar niet op
kantoor zit. Het nadeel is dan ook wel communicatie.
En met meetings, bijvoorbeeld sales meetings, dat komt in een aantal interviews ook
naar voren dat het lastiger om in te plannen omdat niet iedereen ad hoc aanwezig is?
Dat is misschien ook wel weer cultuur. Dat als de salesmeeting gepland is, elke keer op
maandagochtend is een call. In dit bedrijf werkt alles met calls. Soms wordt je echt naar van
het aantal telefonische besprekingen. Dan zie je door het aantal telefonische vergaderingen
het punt niet meer. Maar van 9 tot ongeveer 11 uur sochtends bellen alles salesmensen in
en hebben zij hun wekelijkse commit-call zoals dat heet. Dan hebben ze ook nog wel een
salesmeeting maar dat is inderdaad gewoon op een kantoor van 4 tot 7 bij wijze van
spreken en daar is dan ook iedereen aanwezig.
Maar die wekelijkse commit-call gebeurd voornamelijk telefonisch. En wij hebben dat “link”
van microsoft natuurlijk dat men elkaar kan zien. Dat is wel een voordeel hoor dat er een
aantal systemen zijn die daar aan bijdragen.
Dus jullie hebben de system ook ingericht om zo te werken?
Ja, dat komt omdat wij een matrixorganisatie zijn waardoor bijvoorbeeld mijn manager in
Engeland zit. De manager van Sales toevallig wel hier zit, maar de manager van services
bijvoorbeeld weer op een ander kantoor. Internationaal zijn wij versnipperd dat het maar zo
kan zijn dat je in Nederland op de payroll staat maar dat je rapporteert naar iemand in de
VS. En dan ga je ook niet elke week bij elkaar op kantoor zitten.
Hebben jullie ook bepaalde redenen, eigenlijk is het er grotendeels ingegroeid hoor ik
zo, maar zijn er ook achterliggende gedachten om het flexibele werk te stimuleren?
Nou, met name omdat wij willen dat de salesmedewerkers zo veel mogelijk bij de klanten
zitten. Om er voor de zorgen dat zij daar veel zitten zullen zij dus ook andere locaties
moeten gebruiken om te werken. Om de email bij te werken, om de sales bij te werken of
wat dan ook.
Jullie hebben het dan niet over milieuoverwegingen, reistijdverkorting en dat soort
zaken?
Zij hebben natuurlijk te kampen met files, maar ja, dat is natuurlijk waardoor je flexibel werkt
om dat te omzeilen. Dat is bij ons ook zo, dat ze eerst twee uurtjes thuis gaan werken en
dan naar de klant gaan. Daar plannen ze de afspraken wel op en dat ze ook de noodzaak
niet hebben om naar kantoor te gaan, kunnen ze ook zeggen ik werk eerste 2 uurtjes thuis
en kom daarna na kantoor.

63

Appendix document

5. Uit de literatuur zijn een aantal factoren naar voren gekomen die de keuze voor
organisaties beïnvloeden om in een toenemende mate op externe werkplekken
te gaan werken. Kunt u aangeven welke van deze factoren voor uw organisatie
de keuze om het werken op externe locaties te stimuleren zou beïnvloeden?
De focus op de core activiteiten
Een hele belangrijke als je het hebt over een sales organisatie dan is dat zo ja.
Dat je geen ‘last’ hebt van de facilitaire services en dat je gewoon kan werken als je
hier bent en dat alles aanwezig is.
En dat zij zich kunnen richten op dat wat zij moeten doen.
Dat uitstraling van de organisatie om mee te doen aan de trend om flexibel te werken?
Als ik het zo heb gehoord is het hier al redelijk ingegroeid en is dit niet echt van
toepassing?
Dit is voor ons eigenlijk niet interessant meer nee.
Ik wil een verdeling maken tussen deze factoren zodat ik een beeld krijg van de
factoren die van belang zijn, en de factoren die niet van belang zijn.
Kostenreductie?
Zeker van belang!
Toename van productiviteit en effectiviteit. Dat je niet elke keer naar het kantoor moet
voor werk
Zeker inderdaad als je het er over hebt dat we thuiswerken, dan twee uur naar een klant en
dan naar kantoor. Dan hoort het er zeker bij. En wat die jongens natuurlijk toch al doen is
voornamelijk bellen in de auto.
Dus dit wordt niet beschouwd als verloren tijd?
Nee, maar dit zit denk ik ook in de aard van het beestje. Als je een verkoper bent ben je
altijd aan het bellen. Het is ook wel de bereikbaarheid wat hier cultuur is geworden...Als je
zondagavond niet even snel hebt gekeken of er nog iets is gebeurd in je email dan kun je
het maandagochtend nog wel eens te horen krijgen. “heb je het niet gezien dan? Ik heb het
gisteren nog gestuurd”. Dat is voor de 1 prettig, en de ander ervaart dat als minder prettig.
Met name de grote groep sales mensen die vinden dat geen probleem. Die zijn gewend om
zo te werken.
Milieuoverwegingen heb ik hier ook nog. Speelt dit mee in de keuze voor jullie om het
werken op derde werkplekken te stimuleren?
Ik denk dat vanuit de organisatie, vanuit Motorola wereldwijd, dat zij dit ongetwijfeld op hun
lijstje hebben staan. Maar dat is dan meer als je het hebt over de uitstraling van “doen wij
wel hetzelfde als andere en horen wij dat niet te doen”? Ik denk niet dat dit in eerste
instantie een keuze element is.
Dus dit is niet direct een reden om op een andere locatie te werken omdat er minder
kilometers gemaakt hoeven te worden (milieu)?
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Daar zeg je wel wat trouwens. We zaten eerst in Didam, daarvoor in Varsseveld. Als je ziet
dat in Varsseveld de meeste mensen die begonnen zijn, die wonen in een kringetje rond
Varsseveld. Die mensen zijn meeverhuist naar Didam, dat werd al verder. Vervolgens naar
Arnhem, dat is natuurlijk nog verder. Die mensen zitten er nog steeds, in die zin hebben we
het slecht gedaan en laten we ze verder reizen.
We hebben er wel bewust voor gekozen om het kantoor hier te zetten en niet op te heffen
om allemaal naar Utrecht te gaan. Juist omdat wij weten dat juist de mensen die er al 20-25
jaar zitten dan niet mee waren gegaan. Er zitten hier goede mensen tussen namelijk.
De afname van de reistijd, als we het er dan toch over hebben...
Nee, maarja wel als je kijkt naar de derde werkplek. Dan eigenlijk wel. Want voor die
mensen die overal neerstrijken om eventjes wat te doen. Eigenlijk alleen maar om te zorgen
dat ze van A naar B gaan. Maar om te kijken of zij tussendoor toch nog kunnen werken.
Daar geldt dit wel voor. Zij plannen dit ook wel.
Zij plannen een plek om na een afspraak ergens te kunnen gaan zitten?
Ja, om niet uren in de auto te zitten. Dit is verloren tijd, ondanks dat zij bellen.
En het stimuleren van de werk-privé balans? Omdat de medewerkers meer flexibiliteit
hebben en ook de ochtenden naar de tandarts kunnen.
Ja. Wij werken hier ook niet met dat je maar een uurtje voor de tandarts krijgt per jaar ofzo.
We zijn niet CAO gebonden. We hebben uiteraard wel een personeelsregelement, maar
gaan hier heel flexibel mee om. Als iemands moeder/vader overlijdt en wij hebben in ons
regelement staan dat je hier 2 dagen voor krijgt, maar die persoon heeft er 3 of 4 nodig, dan
geven wij dat ook. Wij vinden dat heel erg belangrijk dat er een goede balans is omdat zij
anders niet presteren.
Dan heb je het er ook over dat het werk erg output based is. Als je die derde dag hier
wel aanwezig bent en je kunt niet presteren dan kun je beter niet komen?
En wij weten dat zij de eerste de tweede en de derde dag op die telefoon zitten en wel weer
kijken. Ze zijn zo verbonden met dit bedrijf. Dat is niet altijd goed, soms moet je ook zeggen
van: “Sorry je hebt echt te veel vakantiedagen, je moet de tijd nemen om op te laden, je hebt
die tijd nodig”. En dan nog zie je dat mensen in het buitenland zijn of op vakantie zijn en dan
toch nog even de email beantwoorden. Het is ook wel zo, maar het is ook de verbondenheid
met het bedrijf.
Doordat wij dat vertrouwen hebben en dat weten...
Dan kom je eigenlijk meteen uit bij de volgende factor...het loopt goed in elkaar over
zo..het betere werkgeverschap speelt voor jullie ook een rol?
Ja.
Als mensen behoeften hebben spelen jullie daar inderdaad op in zoals je al aangaf.
Ja zeker.
Dat is ook een reden om gebruik te maken van de derde werkplekken? Dat zij overal
kunnen gaan zitten tijdens en na afspraken.
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Ja.
De flexibiliteit van het vastgoedporftfolio?
Ja, dat is voor onze facility afdeling natuurlijk erg belangrijk. Met name..voorheen hadden wij
langlopende contracten, bijvoorbeeld van 10 jaar, dat willen wij niet meer. 5 jaar is geloof ik
de max. We moeten snel kunnen schakelen als de organisatie slinkt of juist uitbereid.
Dat is mogelijk ook een keuze geweest om hier te gaan huisvesten? (serviced office
center) Kortlopende contracten..
Ja zeker. We hebben ook in Arnhem centrum gekeken. Dit is ook echt een perfecte locatie,
je bent hier snel weg en in het centrum zit je snel vast.
Dus wat dat betreft ook liever een snelweglocatie dan een centrumlocatie?
Ja, maar het gebouw is ook heel erg belangrijk. Daar wordt ook wel naar gekeken. Maar dat
vonden wij met name met de keuze voor een nieuw saleskantoor, toen hebben wij daar
meer rekening mee gehouden dan met dit kantoor.
Want het Sales kantoor zit in Utrecht?
Ja.
Dat is ook een business center of?
Ja dat is ook een business center, van offices4you. Dat is ook een verzamelgebouw.
Die is voornamelijk gekozen op de uitstraling? En deze meer op de locatie?
Ja.
Een laatste element is de afname van stres en gezondheidsproblemen als mensen
meer flexibiliteit hebben en overal kunnen gaan werken?
Dat denk ik zeker. Dit zien wij ook in de verzuimcijfers.
Ik zie dat er veel factoren belangrijk zijn voor jullie. Eigenlijk spelen de
milieuoverwegingen en de uitstraling door mee te doen aan de trend, dat speelt
eigenlijk niet echt mee?
Nee, omdat het al gebeurd is. Dat ligt misschien ook omdat het een internationaal bedrijf is
en dat sneller zo gaat. Een Amerikaanse moederorganisatie heeft dat dat soort dingen veel
sneller komen.
Als je dan naar de andere, wel belangrijke factoren, gaat kijken..zijn er dan factoren
die er echt uitspringen die voor jullie belangrijk zijn om gebruik te maken van de
derde werkplek?
Ik denk sowieso de kosten. Toename effectiviteit en productiviteit. Ik zit even aan de
Nederlandse organisatie te denken. Dit is erg lastig.
Het moet ook niet te makkelijk zijn..
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Ik weet niet wat ik bij de derde neer moet leggen. Ik vind ze allemaal erg belangrijk namelijk.
Laat ik het stimuleren van de werk-privé balans als derde nemen. Ik denk dat die misschien
nog het meeste is ja.
Dan heb je inderdaad de werk-privé balans, en de meer op productiviteit gerelateerde
factoren.
Belangrijk
Stimuleren van de werk-privé balans
Kostenreductie
Toename effectiviteit en productiviteit

Niet belangrijk
Milieuoverwegingen
Uitstraling door mee te doen aan de trend

Afname reistijd medewerkers
Focus op core activiteiten
Beter werkgeverschap
Flexibiliteit van vastgoedporftfolio
Afname stress en gezondheidsproblemen
6. Als jullie een bepaalde keuze maken om bij een business center te werken,
zoals jullie op dit moment doen. Zijn er daar nog een aantal factoren die een rol
spelen? Je had het straks al over de uitstraling van de locatie en de
bereikbaarheid.
De bereikbaarheid is nummer 1 zou ik zeggen inderdaad. De uitstraling is zeer belangrijk,
maar daarnaast ook de services die ze bieden en kunnen bieden. Daar zien wij wel een heel
duidelijk verschil in hoor tussen Utrecht en Arnhem. In Utrecht zijn ze nog net iets, doen ze
nog iets meer en nemen ze nog meer receptietaken over dan dat zij dat hier doen.
Misschien ook wel omdat er hier veel meer bedrijven geclusterd zijn en dat soort dingen.
Maar het is voor ons heel erg belangrijk dat als er een vergadering is dat alles ook geregeld
wordt. Doe maar koffie, thee of wat dan ook, maar regel het. Wij hebben zelf namelijk die
mankracht niet meer. Of onze mensen moeten er voor lopen, maar dan kunnen ze andere
zaken niet meer doen.
De focus op de core is hierbij dus ook belangrijk, op je hier puur op de kunnen richten
en dat de rest uit handen wordt genomen?
Ja, en dat de rest ook goed geregeld wordt en dat je er niet naar om hoeft te kijken. Daar zie
je soms nog wel een verschil in. Over het algemeen is het bij beide goed geregeld. Het is
alleen anders geregeld. Voor onze sales mensen die het ene gewend zijn, schakelen niet
snel over naar het andere dus voor hun is het soms lastig. Voor de mensen hier, die
snappen het. Het is denk ik ook een verschil in mentaliteit wat er in Utrecht is en wat er hier
is.
Is dat het type medewerker dat hier werkt en dat daar werkt? Of is dat het type
medewerker achter de receptie?
Nee, het type medewerker bij onze organisatie. Of die uit het westen komt of vanuit het
oosten.
Dan merk je ook een verschil in de behoefte?
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Ja. De mensen in het Westen laten zich veel meer dingen aandragen en daar moet veel
meer voor gebeuren. Die moet je in de watten leggen en dat is hier niet zo. Hier steken ze
zelf de handen uit de mouwen.
Dat speelt ook mee in de keuze om bij een business center te werken. Als je eventueel
verder zou moeten kijken zou je voor deze medewerkers een andere behoefte
inschatten als de medewerkers in Utrecht?
Ja, alleen weet ik niet of wij daar op dat moment zo bij stil hebben gestaan. Dat denk ik niet.
Ik denk dat wij altijd wel kijken naar het niveau van services. Dat bepaalde dingen gewoon
uit handen worden genomen. Want toen wij een eigen kantoor hadden hadden wij ook een
ingehuurde receptioniste. Die was van oudsher ook wel bij ons begonnen, maar is op een
bepaald moment naar een extern bedrijf gegaan. Op die manier kun je het natuurlijk wel
makkelijk afstoten. Het klinkt heel hard, maar dat is wel waar het bedrijf het voor doet. Ik
denk dat wij altijd wel naar bepaalde basisdingen zouden blijven zoeken.
Ook hier heb ik weer een aantal factoren uit de literatuur. De uitstraling van de locatie,
kosten van de werkplek.
Ja, al moet ik zeggen dat dit wereldwijd door Motorola belangrijker is dan dat wij dat hier
lokaal regelen. Omdat onze directeur hier het belangrijk vind dat wij ruimte genoeg hebben
en een goede werkplek hebben. Niet van die volgepropte hokjes met 13 kasten. Maar het is
wel belangrijk.
Als je de keuze gaat maken tussen 2 of 3 aanbieders die hetzelfde aanbieden...
Dan gaan we zeker naar de kosten kijken ja.
De beschikbaarheid? Als jullie willen uitbereiden moet dan meteen mogelijk zijn of
kan dit dan een aantal maanden wachten?
Dit moet meteen kunnen. Als wij er een deurtje tussen willen dat moet dit ook a-la-minute
gebeuren. Om een eigen uitstraling te kunnen maken. De locatie waar wij zitten moet ook
flexibel zijn.
Dit speelt ook een rol in de keuze voor een business center?
Ja. Het meedenken, wat mogen we, wat kunnen we en dat soort zaken.
Is een van de factoren dan ook de flexibiliteit van opzegging?
Jazeker.
Het aanbod van facilitaire diensten?
Ja.
Je gaf al aan dat dit belangrijk is inderdaad. De bereikbaarheid van de locatie?
Ja.
Moet het dan goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer of met de auto?
We rijden allemaal leaseauto’s hier, op twee mensen na. Dus in die zin de bereikbaarheid
met de auto.
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Dan gaat die keuze dus ook sneller naar een snelweglocatie ipv een centrumlocatie?
Ja. Er zijn bij ons geen mensen, er zijn vast mensen die gebruik maken van het openbaar
vervoer, maar niet voor het werk.
De indeling en inrichting van de werkplek? Hoe deze ingericht kunnen worden, welke
mogelijkheden er zijn en dat soort zaken.
Ja ook belangrijk. Al moet ik zeggen dat ze alles wat wij hier hebben, hebben wij
meegenomen uit het oude kantoor. Dit hadden wij toch al, en we hebben de krenten uit de
pap gezocht natuurlijk. Daar hadden wij 40 werkplekken, er zijn er nog 10 van over. We
konden in die zin kijken wat we mee wouden nemen. Als je in Utrecht kijken, waar alles
ingericht is en wordt door offices4you is dat vrij basic maar toch de belangrijke dingen. Een
goede stoel, bureau (in hoogte verstelbaar) en een kast waar je de spullen in kwijt kan. In
die zin hoeven we niet perse de pluimpjes erbij. Dit vinden wij minder belangrijk. Maar wel
de basisdingen. Als mensen op kantoor zijn dat zij ook goed kunnen werken.
Zou je hier ook een selectie van kunnen maken van factoren die belangrijk zijn? Met
de 3 belangrijkste?
Dan begin ik maar weer met de kosten. Dit is natuurlijk altijd nummer 1 hier. Het aanbod van
de diensten is ook belangrijk. En de bereikbaarheid van de locatie. Deze is makkelijker. Ik
denk dat dit het is ja.
Jullie kijken dus voornamelijk naar de kosten, aanbod van diensten en de
bereikbaarheid van de locatie?
Ja. Er wordt natuurlijk ook wel naar de andere gekeken, maar..
Ja geeft aan dat ze allemaal van belang zijn, maar dat deze het meeste meespelen.
Belangrijk
Kosten van de werkplek
Aanbod van facilitaire diensten
Bereikbaarheid van de locatie

Niet belangrijk

Uitstraling van de locatie
Snelle beschikbaarheid
Indeling en inrichting van de werkplekken
Flexibiliteit opzegging contract
Als jullie dan een keuze moeten maken voor een derde werkplek. Dus echt extern.
Jullie geven al aan dat jullie voornamelijk op bekende locaties werken. Wordt er dan
nog rekening gehouden met 1 van deze factoren? Wat heeft dan het meeste belang?
Ik denk met name de bereikbaarheid.
Dat het puur over de bereikbaarheid gaat?
Ja, daar zullen wij zeker geen gebruik maken van diensten, want wat de jongens daar doen
is puur afspraken met klanten, mails bijwerken of sales bijwerken. Iets anders hoeven ze
daar niet. Dus wat voor een diensten heb je nodig?
Kosten zou ook belangrijk zijn en beschikbaar. Bij wijzen van spreken a-la-minute.
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Je moet het makkelijk kunnen bereiken en het moet beschikbaar zijn?
Ja, je moet weten dat er een plekje is.
Is de indeling en inrichting van de werkplek daar nog belangrijk?
In die zin dat, wij zijn een rumoerig volkje, althans de sales afdeling en de mensen hier die
praten allemaal hard en zitten veel aan de telefoon. Je merkt op ons kantoor in Gouda waar
ze van oudsher een projectkantoor zijn en veel mensen ook veel op kantoor zitten en druk
zitten we werken. Die mensen hebben daar nog wel eens last van. Als er dan weer een
verkoper door de gang loopt de praten dat zij zich daar niet van kunnen afsluiten. In die zin
is de inrichting en indeling wel belangrijk. Als je 1 vloer hebt met allemaal werkplekken dan
moet je gewoon rekening houden met elkaar en moeten de verkopers maar wat achter
praten. Daar doe je ook niet veel aan als je het anders gaat inrichten.
Maar als je een externe, derde werkplek aanbieder, hebt die voor een bepaald contract
ook een aantal locaties hebben met aparte units voor concentratie, telefoon etc.
Dat zou inderdaad, als je daar onderscheid in maakt dan zou dit wel zo zijn ja. Dit is wel de
inrichting en indeling waar je dat soort mensen apart kan houden.
Dit speelt niet echt direct een rol voor jullie nu?
Nee
Dus het is voornamelijk de kosten en bereikbaarheid?
Ja.
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Arnhem 29 Juli 2013, 09:00 – 10:30
PSH Group: 30 werknemers, onderdeel van Roto Smeets Group: 1600 werknemers
Mediasales
Thomas Cech: General Manager

1. Waarom denkt u dat in een toenemende mate organisaties kiezen om tijd- en/of
plaats onafhankelijk werken toe te staan en/of te stimuleren?
De vraag is waarom ik denk dat organisaties dat steeds meer gaan doen?
Ja
Ik denk dat het voornamelijk een kostenaspect is. Dat zou een driver zijn. Efficiëntie. Dat
heeft een beetje met elkaar te maken. Maar het zou ook wel naar de medewerkers toe.
Ik zie bijvoorbeeld dat mijn vrouw veel thuis werkt, vanuit huis zeg maar, omdat ze veel
bezoekafspraken moet maken. Maar die zit nu aan de keukentafel, de kinderen zijn nog
klein maar als zij groter zijn dan moet je of het huis verbouwen of naar dit soort zaken
gaan kijken. Haar kantoor zit in Capelle aan de IJssel maar daar hoeft ze eigenlijk niet te
zijn maar kantoorruimte heeft ze wel nodig want er moet wel gewerkt worden. Dus
misschien om die redenen. Daar zou ze niet de enigste in zijn. Wat ik ook wel geloof, en
dat lees ik ook wel, is dat op het moment dat je heel veel bedrijfjes bij elkaar stopt en
daar qua netwerken en creativiteit, ik heb een paar jaar bij conclusion werkt, misschien
ken je dat bedrijf, die hebben als motto: ‘de kracht van samenwerken’. Het is 1 bedrijf
maar er hangen 40 bedrijven onder en dat bedrijf faciliteert heel bewust dat deze 40
bedrijven met elkaar kennis maken en veel borrels, terwijl het eigenlijk 1 bedrijf is.
Ditzelfde hoor je ook weleens over kantoren. Dat ben bij elkaar aanschuiven en je
spreekt nog eens iemand. Ik denk dat dit zeker bij bedrijven die in de creatieve sector
zitten, of de sectoren waar het slecht gaat en nieuwe business developed moet worden
het zeer relevant zou kunnen zijn.
Is deze relevantie voor jullie ook aanwezig om te netwerken?
Om te netwerken wel, ja en nee. Kwa adverteerders zie ik dat niet meteen, we hebben
een database van 1000 adverteerders en als je op zo een plek gaat zitten en je er een
paar tegenkomt maakt het denk ik niet uit. Wat ik mij wel kan voorstellen is dat je kennis
opdoet van andere bedrijven en andere branches wat je dan weer kan meenemen en
generaliseren waar je wat aan zou hebben. Ik sta op het punt om een aantal bedrijven uit
te nodigen om een praatje te maken. Dit zijn dan niet 1 op 1, maar als mijn medewerkers
bijvoorbeeld verstand hebben van wat een adviesbureau doet, deze heb je natuurlijk in
elke branche, ik denk dat een aantal van onze medewerkers die kennis nog niet hebben
wat een voordeel zou kunnen zijn. Voor de rest kwa efficiëntie zou het voor onszelf niet
zo....Wij werken voornamelijk vanaf hier omdat dit zo efficiënt mogelijk is. Wij moeten
gewoon media verkopen en als dat met een aantal telefoontjes gedaan kan worden is
dat een stuk efficiënter als dat men naar weer ik veel waarheen moeten rijden. Ik kan het
mij wel voorstellen dat..ik heb op dit moment een aantal medewerkers die nu nog hier in
de buurt wonen maar die op het punt staan om het huis te verkopen en te gaan
verhuizen. Ik zou deze medewerkers graag behouden als ik daarvoor dat zou willen
doen wordt dat ook een kwestie van een rekensom en zou dit een optie kunnen zijn. Wij
zijn zelf een tijdschrift aan het uitgeven in de dance industrie. Die dame woont in
Amsterdam en die werkt al 1 dag in de week thuis. Veel mensen in deze scene werken
wonen in Amsterdam. Mocht dit een nog groter succes worden dan kan ik mij voorstellen
dat wij een paar dagen in de week gebruik maken van zo een ruimte in Amsterdam.

71

Appendix document

2. Zijn er medewerkers bij uw organisatie die de mogelijkheid hebben om tijden/of plaats onafhankelijk te werken
Thuiswerken gebeurd wel. Naam1 die moet vaak marketingplannen maken en werkt vaak
thuis. Ik zou denken dat dit bij iedereen kan, maar dat kan niet bij iedereen omdat niet
iedereen hier de discipline en de verantwoording voor heeft. Bij sommige medewerkers zou
ik moeten remmen en een aantal zou ik dit niet toevertrouwen dat zij thuis gaan werken.
Daarnaast, zeker bij de Sales mannen. Ik spreek met sollicitaties veel freelancers die graag
onderdeel willen zijn van een team omdat het in je eentje zo eenzaam is. En zeker als Sales
om elkaar te kunnen motiveren een keer wat rug spraak te kunnen houden...samen in 1
ruimte en in teamverband af en toe eens bij elkaar kunnen zitten en eens iets tegen iemand
aan kunnen houden heeft heel veel waarde. Dus wat dat betreft geloof ik wel heel erg in de
dynamiek van een team.
Laat ik het anders zeggen. Ik zie dit ook heel erg bij mijn vrouw. Die werkt bij zo een
Amerikaanse farmaceut met heel veel mensen op de weg. Wat zij als bedrijf volgens mij
heel erg bewust doen si veel dingen organiseren om daar wel de teamspirit in te houden en
de aansluiting op elkaar te laten vinden. Anders moet alles gefaciliteerd worden met
allemaal CRM systemen enzovoort enzovoort enzovoort...met alle gevolgen vandien. Daar
worden de helpdeskafdelingen geoutsourcet naar India met alle gevolgen vandien. Daar
zitten dus ook wel keerzijdes aan. Eindeloos vergaderen op allerlei externe plekken kost ook
een godsvermogen. Wij waren bij Achmea vorige week, die hebben een campus met 3 of 4
gebouwen. Die zeiden we vergaderen zoveel buiten de deur dus we hebben er maar een
eigen gebouw van gemaakt om hier intern alle vergaderzalen te houden. Ik zie dat voor
onszelf voor een aantal functies wel. Maar voor een heel aantal functies ook niet en ik ga dat
misschien ook wel nooit zien. Dat er met flexibele werktijden wordt omgegaan kan ik me
voorstellen, maar aan de andere kant hebben we vaste sales meetings op vaste dagen..als
ik zeg: ‘richt het zelf maar in’...dat zie ik nu al bij een aantal mensen die werken 3 of 4 dagen
en dan is het al een gedoe om een vergadering te plannen met die mensen. Dus ik vind dat
wel echt nadelen er aan. Nogmaals, ik geloof echt in de dynamiek van een team, gewoon
even gezamenlijk een half uurtje bij elkaar zitten, dat dat veel waarde heeft.
Is dat makkelijker om hier in huis te doen?
Ja dat is makkelijker want als ik nu even iets heb roep je in 10 minuten een aantal mensen
bij elkaar en 10 minuten later zit je even en een half uur later ben je ook weer uit elkaar. Het
vraagt op organisatorisch vlak dan veel meer, al heb je dan misschien heel even iets..maar
als ik dan iets moet gaan plannen over 2 weken, dan is de hele issue misschien al weer
voorbij en is het...dus ja...dat zou ik wel echt een nadeel vinden. Aan de andere kant zitten
hier ook veel mensen die veel op de weg zitten en die vertrouw ik dat ook echt toe. Ook de
sales mannen die zouden dat prima kunnen. Als die op gezette tijden hier zijn voor een
meeting...dat doen ze eigenlijk nu al, doe je ding en tja..die nemen wel die verantwoording.
Dat vind ik het belangrijkste argument om dat wel of niet te doen, of je daar mee kan
omgaan met die vrijheid.
a. Heeft deze medewerker een bepaald profiel? (opleidingsniveau/functie
etc.)
Het zijn in principe dezelfde functies, maar het zijn wel medewerkers die intrinsiek zodanig
gemotiveerd zijn dat ik die daadwerkelijk eerder moet remmen. Dat zit hem denk ik heel erg
in de intrinsieke motivatie. Die hoef ik niet te controleren..aan de andere kant zijn er ook
medewerkers die het letterlijk vragen: ‘ ik wil wel die controle en die stok achter de deur, en
ik wil wel aangesproken worden als het niet goed gaat en controleer mij maar’. Ik ben blij dat
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zij zichtzelf zo goed kennen Voor die zou ik dat ook nog niet zo zien dat zij buiten de deur
werken.
Dan zie je dus een splitsing tussen de mensen die de controle nodig hebben en
mensen die veel vrijheid hebben...waar dit ook al in de functie zit, die vrijheid
Ja, iedereen heeft eigenlijk die vrijheid, maar bij sommigen...laat ik het zo zeggen: we zijn nu
wat strenger aan het controleren en ik heb bij een aantal mensen van te voren gezegd: ‘ik
ga strenger controleren maar begrijp mijn signaal erachter en dat het voor jou veel minder
relevant is, maar ik moet daarin wel gelijke monniken, gelijke kappen” Die heb ik daar
specifiek op voorbereid. Ik heb bijna letterlijk gezegd van: ‘speel dit spel maar mee, want
voor andere mensen is het wel nodig’ . Op die manier gaan wij daar mee om.
b. Deze medewerkers naast het kantoor en thuis ook op externe..maar
hoeveel van uw medewerkers werken op deze locaties?
Dat zijn er denk ik wel...als ik uitga van 30 ongeveer 1/3.
Dus ongeveer 10?
Ja
c. Heeft u inzicht op welk type derde werkplek deze medewerkers werken?
(business centra/bibliotheek/koffie bar)
Voornamelijk thuis, sommige onderweg wel..maar dit is voornamelijk mailen en bellen. Ook
al is dus voor het grotendeel ook hun werk. Maar het is voornamelijk thuis. Je hebt ook
mensen die bladen maken voor Hoogte 80 (onderdeel van PSH group), die hebben
interviews en die werken, dat is altijd al zo geweest, die werken niet bewust buiten de deur,
dat is gewoon hun werk..dat is gewoon buiten de deur..vaak op de locatie.
Maar die werken niet op een locatie die bijvoorbeeld aangeboden wordt in een
business center?
Nee, nee..wat iemand wel eens doet is werken bij Senefelder (Doetinchem, onderdeel van
Roto Smeets Group), doe ik zelf ook wel eens als ik vergaderingen heb en er zit tijd tussen
dan log ik daar in. Maar bewust een externe plek hebben we niet.
3. Welke voordelen zouden jullie kunnen door de medewerkers de mogelijkheid
te geven om tijd –en plaats onafhankelijk te werken? Bijvoorbeeld flexibiliteit
van vastgoedportfolio etc.
Ik begrijp de vraag maar ik weet niet of dat voor ons...
Je kunt daarbij ook denken aan een vaste werkplek, als je bijvoorbeeld 3 units huurt
bij een derde werkplekaanbieder en daarnaast ook voor 10 man ruimte hebt in een
flexibele open ruimte om zo meer flexibiliteit te krijgen.
Ja dat zou kunnen...hij wordt misschien lastig qua...alhoewel dat is denk ik een
softwareprobleem...sowieso moet alle software aanwezig zijn..want dat ziet niet in de cloud
volgens mij. Het CNO-CRM systeem waar wij mee werken is een draak van een systeem
volgens mij. Er moeten heel veel dingen gemeten worden qua calls en dat soort dingen..dat
zit wel vast aan die werkplekken. Waarschijnlijk zou dat, daar is altijd een mouw aan te
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passen. Dat maakt het voor de werkplekken wel lastiger...wie zit er dan op elke werkplek?
Wie maakt wie zijn calls..dan moet je via een id inloggen. Het is vast via ICT op te
lossen...wat niet he? Maar zo ver zijn wij nog niet, zeker nog niet.
Het is op dit moment zo dat er 1 medewerker op het punt staat om te verhuizen naar Breda,
dat is de eerste waar ik ga testen met VPN en of hij thuis volledig kan werken. De rest, tja
als iemand een marketingplan moet maken neemt men de laptop mee en gaat men verder
aan het plan werken. Dan hoeft men niet bij het datasysteem of CRM. Dat hebben wij
absoluut nog niet ingericht om flexibel daarmee om te gaan.
Dat is extern niet te bereiken en is allemaal lokaal opgeslagen?
De firstclass, dat ken je onderhand ook, dat is ook een draak van een systeem als je het mij
vraagt. Zeker als je outlook of weet ik wat voor een andere dingen gewend bent. Op de
iphone doet hij het volgens mij wel, op de Android hoor ik er heel veel geklaag over. Ik ben
nu wel aan het kijken, ik sta op het punt om een aantal ipads aan te schaffen om de mensen
tegemoet te komen die nu op de eigen iphone savonds krampachtig aan het mailen zijn of
ruzie hebben met hun android. Er zijn veel mensen die avonds hun mail beantwoorden, en
eigenlijk vind ik dat ik daar als werkgever ze in moet faciliteren. Daarom denk ik dat er ipads
moeten komen, want dat is volgens mij, dat is in mijn ervaring een goede device om je mail
op te doen, savonds rustig op de bank. Ik heb net vanochtend letterlijk mijn laptop
meegenomen, dat is zo een bakbeest die ik gewoon nooit thuis installeer, los van het feit dat
ik daar niet aan toekom met 2 kleine kinderen, maar zo een ipad doe je, als ik zie dat ik zelf
zo de ipad snel even tevoorschijn haal om snel de mail te beanwoorden. Dat zou ook echt
iets voor onderweg zijn.
Dat is dus echt een enabler om dit mogelijk te maken?
Ik twijfel nog of ik hier 4g op moet aanschaffen of niet, het scheelt 100 euro per iPad.
Omdat je nog niet weet of het onderweg wordt gebruikt of?
Jawel, maar ik las ergens een artikel hoe al die telecomproviders de wifispots verder gaan
uitbereiden. Volgens mij is Ziggo er al mee bezig. Ik bedoel het is geen bodemloze put,
anders zou ik zeggen doe 4g en 128GB, maar dat is het dus niet, het is geen bodemloze
put, of geen geldboom moet ik eigenlijk zeggen. Dus ik twijfel nog of ik daar 4G voor moet
aanschaffen. Iedereen heeft thuis een draadloos netwerk en achter het stuur kun je het toch
niet gebruiken, dus dat weet ik eigenlijk nog niet.
Je geeft dus aan dat er eigenlijk op alle locaties wel Wi-Fi aanwezig is?
Ik ken geen klant waar dit niet aanwezig is en onderweg is het ook veel aanwezig. Het zou
niet minder worden, laat ik het zo zeggen. Dat is het ook meer, bij de McDonalds is het al
jaren, dat doen ze heel slim met de gratis Wi-fi, maar er zullen vast partijen volgen op de
korte termijn. Vandaag of morgen gaat van der valk ook een keer over en nog meer van dit
soort mobiele werkplekken. Dit zijn niet echt mobiele werkplekken natuurlijk, maar je ziet er
wel veel meetings. Heb je dan nog 4G nodig? Dat weet ik niet. Maar die iPads zijn wel
bewust om, ik wil er 7 of 8 aanschaffen, voor mensen die veel thuis of in de avonduren
werken te ondersteunen en om het makkelijker voor ze te maken. Dit zitten nu op de eigen
iPads te werken en dat kan eigenlijk niet...
Je gaat dan eigenlijk mensen stimuleren om deze flexibiliteit te gebruiken?
Ja, ik ga er dan wel, een heel aantal mensen doen het nu al, 2 nog niet. Ik hoop dat deze
dan ook in de avonduren af en toe even de mail checken, of op zondag even. In alle
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eerlijkheid heb ik als werkgever zo een ding dan ook heel snel terug verdient. Zo een ding
kost 600 euro, en een half jaar een paar uurtjes per week en dan heb ik dat al terugverdient.
4. Welke nadelen ziet u in het geven van de mogelijkheid om tijd –en plaats
onafhankelijk te werken?
Wat ik nu een nadeel vind is dat, komt misschien omdat ik zelf niet part-time werk, is dat een
hoop mensen 4 dagen per week werken. Met 2 sales managers waarvan de 1 op maandag
niet werkt en de andere op vrijdag niet, blijven er maar 3 dagen over. Ik zou de sales
meetings het liefst op maandagochtend willen hebben, maar die zijn nu op dinsdagochtend.
Dat heeft niet zo zeer, nouja heeft dit met flexibel werken te maken, het zou er in ieder geval
niet minder van worden als we flexibel gaan werken. Ik zeg nu: de meetings plannen we
vast in, en plan daar maar om heen, en dat kan prima. Maar als je dat helemaal los laat dan
ja...Ik heb in het begin wel eens meegemaakt dat een bedrijf bewust activiteiten
organiseerde omdat iedereen werkt overal, we gaan kookworkshops houden om
teambuilding te houden. Dat heeft waarde. Je krijgt dan bijna dat je in je eigen team gaat
netwerken, maar daar hebben wij nog geen last van. Maar om de vraag te beantwoorden, ik
heb daar verder geen problemen mee nee, niet anders dan dat ik nu met werktijden zit van
tja..is die er nu niet, nee die werkt niet op die dag. Dat is het nadeel eigenlijk.
Waar moet ik aan denken qua nadelen?
Ik vraag in alle openheid of je al iets tegenkomt of dat je iets zou verwachten? Je
denkt hierbij nu vooral aan de meetingen als ik het zo hoor. De volgende vraag sluit
hier verder op aan:
5. Uit de literatuur zijn een aantal factoren naar voren gekomen die de keuze voor
organisaties beïnvloeden om in een toenemende mate op externe werkplekken
te gaan werken. Kunt u aangeven welke van deze factoren voor uw organisatie
de keuze om het werken op externe locaties te stimuleren zou beïnvloeden?
Kosten! Ik ben zeer benieuwd wat dit met zich zou meebrengen qua kosten. Kantoorruimte
huren zou natuurlijk kosten met zich meebrengen. Ik ga wel zitten rekenen dan. Ik geloof
echt dat de opbrengsten zitten dat een medewerker zich vrij voelt, als een soort van
secundaire voorwaarden dat jezelf de tijd kan indelen en dat je heel flexibel kan zijn. De
keerzijde is daarbij wel de medewerker die daar niet mee kan omgaan. Ik heb ook allemaal
controlesystemen opgebouwd omdat mensen misbruik maken. Je gaat bijvoorbeeld meten
op calls en dan gaan mensen naar huis bellen om het aantal calls te halen. Het is
verschrikkelijk dat dit soort dingen gebeuren ook. Dat zou ook een reden zijn om ook..de
vraag was om het te stimuleren he?
Tja als het efficiënt is dan is het efficiënt, ja graag dan. Ik ga niet iemand onnodig vragen om
kilometers te maken om maar op het kantoor te zijn. Als iemand aan het einde van de dag
een afspraak kan hebben in Amsterdam en diegene woont in Amsterdam dan ja, plan het zo
efficiënt in. Ik woon zelf in Doetinchem, en als ik een afspraak bij Senefelder heb dan plan ik
dit altijd begin of eind van de dag in, dat scheelt gewoon een hoop tijd. Hier kunnen we
hetzelfde maatstaaf hanteren.
Ik heb ook een aantal factoren die uit de literatuur naar voren zijn gekomen, ik zou
deze er even bijpakken.
Afname van reistijd, flexibiliteit van vastgoedportfolio:
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Ik begrijp het helemaal, maar ik kan hier niet echt spreken van een vastgoedportfolio.
Alhoewel ik mij kan voorstellen dat Ronald (directeur Senefelder Misset) hier wel over na
zou denken. Die is misschien eerder bezig met het vastgoedportfolio.
Het gaat hierbij ook om de medewerkers, dat je ook rekening houdt met verminderen
van stress, toename flexibiliteit, afname reistijd en dat soort zaken.
Ik kan mij voorstellen dat de...stress en gezondheidsproblemen zijn wat dat betreft een
beetje hetzelfde. Ik kan mij wel voorstellen, wij hebben zelf 2 hele jonge kinderen, eentje van
bijna een jaar en eentje van 2,5 jaar. Mijn vrouw heeft geen 9-5 baan, absoluut niet, ikzelf
heb geen 9-5 baan en flexibel omgaan met dagopvang, opa’s en oma’s dat kan inderdaad,
maar dan moet je het savonds alsnog doen en ik kom er nu avonds ook nauwelijks aan toe.
Voordat het spul in bed ligt en je het huishouden hebt gedaan is het ook al weer 10 uur. Dus
wat dat betreft...als dit zorgt dat dit voor mensen minder stress met zich meebrengt dan
graag. En ik zie dat sommige mensen om 10 uur avonds nog een mail gaan beantwoorden,
dan zitten zij met hetzelfde. Ik ga dan meestal slapen want mijn wekker gaat om 6:00 uur.
Maar ik kan het mij voorstellen dat mensen dat aangeven als reden.
En de productiviteit, effectiviteit zoals je die al aangaf samen met de kostenreductie
Dat geloof ik graag. Als dat zo zou zijn dan, er staat natuurlijk ook een kostenplaatje
tegenover want die kantoren moeten ook betaald worden. Er zit een hoop waarde in, wat ik
straks ook al zei, is dat mensen in een teamverband bij elkaar zijn. Mijn ogen gaan wel open
als ik zie dat freelancers zeggen “het is zo eenzaam”, die zitten op de weg en willen graag
onderdeel zijn van een salesteam.
Dus dat is een reden om het niet te doen eigenlijk?
Ja, we zijn sociale dieren denk ik, dus dat geloof ik graag dat dit er in zit van nature.
En vanuit milieuoverwegingen? Reistijd, kilometers etc.
Ik kan het mij niet veroorloven om dat soort principes te hebben nu, zo eenvoudig is dit
eigenlijk. En ik denk dat met mij een heleboel andere bedrijven zich dit niet kunnen
veroorloven. Het is natuurlijk voor ons ook niet, de bedrijven die zich dat wel kunnen
veroorloven die zullen zich dat ook veroorloven omdat dit voor hun reputatie erg belangrijk is
denk ik. Grote consumenten gedreven organisaties zullen dit moeten doen, en misschien
wel voor hun maatschappelijke jaarverslagen enzovoort enzovoort enzovoort, maar dit is
voor ons allemaal niet. Alhoewel het voor Roto Smeets wel relevant is op dat niveau dat
deze overwegingen gemaakt zullen worden. Wat dat betreft functioneren wij redelijk
autonoom en ik heb er ook nog nooit iets over gehoord. Ik weet dat wij een maatschappelijk
jaarverslag hebben en ik denk dat wij vanuit de drukkerijconcerns veel meer kunnen halen
door de druktechnieken, dan zullen dit druppeltjes zijn voor de komende jaren...denk ik.
Meer qua uitstraling dat het...
Als je het mij vraagt kun je het beste verstandig zijn en het maar niet zeggen want dat is veel
gevaarlijker. Want als je het gaat zeggen gaan mensen kijken of het wel zo is. Over het
algemeen zijn de bedrijven die het het beste doen de bedrijven die er heel weinig over
zeggen en laat de mensen er zelf maar achter komen. Vanuit communicatie oogpunt zou ik
dat denk ik adviseren. Maargoed, milieuoverwegingen, nee.
Het stimuleren van de werk-privé balans? Denk hierbij ook aan de eerder genoemde
gezondheidsproblemen...Dat ze werk en prive beter kunnen combineren, kinderen
kunnen ophalen en dat soort zaken.
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Ik geloof dat dit uiteindelijk ook voor loyalere medewerkers zorgt. Zeker bij de mensen die al
zeer gemotiveerd zijn. Ik denk ook dat het iets is waar je op de arbeidsmarkt mee kan
onderscheiden. Dat zou uiteindelijk ook verdwijnen, maar nu wel.
Dus het aantrekken en aantrekken en behouden van de medewerkers door...
Ik denk dat het onder de secundaire of zelfs tertiaire arbeidsvoorwaarden hoort. Om die
reden zou ik...Ik geloof dat ook wel en zou het ook om die reden willen doen. Als iemand
zegt dat diegene zegt ik kom er thuis niet uit en ik moet op zoek naar een andere baan. Dan
zou ik in eerste instantie kijken of ik er iets aan kan doen.
Dus het “betere werkgeverschap” Dat mensen hier om vragen...Op het moment dat er
om deze zaken gevraagd wordt dat je daar dus beter werkgeverschap kan
realiseren..dan kun je denken aan milieuoverwegingen maar daarnaast ook werk-privé
balans. Redelijk breed, maar wordt je daardoor ervaren als betere werkgever
Dat is in the eye of the beholder. Als de medewerker vindt dat ik daar een betere werkgever
van wordt dan zou dat zo zijn. Ik kan mij voorstellen dat de werknemer dat denkt en vind dat
ik daar een betere werkgever van wordt. Als ik die stress ervaar en iemand mij oplossingen
kan aandragen waardoor dat minder wordt, dan valt daar geen spelt tussen te krijgen.
Zouden jullie het daarom ook stimuleren, het gebruik van de derde werkplek?
Als iemand met argumenten komt. Milieuoverwegingen zou ik wat minder, of het moet echt
om principiële redenen zijn..dat iemand vind dat je daardoor een betere werkgever wordt,
maar die discussie zou ik graag aangaan. Anders, als iemand argumenten heeft dat ik
daardoor een betere werkgever zou worden dan luister ik daar graag naar. Als iemand een
enorme stress heeft of problemen met werk-privé en thuiswerken zou dat oplossen. Zeker
gezondheidsproblemen, ik wil niet dat iemand thuis komt te zitten met ellende. Dan ben je
als werkgever heel erg slecht af. Ik zou daar zeker in meegaan, absoluut.
De focus op de core-activiteiten: met het gebruik van externe werkplekken ben je zelf
minder bezig met de faciliteiten en kun je meer focussen op de core activiteiten
Ja, met de receptie snap ik wat je bedoelt.
Denk ook aan vergaderzaken, dat je door externe werkplekken puur op de core kan
richten
Dat je nog verder kan outsourcen. Dat begrijp ik. Eigenlijk hebben we dat al, we hebben
eigenlijk geen receptie. Dat wat je daar ziet is eigenlijk onze receptie. De administratie is
eigenlijk onze core business. We beloven ook naar onze opdrachtgevers dat wij hun
administratie doen. Dus eigenlijk zijn wij al, het zou altijd beter kunnen, maar we zijn al
behoorlijk lean ingericht. Maar ik kan het mij wel voorstellen dat organisaties het daarom
doen. Voor ons, ook met vergaderingen, die horen eigenlijk ook wel, dan zou je deze ruimte
moeten vervangen omdat we hier onze wekelijkse sales meetings hebben. In ons geval zie
ik dat niet. Maar stel dat iedereen overal actief is en overal woont, als ik mijn vrouw ziet, die
zit overal te vergaderen bij van der valk achtige en andere locaties. Dus dat begrijp ik wel ja.
Voor ons is het alleen niet zo relevant denk ik.
Dan heb ik zelf als laatste nog: de uitraling van de organisatie door mee te doen aan
de trend, zou dat een reden zijn om mee te doen aan de trend gericht op flexibel
werken
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Nouja, op dit moment denk ik niet. Ik zou het mij kunnen voorstellen om aantrekkelijk te
worden als employer brand, dit zou ik mij kunnen voorstellen, maar ik denk dat wij best wel
aantrekkelijk zijn. Daarnaast wat ik zeker weet is dat er heel veel mensen zijn op de markt,
dus dan wordt je er wel makkelijk in. We zou den dit sowieso nu niet hoeven doen. Ik zou
dan nog steeds bij mijzelf denken van “is het logisch dat wij dat doen?” Het doen om te doen
als windowdressing, ik denk dat ik daar, niet dat ik er principieel tegen ben, maar ik zou dat
niet kunnen uitleggen naar mijzelf. Ik zou echt wel moeten kunnen uitleggen en het moet
aansluiten bij de business, misschien als je 10 jaar verder bent en om dit soort redenen
omdat je dit soort zaken zo organiseert, dan moet ik er in tegemoetkomen. Maar om de
trend te volgen, nee dat zouden wij denk ik niet doen.
Je geeft eigenlijk al aan dat de arbeidsmarkt zo ruim is dat je “keuze zat” hebt”.
Ik hoef dat nu ook niet te doen nee. Ik kan het zelfs omdraaien...mensen die van te ver
komen zeg ik gewoon “eigenlijk vind ik dat je te ver weg woont” Ik wil het jou niet aandoen
dat je elke ochtend vanaf Amsterdam deze kant op moet komen rijden. Ik ben op zoek naar
mensen in Arnhem, Nijmegen, Elst, die regio. Ik draai het zelfs om, en dat kan. Het gebeurd
ook, ik heb net een paar weken geleden een jongen aangenomen die woont en werk in DenHaag, maar die gaat in de buurt van Elst wonen en is op zoek naar een organisatie daar in
de buurt. Hij komt van een uitgever en is op zoek naar een organisatie gericht op Sales en
dat zijn wij. Maar dat vind ik ook heel prettig om zo iemand aan te nemen. Hij woont in Elst,
daar wonen 2- 3 andere collages ook. Ik denk dat dat ook wel bij goed werkgeverschap
hoort. Zorgen voor korte reistijd en dat scheelt gewoon een hoop gedoe. Sochtends in 10
minuten hier, met kleine kinderen thuis dan is dat gewoon prettig voor hunzelf. Dus ik zou de
trend niet volgen om de trend te volgen om de vraag te beantwoorden.
Heb je zelf nog aanvullingen op deze kenmerken?
Nee...
Kosten en efficiëntie gaf je zelf eigenlijk al aan...dit zijn aanvullingen van een aantal
kenmerken.
Het is niet de que sort methode waarbij ik de volgorde moet hanteren he..
Dat komt nog, haha
Oh, dat komt nog...
Nee, ik wil eigenlijk een harde scheiding zien in de factoren die voor jullie wel en niet
belangrijk zijn voor de aantrekkelijkheid van de derde werkplek.
Qua aanvulling weet ik het zo niet hoor, misschien dat ze nog te binnen schieten hoor, maar.
Dit staat bovenaan (kostenreductie), maar bij wie niet in deze tijd zou ik zeggen? En dit zit in
dezelfde hoek (efficiëntie). Deze kan ik mij ook goed voorstellen (focus op core activiteiten),
die zit ook in de hoek van kostenreductie, je doet alleen maar dat waar je....
De uitstraling ja...dat valt voor mij echt wel af als ik moet kiezen. En dit..zit hem wel heel erg
in de business zou ik zeggen. Toch die werknemer he...deze (afname stress en
gezondheidsproblemen & stimuleren werk prive balans) zijn allemaal een gevolg van (beter
werkgeverschap). Dan denk ik dat ik in de ogen van de werknemer een betere werkgever
wordt. Als mensen hier mee komen, ik heb dit met een collega gehad van marketing. Die gaf
aan “ik slaap slecht”. Je lacht er nu om, maar het is heel vervelend...die lach nachten
wakker, kom dan maar gewoon later, punt. Je bent als werkgever ook gewoon veel verder
van huis als iemand de ziektewet in gaat, ik was al blij dat ze het aangaf. We gaan geen tijd
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afspreken en kom gewoon wanneer jij kan...bij haar durf ik dat ook te doen want ik weet hoe
gemotiveerd zij is. Dat is ook een van de redenen dat zij wakker lag, alhoewel haar man ook
veel in het buitenland was, dus om die reden vond ze het ook eng, tenminste dat idee had ik
een beetje. Dan zou ik er alles aan doen...als dat moet zijn, kom wanneer je wil komen,
prima. Als ze maar niet overspannen is. Ik heb een paar keer meegemaakt hoe ellendig dat
is als iemand echter overspannen thuis zit. Dan ben je echt iemand maanden kwijt. Voor de
een ligt die grens anders als bij de ander, maar dit moet je heel serieus nemen. Dat zouden
alle werkgevers moeten doen. Aan de andere kant zou ik iemand ook wel pushen als ik
denk dat er meer uit te halen valt. Als er meer uit te halen valt dan valt er meer uit te halen
en zou ik dit zeker doen. Dit is altijd het lastige. Dus ik zou deze hoek, dit zijn mijn dingen
eigenlijk.
Dus je geeft eigenlijk aan dat je in eerste instantie de keuze voornamelijk zou baseren
op kostenreductie en dat soort zaken, maar als de medewerkers er om vragen dat is
dat een tweede reden om mee te nemen in de keuze voor die werkplek.
Deze dingen, dat is misschien een beetje flauw, zijn natuurlijk ook kostenreductie dingen.
Als iemand minder lang in de auto zit dan vraag ik minder van hem, en dan kan hij
misschien wel meer tijd besteden aan andere dingen. Bottom line zou ik alles wel toetsen
aan of het goed is voor het bedrijf. Ik denk alleen wel dat dit soort dingen (medewerkers)
goed zijn voor het bedrijf. Dit is wezenlijk veranderd afgelopen 20 jaar en dat hier veel meer
oog voor is. Ik denk daadwerkelijk als mijn medewerkers een betere balans hebben tussen
werk en privé dat zij geconcentreerder bezig kunnen zijn met werk. Ik heb liever iemand die
30 uur geconcentreerd werkt, dan iemand 40 uur niet. Ik weet bijna 100% zeker, ik klop het
even af, dat ik daar veel meer uit kan halen. Dat is uiteindelijk wel, niet meteen
kostenreductie, maar wel toename van effectiviteit en productiviteit. Ik ben niet van het
tegendeel te overtuigen eerlijk gezegd. Dat mensen goed in hun vel zitten zullen zij ook
goed functioneren denk ik.
Belangrijk
Kostenreductie
Toename effectiviteit en productiviteit
Focus op core activiteiten

Niet belangrijk
Milieuoverwegingen
Flexibiliteit van vastgoedportfolio
Uitstraling van de organisatie door mee te
doen aan deze trend

Afname reistijd werknemers
Afname stress en gezondheidsproblemen
Stimuleren werk-privé balans
Beter werkgeverschap
6. Indien uw organisatie een samenwerking met een externe werkplekaanbieder
aan zou gaan, welke aspecten spelen dan een rol in de beslissing om met een
bepaalde aanbieder in zee te gaan? Speelt bijvoorbeeld bereikbaarheid een
rol?
Bereikbaarheid en daarmee ook parkeren zijn wel echt een ding ja. Als iemand daarin..als
parkeren gratis is of je kunt daar iets slims mee doen dan denk ik, dan valt het hier nog mee,
maar als je meer richting het westen gaan, kun je daar winst mee behalen. Ik weet niet zo
goed waar ik uit kan kiezen, want ik heb er zelf niet zo veel ervaring mee.
Ik heb er een aantal uit de literatuur die naar voren zijn gekomen..denk bijvoorbeeld
ook aan flexibiliteit van het contract, dat je een bepaald aantal uren kan werken, of
juist zonder contract
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Als het met 20 uur per week is ofzo, dan is het net als belminuten en dat zou ik gelijk....ik
denk dat ik om precies die reden die ik nu geef dat veel mensen denken. Dit is zo
ingebakken met de mobiele providers die hebben het al verknalt denk ik. Maar wat heb je
nog meer?
De indeling en inrichting van de werkplekken. Hoe is dit ingedeeld, wat is hier
aanwezig etc.
Tjaa....
Een andere is ook het aanbod van facilitaire diensten, receptieservices, catering,
vergaderservice, beveiliging als dit nodig is.
Een goede catering, een goede kop koffie is denk ik wel een. Als ik er zo over na zit te
denken..Als je er gebruik van maakt dan moet je je om de rest ook geen zorgen hoeven te
maken. Dan kom je echt daar om een uur te werken en als ik dat doorvoer naar dit dan moet
dit facilitair ook kloppen. De receptie moet er zijn en alles moet kloppen. Het moet zo
efficiënt mogelijk zijn, maar daar zit natuurlijk een prijskaartje aan. Maar ik kan mij
voorstellen dat ik daar ga zitten en dat de tafel wel schoon is, ik weet niet of dit issues zijn
hoor..maar dat moet allemaal kloppen en het netwerk moet er niet uitliggen. Als dat soort
dingen...ik roep even wat dingen die bij een normaal bedrijf wel eens gebeuren. Dan heb je
de theorie van motivatoren en de hygiene factoren.
De hygienefactoren moeten iniedergeval in orde zijn bij deze werkplek?
Ja, en nog meer als bij een normaal bedrijf denk ik. Die standaard ligt hoger. Het is hier al
vervelend als de ICT er een keer uitligt, maar daar zou ik denken dat het wel echt...als jan
op de administratie hier een keer..tja...
Maar op zo een plek moet alles kloppen, alle randvoorwaarden moet kloppen, alle hygiëne
factoren moeten kloppen. Als deze niet kloppen zijn het echte demotivators op en top.
Dan ga je daar dus niet meer werken?
Nee dan denk ik, daar lag laatst internet er uit, nee daar ga ik nog even lekker zitten. Ik kom
daar ook maar even om te zitten. Ik denk dat de partijen die dit aanbieden dit ook snappen.
Of je moet echt alleen een kamer of een glazen hok huren en je moet dit zelf doen. Daar zou
vast ook een markt voor zijn. Maar als ik dit voor mijzelf moet bedenken dan moet gewoon
alles kloppen. Starbucks aanwezig en....
Dat is inderdaad ook een grote aanbieder. Sinds de oprichting is Starbucks al niet
puur gericht op het aanbieden van koffie, maar op het werken, of eigenlijk op het
samenkomen waarbij de koffie en product is
Ik heb net New York gedaan in het voorjaar. Dan weet je niet wat je ziet hoeveel Starbucks
daar zijn. De luxe daar zit in de cultuur en past ook bij de grote stad natuurlijk. Het zit daar
helemaal in inderdaad.
Ik zag daar niet echt veel mensen werken trouwens..wel even snel...ja
Ik heb daar niet echt kantoor Starbucksen gezien...
Het is inderdaad meer gericht om even snel te mailen en dat soort zaken, mogelijk
ook te maken met professionaliteit. Bij de McDonalds heb je ook Wi-Fi, maar ga je ook
niet de hele dag zitten.
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Dat klopt inderdaad ja.
De bereikbaarheid?
Heel belangrijk ja!
En de kosten?
Dat is een beetje een open deur natuurlijk. De kosten zeker. Je gaat in eerste instantie
gewoon rekenen natuurlijk. De rekensom is wel groot want er zitten en heel groot aantal
aspecten die niet meteen in euros om te zetten zijn die spelen ook mee wat mij betreft.
Ja kosten...
Dan let je dus niet puur op de kosten per werkplek of m2?
Nee dat inderdaad niet, maar dan moet er wel een soort probleem zijn ofzo. Dat ligt hem ook
in het vlak dat als ik Jan dat laat doen en hij is lekker op tijd thuis dan scheelt dat op die
manier ja.
De uitstraling van de locatie, dat het ook een bepaalde uitstraling heeft en dat je
bijvoorbeeld gasten gaat ontvangen, of als je er alleen gaat zitten. Speelt de
uitstraling van de locatie dan een rol voor jullie?
Als je gasten gaat ontvangen is het denk ik evident. Maar een fatsoenlijke werkomgeving is
denk ik ook goed voor de productiviteit. De werkomgeving moet wel passend zijn met
hetgene dat je gaat doen. Met name met creatieve branches dan moet er ook wat meer
ruimte zijn,. Dit moet er wel op aangepast zijn. Als je dan kijkt naar de mensen die hier
beneden zitten. Als die moeten gaan bellen in een stille ruimte, dan moet de ruimte daar
gewoon op aansluiten.
Dus aansluiting van het type ruimte?
Ja. De uitstraling is per definitie belangrijk als je gasten gaat ontvangen. Anders moet de
ruimte gewoon goed passen bij het aard van de werkzaamheden. En dan is dit belangrijk.
Bij de aansluiting van de ruimtes maken we vaak onderscheid tussen ruimtes
geschikt voor ruimtes geschikt voor vergaderen en ontmoeten, stilteruimtes voor
concentratie lezen en het maken van rapporten, concentratieruimtes om te
telefoneren en ruimtes om het reguliere, administratieve werk te doen en in kleine
informele settings bij elkaar te komen. Is het van belang dat deze ruimtes dan
aanwezig zijn?
Ja absoluut. Dan kunnen zij aansluiten bij de werkzaamheden.
Is het ook belangrijk dat er een grote ruimte is om in te werken waar je bijvoorbeeld
ook andere bedrijven ontmoet en sociaal kan netwerken?
Ja. Wel echt secundair. Ik kan mij voor een aantal sales managers wel lekker is om als
afleiding te kletsen of mensen van andere bedrijven te leren kennen. Het kan geen kwaad
maar ik denk dat het qua resultaat gewoon schieten is met hagel. Onze salesmanagers zijn
heel specifiek op een aantal titels, bijvoorbeeld op de vastgoedmarkt. Dat je daar iemand op
deze markt tegen komt is natuurlijk heel erg klein. Maar dat je mensen tegenkomt van
andere organisaties is altijd goed, om nieuwe mensen te leren kennen, ik kan mij ook wel
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voorstellen dat je in zo een werksetting, dat bedenk ik mij nu ter plekke, ook wat
diepgaandere business gesprekken hebt.
Ik zou dan ook eerder, omdat ik dan ook aan het werk ben, laten zien welke problemen er
spelen. Dan krijg je denk ik heel snel inhoudelijk een beeld van de branche of het bedrijf.
Omdat je dan ook echt bezig bent. Anders krijg je snel een algemeen verhaal van het gaat
goed, dit en dat. Maar dan ben je echt met een case bezig. Je begrijpt wat ik bedoel. Dit zou
een voordeel kunnen zijn.
Dan heb ik nog een laatste factor. De snelle beschikbaarheid. Je ziet soms dat deze
ruimtes ook verhuurd moeten worden of dat er wachtlijsten zijn voor gesloten
ruimtes. Maar je hebt ook de open ruimtes die vaak beschikbaar zijn. Is het van jullie
van belang dat het snel beschikbaar is etc. In de keuze om hier gebruik van te gaan
maken?
Nou, wat nog wel eens gebeurd is dat, ik denk ik wel, dat medewerkers die plannen een
‘buiten dag’. Dat plannen we zo efficiënt mogelijk. Als we bijvoorbeeld meerdere afspraken
hebben in Den Bosch, en er valt een afspraak weg, dan ga je niet terug rijden want je hebt
nog een afspraak in Den Bosch. Op dat moment vlucht iedereen nu traditioneel naar een
wegrestaurant. Dat gebeurd al jaren. Ik zie dit ook bij mijn vrouw, die logt dan gewoon
ergens in. Op dat moment is de flexibiliteit erg belangrijk en zou dit handig kunnen zijn.
Wanneer heb je dit nou nodig? Bij acute dingen, en dan is dit een beetje een open deur. Het
is in die zin, ik kan het mij ook voorstellen, het komt gewoon voor. Bij ons ook, dat is gewoon
zo. Ja dit is wel een ding.
Nu mag ik ze weer gaan sorteren zeker?
Ja gewoon de harde scheiding eigenlijk weer ja.
Wat ik straks al zei eigenlijk. Het is eigenlijk dat je om de rest geen zorgen hoeft te maken.
Misschien is dat wel dit (aanbod facilitaire diensten). Je wilt dan ook werken zou ik zeggen.
Niet moeilijk hoeven te doen. Hoe meer je ontzorgt wordt hoe beter. Als ik dan een
scheiding zou moeten maken dan zou ik deze (uitstraling), wel belangrijk maar een open
deur. Mijn eerste keuze zou ik daar, dan hoef ik mij om de rest ook geen zorgen te maken.
Meteen kunnen inloggen en niet moeilijk. Hoe minder rompslomp, wachten, inloggen,
wachtwoorden, hoe beter zou ik denken. Als ik voor mijzelf na ga hoor.
Als je echt kan kiezen tussen 2 aanbieders, als de een het beter faciliteert dan...
Ik denk dat wij het in eerste instantie erg ad hoc zullen gebruiken. Dus dan wil je daar
sowieso geen moeilijkheden hebben. En ten tweede als je daar een vergadering belegd
omdat de een daar vandaan komt en de anders daar vandaan..dat doen we nu overigens
ook wel hoor. Als we bijvoorbeeld opdrachtgevers spreken. Vorige week nog een
opdrachtgever uit Alkmaar, dan ontmoeten we elkaar gewoon langs de A1 bij van der valk.
Dat volstaat op dit moment ook prima. Je maakt dan even kennis, je wordt bedient, alles in
aanwezig. Kopje koffie, broodje en een goede bereikbaarheid. Die zullen niet blij zijn met die
trend of ze zullen er zelf op inspelen.
Ze spelen er zelf inderdaad ook op in ja.
Ik kan het mij voorstellen dat zij hier op inspelen.
Zo iets is het een beetje. Kosten is natuurlijk altijd een ding. Ik definieer dit wel ruim hoor.
Niet alleen omdat een vergaderruimte 50 euro kost.
Je kijkt dus ook naar efficiëntie etc.
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Ja.
Belangrijk
Aanbod facilitaire diensten
Indeling en inrichting van werkplekken
Bereikbaarheid locatie
Snelle beschikbaarheid

Niet belangrijk
Flexibiliteit opzegging contact
Uitstraling van de locatie

Kosten van de werkplek
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Doetinchem 16 Juli 2013, 10:30 – 11:00
Senefelder Misset: 350 Werknemers:
Grafimedia
Erik Ernens: Commercieel Directeur

Introductie van het onderzoek: begin opname:
Het is sterk bepalend in wat voor een gebouw je zit en of je kosten kunt besparen. Een
belangrijke reden om zo iets te doen is om 30% van je huisvestingskosten te besparen. De
onderzoekjes die ik gelezen heb geven aan dat als je mensen thuis kan laten werken je
terug kan laten gaan naar 70% van je ruimte. Nou zitten wij in een productiebedrijf, het
overgrote deel val net bedrijf is productie. Maar met het kantoorpersoneel kun je er op die
manier mee omgaan. Echter bij ons heb je al wel heel erg veel ruimte, dus om ruimte te
besparen schiet je er niet zo veel mee op. Waar we wel stappen kunnen maken is bij ons
zusterbedrijf.
En dan heb je het over?
PSH. Bij PSH zouden we eventueel terug kunnen naar een situatie zonder vaste plek. Hier
zouden we de mensen zo veel mogelijk kunnen laten thuiswerken. Dan kun je op die kosten
besparen.
1. Waarom denkt u dat in een toenemende mate organisaties kiezen om tijd- en/of
plaats onafhankelijk werken toe te staan en/of te stimuleren?
Wat ik merk bij onze klanten die dat doen, en bij overheden, merk ik dat het vooral kostengedreven is. Er zijn er maar weinig die roepen: “wij gaan daardoor beter performen”. Eerlijk
gezegd geloof ik daar zelf ook niet in, ik ben daar wat ouderwets in, dat geef ik toe, maar als
je mensen op de werkplek hebt. Of als er juist een goede mix is, bijvoorbeeld 4 dagen op de
werkplek en 1 dag thuis. Dit is ook mede afhankelijk van waar je personeel woont en wat
voor een type organisatie je bent. Als jij een machinebureaucratie bent is het een ander
verhaal dan als je een professionele organisatie bent, bijvoorbeeld een ingenieursbureau of
redacteuren waarbij je ook makkelijk kan meten wat de performance is en wat de output is.
Dat leent zich beter voor thuiswerken of werken op centrale plekken.
Het is hier meer input-based omdat de machinerie aan het werk is en je daar op moet
anticiperen?
Precies. Een ander kunt is natuurlijk de randvoorwaarden. Je hebt de systemen nodig die
het mogelijk maken.
Waar moet ik dan aan denken?
Daar heb je ook weer een splitsing tussen productie en kantoorautomatisering. Met name bij
de productie moet je ook denken aan systemen die datatransmissie mogelijk maken. Die de
grote bestanden die wij nodig hebben om te drukken ook kunnen managen. Wij hebben
bijvoorbeeld al gekeken of wij op een andere locatie hier in de stad ook een
voorbereidingshandeling neer konden zetten. Dan zit je meteen met het probleem dat je
bekabeling nodig hebt om de grote bestanden door te sturen, of op het dak een zender neer
moet zetten om dit mogelijk te maken, dit is allemaal erg kostbaar. Van door ook het
onderscheid tussen productie, waarbij ontzettend veel MBtjes over de lijnen gaan. En
daarnaast heb je kantoorautomatisering waarbij het emp systeem ook veel data nodig heeft.
Bij ons is alles nu gekoppeld aan D!MS en dat wordt nu Technique. Daar gaan ook
behoorlijke datastromen overheen. Dit is wat anders als in word even wat dingetjes doen of
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in een office pakket. Het zijn programma’s die op redelijk zware servers werken waarbij de
hele zaak gekoppeld is, zo gaat bijvoorbeeld het indelen van vormen allemaal over hetzelfde
systeem gebeurd. Ik kan niet overzien of het makkelijk is om dat allemaal zomaar te doen.
2. Zijn er medewerkers bij uw organisatie die de mogelijkheid hebben om tijden/of plaats onafhankelijk te werken
Als je daarnaast kijkt naar de verschillende groepen binnen de kantoren heb je het over
ordermanagement die gewoon op de lcoatie moet zijn, adminisatratie waar hetzelfde voor
geldt en binnendienst (sales) die ook gebonden is. Buitendienst (sales) zou wel gedeeltelijk
thuis kunnen werken.
Wat maakt deze buitendienst medewerkers zo uniek dat zij wel buiten kunnen
werken? En werken deze medewerkers naast het kantoor en thuis ook op externe
locaties?
Zij zijn sowieso al veel onderweg en veel klanten zitten in het westen. Je zou voor de
mensen die in het westen wonen wat kunnen doen logischerwijs. Als je kijkt naar onze
collega’s van Roto-Smeets (Holding), die samen met ons de markt bewerken, dan zitten zij
al veel op onze locatie in Utrecht terwijl de thuislocatie in Deventer is. Wij maken dus
gebruik van andere vestigingen als mobiele werkplek.
Hoeveel van uw medewerkers werken op deze locaties?
Dat zijn er naar schatting ongeveer 20.
Werken zij buiten de eigen kantoren die beschouwd worden als flexplek ook nog op
andere derde werkplekken?
Af en toe denk ik wel. Het is met name dan wel voor de overbrugging van tijd tussen
afspraken. Het kan maar zo zijn dat zijn sochtends om 9 uur een afspraak hebben en dan
smiddags om 4 uur. Wij zitten in de B2B waar het vaak gaat om grote orders waarbij je op
een neer kunt gaan rijden. Of je plugt ergens in onderweg of op de wifi bij de McDonalds.
Dat wordt ook wel gedaan.
3. Welke nadelen ziet u bij het gebruik van deze externe werkplek?
Je beschikt niet over alle dossiers. Aangezien wij niet volledig digitaals zijn in de
kantooromgeving, dit wordt wel steeds meer, langzamerhand verschuiven we. De huidige
systemen lenen zich nog niet om helemaal digitaal te werken, maar daar willen we wel
naartoe. In Technique zou dit wel moeten kunnen.
Dat is één van de randvoorwaarden die het zou kunnen beïnvloeden dat je steeds
meer op derde werkplekken zou gaan werken als je hier ook de mogelijkheid zou
hebben om vierkante meters af te staan.
Voornamelijk voor PSH zou dit interessant kunnen zijn omdat je dan een verdieping kan
uitfaseren omdat je dan ook minder huur hebt.
4. Uit de literatuur zijn een aantal factoren naar voren gekomen die de keuze voor
organisaties beïnvloeden om in een toenemende mate op externe werkplekken
te gaan werken. Kunt u aangeven welke van deze factoren voor uw organisatie
de keuze om het werken op externe locaties te stimuleren zou beïnvloeden?
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Ik zou er zelf nog een aantal verzinnen... Duurzaamheid! Dat zou voor ons een reden zijn.
Je weet zelf ook dat je minder kilometers hoeft te maken. Dit zou voor ons een belangrijke
reden kunnen zijn. En kostenbesparing heb ik al genoemd. Het kan ook efficienter zijn in
een aantal gevallen, voornamelijk tijdefficienter omdat je minder bewegingen krijgt. Mensen
die mobiel zijn zou je met een soort HUB kunnen werken.
Je hebt het dan over een tussenlocatie waarbij kan gaan zitten om de effectiviteit van
tijdsgebruik te verhogen.
Precies ja. Verder kan ik er niet zo veel verzinnen, maar er zullen er vast een heleboel zijn.
Ik heb er inderdaad nog een aantal. Ik heb er hier een aantal op losse kaartjes liggen
waardoor je ze ook op volgorde van belangrijkheid zou kunnen leggen voor jou.
Milieuoverwegingen noemde je al, net als de toename van effectiviteit. De afname van
stress en gezondheidsproblemen gaan voornamelijk over medewerkers met veel
reistijd die ze kunnen reduceren. Echter heb je hier voornamelijk te maken met
werknemers die hier in de omgeving wonen zoals je net al zei. Daarnaast heb je
kostenreductie en de flexibiliteit van het vastgoedportfolio omdat je een derde
werkplek vaak met een korte termijn huurt waardoor je maandelijkse opzegtermijnen
hebt.
Dat is ook wel een hele goede inderdaad, die ik erbij zou stoppen.
Het beter werkgeverschap vind ik onzin, aangezien ik betwijfel of je daar een betere
werkgever van wordt. Als ik dan bijvoorbeeld kijk naar hoe Sanoma dat doet en hoe
overheden dat doen. Mensen hebben geen vaste werkplekken meer, terwijl als ze mogen
kiezen dit liever wel hebben. Dus ze gaan er niet op vooruit. Ze moeten met dossiers onder
de arm op pad.
De werk-privé balans. Of je daar nu zo een goede balans van krijgt.....
Je ziet natuurlijk voor en nadelen. Medewerkers krijgen meer vrijheid waardoor ze
een beter balans ervaren.
Zij zullen dit zelf wel zo aanvoelen ja
In de praktijk zie je wel dat mensen in de avond gaan werken. Maar dit speelt totaal
niet mee voor jullie?
Nee
Uitstraling van de organisatie vind ik geen reden. Als je je als organisatie wil onderscheiden
moet je niet meedoen met trends. Daar zie ik persoonlijk niks in. Daar sta ik denk ik het
verste van af, dat is juist een reden om het niet te doen.
Omdat je je dan puur op een trend gaat richten?
Dan ga je inderdaad puur de massa volgen.
Focus op de core activiteiten geldt voor ons niet zo, maar ik kan mij daar wel iets bij
voorstellen bij andere organisaties.
Je ziet dat organisaties gebruik maken van de full-serviced workplace omdat zij daar
een volledige plek huren waar alles bij zit. Wat voor organisaties aantrekkelijk kan zijn
om daar te gaan werken. Dit geldt inderdaad meer voor de professionele
dienstverlening. Dit speelt voor jullie dus ook niet of weinig mee?
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Ja weinig.
Welke van de drie zou je nou selecteren als belangrijkste?
Kostenreductie, Milieu en effectiviteit inderdaad als dit meespeelt. Dit is ook de volgorde. De
volgende 3 spelen niet voor ons maar ik kan mij er wel een voorstelling bij maken bij andere
organisaties.
Belangrijk
Kostenreductie
Milieuoverwegingen
Toename effectiviteit en productiviteit
Flexibiliteit van vastgoed
Afname stress en gezondheidsproblemen
Afname reistijd medewerkers

Niet belangrijk
Uitstraling van de organisatie door mee te
doen aan de trend
Focus op core-activiteiten
Beter werkgeverschap
Stimuleren werk-privé balans werknemers

5. Indien uw organisatie een samenwerking met een externe werkplekaanbieder
aan zou gaan, welke aspecten spelen dan een rol in de beslissing om met een
bepaalde aanbieder in zee te gaan?
Het is in ieder geval dat zij een goede dataverbinding hebben en dat men zich er goed thuis
voelt. Uitstraling en goede parkeerfaciliteiten. Natuurlijk moeten zij ook op onze systemen
kunnen aansluiten, het moet compatible zijn. En de prijs speelt ook een rol.
Als je het dan puur over de flexibele werkplek hebt waar men vrij binnen kan lopen en
kan gaan zitten. Dan ben je niet afhankelijk van de systemen maar wil je daar gewoon
gaan zitten. Is daar voor jullie de flexibiliteit van gebruik ook belangrijk?
In welke zin flexibel?
Dat je er altijd terecht kunt, weinig reserveringstijden etc.
Dat is ook wel een belangrijke maar dat beschouw ik als een hygiëne factor.
Als je er van uit gaat dat je met een partij (aanbieder van de derde werkplek) een
contract afsluit voor een aantal uur per maand/jaar zijn er een aantal factoren die mee
kunnen spelen. Ik heb uit de literatuur bijvoorbeeld naar voren gehaald de
bereikbaarheid, dus de parkeervoorziening en bereikbaarheid. Intern de indeling en
inrichting van de werkplekken, hoe zien deze werkplekken er nou uit?
Concentratiewerkplekken, vergaderruimtes etc. Uitstraling wat je net al aangaf als
belangrijk, en de beschikbaarheid.
Dit zit heel dicht bij flexibiliteit natuurlijk
Daarnaast heb je het aanbod van facilitaire diensten.
Flexibiliteit sta ik niet zo bij stil..en de inrichting sta ik ook niet zo bij stil. Ik ga er vanuit dat je
overal goed kunt gaan zitten. Belangrijk is het wel dat er geen lawaai is. Dat je niet te dicht
bij elkaar zit.
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Je hebt inderdaad het aanbod van vergaderzalen, open plekken waar meer ruis is
voor regulier kantoorwerk (administratief) en concentratiewerkplekken. Deze
aanwezigheid speelt mogelijk ook een rol?
Ja dat klopt.
Kunt u de factoren die voor uw organisatie van toepassing zijn in volgorde zetten van
belangrijkheid en aangeven welke 3 het belangrijkste zijn voor u?
Ik zat nog even door te denken en denk dat de mogelijkheid om te netwerken ook belangrijk
is zodat het een netwerk omgeving kan worden. Je moet ook denken aan toegevoegde
waarde namelijk. Op het moment dat je contact hebt met partijen kan het interessant zijn om
aan te geven dat we ook met bijvoorbeeld ‘dat’ bedrijf contact hebben en een extra dienst
kunnen leveren door jou in contact te brengen met.
Het je het dan puur over het in contact brengen of over openheid van een ruimte waar
meerdere bedrijven aanwezig zijn en zo in contact komen?
Nee dan heb ik het over het in contact brengen als mensen daar tenminste behoefte aan
hebben dat ze met elkaar in contact kunnen treden. Dit kan drempelverlagend werken. Wat
je vaak ziet is dat ruimten waar verschillende bedrijven samenkomen dat zij ook gaan
samenwerken. Als je een aantal bedrijven hebben die een contract hebben en er komen
steeds medewerkers van zo een bedrijf kan dit ook een manier zijn om je netwerk uit te
bereiden of om misschien zelfs samen te werken, je bent er dan namelijk toch.
Daar kun je dus op inspelen door dit te faciliteren door een systeem op te zetten?
Ja, door middel van een soort database waar je van te voren als je voor een contract komt
vraagt of er ook interesse is om te netwerken. Als die interesse er is kun je deze naam ook
gaan doorgeven. Als ze dit niet willen moet je dit natuurlijk ook niet gaan doen, maar je kunt
het wel aanbieden.
Dit is eigenlijk het sociale gedeelte, dus het netwerken bij organisaties.
Als ik ga kijken naar de volgorde van belangrijkheid is dit absoluut een voorwaarde . Evenals
de bereikbaarheid en de kosten. Daarna komt dit (uitstraling/netwerken). Beschikbaarheid is.
Als dit er niet is heb je echt een probleem. Ik ga er eigenlijk van uit dat het altijd beschikbaar
is. Het kan niet zo zijn dat jij een plek hebt en er is geen plaats, dat is killing. Als ik van
tevoren niet zeker weet of ik plek heb ga ik iets huren waar...dit is hetzelfde als een
treinkaartje kopen maar niet weten of je een plek hebt. Dit is voor mij een reden om niet in
zee te gaan. Als je het zo bekijkt is de beschikbaarheid het belangrijkste.
Belangrijk
Snelle beschikbaarheid
Aanbod facilitaire diensten
Bereikbaarheid
Kosten

Niet belangrijk
Flexibiliteit opzegging contract
Indeling en inrichting van de werkplekken

Uitstraling van de locatie
Mogelijkheid tot netwerken
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IV. Content analysis
Achmea

Waarom&tijd+en/of&plaatsonafhankelijk&werken? Profiel&medewerker
Hoeveel
Wij$merken$gewoon$dat$mensen$meer$uit$hun$
Bijna$allemaal
Ik$denk$minstens$de$helft,$50%B60%.$
dag$halen$als$ze$hem$zelf$vrij$kunnen$indelen
Wat$ik$zie$is$dat$de$jongeren,$en$laat$ik$
De$medewerkerstevredenheid$en$betrokkenheid$ leeftijd$dan$even$in$het$midden$
gaat$omhoog.
houden,$de$onderkant$wat$betreft$
leeftijd,$daar$zie$je$veel$mensen$gebruik$
Ten$derde,$en$niet$onbelangrijk,$kosten.$
maken$van$flexwerken.$

Ook&gebruik&van&third&workplaces?
Welke&third&workplaces&gebruiken&jullie?
Nog$niet,$ook$omdat$we$in$eerste$
Ik$durf$je$te$zeggen$dat$de$AC$restaurants,$
instantie$zowel$hier,$in$huis$de$
McDonalds,$daar$zou$je$ze$regelmatig$
werkplek$stimuleren,$als$het$
vinden$ja.$
thuiswerken.$De$derde$werkplek$
hebben$we$inmiddels$al$wel$ontdekt,$
maar$we$maken$er$nog$niet$zo$heel$veel$
gebruik$van.
Een$slag$die$je$kunt$maken$is$het$
terugdringen$van$het$aantal$vierkante$
meters$en$een$derde$werkplek$gaan$
creëren.$

Belastingdienst

Op$dit$moment$is$bezuinigen$een$van$de$grootste,$ Alle$medewerkers$hebben$de$
want$je$bezuinigd$enorm$op$het$aantal$vierkante$ mogelijkheid.$
meters.$Dat$is$een$hele$belangrijke.$

Alle$medewerkers$hebben$de$
mogelijkheid.$

Bij$communities$heb$je$bijvoorbeeld$veel$sneller$
je$kennis$bij$iedereen.$Dat$is$een$enorm$
winstpunt.

Voor$de$belastingdienst$an$sich$zie$ik$op$
dit$moment$het$niet$zo$als$een$
toegevoegde$waarde.$Alleen$als$onze$
vergaderzalen$vol$zitten,$om$dan$te$
kunnen$uitwijken.

Voordelen
Daar$zit$wet$en$regelgeving$aan$vast$die$
je$ook$kan$parkeren$bij$een$instantie$
die$een$derde$werkplek$levert.$Dus$je$
zou$eens$kunnen$kijken$wat$dat$qua$
kosten$betekent.$
Daarbij$komt$ook,$wat$het$grootste$
voordeel$kan$zijn,$is$dat$je$weer$terug$
kan$gaan$in$het$aantal$panden.$

De$derde$werkplek$daar$zie$ik,$in$het$
kantoor$wel,$maar$daarbuiten$dat$zie$ik$
nog$niet.$Ik$denk$niet$dat$de$
belastingdienst$daar$heel$blij$van$
wordt.

Ontmoeten$organiseren$krijg$je$formeel$en$
informeel$een$andere$manier$van$samenwerken$
en$kennisdelen.$

Enexis

Wij$zien$dat$organisaties$gebruik$maken$van$
flexplekken,$dat$heeft$te$maken$met$dat$de$aard$
van$de$werkzaamheden$veranderd.$Door$de$
komst$of$de$mogelijkheden$van$ICT$is$het$niet$
meer$nodig$om$echt$op$kantoor$of$vanaf$kantoor$
te$werken.

Essent

$De$derde$externe$plek$zou$wellicht$gebruikt$
Het$ligt$dus$meer$aan$het$type$persoon$ Medewerkers$hebben$hier$gemiddeld$ Ik$zie$dat$het$heel$erg$weinig$gebruikt$ Als$wij$die$derde$plek$zouden$hebben$dan$ Ik$zit$soms$wel$eens$in$de$kroeg$of$in$
worden$voor$afspraken$met$derden$die$elders$
dan$de$leeftijd$of$iets$dergelijks.$
zo$een$twee$dagen$dat$zij$flexibel$
wordt.$Dit$is$ook$omdat$wij$geen$Regus$ zou$het$er$echt$om$gaan$om$een$stamplek$ een$hotel$als$ik$met$iemand$wil$
plaats$moeten$vinden$of$wellicht$met$collega’s$die$
werken.$Dit$is$anders$of$thuis.$
etc.$In$gebruik$hebben$en$er$ook$geen$ te$maken.$Dat$je$een$soort$HUB$hebt$van$ afspreken$bij$mij$om$de$hoek.$Dat$doe$
verder$weg$wonen.$
vraag$naar$hebben.$Dat$is$het$ook$zo$ jou$centers.
ik$dan$omdat$ik$het$vreemd$vind$om$
dat$mensen$ergens$gaan$zitten$bij$een$
een$relatie$bij$mij$thuis$uit$te$nodigen.$
van$der$Valk,$Seats2Meet$of$dat$soort$ In$Zwolle$hebben$wij$bijvoorbeeld$gewoon$ Als$er$maar$WiBFi$is$dan$ben$ik$blij.
dingen,$ze$zullen$vast$ergens$gaan$
bij$de$ABN$een$vloer,$en$die$gebruiken$wij.$
zitten$maar$bij$ons$is$het$niet.$
Dit$is$de$Essent$vloer.$Wij$gebruiken$daar$
wel$de$catering$en$dat$soort$dingen$van$
een$externe$partij,$maar$daar$kan$ons$
team$gewoon$bij$elkaar$zitten.$

Gemeente&Doetinchem

Het betekent dat je verstandiger om kan gaan
met ruimte en dat mensen zich daar prettig bij
voelen.
Mensen kunnen een ruimte opzoeken waar zij
zich prettig voelen. Ik denk dat als men zich
prettig voelt dat, dat ook uiteindelijk resulteert in
dat mensen het werk beter gaan doen.

Dat$zijn$mensen$met$een$hele$hoge$
mobiliteit:$die$maken$er$het$meeste$
gebruik$van.$Dat$gebeurd$al$vol$op$
eigenlijk.$

Dat$verschilt$een$beetje$per$team$en$ Deze$hele$locatie$is$een$derde$
dat$houden$wij$ook$niet$bij.$Dit$
werkplek.$Wij$hebben$dat$eigenlijk$
verschilt$een$beetje$per$situatie.$Maar$ oorspronkelijk$als$vergadercentrum$
het$komt$gewoon$voor$dat$als$mensen$ ingericht,$maar$we$hebben$vanaf$2009$
het$land$in$moeten$en$zij$hebben$een$ tot$begin$dit$jaar$eigenlijk$een$
vergadering$in$een$hotel,$dan$blijven$zij$ traditioneel$vergadercentrum$gehad$
vaak$hangen$op$die$derde$werkplek.$ hier$in$Arnhem.$We$willen$eigenlijk$
naar$een$ontmoetingslocatie$waar$je$
kunt$vergaderen$en$vooral$kunt$
samenwerken,$door$verschillende$
vormen$aan$te$bieden$om$samen$te$
werken.$

In$het$begin$niet.$Iedereen$hield$zich$ Ze$werken$met$name$binnen$dit$pand$ Het$project$deelstoel$en$het$thuiswerken$ Ik$heb$het$idee$dat$mensen$elkaar$
aan$de$eigen$werktijden.$Ik$merk$nu$
flexibel.$Je$ziet$ook$de$tendens$dat$men$ dan.$
beter$weten$op$te$zoeken.$
wel$dat$mensen$steeds$meer$andere$ gaat$thuiswerken$en$dat$wij$gebruik$
Ja,$het$zijn$voornamelijk$de$jongere$
werkplekken$gaan$opzoeken$en$zich$
gaan$maken$van$het$project$
medewerkers.$De$oudere$medewerkers$ steeds$flexibeler$gaan$opstellen.$
“deelstoel”.$Dat$betekend$dus$dat$wij$
merk$ik$vooral$dat$zij$het$toch$fijn$
ook$gaan$werken$in$andere$panden.
vinden$om$hun$eigen$werkplek$te$
Ik$schat$van$de$mensen$hier$op$kantoor$
houden
dat$er$ongeveer$200$zitten$en$
dat..beperkt,$die$echt$gebruik$maken$
van$externe$werkplekken..een$stuk$of$
20.$

Met$dit$warme$weer$en$de$geweldige$ Onderweg.$Onderweg$van$de$ene$naar$de$ We$hadden$vier$dingen.$1)$We$konden$
airco$is$het$wel$lekker$om$hier$naartoe$ andere$werkplek$vonden$de$mensen$vaak$ het$een$maand,$dus$een$jaar$zou$ook$
te$gaan.$Maar$iedereen$heeft$zich$wel$ nog$andere$werkplekken.
wel$kunnen$(zonder$kantoor).$2)$
voorgenomen$om$zo$veel$mogelijk$
Kwaliteit$van$je$werk$verbeterd$wordt$
buiten$de$deur$te$blijven$werken.$Dan$
3)$Je$ontmoet$meer$mensen$4)$Als$je$
sta$je$nou$eenmaal$als$overheid$ook$
zoveel$buiten$werkt,$zou$je$dan$ook$
tussen$de$mensen$waarvoor$je$het$
met$minder$vierkante$meters$werken$
doet.
hier?$Dat$is$ook$volmondig$ja.$

Motorola

Ik$denk$dat$het$voordeel$kan$zijn,$wat$voor$ons$ Het$zijn$in$Nederland$alle$medewerkers$ Het$zijn$in$Nederland$alle$medewerkers$ Maar$ook$allianties$van$business$
ook$een$reden$is$om$naar$business$centers$te$
die$op$de$loonlijst$staan,$dat$zijn$er$
die$op$de$loonlijst$staan,$dat$zijn$er$
centers.$Wij$zitten$in$Utrecht$
verhuizen,$om$de$kosten$gewoon$te$drukken.$Wij$ inmiddels$24.$
inmiddels$24.$
(offices4you)$en$in$Breda$zit$ook$nog$
willen$de$huisvestingskosten$zo$laag$mogelijk$
een$mooie$offices4you$dus$daar$gaan$
houden.$
ze$ook$zitten.$Als$ze$inderdaad$in$de$
Als$ik$een$afspraak$heb$op$schiphol$met$een$
buurt$zijn$van$schiphol$dan$gaan$ze$
manager$van$Engeland$dat$ik$ook$daar$kan$zitten$
daar$zitten.$Ze$gaan$echt$overal$aan$de$
en$ik$de$toegang$heb.$Dat$is$belangrijk$om$de$
slag.$
mensen$te$geven$zodat$zij$de$mogelijkheden$
hebben.

PSH

Ik$denk$dat$het$voornamelijk$een$kostenaspect$is.$ Ik$zou$denken$dat$dit$bij$iedereen$kan,$ 30%,$ongeveer$10
Dat$zou$een$driver$zijn.$Efficiëntie.$
maar$dat$kan$niet$bij$iedereen$omdat$
niet$iedereen$hier$de$discipline$en$de$
verantwoording$voor$heeft.$
Het$zijn$in$principe$dezelfde$functies,$
maar$het$zijn$wel$medewerkers$die$
intrinsiek$zodanig$gemotiveerd$zijn$dat$
ik$die$daadwerkelijk$eerder$moet$
remmen.$
Je$hebt$ook$mensen$die$bladen$maken$
voor$Hoogte$80$(onderdeel$van$PSH$
group),$die$hebben$interviews$en$die$
werken,$dat$is$altijd$al$zo$geweest,$die$
werken$niet$bewust$buiten$de$deur,$dat$
is$gewoon$hun$werk..dat$is$gewoon$
buiten$de$deur..vaak$op$de$locatie.
Het$is$sterk$bepalend$in$wat$voor$een$gebouw$je$ Buitendienst$(sales)$zou$wel$
Dat$zijn$er$naar$schatting$ongeveer$20.$
zit$en$of$je$kosten$kunt$besparen.$Een$belangrijke$ gedeeltelijk$thuis$kunnen$werken.$Zij$
reden$om$zo$iets$te$doen$is$om$30%$van$je$
zijn$sowieso$al$veel$onderweg$en$veel$
huisvestingskosten$te$besparen.$
klanten$zitten$in$het$westen.$
Wat$ik$merk$bij$onze$klanten$die$dat$doen,$en$bij$
overheden,$merk$ik$dat$het$vooral$kostenB
gedreven$is.$
Nou$zitten$wij$in$een$productiebedrijf,$het$
overgrote$deel$val$net$bedrijf$is$productie.$Maar$
met$het$kantoorpersoneel$kun$je$er$op$die$manier$
mee$omgaan.$Echter$bij$ons$heb$je$al$wel$heel$erg$
veel$ruimte,$dus$om$ruimte$te$besparen$schiet$je$
er$niet$zo$veel$mee$op.$

Het$is$voor$mensen$ook$handig$als$zij$
niet$thuis$kunnen$werken$dat$zij$in$de$
omgeving$ergens$terecht$kunnen$en$
toch$op$een$goede$manier$kunnen$
werken.$Dat$zie$ik$vanuit$mijn$positie$
als$voordelen.

Iedereen$heeft$de$mogelijkheid$om$
flexibel$te$werken$hier.

Gemeente&Rotterdam/Overschie Dus$ik$ben$altijd$op$zoek$naar$de$werkplek$waar$ik$ $Er$werken$hier$allemaal$leuke$jonge$
Iedereen$heeft$de$mogelijkheid.
het$meest$productief$kan$zijn.$Laat$zeggen$niet$ mensen$die$veel$met$social$media$
voor$1$taak$maar$voor$de$hele$dag.$
doen.$Die$gewend$zijn$om$zelfstandig$te$
werken.$

Senefelder&Misset

Geen$gecontracteerde$third$workplaces.$$
Ja,$er$is$wel$over$na$gedacht,$maar$niet$
bewust$als$strategie$ingezet$omdat$we$
denken$dat$met$het$thuiswerken$en$de$
regiokantoren$te$kunnen$faciliteren.$Voor$
de$rest$zijn$er$lokale$initiatieven$waar$
mensen$in$het$buurthuis$bij$elkaar$komen$
en$daar$gaan$werken.$

Maar$ook$allianties$van$business$centers.$
Wij$zitten$in$Utrecht$(offices4you)$en$in$
Breda$zit$ook$nog$een$mooie$offices4you$
dus$daar$gaan$ze$ook$zitten.$Als$ze$
inderdaad$in$de$buurt$zijn$van$schiphol$
dan$gaan$ze$daar$zitten.$Ze$gaan$echt$
overal$aan$de$slag.$

Maar$bewust$een$externe$plek$hebben$ Dat$is$het$ook$meer,$bij$de$McDonalds$is$ Kosten!$Ik$ben$zeer$benieuwd$wat$dit$
we$niet.
het$al$jaren,$dat$doen$ze$heel$slim$met$de$ met$zich$zou$meebrengen$qua$kosten.$
gratis$WiBfi,$maar$er$zullen$vast$partijen$ Kantoorruimte$huren$zou$natuurlijk$
Op$dat$moment$vlucht$iedereen$nu$
volgen$op$de$korte$termijn.$Vandaag$of$ kosten$met$zich$meebrengen.$Ik$ga$wel$
traditioneel$naar$een$wegrestaurant.$ morgen$gaat$van$der$valk$ook$een$keer$
zitten$rekenen$dan.$Ik$geloof$echt$dat$
Dat$gebeurd$al$jaren.$Ik$zie$dit$ook$bij$ over$en$nog$meer$van$dit$soort$mobiele$ de$opbrengsten$zitten$dat$een$
mijn$vrouw,$die$logt$dan$gewoon$
werkplekken.$Dit$zijn$niet$echt$mobiele$
medewerker$zich$vrij$voelt,$als$een$
ergens$in.$
werkplekken$natuurlijk,$maar$je$ziet$er$wel$ soort$van$secundaire$voorwaarden$dat$
veel$meetings.$$
jezelf$de$tijd$kan$indelen$en$dat$je$heel$
flexibel$kan$zijn.$
Als$het$efficiënt$is$dan$is$het$efficiënt,$
ja$graag$dan.$Ik$ga$niet$iemand$onnodig$
vragen$om$kilometers$te$maken$om$
maar$op$het$kantoor$te$zijn

Als$je$kijkt$naar$onze$collega’s$van$RotoB Of$je$plugt$ergens$in$onderweg$of$op$de$
Smeets$(Holding),$die$samen$met$ons$ wifi$bij$de$McDonalds.$Dat$wordt$ook$wel$
de$markt$bewerken,$dan$zitten$zij$al$
gedaan.$
veel$op$onze$locatie$in$Utrecht$terwijl$
de$thuislocatie$in$Deventer$is.$Wij$
maken$dus$gebruik$van$andere$
vestigingen$als$mobiele$werkplek.
Of$je$plugt$ergens$in$onderweg$of$op$de$
wifi$bij$de$McDonalds.$Dat$wordt$ook$
wel$gedaan.$

Duurzaamheid!$Dat$zou$voor$ons$een$
reden$zijn.$Je$weet$zelf$ook$dat$je$
minder$kilometers$hoeft$te$maken.$Dit$
zou$voor$ons$een$belangrijke$reden$
kunnen$zijn.$En$kostenbesparing$heb$ik$
al$genoemd.$Het$kan$ook$efficienter$
zijn$in$een$aantal$gevallen,$
voornamelijk$tijdefficienter$omdat$je$
minder$bewegingen$krijgt.$Mensen$die$
mobiel$zijn$zou$je$met$een$soort$HUB$
kunnen$werken.$
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Nadelen

Kostenreductie
Ja

Milieu
MVO$is$voor$ons$een$belangrijk$
onderwerp.$We$hebben$co2$
challenges,$noem$het$maar$op.$We$
doen$aan$dat$soort$dingen$volop$mee.$
Wat$we$daarnaast$aan$reistijd$en$km$
en$co2$zien$we$ook$stookkosten$van$
panden$verdwijnen.$

Reistijd
Effectiviteit
Een&ander&punt&is&de&afname&van&reistijd& Dit$is$een$van$de$redenen$waarom$wij$
voor&medewerkers,&voornamelijk&voor& tijd$en$plaatsonafhankelijk$werken$
de&buitendienst&denk&ik?
stimuleren.$
Ja,$enorm.
Vaak$zie$je$dat$voordeliger$is$om$elkaar$in$
het$midden$te$treffen,$dan$dat$iemand$
een$volledige$reis$moet$plannen.$Wat$dat$
betreft$zou$je$wel$kunnen$zeggen$dat$het$
voor$ons$interessant$zou$zijn$om$in$de$
omgeving$van...noem$maar$iets,$een$
preferred$supplier$te$hebben$op$gebied$
van$de$derde$werkplek.$

Flexibiliteit&vastgoed
Focus&op&core&activiteiten
Wat$we$wel$zien$is$dat$we$nu$
We$zijn$daarin$nog$steeds$wel$in$een$
huurcontracten$van$panden$bewust$af$ aantal$dingen$verplicht.$Als$je$zegt$van$
laten$lopen$omdat$je$terug$wil$in$het$ “joh,$we$stoppen$ermee$en$je$krijgt$een$
aantal$vierkante$meters.$Je$zou$een$
budget$voor$een$derde$werkplek”$dan$
stap$te$ver$kunnen$gaan$waardoor$je$ levert$je$dat$wel$wat$op.
krapte$hebt$en$een$goedkope$oplossing$
is$dan$de$derde$werkplek.$

Het$nadeel$is$eigenlijk,$het$moeilijke$is,$
de$bereikbaarheid$en$vindbaarheid.$

Nadelen,$dat$heeft$voornamelijk$te$
Seats2Meet$een$mooi$concept$omdat$ Het$heeft$te$maken$met$de$werkBprivé$ De$frustratie$als$je$in$Maastricht$woont$
maken$met$wie$zit$waar.$Je$ziet$dat$
je$daar$voor$niks$zit.$
balans,$Co2$reductie:$dus$het$aantal$ en$je$moet$naar$Den$Bosch$toe$naar$het$
managers$hun$medewerkers$kwijt$zijn$
mobiliteitsbewegingen$reduceren.$
hoofdkantoor,$en$je$moet$om$6$uur$
omdat$er$geen$goede$afspraken$
vertrekken$om$voor$de$files$te$zijn,$dat$is$
gemaakt$zijn$omtrent$beweegbaarheid.$
niet$altijd$prettig.$

Je$hebt$een$optie$en$dat$is$goed,$dit$
Vroeger$gingen$we$naar$buiten$naar$
Dat$herken$ik,$dat$is$hetzelfde$als$het$ Ik$zie$dit$juist$er$tegenin$gaan,$tegen$de$ Denk$het$niet
creëert$meerwaarde.$Als$je$moet$kiezen$ een$externe$locatie,$dat$kost$geld,$dus$ anders$werken.$
afname$van$reistijd.$Je$geeft$namelijk$een$
levert$dit$nadelen$op,$maar$het$is$een$ dat$gaan$we$gewoon$hier$doen.$
fixed$locatie$en$dan$ga$je$voor$mensen$
optie.$
bepalen$waar$ze$gaan$zitten,$terwijl$die$
Voor$ons$zou$dit$duurder$zijn$als$we$dit$
derde$werkplek$nu$open$is.
Geen$thuisgevoel$meer,$dus$in$het$
gaan$doen.
extreemste$geval$als$je$alleen$maar$
extern$zou$zitten$zou$het$gevoel$met$
het$bedrijf$verwateren$en$daarmee$zou$
je$dus$minder$bewust$zijn$van$je$werk$
en$wat$je$doet$voor$je$klanten.
De$vindbaarheid.$Al$is$dat$met$de$
mobiele$telefoons,$lukt$dat$toch$wel$
beter.$

Minder&reistijd&van&belang?&Ja.$Een$
stukje$duurzaamheid,$
milieuoverwegingen.

We$hebben$in$het$verleden$ook$wel$
Niet$als$reden$om$dit$te$doen.$
een$vastgoedstrategie$gehad$waarbij$
we$hebben$gezegd$dat$we$uiteindelijk$
een$schil$moeten$hebben$van$flexibele$
contracten$en$werkplekken$met$Regus$
en$dat$soort$partijen$waarmee$je$krimp$
kunt$opvangen.$De$praktijk$was$altijd$
dat$we$dit$mondjesmaat$gebruikt$
hebben$en$we$dit$nooit$bewust$hebben$
ingezet.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
We$zetten$nu$al$in$op$een$betere$
benutting$van$bestaande$kantoren.$
Naar$onze$bezetting$en$de$verborgen$
leegstand.$In$theorie$kunnen$we$dan$
25%$van$onze$kantoren$sluiten.$
Dat$zou$een$voordeel$zijn$ja.$We$zijn$er$ Ik$snap$het.$Ik$zie$dit$alleen$niet$
nu$alles$aan$het$doen$om$er$voor$te$
gebeuren$omdat$juist$die$eigen$
zorgen$dat$de$mensen$niet$naar$buiten$ identiteit$zo$belangrijk$is.$
gaan$omdat$dit$veel$meer$geld$kost$en$
wij$hebben$nu$toch$de$ruimte.

Dat$men$een$ruimte$kan$opzoeken$
waar$men$op$dat$moment$behoefte$
aan$hebben.
Ik$vind$met$name$het$voordeel$dat$
mensen$elkaar$opzoeken$in$de$
organisatie.$
Het$is$dan$voornamelijk$omdat$men$
een$afspraak$heeft.$Of$2$afspraken$en$
dan$tijd$kunnen$overbruggen.$

De$nadelen$zijn$wel$dat$je$ochtend$je$ Kostenreductie$is$voor$mij$niet$het$
Dat$is$een$leuke$bijkomstigheid.$Dat$is$ $Van$plek$naar$plek$verhuis$je$als$je$
Je$zit$vooral$ergens$anders$omdat$dit$ Die$wordt$uiteindelijk$er$mee$gediend$
spullen$in$de$tas$moet$doen$om$mee$te$ uitgangspunt$geweest,$maar$is$wel$een$ op$macro$niveau$leuk,$maar$op$micro$ weinig$reistijd$hebt.$Je$bent$hier$(eerste$ productiever$is,$niet$omdat$dit$beter$is$ natuurlijk.$Dat$is$niet$de$
nemen.$
prettige$bijkomstigheid.$
niveau...Of$ik$nou$mijn$stekker$hier$in$ werkplek)$niet$productiever$als$ergens$ of$wat$dan$ook.$
hoofdbedoeling$geweest.$Maar$op$
het$stopcontact$steek$of$ergens$
anders,$dat$is$onzin.$
Rotterdams$niveau$is$er$hier$veel$
Gratis$wifi,$gratis$stroom$en$tegen$
anders…
Je$krijgt$natuurlijk$ook$een$soort$
voordeel$te$halen.$
betaling$van$een$kop$koffie.
prestatiedrang.$En$het$feit$dat$er$0%$
Milieu&en&afname&van&reistijd?
arbeidsverzuim$is$betekent$natuurlijk$
Nu$hebben$we$daar$volledig$gratis$
Dat$is$geen$overweging$voor$ons.
dat$je$ten$opzichte$van$organisaties$die$
gezeten$en$dat$zullen$we$blijven$doen.$
4%$of$5%$hebben...het$gaat$vooral$om$
Maar$zouden$we$vergaderkamers$nodig$
de$prestatie.$Die$is$door$deze$manier$
hebben$dan$zouden$we$het$daar$
van$werken$denk$ik$wel$hoger$dan$als$je$
kunnen$huren$ja.$
dat$niet$doet.

Ja,$voor$sommige$mensen$werkt$het$
gewoon$niet.$Die$kunnen$dit$ook$niet.$

Eindeloos$vergaderen$op$allerlei$
externe$plekken$kost$ook$een$
godsvermogen.$

Als$je$dan$op$de$kantoren$komt$en$je$
kijkt$eens$om$je$heen,$dan$zie$je$
gewoon$70%$van$de$werkplekken$
leegstaan.$Het$is$toch$jammer$dat$
niemand$dan$verzint$dat$er$een$
computer$staat$met$een$werkplek.$
Zeker$van$belang!

Dit$staat$bovenaan$(kostenreductie),$
maar$bij$wie$niet$in$deze$tijd$zou$ik$
zeggen?$

Omdat$wij$er$al$jaren$mee$bezig$zijn,$
zijn$wij$al$terug$gegaan$van$60$
medewerkers$naar$22.$Dit$betekent$dat$
je$bij$veel$dingen$waarvan$je$denkt,$
waarom$zou$ik$hier$een$kantoor$vullen$
met$een$afdeling$boekhouding$die$mij$
jaarrekeningen,$begrotingen$en$alle$
betalingen$regelt.$Die$kunnen$ook$
ergens$anders$zitten.$
De$secundaire$processen$zijn$daardoor$
ook$sterk$gereduceerd.
Je$maakt$je$eigen$afspraken.$Je$hoeft$
geen$vergaderzalen$en$koffie$te$
regelen.$

Ik$denk$dat$vanuit$de$organisatie,$
vanuit$Motorola$wereldwijd,$dat$zij$dit$
ongetwijfeld$op$hun$lijstje$hebben$
staan.$Maar$dat$is$dan$meer$als$je$het$
hebt$over$de$uitstraling$van$“doen$wij$
wel$hetzelfde$als$andere$en$horen$wij$
dat$niet$te$doen”?$Ik$denk$niet$dat$dit$
in$eerste$instantie$een$keuze$element$
is.

Ik$kan$het$mij$niet$veroorloven$om$dat$
soort$principes$te$hebben$nu,$zo$
eenvoudig$is$dit$eigenlijk.$

sowieso$moet$alle$software$aanwezig$
zijn..want$dat$ziet$niet$in$de$cloud$
volgens$mij.$

Dat$is$bij$ons$ook$zo,$dat$ze$eerst$twee$
uurtjes$thuis$gaan$werken$en$dan$naar$de$
klant$gaan.$Daar$plannen$ze$de$afspraken$
wel$op$en$dat$ze$ook$de$noodzaak$niet$
hebben$om$naar$kantoor$te$gaan,$
kunnen$ze$ook$zeggen$ik$werk$eerste$2$
uurtjes$thuis$en$kom$daarna$na$kantoor.$

Ja,$dat$is$voor$onze$facility$afdeling$
Een$hele$belangrijke$als$je$het$hebt$
natuurlijk$erg$belangrijk.$Met$
over$een$sales$organisatie$dan$is$dat$zo$
name..voorheen$hadden$wij$
ja.$
langlopende$contracten,$bijvoorbeeld$
van$10$jaar,$dat$willen$wij$niet$meer.$5$
jaar$is$geloof$ik$de$max.$We$moeten$
snel$kunnen$schakelen$als$de$
organisatie$slinkt$of$juist$uitbereid.$

Als$je$kijkt$naar$de$derde$werkplek.$Dan$
eigenlijk$wel.$Want$voor$die$mensen$die$
overal$neerstrijken$om$eventjes$wat$te$
doen.$Eigenlijk$alleen$maar$om$te$zorgen$
dat$ze$van$A$naar$B$gaan.$Maar$om$te$
kijken$of$zij$tussendoor$toch$nog$kunnen$
werken.$Daar$geldt$dit$wel$voor.$Zij$
plannen$dit$ook$wel.$
Dat$geloof$ik$graag.$Als$dat$zo$zou$zijn$ Ik$begrijp$het$helemaal,$maar$ik$kan$
dan,$er$staat$natuurlijk$ook$een$
hier$niet$echt$spreken$van$een$
kostenplaatje$tegenover$want$die$
vastgoedportfolio.$
kantoren$moeten$ook$betaald$worden.$
Er$zit$een$hoop$waarde$in,$wat$ik$straks$
ook$al$zei,$is$dat$mensen$in$een$
teamverband$bij$elkaar$zijn.$

Ja,$met$de$receptie$snap$ik$wat$je$
bedoelt.$Dat$je$nog$verder$kan$
outsourcen.$Dat$begrijp$ik.$Eigenlijk$
hebben$we$dat$al,$we$hebben$eigenlijk$
geen$receptie.$Dat$wat$je$daar$ziet$is$
eigenlijk$onze$receptie.$De$
administratie$is$eigenlijk$onze$core$
business.$

Ik$heb$daar$verder$geen$problemen$
mee$nee,$niet$anders$dan$dat$ik$nu$met$
werktijden$zit$van$tja..is$die$er$nu$niet,$
nee$die$werkt$niet$op$die$dag.$Dat$is$het$
nadeel$eigenlijk.

Je$beschikt$niet$over$alle$dossiers.$
En$kostenbesparing$heb$ik$al$genoemd. Belangrijk$is$de$duurzaamheid!
Aangezien$wij$niet$volledig$digitaals$zijn$
in$de$kantooromgeving,$dit$wordt$wel$
steeds$meer,$langzamerhand$
verschuiven$we.$

Dat$is$ook$wel$een$hele$goede$
inderdaad,$die$ik$erbij$zou$stoppen.

Ja,$weinig$invloed$voor$ons.
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Gezondheid
Des$te$minder$reistijd,$des$te$minder$
stress$zou$ik$bijna$durven$zeggen.$
Daarbij$meegenomen$is$gezondheid$en$
stress$bijna$onlosmakelijk$van$elkaar.$
Daar$kan$ik$mij$wel$in$vinden.

Beter&werkgeverschap
Wat$ik$zie$is,$dat$is$een$trend$die$
gaande$is,$waar$je$eerder$goed$
personeel$binnenhaalde$met$
arbeidsvoorwaarden,$dan$heb$ik$het$
puur$over$salaris$en$de$auto.$Dan$zie$je$
tegenwoordig$dat$men$heel$erg$focust$
op$de$werkomstandigheden.$Dus$op$
het$moment$dat$jouw$werkplek$goed$
gefaciliteerd$is$kan$dit$een$reden$zijn$
om$wel$of$niet$voor$een$bedrijf$te$
kiezen.$Wat$dat$betreft$ben$je$ook$een$
interessante$werkgever$voor$de$nog$
niet$werknemer.

Gezondere&werknemers&door&minder&
te&reizen?Dat$kan$ook$met$een$
thuiswerkplek$he,$het$feit$dat$je$niet$
hoeft$te$te$reizen.$

Wat$wel$belangrijk$is$is$dat$wij$door$een$ Het$heeft$te$maken$met$de$werkBprivé$
werkomgeving$aan$te$bieden$
balans,$Co2$reductie:$dus$het$aantal$
aantrekkelijk$zijn$voor$jong$talent$en$ mobiliteitsbewegingen$reduceren.$
nieuwe$medewerkers.

Flexibiliteit zorgt voor beter
Afname$stres$en$
gezondheidsproblemen...zou$kunnen.$ werkgeverschap, die vrijheid.
Dat$zou$kunnen$als$ze$om$de$hoek..ja

Dat zit gekoppeld aan de vrijheid enzo
en dat is goed voor de arbeidsmarkt.

Werk+privé
Uitstraling&door&mee&te&doen&aan&trend Flexibiliteit&contract
In$principe$hebben$we$daar$nu$ook$al$ Wij$zijn$ook$nooit$echt$trendsetters$
Wat$we$wel$zien$is$dat$we$nu$
de$vrije$hand$in$gegeven.$Laat$ik$zeggen$ geweest.$Sterker$nog,$wij$zijn$als$één$van$ huurcontracten$van$panden$bewust$af$
dat$de$moderne$werknemer$hier$gretig$ de$grootste$verzekeraars$in$Nederland$ laten$lopen$omdat$je$terug$wil$in$het$
gebruik$van$maakt.$Je$ziet$dan$ook$op$ juist$uiterst$voorzichtig$met$dat$soort$
aantal$vierkante$meters.$Je$zou$een$
zaterdag$en$zondag$mailtjes$voorbij$
dingen$omdat$je$niet$het$idee$wilt$
stap$te$ver$kunnen$gaan$waardoor$je$
komen$omdat$men$doordeweeks$om$ wekken$dat$wij$risico’s$willen$nemen$en$ krapte$hebt$en$een$goedkope$
wat$voor$een$reden$dan$ook$een$dag$of$ roekeloze$ideeën$hebben.$We$zijn$juist$ oplossing$is$dan$de$derde$werkplek.$
een$halve$dag$vrij$neemt.
op$zoek$naar$stabiliteit$en$zekerheden.

Dat$zou$dit$best$wat$op$kunnen$
Nee
leveren,$maar$nu$hebben$ze$thuis$al.$Dit$
zie$ik$niet.

Dat$denk$ik$zeker.$Dit$zien$wij$ook$in$de$ Ja.$
verzuimcijfers.$

We$zeggen$niet$dat$wij$het$niet$willen,$
maar$wij$organiseren$het$bewust$niet.$

Die$hebben$wij$ook$vanuit$het$anders$
werken$inderdaad.

We$zijn$natuurlijk$ook$heel$erg$druk$om$
te$kijken$of$het$nieuwe$werken$wel$
wordt$uitgevoerd.$Het$is$natuurlijk$heel$
erg$veilig$om$maar$gebruik$te$maken$
van$je$eigen$plekje.$Wij$proberen$er$
alles$aan$te$doen$om$mensen$te$
stimuleren$gebruik$te$maken$van$
andere$plekken.$Daar$zij$wij$nu$eigenlijk$
meer$mee$bezig$dan$het$kijken$naar$
externe$plekken.$
Het&is&dus&vooral&nog&intern&gericht?
Ja.

Dat$mensen$het$werk$kunnen$gaan$
doen$waar$zij$op$dat$moment$behoefte$
aan$hebben.$

Ik$denk$dat$als$je$op$deze$manier$mag$
en$kan$werken$bij$een$werkgever,$dat$
je$je$werkgever$ook$meer$waardeert$
dan$wanneer$hij$constant$aan$het$
controleren$is...dat$je$te$lang$op$het$
toilet$zit$of$wat$dan$ook.

Beter$werkgevenschap

Niet$om$aan$de$trend$mee$te$doen.$Wat$
wel$belangrijk$is$is$dat$wij$door$een$
werkomgeving$aan$te$bieden$
aantrekkelijk$zijn$voor$jong$talent$en$
nieuwe$medewerkers.$

Dat$vind$ik$lastig$te$bepalen.

Wij$hebben$een$verzuim$van$0%.$Dat$
betekend$dat$deze$manier$van$werken$
in$ieder$geval$niet$verzuim$verhogend$
werkt.$

Belangrijkste&factoren
Minder&van&belang
Toename$effectiviteit$en$productiviteit Uitstraling$van$de$organisatie$door$
mee$te$doen$aan$de$trend
Kostenreductie

$Ik$ben$zelf$niet$zo$van$een$scheidslijn$
tussen$werk$en$privé.$Want$een$
scheidslijn$geeft$altijd$spanning.$Op$het$
moment$dat$je$in$de$buurt$van$de$lijn$
komt$begin$je$al$te$denken..ojee$dit$is$
privé.$

Dat$is$waar.$Het$Overschiese$model$is$ Ik$zou$het$liefst$afspraken$maken$per$
heel$erg$gericht$op$een$voorbeeldfunctie$ bezoek.$
in$Rotterdam$en$buiten$Rotterdam.$Ook$
door$deze$manier$van$werken$
inderdaad.$Op$deze$manier$zijn$de$
mensen$ook$weer$heel$erg$trots$om$hier$
te$mogen$werken.

Stimuleren$van$werkBprivé$balans

Milieuoverwegingen

Afname$van$Stress$en$
gezondheidsproblemen

Uistraling$door$mee$te$doen$aan$de$
trend

Flexibiliteit$van$het$vastgoedportfolio

Beter$werkgeverschap

Ja.$Wij$werken$hier$ook$niet$met$dat$je$ Dit$is$voor$ons$eigenlijk$niet$interessant$ Ja,$dat$is$voor$onze$facility$afdeling$
Stimuleren$van$werkBprivé$balans
Milieuoverwegingen
maar$een$uurtje$voor$de$tandarts$krijgt$ meer$nee.$
natuurlijk$erg$belangrijk.$Met$
per$jaar$ofzo.$We$zijn$niet$CAO$
name..voorheen$hadden$wij$
Kostenreductie
Uistraling$door$mee$te$doen$aan$de$
gebonden.$
langlopende$contracten,$bijvoorbeeld$
trend
van$10$jaar,$dat$willen$wij$niet$meer.$5$ Toename$effectiviteit$en$productiviteit
jaar$is$geloof$ik$de$max.$We$moeten$
snel$kunnen$schakelen$als$de$
organisatie$slinkt$of$juist$uitbereid.$

Ik$denk$dat$het$onder$de$secundaire$of$
zelfs$tertiaire$arbeidsvoorwaarden$
hoort.$Om$die$reden$zou$ik...Ik$geloof$
dat$ook$wel$en$zou$het$ook$om$die$
reden$willen$doen.$

Ik$geloof$dat$dit$uiteindelijk$ook$voor$ Nouja,$op$dit$moment$denk$ik$niet.$Ik$
loyalere$medewerkers$zorgt.$Zeker$bij$ zou$het$mij$kunnen$voorstellen$om$
de$mensen$die$al$zeer$gemotiveerd$zijn.$ aantrekkelijk$te$worden$als$employer$
Ik$denk$ook$dat$het$iets$is$waar$je$op$de$ brand,$dit$zou$ik$mij$kunnen$voorstellen,$
arbeidsmarkt$mee$kan$onderscheiden.$ maar$ik$denk$dat$wij$best$wel$
aantrekkelijk$zijn.$Daarnaast$wat$ik$zeker$
Ik$kan$mij$voorstellen$dat$de$
weet$is$dat$er$heel$veel$mensen$zijn$op$
werknemer$dat$denkt$en$vind$dat$ik$
de$markt,$dus$dan$wordt$je$er$wel$
daar$een$betere$werkgever$van$wordt.$
makkelijk$in.$
Als$ik$die$stress$ervaar$en$iemand$mij$
oplossingen$kan$aandragen$waardoor$
dat$minder$wordt,$dan$valt$daar$geen$
spelt$tussen$te$krijgen.

Kostenredcutie

Focus$op$core$activiteiten

Uistraling$van$de$organisatie$door$mee$
te$doen$aan$deze$trend

Het$beter$werkgeverschap$vind$ik$
onzin,$aangezien$ik$betwijfel$of$je$daar$
een$betere$werkgever$van$wordt.$Als$ik$
dan$bijvoorbeeld$kijk$naar$hoe$Sanoma$
dat$doet$en$hoe$overheden$dat$doen.$
Mensen$hebben$geen$vaste$
werkplekken$meer,$terwijl$als$ze$mogen$
kiezen$dit$liever$wel$hebben.$

Kostenreductie

Uistraling$van$de$organisatie$door$mee$
te$doen$aan$de$trend

Uitstraling$van$de$organisatie$vind$ik$
geen$reden.$Als$je$je$als$organisatie$wil$
onderscheiden$moet$je$niet$meedoen$
met$trends.$Daar$zie$ik$persoonlijk$niks$
in.$Daar$sta$ik$denk$ik$het$verste$van$af,$
dat$is$juist$een$reden$om$het$niet$te$
doen.$

Milieuoverwegingen

Toename$effectiviteit$en$productiviteit Flexibiliteit$van$vastgoedportfolio

Milieuoverwegingen
Toename$effectiviteit$en$productiviteit
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Diensten
Op$het$werk$betalen$zij$ook$niet$voor$
de$koffie,$dus$het$zou$prettig$zijn$als$
dat$er$al$in$zit.$
Als$je$naar$de$focus$op$de$core$
activiteiten$gaan$kijken,$dan$zie$je$op$zo$
een$plek$dat$een$medewerker$gaat$
zitten$en$aan$het$werk$kan$omdat$de$
rest$geregeld$is.$Dat$is$belangrijk?
Ja.$

Bereikbaarheid
Kosten
Wat$voor$ons$belangrijk$is,$het$moet$ Het$kostenplaatje$is$natuurlijk$een$van$
geografisch$gunstig$zijn.$Ik$denk$dat$je$ de$belangrijkste$punten.$
met$bereikbaarheid$van$de$locatie$een$
aantal$punten$aansnijdt,$waaronder$
ook$de$ligging.$

Inrichting
Wat$voor$ons$belangrijk$is,$is$dat$een$
medewerker,$wij$noemen$dat$wel$eens$
een$landingswerkplek$met$alleen$een$
WiBFi$en$een$stopcontact.$Dat$is$prima$
voor$een$uur$of$een$anderhalf$uur,$
maar$om$met$8$man$bij$elkaar$te$
kunnen$zitten$is$ook$een$van$de$
mogelijkheden,$of$zou$moeten$zijn.$
Maar$ook$een$afgesloten$zaaltje$waar$
je$voor$10$man$een$presentatie$kan$
geven$moet$tot$de$mogelijkheden$
behoren,$en$dan$het$liefste$onder$1$
dak.

Beschikbaarheid
En$een$vergaderzaal$moet$je$van$te$
voren$kunnen$reserveren$omdat$je$er$
wat$zekerheid$van$wilt.$Maar$zo$een$
werkplek$zou$je$eigenlijk$pas$op$de$dag$
zelf$mogen$reserveren$of$24$uur$van$te$
voren.$

Uitstraling
Belangrijkste
De$aanwezigheid$van$goede$faciliteiten$ Bereikbaarheid,$diversiteit$van$
is$belangrijker$dan$de$uitstraling$
diensten$en$de$kosten.$
daarvan,$als$het$gaat$om$bureauwerk.$
Als$het$gaat$om$klanten$ontvangen$dan$
is$de$uitstraling$wel$belangrijk,$of$in$
ieder$geval$belangrijker.$

We$hebben$als$organisatie$een$hele$
In$de$praktijk$weet$ik$wel,$dat$toen$ik$ De$derde$werkplek$is$toch$vaak$een$
Er$popt$af$en$toe$een$werkgroep$op$
Maar$dan$zoeken$we$toch$wel$naar$een$
grote$automobiliteit.$Als$je$kiest$is$de$ met$Regus$in$contact$kwam,$dat$deze$ administratieve$werkplek.$Je$gaat$er$
met$enkele$tientallen$mensen$die$je$
omgeving$waarin$ook$andere$zakelijke$
autobereikbaarheid$een$$belangrijke.$ werkplek$een$anderhalf$keer$zo$duur$ daar$van$uit$dat$er$ook$een$omgeving$is$ niet$in$huis$kan$faciliteren.$Dan$kan$een$ dienstverleners$actief$zijn.$En$dus$ook$
was$als$onze$eigen$werkplek.$
waar$je$ook$geconcentreerd$kan$
derde$werkplek$een$uitkomst$zijn.$
met$een$uitstraling$die$past$bij$onze$
Het$liefst$hebben$we$een$
werken.$Als$je$dan$denk$aan$
activiteiten.$
stationslocatie$die$met$de$auto$goed$te$
Seats2Meet$is$dat$niet$het$geval.$
bereiken$is$waarbij$ook$voldoende$
parkeervoorziening$is.$

Het$aanbod$van$facilitaire$diensten.$Het$ De$snelle$beschikbaarheid,$de$
is$maar$net$wat$je$er$onder$zet.$Ik$denk$ bereikbaarheid$dus$je$bent$er$snel..
dat$dit$wel$wat$belangrijk$is,$maar$niet$
heel$belangrijk.$Als$het$maar$beveiligd$
is,$schoongemaakt$etc.$

Of$er$voldoende$stroompunten$zijn$op$ Ja
de$werkplekken.$Daar$liepen$wij$heel$
erg$tegenaan.$Dan$heb$je$een$mooi$
werkplek,$maar$is$je$laptop$leeg$en$kun$
je$hem$niet$kwijt.$Dat$is$wel$heel$erg$
belangrijk.$En$inderdaad$dat$er$ook$
goede$stoelen$en$wifi$is.$

Dat$is$minder$belangrijk$denk$ik.$

De$parkeertarieven$zijn$heel$
belangrijk.

Dat$is$belangrijk.$Als$je$straks$langs$HNK$ Dat$is$1$ding$wat$zeker$is.$Heel$erg$
gaat$zou$je$zien$dat$je$daar$tafeltjes$
belangrijk$natuurlijk.
hebt$staan$waar$je$gewoon$kunt$
werken.$Je$hebt$ook$een$tafeltje$tussen$
twee$bankjes$in.$Het$is$wel$belangrijk$is$
hoe$deze$indeling$is.

Het$mag$van$mij$op$een$
industrieterrein$zijn,$maar$dan$moet$
het$van$binnen$wel$zo$aangepast$zijn$
dat$het$merk$wordt$uitgestraald.$

De uitstraling, flexibiliteit.
Als wij een project hebben in
Groningen en wij moeten daar met heel
veel mensen fysiek zijn, dan zou dat
interessant kunnen zijn om daar een
HUB te hebben. De HUB gedachte zou
wel interessant zijn.

Bereikbaarheid
Indeling$en$inrichting$van$de$
werkplekken
Aanbod$van$facilitaire$diensten

in$ieder$geval$koffie,$thee$en$lunch$zijn$
erg$belangrijk.En&schoonmaak,&
beveiliging?
Dat$je$wel$normaal$naar$de$toilet$kan$
ja.$Je$wilt$niet$in$iets$smerigs$terecht$
komen.

De$uitstraling$is$zeer$belangrijk,$maar$ Dit$is$ook$echt$een$perfecte$locatie,$je$ Dan$begin$ik$maar$weer$met$de$
Ja$ook$belangrijk.$Al$moet$ik$zeggen$dat$ Dit$moet$meteen$kunnen.$Als$wij$er$een$ Ja,$al$moet$ik$zeggen$dat$dit$wereldwijd$ Dan$begin$ik$maar$weer$met$de$kosten.$
daarnaast$ook$de$services$die$ze$bieden$ bent$hier$snel$weg$en$in$het$centrum$ kosten.$Dit$is$natuurlijk$altijd$nummer$ ze$alles$wat$wij$hier$hebben,$hebben$ deurtje$tussen$willen$dat$moet$dit$ook$ door$Motorola$belangrijker$is$dan$dat$ Dit$is$natuurlijk$altijd$nummer$1$hier.$
en$kunnen$bieden.$
zit$je$snel$vast.
1$hier.$
wij$meegenomen$uit$het$oude$kantoor.$ aBlaBminute$gebeuren.$Om$een$eigen$ wij$dat$hier$lokaal$regelen.$Omdat$onze$ Het$aanbod$van$de$diensten$is$ook$
uitstraling$te$kunnen$maken.$De$locatie$ directeur$hier$het$belangrijk$vind$dat$ belangrijk.$En$de$bereikbaarheid$van$de$
Ja,$en$dat$de$rest$ook$goed$geregeld$
De$bereikbaarheid$is$nummer$1$zou$ik$
waar$wij$zitten$moet$ook$flexibel$zijn.$ wij$ruimte$genoeg$hebben$en$een$
locatie.$Deze$is$makkelijker.$Ik$denk$dat$
wordt$en$dat$je$er$niet$naar$om$hoeft$te$ zeggen$inderdaad.$
goede$werkplek$hebben.$Niet$van$die$ dit$het$is$ja.$
kijken.$Daar$zie$je$soms$nog$wel$een$
volgepropte$hokjes$met$13$kasten.$
verschil$in.$
We$rijden$allemaal$leaseauto’s$hier,$op$
Maar$het$is$wel$belangrijk.
Speciaal$voor$derde$werkplekken:$Ik$
twee$mensen$na.$Dus$in$die$zin$de$
denk$met$name$de$bereikbaarheid.$
bereikbaarheid$met$de$auto.$
daar$zullen$wij$zeker$geen$gebruik$
maken$van$diensten,$want$wat$de$
jongens$daar$doen$is$puur$afspraken$
met$klanten,$mails$bijwerken$of$sales$
bijwerken.$Iets$anders$hoeven$ze$daar$
niet.$Kosten$zou$ook$belangrijk$zijn$en$
beschikbaar.$Bij$wijzen$van$spreken$aBlaB
minute.$
Een$goede$catering,$een$goede$kop$
Bereikbaarheid$en$daarmee$ook$
Dat$is$een$beetje$een$open$deur$
De$werkomgeving$moet$wel$passend$ Als$het$met$20$uur$per$week$is$ofzo,$
Als$je$gasten$gaat$ontvangen$is$het$
Wat$ik$straks$al$zei$eigenlijk.$Het$is$
koffie$is$denk$ik$wel$een.$Als$ik$er$zo$
parkeren$zijn$wel$echt$een$ding$ja.
natuurlijk.$De$kosten$zeker.$Je$gaat$in$ zijn$met$hetgene$dat$je$gaat$doen.$
dan$is$het$net$als$belminuten$en$dat$
denk$ik$evident.$Maar$een$fatsoenlijke$ eigenlijk$dat$je$om$de$rest$geen$zorgen$
over$na$zit$te$denken..Als$je$er$gebruik$
eerste$instantie$gewoon$rekenen$
zou$ik$gelijk....ik$denk$dat$ik$om$precies$ werkomgeving$is$denk$ik$ook$goed$voor$ hoeft$te$maken.$Misschien$is$dat$wel$
van$maakt$dan$moet$je$je$om$de$rest$ Heel$belangrijk$ja!
natuurlijk.$De$rekensom$is$wel$groot$ Anders$moet$de$ruimte$gewoon$goed$ die$reden$die$ik$nu$geef$dat$veel$
de$productiviteit.$
dit$(aanbod$facilitaire$diensten).$Je$wilt$
ook$geen$zorgen$hoeven$te$maken.$Dan$
want$er$zitten$en$heel$groot$aantal$
passen$bij$het$aard$van$de$
mensen$denken.$Dit$is$zo$ingebakken$
dan$ook$werken$zou$ik$zeggen.$Niet$
kom$je$echt$daar$om$een$uur$te$werken$
aspecten$die$niet$meteen$in$euros$om$ werkzaamheden.$
met$de$mobiele$providers$die$hebben$ De$uitstraling$is$per$definitie$belangrijk$ moeilijk$hoeven$te$doen.$Hoe$meer$je$
en$als$ik$dat$doorvoer$naar$dit$dan$
te$zetten$zijn$die$spelen$ook$mee$wat$
het$al$verknalt$denk$ik.$
als$je$gasten$gaat$ontvangen.$
ontzorgt$wordt$hoe$beter.$Als$ik$dan$
moet$dit$facilitair$ook$kloppen.$De$
mij$betreft.$
een$scheiding$zou$moeten$maken$dan$
receptie$moet$er$zijn$en$alles$moet$
Op$dat$moment$is$de$flexibiliteit$erg$
zou$ik$deze$(uitstraling),$wel$belangrijk$
kloppen.$
belangrijk$en$zou$dit$handig$kunnen$
maar$een$open$deur.$
zijn.$
Ja,$en$nog$meer$als$bij$een$normaal$
Aanbod$facilitaire$diensten
bedrijf$denk$ik.$Die$standaard$ligt$
Indeling$en$inrichting$van$de$
hoger.$Het$is$hier$al$vervelend$als$de$
werkplekken
ICT$er$een$keer$uitligt
Bereikbaarheid$locatie
Snelle$beschikbaarheid

Het$is$in$ieder$geval$dat$zij$een$goede$
dataverbinding$hebben$

Goede$parkeerfaciliteiten

En$de$prijs$speelt$ook$een$rol.

Menmoet$zich$er$goed$thuis$voelen$en$ Dat$is$ook$wel$een$belangrijke$maar$dat$ Menmoet$zich$er$goed$thuis$voelen$en$ Snelle$beschikbaarheid
de$uitstraling$moet$goed$zijn.$
beschouw$ik$als$een$hygiëne$factor.$
de$uitstraling$moet$goed$zijn.$
Aanbod$facilitaire$diensten
Flexibiliteit$sta$ik$niet$zo$bij$stil..en$de$
inrichting$sta$ik$ook$niet$zo$bij$stil.$Ik$ga$
Bereikbaarheid
er$vanuit$dat$je$overal$goed$kunt$gaan$
zitten.$Belangrijk$is$het$wel$dat$er$geen$
Kosten
lawaai$is.$Dat$je$niet$te$dicht$bij$elkaar$
zit.$
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