
Meetgebied Vragen Voorbeeld oplossing vanuit 
IT perspectief

Voorbeeld oplossing vanuit 
Facilitair perspectief

Welk deel van het personeelsbestand mag ook 
buiten het kantoor werken? Personeel dat per uur 
wordt betaald? Personeel met direct klanten 
contact? (Fabrieken? Buitendienst? In winkel 
locaties?)

Invoeren moderne manieren van werken (HNW, 
Agile working, Tijd- en plaatsonafhankelijk 
werken, activiteit gebaseerd werken). De 
werkomgeving aanpassen aan de soorten werk 
die verricht worden (formele werkplek, formele 
vergaderplek, informele vergaderplek, project 
ruimte, ontmoetingsruimte, concentratieplek, 
etc.) Ook hiervoor zijn mobiele apparaten 
gewenst omdat binnen deze nieuwe concepten 
ook eenvoudig van werkplek gewisseld moet 
kunnen worden

Hoe zinvol zou het zijn om het het 
personeelsbestand naar gerichte 
innovatieprojecten of specifieke technologie-
investeringen te segmenteren?

De werkplekken kunnen worden aangepast aan 
de uitgeoefende functies of zoals in sommige 
organisaties op basis van persona's

Welk percentage van het werk wordt gemiddeld 
door tijdelijke werknemers gedaan? Binnen welke 
afdelingen?
Hoe lang blijven zij gemiddeld bij de organsatie?
Zijn er investeringen nodig om deze groep 
werknemers beter te ondersteunen?

Standaard routine voor snel installeren van een 
nieuwe medewerker met toewijzen werkplek, 
toekennen toegangspas en -niveau, parkeerplek 
etc.

Wat is de leeftijdsopbouw? Gerichte opleidingen en communicatie voor 
digibeten.

Zorg voor faciliteiten als een lift voor 
medewerkers die niet meer zo makkelijk 
traplopen. Maar ook bijv. lactatieruimtes voor de 
werkende moeders.

Is er binnen bepaalde functies een 
onevenwichtige verdeling van generaties, 
waardoor specifieke eisen worden gecreëerd?

Invoering van gepensioneerden netwerk. Er is al heel veel onderzoek beschikbaar over de 
werkplek-wensen van de verschillende generaties 
(van Babyboomers to Millennials). Haal daaruit 
wat relevant is voor de eigen organisatie en 
passend bij de bedrijfscultuur.

Zijn er hiaten in hoe digitaal 'onderlegd' de 
verschillende generaties zijn in de organisatie?

Leeftijd is een slechte indicator voor hoe digitaal 
iemand is onderlegd. Zorg voor goede uitleg en 
instructies en handleidingen bij invoering van 
nieuwe tools als boekingssysteem 
vergaderplekken of bewegingssensoren voor licht 
(lichtknopje ontbreekt!). Verstrek ook een 
hardcopy naast de digitale versie.

Zijn er onderdelen van het bedrijf waar de 
werknemers vaker vertrekken? Is dat een 
probleem?

Samenwerkings- / sociale-tools die de vorming 
van informele netwerken mogelijk maken 
(werknemers en/of alumni), die op hun beurt 
bijdragen aan het creëren van meer zichtbaarheid 
en openheid voor cross-organisatie 
carrièremogelijkheden.

Inventariseer de gebruikerstevredenheid en de 
gebruikerswensen mbt de fysieke werkomgeving 
(mogelijk als onderdeel van jaarlijkse PZ 
enquête). Besef dat een werkomgeving ook een 
marketing functie heeft en zodoende kan helpen 
bij het aantrekken en behouden van talent.

Zijn er andere onderdelen met juist hoge 
percentages nieuwe medewerkers?

Implementeer een werkplek bezettingstool en 
zorg voor een goede afstemming met PZ. Een 
'smoelenboek' en foto's bij email helpen in de 
herkenning van collega's. Vooral handig voor 
nieuwe medewerkers.

Wat is de gemiddelde duur dat een medewerker 
in een gegeven functie blijft?
Zijn er bedrijfsonderdelen met een hoger mutatie 
percentage dan anderen? Wat zijn de redenen 
voor deze verschillen?

Zorg dat de facilitaire dienstverlening door de 
hele organisatie gelijkwaardig is. Dan kan dat 
geen reden zijn voor ontevredenheid over 
werkplek of locatie.

Zijn er teveel personeelmutaties waardoor 
productiviteit en kennis verloren gaat?

Als kennis in papieren vorm bewaard moet 
worden, zorg dan voor voldoende en goed 
toegankelijkelijke archief ruimte. Scan deze 
documenten ook in een Document Management 
Systeem zodat deze gearchiveerde documenten 
eenvoudig, laagdrempelig te vinden en op te 
vragen zijn. 

Zijn er gevallen waarin de investeringen in 
technologie een verschil kan maken?

Zorg voor goede IWMS, CRM en andere 
productiviteits tools zoals het hierboven reeds 
genoemde DMS. Combineer dat met adequate 
gebruikerstraining. Maak de opgeslagen (Big-) 
data voor gebruikers toegankelijk via rapportage 
en analyse tools.

Wat is de geografische spreiding van de 
medewerkers?

Innovatieve werkplek investeringen in een 
specifieke R&D locatie om teamwork en 
betrokkenheid te vergroten

Maak een postcodekaart om te zien waar 
medewerkers wonen t.o.v. het kantoor en pas 
hier locatiebeleid op aan (remote offices, 
satellites, pop-up office, etc.). Afstand is daarbij 
net zo belangrijk als werkelijke reistijd (door 
dagelijkse files).

Zijn er verschillen tussen generaties per locatie? 
Zijn er locaties die kampen met problemen als 
gevolg van een groot aantal geplande 
pensioneringen?

Doe een bereikbaarheidsanalyse: locatie goed 
bereikbaar via auto, openbaar vervoer, fiets?? 
Maar ook op het terrein waar kantoor ligt: goede 
looppaden, veilige omgeving, goed onderhouden 
omgeving, voldoende verlichting). Anticipeer in 
huisvestingsstrategie tijdig op krimp om ruimte 
op tijd af te stoten of misschien onder te 
verhuren.

Moet organisatie verandering anders worden 
beheerd als er nieuwe technologiën worden 
gebruikt?

Invoering tijd- en plaatsonafhankelijk werken 
betekent mogelijk dat er ruimere openingstijden 
voor het kantoor moeten zijn. Ruimte wordt 
intensiever gebruikt. (vaker schoonmaken). Er 
komen meer auto's korter op de parkeerplaats. 
Eisen aan hospitality stijgen, concurrentie met 
horeca aankunnen.

Zal acceptatie in sommige locaties van nature 
hoger zijn vanwege bestaande vaardigheden en 
het open staan voor technologie?

Acceptatie hangt ook samen met hoe de eigen 
behoeften worden ingevuld, zoals minder in de 
file staan, werk/privé beter kunnen combineren, 
op partime dagen nog goed bereikbaar zijn enz.

Wat voor soort vaardigheden of functies worden 
binnen het bedrijf in de gaten gehouden? 
Waarom worden ze in de gaten gehouden?

Introduceer innovatie ideeënplatforms waar 
medewerkers kunnen bijdragen aan de uitvoering 
van hun ideeën wanneer die gekozen zijn - 
medewerkers krijgen nieuwe vaardigheden in 
nieuwe gebieden.

Verzamel meetgegevens over bezettingsgraad, 
locatie keuze, werkplek keuze en dergelijke en 
lever op basis van de (big) data informatie ter 
ondersteuning van besluitvorming. Betrek daarbij 
ook ideeën van medewerkers, sociale initiatieven, 
teambuilding activiteiten, bedrijfscultuur, enz.

Zijn dit de vaardigheden en functies die in de 
toekomst nodig zijn? Zullen er nieuwe nodig zijn?

Blijf aangesloten bij de bedrijfsvoering om tijdig 
nieuwe initiatieven te kunnen signaleren en de 
huisvesting en faciliteiten daarop aan te passen.

Hoe kan technologie proactief worden ingevoerd 
om de juiste toekomstige vaardigheden te 
garanderen?

Informeer medewerkers over veranderingen in 
hun werkomgeving dmv workshops, webinars, 
intranet, dmv email, dmv informatieschermen in 
het pand

Zijn er trends waarbij medewerkers belangstelling 
tonen om met met bepaalde opleidingen of 
loopbaanontwikkelingsopties aan de slag te gaan?

Introduceer sessies voor lessen in het gebruik 
van mobiele toepassingen waar medewerkers 
naar toe kunnen komen,  apps kunnen proberen 
en al hun vragen over het gebruik van mobiele 
toepassingen beantwoord worden door het IT-
personeel.

Biedt een trainingsfaciliteit voor interne 
trainingen. Maak deze flexibel zodat het 
eenvoudig is om de ruimte aan te passen aan de 
leerstijl of methode: klassikale training is nu 
eenmaal heel anders dan een agile workshop.

Maakt dat een hiaat zichtbaar tussen de huidige 
technologische oplossingen die ter beschikking 
gesteld zijn aan de werknemers?

Door het gebruik en de tevredenheid met de 
ruimte te meten kan iets gezegd worden over een 
mogelijk hiaat. Zorg dat de facilitaire 
medewerkers zelf ook gebruikmaken van de 
mogelijkheden die de organisatie biedt om 
bijgeschoold te blijven.

Welke mogelijkheden biedt dit?
Wat is de startpositie en de historische 
ontwikkeling van medewerkerbetrokkenheid 
uitslagen?

Beoordeel de zakelijke applicatie-architectuur op 
basis van waar de realtie tussen betrokkenheid 
en het vermogen om het werk gedaan te krijgen, 
laag is.

Beoordeel de werkplekken en vooral de wensen 
van medewerkers over hun werkplekken om de 
werkomgeving zo in te richten dat deze maximale 
effectiviteit en efficientie ondersteunt

Hoe is dit in de loop der tijd gemeten?
Welke factoren dragen het meest bij aan de 
uitkomsten over betrokkenheid?

De verschillende vormen van werkomgevingen 
zijn een middel tot vinden en binden van 
medewerkers. Haal uit de scores welke zaken het 
meest tellen en pas de werkomgeving en/of de 
mix van soorten werkomgevingen hierop aan. 
Voer het concept van hospitality in binnen FM.

Bestaat er een door PZ geleid 
gezondheidsprogramma?

Breng de medewerkers eigen "Bring-je-eigen 
fitness-programma" in lijn met organisatiebrede 
gezondheidsinitiatieven.

Faciliteer een fittness ruimte in het eigen kantoor 
of maak een afspraak met een fitness centrum 
voor de medewerkers (korting, speciale tijden) en 
draag als organisatie bij in de kosten. Verzorg 
gratis fruit op de werkplek. Zorg voor voldoende 
beplanting in het kantoor.

Wat is de participatiegraad in gemeenschaps 
programma's (zoals vrijwilligerswerk en donaties 
aan goede doelen)?

Start duurzaamheidsprojecten in de eigen 
werkomgeving. Help bij het organiseren van 
gemeenschaps activiteiten op kantoor.
Doneer overtollige of overbodige 
kantoorinrichting aan goede doelen in de 
omgeving.

Bron: The Support Factory

Mobiel voorop of bring-your-own-device strategie 
voor telewerkers, of voor medewerkers in de 
winkels.

Tabel 1.  Begrijp uw medewerkers

Specifieke routines om tijdelijke werknemers snel 
de nodige toegang te geven.

Bron: Gartner (maart 2015) - vrij vertaald uit het Engels

Medewerker betrokkenheid scores

Bedrijfsbrede gezondheids- en 
gemeenschaps programmas

Bij werkplekbezettings- onderzoeken en 
inrichting, rekening houden met percentage 
tijdelijke medewerkers. Nu en langere termijn

Geografische spreiding

Vaardigheden en functie verdeling

Oplediingseisen

Categoriën Medewerkers

Gebruik van tijdelijke krachten

Generatie specifieke karakteristieken

Talent ontwikkeling statistieken


