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1 Over het onderzoek 

1.1 Aanleiding en doelstelling van dit onderzoek 
Voor u ligt de eindrapportage van de audit Rijnstraat 8 (R8). Een onderzoek naar 
mogelijke verklaringen en effecten van de beleving van de gebruikers van het 
rijkskantoor R8. De gebruikers van R8 zijn werkzaam bij het ministerie van 
Buitenlandse Zaken (BZ), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), en 
de zogenaamde Kleine Keten (KK)1 bestaande uit de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en het Centraal 
Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Deze beleving is kort na de verhuizing in 2017 
onderzocht door het Center for People and Buildings, (CfPB), een onderzoek waarvan 
de rapportage in maart 20182 is uitgebracht. De vier belangrijkste conclusies uit dit 
onderzoek hadden betrekking op de drukte in het pand (de beschikbaarheid van 
plekken), de functionaliteit en inrichting van de werkomgeving (de bruikbaarheid van 
plekken), de sfeer in en opgeroepen door het pand (de beleving van het pand en de 
plekken) en de facilitaire diensten en dienstverlening (beleving van de 
ondersteuning). De uitkomsten van dit onderzoek waren voor de opdrachtgever van 
deze audit - de directeur Faciliteiten, Inkoop en Huisvestingsbeleid van het 
Directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO) van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) – aanleiding om een nader 
onderzoek te laten uitvoeren door de Auditdienst Rijk (ADR).  
 
Het doel van dit onderzoek was om nader inzicht te verkrijgen in enerzijds de mogelijk 
verklarende factoren van de beleving en anderzijds in de eventuele effecten op het 
terrein van personeelszaken (ziekteverzuim, personeelsverloop, sociaal-medische 
klachten e.d.). Dit inzicht is voor de opdrachtgever en bewoners belangrijk om 
leerervaringen op te doen die niet alleen voor het gebruik van bestaande kantoren 
kunnen worden gebruikt, maar ook voor toekomstige nieuwbouw of grootschalige 
renovatieprojecten van rijkskantoren. 
 

1.2 Onderzoeksvragen en -criteria 
 
Verklarende factoren 
Voor de mogelijk verklarende factoren zijn de volgende vragen onderzocht: 
1. Is de huidige kantooromgeving afgestemd op de werkprocessen, werkzaamheden 

en de werkwijze van de gebruikers van de verschillende organisaties? 
2. Faciliteert de dienstverlening op adequate wijze de activiteiten van de 

organisaties? 
3. Is de organisatie(cultuur) van de organisaties afgestemd op het flexibel werken? 
4. Zijn de gebruikers van de verschillende organisaties voorbereid op de transitie 

naar het nieuwe huisvestingsconcept? 
 
Effecten 
Voor de eventuele effecten zijn de volgende vragen onderzocht:  
5. Zijn er sinds de verhuizing naar R8 aantoonbare effecten op het ziekteverzuim bij 

de organisaties? 
6. Zijn er sinds de verhuizing naar R8 aantoonbare effecten op het personeelsverloop 

bij de organisaties? 
7. Zijn er sinds de verhuizing naar R8 aantoonbare effecten op het aantal werk-

gerelateerde klachten en meldingen bij de organisaties? 
 
  

                                                
1 In dit onderzoek worden de drie onderdelen van de Kleine Keten doorgaans als één organisatie beschouwd. 
Daar waar specifiek wordt gedoeld op één van de drie onderdelen wordt de betreffende organisatie als 
zodanig aangeduid.  
2 Center for People and Buildings – Rijnstraat 8; Gebruik en beleving geëvalueerd - Maart 2018 
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Voor de laatste vraag met betrekking tot de werkgerelateerde klachten en meldingen 
zijn de volgende drie aspecten onderzocht: 
 integriteitmeldingen 
 sociaal-medische klachten 
 beveiligingsincidenten    
 

1.3 Onderzoeksaanpak 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd in de periode van augustus 2018 tot en met februari 2019. 
Voor de verklarende factoren van de beleving is in dit onderzoek – naast de 
documentanalyse - gebruik gemaakt van bevindingen uit (groeps)interviews met 
diverse functionarissen vanuit de bewonersorganisaties en met gebruikers zelf. 
Daarnaast zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers vanuit de project-
organisatie R8 (POR), het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), FM Haaglanden (FMH) en SSC-
ICT. Aanvullend op de interviews is daarnaast gebruik gemaakt van waarnemingen 
van een groep van collega auditors, die gedurende één maand op R8 hebben gewerkt 
en hun ervaringen hebben opgetekend in een logboek. Voor de mogelijke effecten is 
– voor zover beschikbaar - een analyse uitgevoerd op de data op personeelsgebied.  
 
Schematisch kan de hierboven geschetste aanpak als volgt worden weergegeven: 
 

1.4 Leeswijzer 
Dit rapport bestaat uit drie delen. Het eerste deel Verklarende factoren bevat de 
bevindingen en antwoorden op de eerste vier onderzoeksvragen. Daarbij is – daar 
waar mogelijk - aansluiting gezocht bij de uitgangspunten en doelstellingen van de 
kaders met betrekking tot de Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR)3. Deze 
uitgangspunten en doelstellingen zijn in de kaders aan het begin van elke sub-
paragraaf weergegeven. 
 
Het tweede deel Effecten bevat de bevindingen en antwoorden op de laatste drie 
onderzoeksvragen. Dit deel bevat de uitkomsten van de analyse op de personeels-
cijfers voorzien van toelichtende teksten en aangevuld met bevindingen uit de 
interviews.  
 
Het derde deel Verantwoording en ondertekening beschrijft de verrichte 
werkzaamheden en de afbakening van dit onderzoek en bevat de ondertekening. 
 
 
 

                                                
3 Factsheet FWR – Ministerie van Binnenlandse Zaken – Januari 2015 en Nota Kwaliteitskader FWR, Nota van 
DGOBRR van 24 oktober 2014 (kenmerk 2014-0000568213) 
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2 Managementsamenvatting en aanbevelingen 

2.1 Beantwoording centrale onderzoeksvraag 
 
Centraal in dit onderzoek stond de vraag wat de mogelijke verklarende factoren zijn 
geweest voor de wijze waarop R8 door de gebruikers wordt ervaren en wat daarvan 
de eventuele (meetbare) personele effecten zijn. 
 

2.1.1 Verklarende factoren 
Een verklaring voor de huidige beleving van de kantooromgeving is dat sprake lijkt te 
zijn van een ‘mismatch’ tussen de inrichting van de nieuwe kantooromgeving (bricks) 
en de bijbehorende gedragsaspecten (behaviour). Daarnaast geven gebruikers aan 
dat de dienstverlening nog niet geheel op het gewenste niveau is. Hierdoor is (nog) 
geen sprake van een goede balans tussen Bricks-Bytes-Behaviour; een model waar 
het FWR-kantoorconcept mede op gebaseerd is.   
 

In een kantooromgeving van de omvang en capaciteit als 
R8, waarin meerdere verschillende organisaties gehuisvest 
zijn met toepassing van een ‘krappere’ flexnorm dan men 
gewend was, luistert deze balans juist zeer nauw en leidt 
een verstoring van deze balans tot klachten en een 
negatieve beleving van de kantooromgeving door de 
gebruikers. De verklaring van de beleving van de 
gebruikers van R8 is derhalve niet gelegen binnen één, 
maar in een combinatie van factoren in alle drie 
componenten van het model.  

 
De hierboven geconstateerde mismatch wordt veroorzaakt doordat de 
kantooromgeving enerzijds volgens gebruikers niet geheel voldoet aan de eisen die 
(het werk van) gebruikers daaraan stellen. De belangrijkste factoren in dit verband 
zijn: te weinig mogelijkheden om geconcentreerd te kunnen werken en om collegiaal 
of in teamverband samen te werken, een gebrek aan privacy en vertrouwelijkheid van 
informatie en (voor BZ) de representativiteit van de kantooromgeving die niet geheel 
voldoet aan hetgeen in het internationale en diplomatieke verkeer gewoon is. 
Daarnaast zijn de dienstverlening (en de daarvoor gehanteerde prijzen) en de kille en 
zakelijke uitstraling van de kantooromgeving alsmede het gemis aan het kunnen 
uitdrukken van een ‘eigen identiteit’ van de organisatie, eveneens verklarende 
factoren voor de huidige beleving van gebruikers. 
 
De mismatch wordt echter ook veroorzaakt doordat gebruikers de kantooromgeving 
niet gebruiken zoals het bedoeld is en er slechts in beperkte mate vanuit de 
organisaties gestuurd wordt op de gedragsaspecten (behaviour) die samengaan met 
het gebruik en de werkwijze behorend bij het nieuwe (FWR) kantoorconcept. Veel 
gebruikers blijken niet activiteit gerelateerd te werken en bezetten werkplekken 
langer dan noodzakelijk is voor de werkzaamheden die ze uitvoeren. Dit is te 
verklaren uit het feit dat de voorbereiding op de huisvesting op R8 decentraal is 
opgepakt en te weinig gericht is geweest op de nieuwe werkwijze (activiteit 
gerelateerd werken) in een kantooromgeving met een aanmerkelijk lagere flexnorm 
dan die gehanteerd werd in de voormalige kantooromgeving. Het ontbreken van een 
meer centrale aanpak gecombineerd met een grotere en vroegtijdiger betrokkenheid 
van de toekomstige gebruikers (inclusief de medezeggenschap) bij de transitie naar 
de nieuwe werkwijze, heeft eveneens bijgedragen aan de negatieve beleving van de 
nieuwe kantooromgeving.  
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In het FWR-kantoorconcept zijn beide aspecten (bricks en behaviour) onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Zonder een nieuwe manier van (activiteit gerelateerd) werken, 
werkt het nieuwe concept niet en ontstaat er – zeker in een kantoorpand van een 
dergelijke omvang waarin vijf verschillende organisaties zijn gehuisvest – een te grote 
druk op de ruimte, hetgeen uitmondt in een negatieve beleving door gebruikers. 
Omgekeerd moet de nieuwe kantooromgeving het adequaat kunnen werken 
maximaal faciliteren. Het nieuwe kantoorconcept, gecombineerd met een lagere 
flexnorm stelt juist extra eisen aan de inrichting van werkruimtes en –plekken, terwijl 
voor werkprocessen die afwijken van de algemene (FWR) normen ruimte moet blijven 
voor maatwerk. 
 

2.1.2 Effecten 
De beleving van gebruikers heeft op dit moment geen (statistisch) zichtbaar effect op 
het ziekteverzuim en het personeelsverloop. Voor de werkgerelateerde incidenten en 
meldingen (integriteitmeldingen, beveiligingsincidenten en sociaal-medische 
klachten) geldt dat de beperkte beschikbaarheid en vergelijkbaarheid van data een 
goede analyse lastig maken. Uit aanvullende interviews met bedrijfsartsen en 
bedrijfsmaatschappelijk werk blijkt dat ook hier geen duidelijke effecten zichtbaar 
zijn. Wel is door hen aangegeven dat de klachten steeds vaker betrekking hebben op 
ergonomie en stress en overbelasting. Bij BZ is daarnaast ook sprake van een 
toename van het aantal klachten. Nader onderzoek en monitoring zal uitsluitsel 
moeten geven in hoeverre hier een relatie is met de huisvesting op R8, maar hoe dan 
ook zal deze ontwikkeling volgens bedrijfsartsen en maatschappelijk werkers op 
termijn leiden tot een toename van het ziekteverzuim. Tenslotte wordt door de 
geïnterviewden aangegeven dat er sprake is van een toename van zieke medewerkers 
die door de invoering van flexibel werken zich niet ziekmelden. Daar waar zij zich in 
de situatie voor de overgang naar R8 ziek zouden melden, doen zij dit nu niet omdat 
zij door het flexibel werken de mogelijkheid hebben om thuis te kunnen werken. Dit 
effect komt niet tot uiting in de ziekteverzuimcijfers en kan statistisch ook niet worden 
aangetoond vanwege het ontbreken van data hieromtrent. Hoewel het niet objectief 
is aan te tonen is deze toename volgens geïnterviewden wel degelijk (mede) het 
gevolg van de huisvesting op R8. 
 

2.2 Aanbevelingen 
 
Uitgaande van de brede leerdoelstelling4 van het onderzoek komen wij op basis van 
onze bevindingen tot de volgende aanbevelingen: 
 
1. De Basis Werkplekmix is volgens gebruikers niet toepasbaar op alle 
werkprocessen binnen hun organisatie. Zorg voor toekomstige projecten daarom voor 
een vroegtijdige betrokkenheid van toekomstige gebruikers en de medezeggenschap 
- bijvoorbeeld door middel van het inrichten van bewonerspanels - zodat ze 
constructief kunnen meedenken over de werkplekmix. Voer daarbij tevens standaard 
een activiteitenonderzoek uit op basis waarvan de juiste werkplekmix kan worden 
bepaald en beter is afgestemd op de specifieke werkzaamheden van de gebruikers.  
 
2. De kantooromgeving blijkt op een aantal belangrijke punten onvoldoende 
afgestemd te zijn op het werk van gebruikers. Betrek toekomstige gebruikers en de 
medezeggenschap daarom meer door hen reeds in het proces van de vraagspecificatie 
te laten deelnemen - bijvoorbeeld door middel van het inrichten van bewonerspanels 
– zodat ze constructief kunnen meedenken over de te maken keuzes die hun 
werkomstandigheden rechtstreeks raken.  
 
  

                                                
4 De brede doelstelling betekent dat de aanbevelingen gericht zijn op het leereffect voor toekomstige 
projecten. De vraag of, en zo ja welke gevolgen deze aanbevelingen hebben voor de situatie op R8 is ter 
beoordeling gelaten aan opdrachtgever van dit onderzoek en alle overige bij R8 betrokken organisaties.   
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3. Er blijkt een discrepantie te bestaan tussen de beleving van de dienstverlening 
door gebruikers en de performance op de dienstverlening zoals overeengekomen in 
het contract. De exacte oorzaak hiervoor is op basis van ons onderzoek niet te 
achterhalen. Daarom bevelen wij aan om een (externe) SCB-toets5 te laten uitvoeren 
waarbij met name wordt ingezoomd op die onderdelen van de dienstverlening die 
door gebruikers negatief worden beleefd.  

 
4. De sturing vanuit de organisaties op het flexibel en activiteit gerelateerd 
werken blijkt binnen alle organisaties beperkt te zijn. Geef in de voorbereiding en 
kaderstelling daarom extra aandacht aan de managementsturing en het maken van 
heldere afspraken hieromtrent.  

 
5. De effectiviteit van de voorbereiding van gebruikers op de nieuwe 
kantooromgeving blijkt achteraf gezien onvoldoende te zijn geweest waar het gaat 
om het bereiken van de benodigde gedragsverandering. Neem behaviour daarom 
voortaan mee als centraal onderdeel van nieuwe huisvestingsprojecten en ontwikkel 
hiervoor rijksbrede kaders en instrumenten. Zorg daarbij wel dat in concrete projecten 
de gedragsaspecten in nauwe samenwerking met de betrokken organisatie(s) nader 
worden ingevuld volgens een ‘tailor made approach’ en houdt hierbij ook rekening 
met bestaande organisatie- en cultuurkenmerken.  

 
6. Gebruikers zijn onvoldoende voorbereid op de aanzienlijke lagere flexnorm in 
de nieuwe FWR-kantooromgeving. Zorg daarom voor een meer realistische 
voorbereiding van medewerkers op de transitie naar een nieuwe FWR-kantoor-
omgeving, door hen bijvoorbeeld gedurende een langere periode op de oude locatie 
te laten werken in een aangepaste kantooromgeving waarin dezelfde ruimtelijke 
normen zijn toegepast (learning on the job).  
 
7. Er zijn onvoldoende kwantitatieve gegevens beschikbaar om de personele 
effecten van de nieuwe huisvesting te kunnen meten en monitoren. Zorg er daarom 
voor dat de systemen data en informatie bevatten die niet alleen naar organisatie-
niveau maar ook naar pandniveau zijn te herleiden, zodat eventuele personele 
effecten van de FWR-kantooromgeving in de toekomst beter kunnen worden 
gemonitord.  
 
8. Uit het onderzoek blijkt dat de beleving van gebruikers van de huisvesting 
nog vrij negatief is. Gedurende de looptijd van dit onderzoek zijn een groot aantal 
verbetermaatregelen op R8 doorgevoerd die waarschijnlijk een effect op de beleving 
van gebruikers hebben. Om vast te kunnen stellen of de beleving onder gebruikers 
inderdaad is verbeterd bevelen wij daarom aan om een hernieuwd 
belevingsonderzoek uit te laten voeren.   

                                                
5 Een door de ADR (of andere externe partij) uitgevoerde toets op de Systeemgerichte Contract Beheersing  
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3 De kantooromgeving van R8 

3.1 Beantwoording onderzoeksvraag  
 
Onderzoeksvraag: 
Is de kantooromgeving op R8 afgestemd op de werkprocessen, werkzaamheden en 
de werkwijze van de gebruikers van de verschillende organisatieonderdelen? 
 
Beantwoording onderzoeksvraag: 
De kantooromgeving is volgens de gebruikers op een aantal belangrijke punten 
onvoldoende afgestemd op het werk van gebruikers. 
 
Gehanteerde onderzoekscriteria: 
 geschiktheid werkplekmix (3.2) 
 geschiktheid werkomgeving (3.3) 
 mogelijkheden tot samenwerking (3.4) 
 inspirerende en representatieve uitstraling (3.5) 
 bereikbaarheid van het kantoorpand (3.6) 
 
 

3.2 De Basis Werkplekmix is volgens gebruikers niet toepasbaar op alle 
werkprocessen binnen hun organisatie 

 
Voor de inrichting van de FWR-kantooromgeving6 wordt volgens de kaders uitgegaan 
van de zogenaamde Basis Werkplekmix (BWM). Hierin is de verhouding tussen de 
diverse soorten werkplekken in een rijkskantoor bepaald (zie afbeelding 1). De 
werkplekmix is op haar beurt weer gebaseerd op een basisactiviteitenprofiel dat de 
verhouding tussen verschillende soorten werkzaamheden van rijksambtenaren 
aangeeft. Dit profiel gaat uit van de onderstaande verdeling van werkzaamheden. De 
gedachte daarbij is dat gebruikers regelmatig wisselen van type werkzaamheden en 
daarmee ook van type werkplek (activiteit gerelateerd werken). 
 
Afbeelding 1: de FWR-Basis Werkplekmix7 

                                                
6 Zie bijlage 1 voor achtergronden van de FWR, FWR-mix, basisactiviteitenprofiel en flexfactor 
7 FWR-wijzer: https://www.cfpb.nl/kennis/publicaties/fwr-wijzer-praktische-gids-voor-de-fysieke-
werkomgeving-rijk/ 

FWR-uitgangspunt: 
 De Fysieke Werkomgeving Rijk is een ‘activiteit gerelateerde werkomgeving’. 
FWR-doelstelling: 
 Medewerkers kunnen efficiënt hun werk doen: samenwerken, spontaan ontmoeten, 

innoveren en concentreren worden goed gefaciliteerd. Ze kunnen elkaar snel vinden en 
verliezen geen/nauwelijks tijd bij het wisselen van plekken.  
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Gebruikers geven aan dat niet alle werkprocessen binnen hun organisatie-(onderdeel) 
voldoen aan dit gebruikersprofiel en daardoor niet goed passen in het nieuwe 
kantoorconcept van activiteit gerelateerd werken. Zij geven aan overwegend 
bureaugebonden werkzaamheden uit te voeren, waarbij tevens sprake is van een 
hoge mate van afhankelijkheid en nabijheid van directe collega’s. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor managementondersteuners en medewerkers in bedrijfsvoerings-
functies. Op R8 zijn relatief veel stafdiensten gehuisvest waar veel van dit soort 
werkzaamheden worden uitgevoerd. Gebruikers ervaren de FWR-kaders, ondanks de 
mogelijkheden om daarvan te kunnen afwijken, als een “one size fits all” benadering 
die niet altijd even goed past bij hun activiteiten. 
 
De veronderstelling in de FWR kaders dat “dit multifunctionele karakter ervoor zorgt 
dat ook organisaties met een van de basisactiviteitenprofiel afwijkend activiteiten-
profiel, meestal nog goed uit de voeten kunnen met de standaard mix van 
voorzieningen/werkplekken uit de werkomgeving”8 blijkt in de praktijk door 
gebruikers niet zo te worden ervaren. Of bij de gebruikers sprake is van een afwijkend 
activiteitenprofiel dan dat van toepassing is op R8 zou via een zogenaamd 
activiteitenonderzoek kunnen worden bepaald. 
 

3.3 De kantooromgeving wordt door gebruikers als inefficiënt ervaren en biedt 
volgens hen onvoldoende privacy en concentratiemogelijkheden  

 
3.3.1 Concentratiemogelijkheden en preferente werkplekken 

Geconcentreerd werken in de open ruimtes (kantoortuinen) blijkt voor veel bewoners 
lastig te zijn. Zij ervaren hinder als gevolg van omgevingsgeluid en prikkels van vele 
passanten. Hierdoor is de druk op de concentratiewerkplekken (de 1, 2 en 4-persoons 
kamers) groter dan waar in de Basis Werkplekmix vanuit is gegaan. Deze plekken zijn 
op drukke dagen reeds vroeg bezet en de meeste gebruikers zijn niet genegen deze 
plekken tussentijds te verlaten uit angst geen vergelijkbare plek meer te kunnen 
vinden indien ze van plek wisselen (hand-doekjesgedrag). Daar komt bij dat een 
aanzienlijk deel van deze plekken als preferente werkplek is vergeven aan re-
integrerende medewerkers wat het aantal beschikbare concentratiewerkplekken voor 
algemeen gebruik nog verder beperkt. De toewijzing van preferente werkplekken 
blijkt niet centraal te worden bijgehouden. Ook wordt niet structureel gemonitord of 
eenmaal toegewezen plekken na verloop van tijd nog steeds geïndiceerd zijn. 
Daarnaast blijkt dat niet alle preferente plekken in alle gevallen medisch geïndiceerd 
zijn, maar enkel om werkinhoudelijke redenen aan bepaalde gebruikers zijn 
toegewezen door hun leidinggevenden. 
 

3.3.2 Efficiënt werken 
Aan de FWR-doelstelling dat medewerkers elkaar snel moeten kunnen vinden en 
weinig tijd verliezen bij het wisselen van werkplek wordt volgens de gebruikers op R8 
niet voldaan. Integendeel, veel klachten betreffen juist het feit dat collega’s elkaar 
slecht kunnen vinden en dat medewerkers veel tijd kwijt zijn met, en fysiek hinder 
ondervinden van het wisselen van werkplek. Dit heeft te maken met de omvang van 
het pand en de toegenomen loopafstanden die dit met zich mee brengt en met het 
feit dat men bij elke verplaatsing de laptop en overige bezittingen met zich mee 
draagt. Voor dit laatste wordt niet altijd gebruik gemaakt van de lockers omdat deze 
zich, na een verplaatsing binnen het pand vaak niet in de nabijheid van de (nieuwe) 
werkplek bevinden, waardoor gebruikers de spullen liever met zich meedragen. Ook 
het telkens moeten afsluiten en opnieuw opstarten van de laptop wordt als tijdrovend 
en hinderlijk ervaren. 
 

                                                
8 Factsheet FWR – Ministerie van Binnenlandse Zaken – Januari 2015 

FWR-doelstellingen: 
 Medewerkers kunnen efficiënt hun werk doen: samenwerken, spontaan ontmoeten, 

innoveren en concentreren worden goed gefaciliteerd. Ze kunnen elkaar snel vinden en 
verliezen geen/nauwelijks tijd bij het wisselen van plekken.  
 De veiligheid van vertrouwelijke informatie is gewaarborgd.  
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3.3.3 Vertrouwelijkheid en privacy 
Het gebrek aan vertrouwelijkheid wordt door de gebruikers als een belangrijk 
zorgpunt ervaren. In het onderzoek zijn voorbeelden genoemd van vertrouwelijke 
gesprekken en overleggen (bijvoorbeeld sollicitatie- en P-gesprekken) die in de open 
ruimtes plaatsvinden. Gebruikers geven aan dat dit wordt veroorzaakt door dat er op 
drukke dagen een gebrek aan besloten overlegruimte is en er vaak geen 
vergaderruimte meer beschikbaar is. Ook de halfopen telefoonbollen blijken niet 
geschikt voor het voeren van een vertrouwelijk telefoongesprek. Tenslotte bieden ook 
de bureauplekken zelf onvoldoende privacy waardoor medegebruikers en passanten 
makkelijk kunnen meekijken op beeldschermen en stukken voor eenieder zichtbaar 
op bureaus liggen. In het kantoorconcept van R8 klemt dit temeer aangezien er op 
R8 minder “sociale controle” is, omdat gebruikers elkaar veelal niet kennen en 
gebruikers van diverse organisaties door elkaar heen zitten. 
 

3.4 De kantooromgeving bevordert volgens gebruikers de samenwerking 
tussen organisatieonderdelen, maar niet de collegiale samenwerking  

 
3.4.1 Samenwerking tussen de organisaties 

Een van de FWR-uitgangspunten is dat de samenwerking tussen rijksambtenaren door 
de huisvesting wordt bevorderd. Voor dit onderzoek worden drie soorten 
samenwerking onderscheiden: samenwerking tussen organisaties, samenwerking 
tussen organisatieonderdelen en collegiale samenwerking. Gebruikers geven aan dat 
de drie op R8 gehuisveste organisaties (BZ, IenW en KK) inhoudelijk relatief weinig 
samenwerkingsrelaties met elkaar onderhouden en vragen zich dan ook af waarom 
ervoor is gekozen om deze drie organisaties in één kantoor te huisvesten. De FWR-
doelstellingen zouden volgens hen beter gediend zijn geweest bij het samen 
huisvesten van organisaties die beleids- en taakinhoudelijk meer met elkaar 
overeenkomen. 
 

3.4.2 Samenwerking tussen organisatieonderdelen  
Waar het gaat om samenwerking binnen de drie bewonersorganisatie is er volgens 
gebruikers wel sprake van een verbetering ten opzichte van de ‘oude’ situatie. Dit 
geldt met name voor de drie onderdelen van de Kleine Keten die voorheen over 
meerdere locaties in het westen van het land verspreid waren, en in mindere mate 
voor IenW dat op twee locaties in Den Haag gehuisvest was. Deze verbetering gaat 
echter niet op voor BZ. Dit departement was voorheen op één locatie gehuisvest 
terwijl BZ thans over twee locaties is verdeeld, aangezien een deel van BZ inmiddels 
op de nabijgelegen locatie Terminal Zuid is gehuisvest. 
 

3.4.3 Collegiale samenwerking en teamwork 
De kantooromgeving op R8 biedt volgens de gebruikers onvoldoende mogelijkheden 
tot intercollegiale samenwerking. Er is weliswaar relatief veel ruimte op R8 voor het 
(informeel) ontmoeten en overleggen, maar voor besloten overleg in teamverband of 
ad hoc overleg worden (voldoende) afgesloten overlegruimte gemist. Dit heeft ook te 
maken met het feit dat in de open werkruimtes intercollegiale afstemming en overleg 
vrijwel onmogelijk is, aangezien in deze ruimtes stilte dient te worden betracht en de 
privacy niet is gewaarborgd. Voor teamsessies of collegiaal overleg waarvoor een 
besloten ruimte nodig is dient deze derhalve vooraf overleg- of vergaderruimte te 
worden gereserveerd. Hierdoor vergt het samenwerken op R8 veel inspanningen van 
gebruikers met betrekking tot het plannen en organiseren van deze samenwerking.  
 

FWR-uitgangspunten: 
 Een rijkskantoor is bedoeld om plaats te bieden aan werk van en samenwerking tussen 

rijksambtenaren en plek te bieden voor samenkomst met overlegpartners die niet tot de 
Rijksoverheid behoren. 

FWR-doelstellingen: 
 Medewerkers kunnen efficiënt hun werk doen: samenwerken, spontaan ontmoeten, 

innoveren en concentreren worden goed gefaciliteerd. Ze kunnen elkaar snel vinden en 
verliezen geen/nauwelijks tijd bij het wisselen van plekken.  
 FWR is uitnodigend voor het leggen van contacten en communicatie tussen ambtenaren. 
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3.5 De kantooromgeving wordt door gebruikers als weinig inspirerend ervaren 
en gebruikers missen een eigen identiteit. Voor BZ voldoet R8 niet geheel 
aan de standaard ten aanzien van representativiteit  

 
3.5.1 Inspirerende kantooromgeving 

Het antwoord op de vraag of de kantooromgeving als inspirerend wordt ervaren is 
voor een belangrijk deel subjectief. Hoewel er ook gebruikers zijn die het pand als 
inspirerend en eigentijds ervaren, zijn de meeste gebruikers die we in het kader van 
ons onderzoek hebben gesproken van mening dat de uitstraling nogal onpersoonlijk, 
zakelijk en kil is. Men mist een eigen identiteit (van de organisatie) ook al wist men 
niet altijd goed aan te geven wat deze identiteit precies inhoudt. Pogingen om meer 
‘eigenheid’ en herkenbaarheid te geven aan de hen toegewezen werkgebieden zijn in 
de periode vlak na de verhuizing verijdeld (al bemerkt men daarin sinds kort wel enige 
versoepeling). Het gebrek aan herkenbaarheid is volgens gebruikers ook lastig voor 
bezoekers die regelmatig moeite blijken te hebben met het vinden van het betreffende 
locatieonderdeel.  

3.5.2 Representativiteit 
Gebruikers van BZ zijn van mening dat de uitstraling van R8 niet geheel voldoet aan 
de representatieve functie die dit departement heeft. Men doelt daarbij vooral op het 
ontbreken van faciliteiten die zijn afgestemd op het ontvangen van (veelal belangrijke 
internationale) gasten. Hierbij werden onder andere genoemd een representatieve 
ontvangstruimte bij de VIP-ingang, de mogelijkheid om gasten direct naar de 
ontmoetingsplek in R8 te leiden zonder gebruik te maken van de algemene publieke 
routes en representatieve wachtruimtes voorzien van catering op de etages. Ook de 
rommelige en weinig representatieve omgeving van de achterzijde van het Centraal 
Station bij de VIP-ingang werd genoemd. Het gebrek aan representativiteit geldt 
volgens gebruikers van BZ ook voor de overige externe en informele diplomatieke 
contacten. Volgens gebruikers is bijvoorbeeld het ontvangen van gasten in een open 
kantoorruimte of een ‘slang’ niet in overeenstemming met hetgeen in het 
diplomatieke en internationale verkeer gebruikelijk is. 

3.6 De goede OV-bereikbaarheid wordt door gebruikers gewaardeerd, maar dit 
geldt niet voor parkeerfaciliteiten en fietsenstalling  

 
3.6.1 Bereikbaarheid 

De bereikbaarheid van R8 met het openbaar vervoer wordt door gebruikers alom 
gewaardeerd. Over de bereikbaarheid met de auto is men minder positief. De meeste 
voormalige kantoorlocaties beschikten over eigen (gratis) parkeergelegenheid, 
waardoor gebruikers de mogelijkheid hadden om met de auto komen. Voor het COA 
geldt bovendien dat medewerkers niet beschikken over een door de werkgever 
verstrekte mobility-card, maar een reiskostenvergoeding krijgen, waardoor de kosten 
voor reizen met het openbaar vervoer niet in alle gevallen volledig worden vergoed.  
 
  

FWR-doelstellingen: 
 FWR past bij de uitstraling van een eigentijdse overheid.  
 FWR is een visitekaartje naar buiten toe: krachtige, kleine dienstverlenende overheid 

(sober en doelmatig; effectief). 
 FWR is een visitekaartje naar binnen toe: hoogwaardig gewaardeerde werknemers.  
 FWR is een open, uitnodigende en herkenbare werkomgeving. 
 
 

FWR-doelstellingen: 
 FWR draagt bij aan het terugdringen van de footprint van medewerkers (o.a. door 

terugdringen (auto)mobiliteit). 
 FWR is bij voorkeur gelegen op een plek die ondersteunend is voor contact met burgers; 

in het centrum van steden, in nabijheid van een centraal station/OV. 
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3.6.2 Fietsenstalling 
Gebruikers hebben veel klachten geuit met betrekking tot de fietsenstalling op R8. De 
capaciteit op drukke dagen is volgens gebruikers niet afdoende waardoor doorgangen 
vaak worden geblokkeerd door fietsen die onjuist geparkeerd staan. Ook de overige 
voorzieningen zoals lockers, omkleedruimte en douches worden als ontoereikend 
ervaren. De totale stallingcapaciteit is door de projectorganisatie vooraf uitgevraagd 
aan de bewonersorganisaties waarbij ook rekening is gehouden met een toename van 
fietsgebruik op R89.  
Volgens FMH worden de klachten deels veroorzaakt doordat een deel van de 
aanwezige capaciteit niet volledig benut kan worden, als gevolg van fietsen met 
kratten of kinderzitjes. Deze fietsen zorgen ervoor dat de naastliggende of 
bovenliggende plekken niet bereikbaar zijn. Verder geeft FMH aan dat zoals de stalling 
in de bovenrekken niet volledig wordt benut. 
Functionele kwaliteit (nr.71) van het FWR Kwaliteitskader stelt dat tevens rekening 
dient te worden gehouden met bijzondere fietsen (ligfietsen, bakfietsen, elektrische 
fietsen en fietsen met kratten). Bij de bepaling van de benodigde capaciteit is ook 
met deze fietsen rekening gehouden, maar FMH vermoedt dat het gebruik van 
dergelijke fietsen sinds de capaciteitsbepaling is toegenomen. 
 

3.7 Verklarende factoren met betrekking tot de kantooromgeving 
 
Samenvattend komen op grond van bovenstaande bevindingen de volgende 
verklarende factoren met betrekking tot de kantooromgeving naar voren: 
 het basisactiviteitenprofiel en de werkplekmix zijn volgens gebruikers niet 

toepasbaar op het werk van alle gebruikers; 
 de kantooromgeving van R8 biedt volgens gebruikers onvoldoende mogelijkheden 

om geconcentreerd te werken; 
 de kantooromgeving van R8 biedt volgens gebruikers onvoldoende privacy 

waardoor de vertrouwelijkheid niet is geborgd; 
 de kantooromgeving wordt door gebruikers als kil en zakelijk ervaren en biedt 

volgens hen onvoldoende ruimte om uitdrukking te geven aan de ‘eigen’ identiteit;  
 volgens gebruikers van BZ voldoet de kantooromgeving van R8 niet geheel voor 

het werk van BZ;  
 collegiale samenwerking en samenwerking in teams is volgens gebruikers lastig 

in de kantooromgeving van R8; 
 ten opzichte van de oude huisvesting is volgens gebruikers de bereikbaarheid met 

de auto slecht vanwege ontbreken van eigen parkeergelegenheid; 
 de capaciteit en voorzieningen van de fietsenstalling zijn volgens gebruikers 

ontoereikend. 
 
 

                                                
9 FMH geeft aan dat bij de uitvraag de bestaande capaciteit circa 650 betrof. In het programma van eisen is 

uitgegaan van een benodigde capaciteit van 1100. Dit aantal is volgens FMH vastgesteld in stuurgroep, 

waarin ook bewonersvertegenwoordigers zitting hadden. 
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4 De dienstverlening op R8 

4.1 Beantwoording onderzoeksvraag 
 
Onderzoeksvraag: 
Is de dienstverlening10 op R8 afgestemd op de werkprocessen, werkzaamheden en 
werkwijze van de gebruikers van de verschillende organisatieonderdelen?  
 
Beantwoording onderzoeksvraag: 
Een eenduidig antwoord op de vraag is op basis van dit onderzoek niet te geven. Er 
blijkt namelijk een discrepantie te bestaan tussen de beleving van de dienstverlening 
door de gebruikers en de performance op de dienstverlening zoals overeengekomen 
in het contract. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen wat hiervan de exacte oorzaken 
zijn.  
 
Gehanteerde onderzoekscriteria: 
 adequate dienstverlening (4.2) 
 invloed DBFMO-constructie op de dienstverlening (4.3) 
 
 
 

4.2 Klachten en meldingen ten aanzien van de dienstverlening verminderen, 
maar de beleving van gebruikers is nog overwegend negatief 
 

Bron: Het Nieuwe Rijkskantoor, efficiënt en aantrekkelijk (BZK DGOBR, maart 2013) 
 

4.2.1 Klachten en meldingen over dienstverlening 
Hoewel sprake is van een vermindering van het aantal klachten en meldingen met 
betrekking tot de dienstverlening11 blijkt dat gebruikers nog altijd kritisch zijn over 
het niveau van de dienstverlening. Deze kritiek komt grotendeels overeen met de 
kritiek uit het belevingsonderzoek. De meest gehoorde klachten en meldingen 
betreffen de hygiëne (schoonmaak van bureaus en toiletten, volle prullenbakken), de 
kwaliteit en hoge prijzen van de catering en aanvullende vergaderfaciliteiten, 
wachtrijen bij de ICT-servicebalie en de trage afhandeling van verzoeken tot wijziging 
(VTW’s). Positieve waardering is er voor de vriendelijkheid en behulpzaamheid van de 
servicebalies.  
 
  

                                                
10 Onder dienstverlening wordt in dit onderzoek verstaan: de facilitaire dienstverlening en de ICT-
dienstverlening. De overige dienstverlening op R8 is buiten de scope van dit onderzoek gelaten. 
11 In het onderzoek wordt ten aanzien van de beleving van de dienstverlening gesproken over klachten ten 
aanzien van de facilitaire dienstverlening en meldingen ten aanzien van de ICT-dienstverlening, omdat bij de 
facilitaire dienstverlening klachten wel afzonderlijk worden geregistreerd en bij de ICT-dienstverlening niet. 

Uitgangspunten: 
De dienstverlening is proactief, anticiperend op en springt flexibel in op de behoefte en 
veranderingen in gebruikers of bezetting. 
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De onderstaande grafiek met betrekking tot het aantal facilitaire klachten12 vertoont 
een stijgende lijn vanaf het moment van de verhuizing en bereikt een hoogtepunt in 
oktober 2017 (595 klachten). Vanaf dat moment is een dalende en stabiliserende 
trend zichtbaar. 

Bron FMH 

 
De onderstaande diagram geeft de verdeling weer van het aantal facilitaire klachten 
naar soort klachten. Hieruit blijkt dat veruit de meeste klachten in de periode van juni 
2017 tot en met oktober 2018 betrekking hadden op de categorie ‘schoonmaak en 
reststoffen’13.  

Bron FMH 
 
  

                                                
12 Dit betreft zaken die door FMH ook als klacht worden geregistreerd. Aanvragen en meldingen met 
betrekking tot facilitaire zaken vallen hier niet onder en zijn derhalve ook niet meegenomen. 
13 Onder ‘reststoffen’ wordt de afvalinzameling (prullenbakken) verstaan.  
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In de onderstaande grafiek is het aantal ICT-meldingen met betrekking tot R8 in beeld 
gebracht. Na het derde kwartaal 2017 daalt het aantal ICT-meldingen, maar sinds het 
derde kwartaal 2018 is het aantal ICT-meldingen weer toegenomen. Voor deze 
stijging heeft SSC-ICT geen verklaring kunnen aangeven. 
 

Bron: SSC-ICT 
 
Uit de omschrijving van de ICT-meldingen blijkt dat veel meldingen betrekking 
hebben op zaken die niet direct gerelateerd zijn aan ICT-voorzieningen van R8. Het 
overgrote deel van de meldingen heeft betrekking op softwarematige zaken. Uit de 
interviews en groepssessies blijkt echter dat gebruikers dit onderscheid niet of 
nauwelijks maken waardoor dit wel doorwerkt in hun beleving van de ICT-dienst-
verlening en daarmee van de beleving van R8 als geheel.  
 

4.2.2 Afhandeling verzoeken tot wijziging  
Een veelgehoord punt van kritiek betreft de afhandeling van verzoeken tot wijzigingen 
(VTW) op het gebied van facilitaire zaken. VTW’s worden door gebruikers 
aangevraagd via een formulier en vervolgens ingebracht in het bewonersoverleg14 om 
aldaar te worden besproken en beoordeeld op haalbaarheid en wenselijkheid. De 
behandeling van deze verzoeken in het bewonersoverleg verloopt traag, omdat veel 
verzoeken naar een hoger niveau blijken te worden opgeschaald. Ook blijkt dat 
ingediende verzoeken in veel gevallen nog nader met de aanvrager moeten worden 
afgestemd, omdat gebruikers de aanvraag niet duidelijk formuleren15. Ook ervaren 
gebruikers de communicatie over de status van de afhandeling van VTW’s als weinig 
transparant. In een enkel geval krijgt men in het geheel geen statusinformatie 
teruggekoppeld of (indien de aanvraag wordt afgewezen) gebeurt dit zonder dat 
hiervoor een duidelijke motivering wordt gegeven.  
 

4.3 Naar de vraag of de gekozen contractvorm (DBFMO) van invloed is 
(geweest) op de beleving van de dienstverlening is nader onderzoek nodig  
 
De vraag die hier aan de orde is, is of de kritiek van gebruikers op de dienstverlening 
(mede) verklaard kan worden door de gekozen DBFMO16-contractvorm. 
Vooropgesteld moet worden dat wij geen uitgebreid onderzoek hebben gedaan naar 
de contractuele relaties en ook niet hebben gesproken met vertegenwoordigers van 
de zijde van de opdrachtnemer Poort Centraal (PC). De hieronder aangegeven 
bevindingen zijn gebaseerd op gesprekken die hierover met de contracteigenaar 
(RVB) en de contractbeheerder (FM Haaglanden) zijn gevoerd.  
 
  

                                                
14 Het bewonersoverleg is een speciaal voor R8 opgezette overlegstructuur van gebruikers en beheerders. 
Het is ingericht volgens het zogenaamde negenvlaksmodel en kent 3 (escalatie)niveaus (operationeel, 
tactisch en strategisch). 
15 Het knelpunt met betrekking tot de trage afhandeling van VTW’s heeft inmiddels geleid tot de introductie 
van een verkorte aanvraagprocedure. Deze procedure was echter ten tijde van ons onderzoek nog niet in 
werking.  
16 DBFMO staat voor: Design, Build, Finance, Maintain, Operate.  
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Op grond van het bovenstaande is de onderzoeksvraag niet eenduidig te 
beantwoorden. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen wat de exacte oorzaak is van 
de geconstateerde discrepantie tussen de beleving van de dienstverlening door 
gebruikers enerzijds en de vaststelling dat uit de op basis van het contract uitgevoerde 
monitoring blijkt dat er aan het contractueel afgesproken kwaliteitsniveau wordt 
voldaan anderzijds. 
 

4.3.1 Dienstverlening in een DBFMO-constructie 
In een DBFMO-contract is de dienstverlening (de “O” van operate) integraal 
uitbesteed aan de opdrachtnemer17. De kwaliteitsnormen (service levels en 
doorlooptijden) voor de dienstverlening zijn vastgelegd in een zogenaamd 
Uitvoeringsplan Diensten (UPD); een door de opdrachtnemer – op basis van de 
output-specificaties (OS) – opgesteld plan dat door de opdrachtgever is goedgekeurd. 
Dit plan maakt deel uit van het contract en wordt in overleg met de opdrachtgever 
periodiek herijkt en waar nodig bijgesteld. Kenmerkend voor een DBFMO-contract is 
dat de opdrachtnemer zelf de kwaliteit van de dienstverlening controleert en 
rapporteert aan de opdrachtgever op basis van een door de opdrachtgever 
goedgekeurd kwaliteitssysteem. Op deze wijze controleert de opdrachtgever in 
beginsel alleen nog op systeemniveau of aan de contractuele eisen met betrekking 
tot dienstverlening wordt voldaan (systeemgerichte contractbeheersing). In beginsel, 
want daarnaast worden ook periodieke procestoetsen uitgevoerd op basis van een 
risicoanalyse en kunnen producttoetsen worden uitgevoerd indien daar een concrete 
aanleiding voor is. Indien afwijkingen van de overeengekomen normen worden 
geconstateerd dan krijgt de opdrachtnemer de gelegenheid om deze binnen een 
bepaald termijn op te lossen. Lukt dit niet dan wordt een korting (boete) opgelegd. 
De prijzen voor bepaalde diensten (de zogenaamde specifiek variabele diensten) 
mogen door de opdrachtnemer op commerciële basis worden vastgesteld. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor catering en aanvullende vergaderfaciliteiten. Prijzen voor de overige 
diensten zijn vastgelegd in het contract (zoals voor schoonmaak). 
 

4.3.2 De kwaliteit van de dienstverlening op R8  
De kritiek van gebruikers met betrekking tot de dienstverlening zijn bekend bij de 
contracteigenaar en contractbeheerder en zijn ook regelmatig onderwerp van 
bespreking in het gebruikersoverleg en in de reguliere overleggen met de 
opdrachtnemer. Uit de gesprekken met de contracteigenaar en contractbeheerder 
kwam naar voren dat de kwaliteitsnormen uit het contract over het algemeen gehaald 
worden. Deze normen zijn ten aanzien van een aantal diensten zelfs scherper dan 
gebruikelijk. Er zijn in 2018 weliswaar aanzienlijke kortingen toegepast, maar deze 
hadden voor een groot deel betrekking op aanpassingen aan het pand en dus niet op 
de dienstverlening. Het feit dat de medewerkerstevredenheid op het punt van de 
dienstverlening sinds het belevingsonderzoek niet wezenlijk lijkt te zijn toegenomen 
is voor de opdrachtgever wel aanleiding geweest om samen met de opdrachtnemer 
te bezien of de overeengekomen wijze en frequentie van monitoring in de praktijk 
voldoet18. Het feit dat afwijkingen niet geconstateerd worden betekent immers niet 
automatisch dat ze onterecht zijn. Het zou met andere woorden ook zo kunnen zijn 
dat afwijkingen niet (tijdig) worden gesignaleerd als gevolg van onvolkomenheden in 
het controlesysteem. Ook de klachten met betrekking tot de hoge prijzen die PC 
rekent voor een aantal specifiek variabele diensten zijn onderwerp van gesprek. 
Klachten over de kosten worden uitgezocht en besproken in het bewonersoverleg en 
trends in de aanvragen worden in de gaten gehouden, zodat indien mogelijk naar 
goedkopere oplossingen kan worden gezocht (bijvoorbeeld aanschaf i.p.v. huur), 
maar in principe is dit de rol van PC zelf. Zij hebben vanuit het oogpunt van 
kostenoptimalisatie daar ook een eigen belang in. Wat hierbij volgens geïnterviewden 
van RVB en FMH ook meespeelt is dat de gemiddelde gebruiker onvoldoende kennis 
heeft van de werking van het prijsmechanisme van de dienstverlening in een DBFMO-
contract en zich daarom onvoldoende realiseert dat het Rijk met deze contractvorm 
per saldo wel degelijk een besparing op de huisvestingskosten realiseert.  
  
                                                
17 Voor R8 is dit principe niet volledig toegepast aangezien bepaalde diensten buiten het contract zijn 
gelaten. Dit betreft de ICT-dienstverlening (SSC-ICT), de beveiliging (RBO) de postverwerking en de 
receptie (FMH) 
18 De uitkomsten hiervan waren ten tijde van ons onderzoek nog niet bekend. 
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4.4 Verklarende factoren met betrekking tot de dienstverlening 
 
Samenvattend komen op grond van bovenstaande bevindingen de volgende 
verklarende factoren met betrekking tot de dienstverlening naar voren: 
 de afhandeling van verzoeken tot wijziging (VTW) verloopt volgens gebruikers 

traag en weinig transparant; 
 de prijzen voor bepaalde producten zijn volgens gebruikers hoger dan men binnen 

de rijksoverheid gewend is;  
 gebruikers zijn onvoldoende op de hoogte van de werking van een DBFMO-

constructie, waardoor zij een onvolledig beeld hebben van de kostenbesparing die 
deze contractvorm uiteindelijk oplevert.  

 
 
 



 

 

 

  21 van 51  

5 Organisatie(cultuur) 

5.1 Beantwoording onderzoeksvraag 
 
Onderzoeksvraag: 
Is de organisatie en de organisatiecultuur afgestemd op het (flexibel) werken in het 
nieuwe kantoorconcept? 
 
Beantwoording onderzoeksvraag: 
Uit het onderzoek blijkt dat er aanzienlijke cultuurverschillen zijn tussen de diverse 
organisaties. De organisatie(cultuur) van de Kleine Keten blijkt daarbij beter te zijn 
afgestemd op het nieuwe kantoorconcept dan van de twee andere organisaties. De 
sturing vanuit de organisatie op het flexibel werken blijkt binnen alle organisaties 
beperkt te zijn. 
 
Gehanteerde onderzoekscriteria: 
 de invloed van de eigen identiteit (organisatie- en cultuurkenmerken) van de 

organisatie (5.2)  
 bevordering van, en actieve sturing op het flexibel werken in het nieuwe 

kantoorconcept door het management (5.3) 
 
 

5.2 Organisatie- en cultuurkenmerken blijken van invloed te zijn op de beleving  
 
De drie organisaties die op R8 zijn gehuisvest hebben elk hun specifieke 
organisatorische en cultuurkenmerken. Hoewel geen uitgebreid cultuuronderzoek is 
uitgevoerd, zijn uit de groepssessies en de gevoerde gesprekken wel een aantal 
organisatie- en cultuurkenmerken naar voren gekomen die (mede) een mogelijke 
verklaring vormen voor de beleving van de kantooromgeving en de verschillen daarin 
tussen de drie organisaties. Deze kenmerken zijn in onderstaande tabel weergegeven.  
 
Tabel 1: Overzicht van genoemde organisatie- en cultuurkenmerken  

BZ KK IenW 
politiek-bestuurlijke oriëntatie uitvoeringsgericht extern gericht en innovatief 
sociale cohesie en sterk 
ontwikkeld “wij-gevoel” 
(familiecultuur) 

groei/krimp-organisaties 
met veel personele 
doorstroming  

verschillen tussen de drie 
onderdelen (BSK/ILT/RWS) 
waarbij BSK politiek-
bestuurlijk georiënteerd is 
en RWS en ILT meer 
uitvoeringsgericht  

belang van zichtbaarheid 
(aanwezigheidscultuur) 

resultaatgericht en 
praktische “hands on” 
instelling 

gevoel van trots en 
saamhorigheid (elitecultuur) 

zakelijke managementstijl  informele omgangsvormen 
en managementstijl 

hiërarchische verhoudingen   
 
Uit de gevoerde gesprekken werden deze organisatie en cultuurkenmerken regelmatig 
genoemd als mogelijke verklaring voor de beleving van de betreffende organisatie en 
de verschillen hierin met de andere organisaties of tussen onderdelen binnen 
organisaties. Grof gezegd komt hieruit naar voren dat een organisatie met een sterke 
interne gerichtheid en een sterk ontwikkelde familiecultuur minder geschikt lijkt voor 
het FWR-huisvestingsconcept dan organisaties of onderdelen die meer een externe 
en zakelijke oriëntatie hebben. Een ander onderscheid dat vooral binnen organisaties 
zichtbaar is, is die tussen beleidsgerichte en uitvoeringsgerichte onderdelen, waarbij 
beleidsgerichte onderdelen meer moeite hebben met het huisvestingsconcept dan de 
meer uitvoeringsgerichte onderdelen. Dit laatste is met name terug te zien bij de 
onderdelen van de Kleine Keten.  
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Een uitgebreid cultuur-onderzoek zal meer inzicht geven in de bepalende kenmerken 
en zou bijvoorbeeld kunnen helpen bij het maken van keuzes en het stellen van 
prioriteiten bij de inrichting van voorbereidingsprogramma’s.  
 

5.3 Volgens gebruikers is er slechts in beperkte mate sprake van actieve 
sturing door het management op het activiteit gerelateerd werken  

 
Gebruikers ervaren weinig sturing vanuit hun organisatie op het activiteit gerelateerd 
werken. In een aantal gevallen is dat mede te wijten aan een gebrek aan acceptatie 
van (en in een enkel geval zelfs weerstand tegen) het nieuwe kantoorconcept door 
het management. Sommige managers verlangen van de medewerkers dat ze vrijwel 
dagelijks fysiek aanwezig zijn, ook als dat werk-inhoudelijk niet strikt noodzakelijk is. 
In veel gevallen zijn geen nadere afspraken gemaakt over flexwerken (wanneer werkt 
men thuis en wanneer wordt men geacht op kantoor aanwezig te zijn). Uitzondering 
hierop zijn de organisaties van de KK waar dergelijke afspraken wel zijn gemaakt 
(hetgeen ook samenhangt met de aard van het werk binnen de KK).  
 
Ook wordt er volgens gebruikers nauwelijks (actief) gestuurd op de wijze waarop de 
werkplekken worden gebruikt (activiteit gerelateerd) en zijn hierover niet bij alle 
organisatieonderdelen nadere en/of eenduidige afspraken gemaakt. Het stimuleren 
van het elkaar aanspreken op het naleven van de regels gebeurt eveneens nauwelijks. 
De voor R8 opgestelde leefregels zijn slecht bekend onder gebruikers, worden als 
weinig richtinggevend ervaren en voegen in hun ogen weinig toe aan de reeds 
bestaande rijksbrede regels ten aanzien van flexwerken. Binnen de drie organisaties 
van de KK hanteert men eigen regels met betrekking tot de maximale duur van 
afwezigheid alvorens men de werkplek vrij moet geven voor het gebruik door een 
ander (1,5 uur), terwijl andere organisaties hieromtrent geen nadere regels hebben 
gesteld. Dit schept onduidelijkheid aangezien gebruikers van de ene organisatie niet 
meer weten waar ze aan toe zijn als ze elders in het gebouw gaan werken en ook niet 
meer weten waar ze elkaar op kunnen aanspreken.  
 

5.4 Verklarende factoren met betrekking tot de organisatie(cultuur) 
 
Samenvattend komen op grond van bovenstaande bevindingen de volgende 
verklarende factoren met betrekking tot de (organisatie)cultuur naar voren: 
 sommige organisaties vertonen cultuurkenmerken die minder goed lijken aan te 

sluiten bij het nieuwe kantoorconcept; 
 het management stuurt volgens gebruikers in beperkte mate op het activiteit 

gerelateerd werken en organisatie(onderdelen) hanteren eigen leefregels. 
 
 
 
 

FWR-doelstellingen: 
 Management ondersteunt de nodige cultuurverandering. 
 Medewerkers worden gestimuleerd om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. 
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6 Voorbereiding op de nieuwe kantooromgeving  

6.1 Beantwoording onderzoeksvraag 
 
Onderzoeksvraag:  
Zijn de gebruikers voorbereid op de transitie naar het nieuwe huisvestingsconcept? 
 
Beantwoording onderzoeksvraag: 
Gebruikers zijn niet direct betrokken geweest bij de keuze van de inrichting van de 
nieuwe kantooromgeving. Wel is sprake geweest van betrokkenheid via de 
medezeggenschap, maar deze was naar de mening van de vertegenwoordigers van 
de medezeggenschap beperkt. 
 
Alle gebruikers blijken te zijn voorbereid op, en geïnformeerd over de nieuwe 
kantooromgeving door middel van programma’s die door de organisaties zelf zijn 
opgezet. De effectiviteit van deze programma’s op het gebied van de benodigde 
gedragsverandering (behaviour) blijkt achteraf gezien echter onvoldoende te zijn 
geweest.  
 
Gehanteerde onderzoekscriteria: 
 betrokkenheid van de gebruikers op de inrichting van de kantooromgeving (6.2) 
 voorbereiding van gebruikers in de werkwijze (activiteit gerelateerd werken) en de 

bijbehorende gedragsaspecten (behaviour) (6.3)  
 voorlichting van de gebruikers over de nieuwe kantooromgeving (6.4) 
 
 

6.2 Gebruikers geven aan niet direct betrokken te zijn geweest bij de keuze 
van inrichting van de nieuwe kantooromgeving.  
 
Gebruikers geven aan niet direct betrokken te zijn geweest bij de keuze van de 
inrichting van de kantooromgeving op R8. Zo zijn er bijvoorbeeld geen 
gebruikerspanels ingericht om de projectorganisatie te adviseren en te assisteren in 
het maken van keuzes over de kantoorinrichting. De invloed van gebruikers op de 
kantoorinrichting van R8 heeft (indirect) plaatsgevonden via de medezeggenschap. 
Tijdens de realisatiefase is een Tijdelijke Ondernemingsraad Rijnstraat 8 (TOR) 
ingesteld, waarin vertegenwoordigers van de ondernemingsraden van de organisaties 
die op R8 gehuisvest zouden worden, zitting hadden. De POR trad daarbij op als 
‘bestuurder’ in de zin van de Wet op de ondernemingsraden en was voor de TOR 
derhalve het primaire aanspreekpunt. Uit gesprekken met (voormalig) leden van de 
TOR en de huidige ondernemingsraden blijkt echter dat zij de betrokkenheid van de 
TOR bij de inrichting van de kantooromgeving van R8 als beperkt hebben ervaren. 
Veel wezenlijke keuzes waren reeds genomen voordat de TOR actief was en ook na 
de instelling zijn sommige besluiten niet voor instemming of advies voorgelegd aan 
de TOR met het argument dat dit ‘politieke besluiten’ betroffen waar niet meer op kon 
worden teruggekomen. Een aantal door de POR toegezegde acties staat nog steeds 
op de voorraadlijst om te worden uitgevoerd, terwijl de TOR inmiddels is opgeheven. 
Op dit moment bestaat er voor R8 geen centrale organisatie van de medezeggenschap 
en heeft elk(e) organisatie(onderdeel) een eigen ondernemingsraad, hetgeen 
betekent dat er momenteel zeven ondernemingsraden op R8 actief zijn. Deze 
ondernemingsraden werken informeel samen in een op eigen initiatief opgericht 
platform. Ook de huidige betrokkenheid van de medezeggenschap (en daarmee 
indirect ook van de gebruikers) bij besluiten aangaande R8 wordt door hun 
vertegenwoordigers als beperkt ervaren. Zo maken de ondernemingsraden geen deel 
uit van het bewonersoverleg en is men van mening dat men in een aantal gevallen 
slecht of te laat geïnformeerd door de bestuurder. 
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6.3 De decentrale voorbereidingsprogramma’s hebben onvoldoende 
bijgedragen aan de gedragsverandering van gebruikers  

 
Uit het onderzoek blijkt dat er door de organisaties weliswaar verschillende 
activiteiten zijn georganiseerd en uitgevoerd om de toekomstige gebruikers van R8 
op de nieuwe werkwijze voor te bereiden, maar dat deze activiteiten onvoldoende 
hebben geresulteerd in de noodzakelijk gedragsverandering onder gebruikers. Veel 
gebruikers werken niet activiteit gerelateerd en gebruiken de kantooromgeving nog 
op de traditionele wijze. Hierdoor ontstaat schaarste aan (geschikte) werkplekken. 
 

6.3.1 Voorbereidingsprogramma’s  
Alle organisaties hebben eigen (decentrale) programma’s opgezet gericht op 
flexwerken en de voorbereiding op de nieuwe kantooromgeving. Voor de onderdelen 
van de KK is de voorbereiding gecoördineerd uitgevoerd. Er is op aandrang van de 
organisaties zelf voor deze decentrale aanpak gekozen met als argument dat men 
daarmee een organisatiegerichte aanpak zouden kunnen volgen en omdat men vanuit 
de organisaties een betere kijk had op de behoeftes van de medewerkers.  
 
De voorbereidingsprogramma’s waren (mede) gericht op houding en gedrags-
aspecten (behaviour) die behoren bij het werken in de nieuwe kantooromgeving. Zo 
voorzagen deze programma’s onder meer in workshops en gespreksbijeenkomsten 
met als doel om gebruikers te informeren over de nieuwe werkwijze en het gesprek 
met medewerkers en management aan te gaan over de vraag wat dit voor henzelf en 
voor de organisatie van hun werk zou gaan betekenen.  
 
Door de projectleiders van de voorbereidingsprogramma’s die zijn geïnterviewd is 
aangegeven dat de respons op de activiteiten op het gebied van behaviour tegenviel 
en niet de aandacht en commitment van de leiding kregen om de vereiste 
gedragsverandering te realiseren. Het bleek lastig om medewerkers te laten 
participeren en ervan te doordringen dat van hen een wezenlijk andere werkwijze 
werd verwacht. Veel medewerkers leken een grondhouding te hebben dat “het 
allemaal zo’n vaart niet zou lopen” en zich niet te realiseren dat er na de verhuizing 
daadwerkelijk anders gewerkt zou moeten gaan worden. De deelname aan de 
activiteiten op het gebied van behaviour was bovendien vrijblijvend, waardoor niet 
alle gebruikers hieraan hebben deelgenomen en de ‘beoogde verandering’ slechts 
onder een deel van de gebruikers is gerealiseerd. Uitzondering hierop vormden de 
organisaties van de KK, waar deelname minder vrijblijvend was. 
 

6.3.2 Voormalige kantoorlocaties 
Op R8 is een flexnorm toegepast van 0,7, bestaande uit 0,5 bureauwerkplek en 0,2 
communicatieplek, waaraan gebruikers niet gewend waren. De organisaties hadden 
de voormalige kantooromgeving weliswaar heringericht volgens de FWR uitgangs-
punten, maar vrijwel nergens is daarbij een met R8 vergelijkbare flexnorm 
toegepast19. In onderstaande tabel zijn de flexnormen die werden gehanteerd in de 
voormalige kantoorlocaties opgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
19 Alleen bij onderdelen van IenW is - bij wijze van voorbereiding op R8 - een aantal verdiepingen van de 
Koningskade heringericht met een norm van 0,7 bureauwerkplek 

FWR-doelstellingen: 
 Management ondersteunt de nodige cultuurverandering. 
 Medewerkers worden gestimuleerd om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. 
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Tabel 2: Overzicht flexnormen voormalige locaties 
Organisatie Onderdeel Voormalige locatie Flexnorm 
BZ Bezuidenhoutseweg  Den Haag 0,9 
IenW BSK Plesmanweg  Den Haag 1,0 

RWS/ILT Koningskade  Den Haag 0,9 
COA Sir Winston Churchilllaan 366 Rijswijk  0,9 
DT&V Bedrijfsvoering  Turfmarkt Den Haag  0,8 

Strategisch Advies 
Ondersteuning en voorbereiding 
terugkeer  

Dr. H. Colijnlaan 341  Rijswijk  0,7 

Toezicht en maatregelen  
Internationale aangelegenheden  

IND Bureau Hoofddirectie  Dr. H. Colijnstraat 293  Rijswijk  1,0 
Bureau CIO  
Directie Asiel en Bescherming  
Directie Juridische Zaken  
Directie Regulier Verblijf & 
Nederlanderschap  
Directie Strategie & 
Uitvoeringsadvies  
Directie Dienstverlenen  
Directie Bedrijfsvoering  
Directie Dienstverlenen Mercuriusplein  Hoofddorp  1,3 
Directie Bedrijfsvoering 
Directie Dienstverlenen Sir Winston Churchilllaan 293 Rijswijk  1,0 
Directie Bedrijfsvoering 
Directie Dienstverlenen Dr. H. Colijnlaan 306  Rijswijk  

 
1,0 

Directie Bedrijfsvoering 
Bron: opgaven organisaties 

 
Uit de tabel blijkt dat de organisaties een flexnorm hanteerden die lag tussen de 0,7 
en 1,3. In hoeverre deze normen onderling vergelijkbaar zijn valt niet te zeggen, 
omdat gegevens over de verdeling tussen bureauwerkplekken en 
communicatieplekken ontbreken. De hogere flexnorm op de voormalige locaties heeft 
ervoor gezorgd dat gebruikers slechtwaren voorbereid op het beperkter aantal 
werkplekken op R8 en (belangrijker) ook niet op het activiteitgerelateerd werken. De 
praktijk wijst uit dat gebruikers in een kantooromgeving met een flexnorm van 0,9 
over het algemeen de gehele werkdag van dezelfde werkplek gebruik kunnen maken. 
Veel gebruikers hebben ook aangegeven totaal verrast te zijn geweest door de 
beperktere werkruimte op R8. Dit heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de 
negatieve beleving van R8 en is in onze ogen één van de belangrijkste verklarende 
factoren.  
 

6.3.3 Behaviour na de verhuizing 
Na de verhuizing zijn bij de meeste organisaties de activiteiten gericht op behaviour 
getemporiseerd of geheel stil komen te staan. De voorbereidingsprogramma’s zijn 
afgerond en hoewel behaviour in het bewonersoverleg al enige tijd als actiepunt op 
de agenda staat, wordt hier op dit moment weinig opvolging en prioriteit aan gegeven. 
In een aantal interviews werd gesteld dat op dit moment op het voeren van een 
constructieve discussie over behaviour vanuit de organisaties zelfs een taboe lijkt te 
rusten. Dit omdat meewerken aan deze discussie zou kunnen worden uitgelegd als 
het toegeven aan het feit dat de problemen op R8 niet aan het pand, maar aan de 
gebruikers te wijten zijn.  
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6.4 Gebruikers zijn voorafgaand aan de verhuizing in voldoende mate 
geïnformeerd over de nieuwe kantooromgeving 
 
Gebruikers zijn vanuit de voorbereidingsprogramma’s en –projecten genoemd in 
paragraaf 5.3.2, geïnformeerd over de verhuizing en over de kantooromgeving van 
R8. Hiertoe is - naast de informatie via het intranet - gebruik gemaakt van 
videopresentaties, informatiebijeenkomsten, spreekuren voor gebruikers die vragen 
hadden over hun toekomstige werkomgeving, proefopstellingen van bureauwerk-
plekken, en zijn er vlak voor de verhuizing rondleidingen georganiseerd op R8. BZ 
heeft zelfs een 3D animatie ontwikkeld waarmee gebruikers een virtuele impressie 
konden krijgen van het pand.  
 
De informatievoorziening wordt door gebruikers over het algemeen toereikend 
ervaren en redelijk positief gewaardeerd. Het enige punt van kritiek betreft de late 
aanlevering van de plattegronden waaruit duidelijk werd waar in het pand de 
gebruikers gehuisvest zouden gaan worden. De projectleiders van de 
voorbereidingsprogramma’s en –projecten blijken deze informatie zelf ook later te 
hebben ontvangen dan verwacht, waardoor zij de gebruikers hier niet eerder over 
hebben kunnen informeren.  

 
6.5 Verklarende factoren met betrekking tot de voorbereiding 

 
Samenvattend komen op grond van bovenstaande bevindingen de volgende 
verklarende factoren met betrekking tot de voorbereiding naar voren: 
 volgens gebruikers zijn zij niet betrokken geweest bij de keuzes ten aanzien van 

de kantooromgeving; 
 naar de mening van de vertegenwoordigers van de medezeggenschap zijn zij in 

beperkte mate betrokken geweest bij de keuzes ten aanzien van de 
kantooromgeving; 

 decentrale voorbereidingsprogramma’s gericht op behaviour vonden te weinig 
weerklank om een breed gedragen gedragsverandering te bewerkstelligen; 

 gebruikers zijn onvoldoende voorbereid geweest op de aanzienlijke lagere 
flexnorm ten opzichte van de voormalige kantooromgeving; 

 na de verhuizing zijn de activiteiten gericht op behaviour vrijwel stil komen te 
liggen.  
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Deel 2  Effecten  
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7 Ziekteverzuim 

7.1 Beantwoording onderzoeksvraag 
 

Onderzoeksvraag: 
Zijn er sinds de verhuizing naar R8 aantoonbare effecten op het ziekteverzuim bij de 
organisaties? 
 
Beantwoording onderzoeksvraag: 
Er blijken sinds de verhuizing naar R8 bij de organisaties geen significante fluctuaties 
te zijn opgetreden in het ziekteverzuim. Wel is er mogelijk sprake van een toename 
van zieke medewerkers die zich niet meer ziekmelden en thuis werkzaamheden 
verrichten. Verder kan de toename van de werkgerelateerde sociaal-medische 
klachten op de langere termijn leiden tot een toename van het ziekteverzuim. 
 
 
In dit hoofdstuk is het ziekteverzuim in beeld gebracht van de medewerkers van de 
organisaties die op R8 werkzaam zijn. Uit de vergelijking van het ziekteverzuim in de 
periode vóór en na de verhuizing afgezet tegen de rijksbrede cijfers uit dezelfde 
periode blijkt dat bij geen van de organisaties sprake is van significante afwijkingen.  

Bron: P-Direkt  
 

7.2 Ziekteverzuim per organisatie 
 
In de volgende subparagrafen is de ontwikkeling van het ziekteverzuim over de 
periode januari 2016 tot en met december 2018 per organisatie in beeld gebracht. 
Hierdoor is een redelijk betrouwbare vergelijking mogelijk met de situatie 
voorafgaand aan de verhuizing en de ontwikkeling van het verzuim na de verhuizing. 
De rijksbrede verzuimcijfers zijn hieraan toegevoegd om te kunnen toetsen of pieken 
in het verzuim organisatiespecifiek zijn of overeenkomen met het rijksbrede beeld. 
De grafieken maken geen onderscheid in kort en langdurig verzuim, omdat in dat 
geval geen vergelijking met het rijksbrede cijfers kan worden gemaakt. Opvallende 
afwijkingen kunnen een indicatie zijn voor een relatie met (effect van) de 
kantooromgeving op R8.  
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7.2.1 Buitenlandse Zaken 

Bron: P-Direkt 

 
Na de verhuizing is bij BZ een stijging zichtbaar van het ziekteverzuim maar deze 
stijging komt (op een lager niveau) overeen met dezelfde stijging op het rijksbrede 
niveau en lijkt daardoor niet te kunnen worden toegeschreven aan de verhuizing naar 
R8.  
 

7.2.2 Infrastructuur en Waterstaat 

Bron: P-Direkt  
 
Ook bij IenW is een stijging zichtbaar van het ziekteverzuim na de verhuizing naar R8 
die (op een lager niveau) overeenkomt met eenzelfde stijging op rijksbreed niveau en 
lijkt daardoor eveneens niet te kunnen worden toegeschreven aan de verhuizing naar 
R8.  
 

7.2.3 Kleine Keten (IND, DT&V en COA) 

Bron: P-Direkt  
 
Bij IND is eveneens een stijging zichtbaar van het ziekteverzuim na de verhuizing 
naar R8, maar ook deze stijging komt (op een iets hoger niveau) overeen met de 
stijging op rijksbreed niveau en lijkt daardoor eveneens niet te kunnen worden 
toegeschreven aan de verhuizing naar R8.   
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Bron: P-Direkt 
 
Bij DT&V is direct na de verhuizing sprake van een lichte daling van het ziekteverzuim, 
waarna het ziekteverzuim (op een lager niveau) een vrijwel gelijke trend laat zien als 
het rijksbrede ziekteverzuim.  
 

Bron: SAP COA  
 
Het ziekteverzuim bij de COA vertoont een wat grilliger beeld. Vóór de verhuizing naar 
R8 zat het ziekteverzuim onder het rijksbrede niveau, maar vlak voor de verhuizing 
stijgt deze licht tot boven het rijksniveau, om met ingang van 2018 weer te dalen tot 
onder dit niveau. Of de tijdelijke stijging vlak vóór en vlak na de verhuizing een relatie 
heeft met de verhuizing naar R8 is niet vast te stellen omdat COA (anders dan de 
overige organisaties) geen reden van verzuim registreert.  
 

7.3 Ziekteverzuim nader belicht 
 
Uit de gesprekken die zijn gevoerd met bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk 
werkers en Arbo- en re-integratieadviseurs kwam naar voren dat gebruikers zich door 
de invoering van flexibel werken niet meer altijd ziekmelden op de momenten dat zij 
wel ziek zijn.  
 
Volgens de deskundigen is dit verschijnsel sinds de huisvesting op R8 bij vrijwel alle 
organisaties toegenomen. Daar waar gebruikers zich in de situatie waarin men nog 
verplicht was fysiek op kantoor aanwezig moest zijn, zich wel ziekmeldden, melden 
zij zich door de invoering van flexibel werken niet meer ziek. Dit omdat zij nu de 
mogelijkheid hebben om, ondanks dat men ziek is, maar wel zich in staat voelt, thuis 
te kunnen kan werken. Dit effect komt niet tot uiting in de ziekteverzuimcijfers en 
kan ook niet statistisch worden aangetoond vanwege het ontbreken van data 
hieromtrent. Hoewel het niet objectief is aan te tonen is deze toename volgens 
geïnterviewden wel degelijk (mede) het gevolg van de huisvesting op R8. 
 
Daarnaast verwachten de geïnterviewde bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk 
werkers en Arbo- en re-integratieadviseurs op basis van hun kennis en ervaring dat 
veel klachten die een relatie hebben met het werken op de R8 op langere termijn tot 
een toename van het ziekteverzuim zullen leiden.  
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Dit geldt met name voor ergonomische klachten vanwege het werken op daartoe 
ongeschikte plekken (wat volgens hen meer voorkomt op R8 dan op andere 
rijkskantoren) en klachten gerelateerd aan stress en de hoge fysieke en psychische 
belasting (die op R8 volgens de deskundigen eveneens hoger is dan op andere 
rijkskantoren). Ook de beperkte mogelijkheid tot re-integratie veroorzaakt door het 
geringe aantal beschikbare concentratiewerkplekken en de beperking om in de 
nabijheid van collega’s te kunnen werken, vergroot volgens de deskundigen het risico 
op terugval naar verzuim. 
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8 Personeelsverloop 

8.1 Beantwoording onderzoeksvraag 
 
Onderzoeksvraag: 
Zijn er sinds de verhuizing naar R8 aantoonbare effecten op het personeelsverloop bij 
de organisaties? 
 
Beantwoording onderzoeksvraag: 
Er blijken sinds de verhuizing naar R8 bij de organisaties geen significante fluctuaties 
te zijn opgetreden in het personeelsverloop. 
 
 
In dit hoofdstuk is het personeelsverloop in beeld gebracht van de organisaties die op 
R8 werkzaam zijn.  
 
Uit de onderstaande vergelijking van het personeelsverloop in de periode vóór en na 
de verhuizing blijkt dat bij geen van de organisaties sprake is van significante 
afwijkingen (zie voor de verklaring van het verloop bij het COA en de ‘piek’ bij DT&V 
paragraaf 8.2). 
 

Bron: P-Direkt 

 
8.2 Personeelsverloop per organisatie  

 
In de volgende subparagrafen is de ontwikkeling van het personeelsverloop over de 
periode 2016 – 2017 - 2018 per organisatie in beeld gebracht. Hierbij zijn alleen de 
verloopcijfers meegenomen die betrekking hebben op de volgende drie 
ontslagredenen: 
 op eigen verzoek 
 andere werkgever buiten de rijksdienst 
 overplaatsing binnen rijksdienst 
 
De overige ontslagredenen zijn niet meegenomen in de analyse, omdat deze geen 
mogelijke relatie hebben met de huisvesting op R8. De periode van 2½ jaar omvat 
anderhalf jaar vóór de verhuizing (januari 2016 tot juni 2017) en een jaar na de 
verhuizing (juni 2017 tot en met juni 2018). Hierdoor is een redelijk betrouwbare 
vergelijking mogelijk met de situatie voorafgaand aan de verhuizing en de 
ontwikkeling van het personeelsverloop na de verhuizing.  
  



 

 

 

  33 van 51  

De rijksbrede cijfers over dezelfde periode is aan de grafieken toegevoegd zodat ook 
daarmee een vergelijking kan worden gemaakt. Opvallende afwijkingen zouden een 
indicatie kunnen zijn voor een relatie met (effect van) de kantooromgeving op R8.  
 

8.2.1 Buitenlandse Zaken 
 

Bron: P-Direkt 
 
Na de verhuizing naar R8 is het percentage BZ-medewerkers dat vrijwillig ontslag 
heeft genomen of een andere werkgever binnen of buiten de rijksdienst heeft 
gevonden licht gestegen maar dit komt overeen met het rijksbrede beeld. In het derde 
kwartaal van 2017 daalt het percentage zelfs aanzienlijk om zich daarna (vanaf vierde 
kwartaal) weer te stabiliseren. Bij BZ lijkt er daarom geen sprake te zijn van een 
effect op het personeelsverloop als gevolg van de verhuizing naar R8. 
 

8.2.2 Infrastructuur en Waterstaat 
 

Bron: P-Direkt 

 
Het percentage IenW-medewerkers dat vrijwillig ontslag heeft genomen of een andere 
werkgever binnen of buiten de rijksdienst heeft gevonden ontwikkelt zich tot aan de 
verhuizing (op een lager niveau) vrijwel gelijk aan het rijksbrede beeld. Na de 
verhuizing begint een geleidelijke stijging die begin 2018 boven het rijksbrede niveau 
uitkomt. Wanneer het personeelsverloop op een hoger detailniveau wordt bezien, 
blijkt dat er bij twee onderdelen van de Bestuurskern van IenW sprake is van een 
licht hoger personeelsverloop dan in de voorafgaande periode. Het gaat daarbij 
slechts enkele om medewerkers die een andere werkgever binnen de rijksdienst 
hebben gevonden. Ook bij IenW lijkt er daarom geen sprake te zijn van een significant 
effect op het personeelsverloop als gevolg van de verhuizing naar R8.  
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8.2.3 Kleine Keten (IND, DT&V en COA) 
 

Bron: P-Direkt 

 
Het percentage IND-medewerkers dat vrijwillig ontslag heeft genomen of een andere 
werkgever binnen of buiten de rijksdienst vertoont na de verhuizing weliswaar een 
stijgende trend maar deze komt in grote lijnen overeen met de rijksbrede trend. Die 
piek in begin 2018 lijkt seizoensgebonden te zijn aangezien een dergelijke piek ook 
in de voorgaande twee jaren zichtbaar is. Bij IND lijkt er daarom geen sprake te zijn 
van een effect op het personeelsverloop als gevolg van de verhuizing naar R8. 
 

Bron: P-Direkt 

 
Het percentage DT&V-medewerkers dat vrijwillig ontslag heeft genomen of een 
andere werkgever binnen of buiten de rijksdienst heeft gevonden lijkt niet constant 
te zijn, maar hier is het effect van het vertrek van enkele medewerkers in relatie tot 
een relatief kleine organisatie zeer sterk zichtbaar in de ‘pieken’ van de grafiek. In 
absolute getallen worden de ‘pieken’ na de verhuizing veroorzaakt door het vertrek 
van slechts twee respectievelijk één medewerker. Ook bij DT&V lijkt er daarom geen 
sprake te zijn van een effect op het personeelsverloop als gevolg van de verhuizing 
naar R8. 
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Bron: SAP COA 
 
Voor COA zijn de totale personeelsverlooppercentages in beeld gebracht aangezien in 
de brongegevens niet wordt onderscheiden in de reden van vertrek20. Uit 
bovenstaande grafiek blijkt niet dat het personeelsverloop na de verhuizing naar R8 
ongeveer stabiel is gebleven en begin 2018 zelfs licht is afgenomen. Bij COA lijkt er 
daarom geen sprake te zijn van een effect op het personeelsverloop als gevolg van 
de verhuizing naar R8. 
 

8.3 Personeelsverloop nader belicht 
 
Naast de data-analyse is het personeelsverloop eveneens in de interviews aan de orde 
geweest. Enkelen van de geïnterviewden gaven aan gevallen te kennen van 
medewerkers die van baan zijn gewisseld of eerder dan oorspronkelijk gepland met 
pensioen (zijn) (ge)gaan vanwege de kantooromgeving op R8. Of dit inderdaad de 
reden van vertrek is geweest zou eventueel kunnen worden vastgesteld aan de hand 
van de verslagen van gevoerde exitgesprekken en mocht dit inderdaad de reden zijn 
geweest dan betreft dit slechts enkelingen gezien de cijfers zoals hierboven 
aangegeven.  
 

                                                
20 op grond hiervan is in de grafiek een andere schaalverdeling toegepast. 
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9 Werkgerelateerde meldingen en incidenten  

9.1 Beantwoording onderzoeksvraag 
 
Onderzoeksvraag: 
Zijn er sinds de verhuizing naar R8 aantoonbare effecten op het aantal 
werkgerelateerde meldingen bij de organisaties? 
 
Beantwoording onderzoeksvraag: 
Er zijn onvoldoende (gedetailleerde) kwantitatieve gegevens beschikbaar om objectief 
vast te kunnen stellen of sprake is van een toe- of afname van het aantal 
werkgerelateerde meldingen en incidenten. Uit de gevoerde gesprekken kan worden 
afgeleid dat hier over het algemeen gezien vooralsnog geen sprake van is. Alleen op 
sociaal-medisch gebied is bij BZ is sprake van een toename van het aantal klachten. 
Bovendien is volgens de bedrijfsartsen en bedrijfsmaatschappelijk werkers sprake van 
een verandering in de aard van de klachten die mogelijk te maken heeft met de 
kantooromgeving die op de langere termijn kunnen leiden tot een toename van het 
ziekteverzuim. 
 
 
De onderzoeksvraag met betrekking tot de werkgerelateerde meldingen heeft 
betrekking op de volgende drie categorieën: 
 integriteitmeldingen  
 sociaal-medische klachten 
 beveiligingsincidenten 
 
Het eenduidige antwoord op de onderzoeksvraag blijkt niet te kunnen worden 
gegeven, omdat de wijze van registreren van de gegevens een adequate analyse van 
deze gegevens onmogelijk maakt. Uit de interviews komt evenwel het beeld naar 
voren dat er geen significante toename is te zien van het aantal werkgerelateerde 
meldingen en klachten als gevolg van de verhuizing naar R8. Wel is er een 
verschuiving van de aard van de klachten te zien op sociaal-medisch gebied.     
 

9.2 De verhuizing naar R8 heeft geen aantoonbaar effect gehad op het aantal 
integriteitmeldingen 
 
Uit de beschikbare data over integriteitmeldingen kan niet worden afgeleid welke 
meldingen specifiek afkomstig zijn van gebruikers die op R8 werkzaam zijn, omdat in 
de brongegevens de herkomst van de melding niet wordt vermeld. Hierdoor is het 
niet mogelijk om een data-analyse uit voeren naar de effecten van de verhuizing naar 
R8 op integriteitmeldingen. Op grond hiervan is in dit rapport volstaan met een 
overzicht van het aantal (formele) integriteitmeldingen op organisatieniveau op basis 
van de cijfers zoals opgenomen in de Rapportages Bedrijfsvoering Rijk over 2016, 
2017 en 201821. De meldingen van het COA worden niet opgenomen in de Rapportage 
Bedrijfsvoering Rijk aangezien het COA een Zelfstandig Bestuursorgaan is. Voor COA 
zijn de jaarverslagen integriteitbeleid over 2016 en 2017 gebruikt en is een 
schriftelijke opgave ontvangen over 2018, omdat het jaarverslag over 2018 nog niet 
gereed is.  
 
  

                                                
21 Opgaven per organisatie zoals gedaan ten behoeve van de Rapportages Bedrijfsvoering Rijk over 2016, 
2017 en 2018 
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Tabel 3. Aantal formele meldingen van vermoedens van integriteitschendingen 
(organisatiebreed m.u.v. COA)  

 2016 2017 2018 

BZ 24 32 63 
IenW 56 50 37 
IND 84 50 40 
DT&V 4 3 2 
COA 21 12 8 

Bronnen: Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016 en 2017 en opgaven organisaties t.b.v. de 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018. Voor COA: Jaarverslagen integriteitbeleid over 2016, 2017 en 

opgave 2018.  

 
De stijging in 2018 van het aantal (formele) meldingen van vermoedens van 
integriteitschendingen bij BZ ten opzichte van voorgaande jaren is aanzienlijk. Uit 
gesprekken met de integriteitcoördinatoren en vertrouwenspersonen van BZ blijkt 
echter dat zij geen signalen hebben ontvangen dat deze stijging direct te maken heeft 
met de werkomgeving op de R8. 
 

9.3 Het aantal sociaal-medische klachten is niet kwantitatief vast te stellen, 
maar de aard van de klachten blijkt wel te zijn veranderd 
 
Op basis van de beschikbare gegevens met betrekking tot de sociaal-medische 
klachten kan geen betrouwbare data-analyse worden uitgevoerd. In de rapportages 
over sociaal medische klachten wordt namelijk niet aangegeven op welke 
kantoorlocaties de cliënten werkzaam zijn. Bovendien hanteren de organisaties in de 
rapportages geen eenduidige en consistente omschrijving van de klachten, waardoor 
een vergelijking van de ontwikkeling tussen de organisaties niet goed mogelijk is.  
 
Uit de gesprekken die wij hebben gevoerd met bedrijfsartsen en bedrijfs-
maatschappelijk werkers komt naar voren dat (met uitzondering van BZ) niet zozeer 
het aantal, maar wel de aard van de klachten sinds de verhuizing naar R8 is 
veranderd. De sociaal-medische klachten zijn sinds de verhuizing meer ergonomisch 
van aard of gerelateerd aan stress en overbelasting. Dit is volgens hen te verklaren 
uit het feit dat op R8 veel gewerkt wordt op aanland- en overlegplekken waarvan 
langdurig gebruik ergonomisch gezien op termijn kan leiden tot medische klachten. 
De stress gerelateerde klachten hebben volgens hen te maken met de beleving van 
drukte en het gebrek aan sociale cohesie. Dit heeft tot gevolg dat gebruikers vaker 
thuiswerken en het kantoor gaan mijden. Genoemde klachten kunnen volgens 
bedrijfsartsen en maatschappelijk werkers op langere termijn leiden tot een toename 
van het verzuim. 
 
De toename van het aantal psychische en ergonomische klachten bij BZ is in 
onderstaande tabel weergegeven.  
 
Tabel 4. Overzicht klachten BZ-medewerkers R8 (vergelijking periode juli tot en met december 
over 2016 en 2017) 

 2016 2017 

Psychische klachten 90 92 
Klachten van het bewegingsapparaat 64 74 
RSI-achtige klachten 19 23 
Werkrelatie 13 25 

Bron: Arbo jaarverslag BZ 2017 

 
De bedrijfsartsen van BZ geven aan dat de verschillen nog te klein zijn om definitieve 
conclusies te trekken, maar geven wel aan de zij ontwikkeling die er lijkt te zijn 
nauwlettend in de gaten zullen houden. 
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9.4 Een eventueel effect van de kantoorhuisvesting op het aantal 
beveiligingsincidenten is niet vast te stellen  
 
Voor beveiligingsincidenten is in het onderzoek gebruik gemaakt van de meldingen 
met betrekking tot de Rijnstraat 8 die bij FMH en de Rijksbeveiligingsorganisatie 
(RBO) zijn geregistreerd. 

Bron: FMH 
 
De registratie van het aantal vermissingen/diefstallen op R8 over de periode juni 2017 
tot en met oktober 2018 laat een patroon zien op basis waarvan geen duidelijke 
conclusie kan worden getrokken. Uit een nadere analyse van deze registratie blijkt 
dat het in ongeveer 80% van de gevallen gaat om vermissingen als gevolg van verlies 
(veelal rijkspassen).  
 
De toename in de eerste twee maanden na de verhuizing is logisch te verklaren vanuit 
het feit dat de registratie in een nieuw pand altijd op een nulpunt begint en daarna 
sterk stijgt. Na augustus 2017 vertoont het aantal vermissingen/diefstal een grillige 
trend maar komt deze niet meer boven de beginwaarden (11 resp. 10) van vlak na 
de verhuizing uit. Zoals gezegd kunnen aan deze cijfers weinig conclusies worden 
verbonden omtrent de effecten van de kantoorhuisvesting op de 
beveiligingsincidenten. Ten eerste omdat dit slechts een beperkte categorie 
beveiligingsincidenten betreft en ten tweede omdat er geen zinvolle benchmark 
mogelijk is met de periode vóór de verhuizing of met andere rijkskantoren.  
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Deel 3  Verantwoording en ondertekening 
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10 Verantwoording onderzoek 

10.1 Afbakening 
 
Het object van dit onderzoek waren de organisatie(onderdelen) en gebruikers van het 
nieuwe rijkskantoor R8 werkzaam bij deze organisaties. Voor de verklarende factoren 
betrof het een kwalitatief onderzoek dat zich richtte op de mogelijke verklaring van 
de beleving zoals dat eerder naar voren is gekomen in het door het CfPB uitgevoerde 
belevingsonderzoek. Voor de deelvragen met betrekking tot de effecten betrof het 
tevens een kwantitatief onderzoek dat zich richtte op de eventuele effecten van de 
beleving van de huisvesting op het ziekteverzuim, het personeelsverloop en de 
werkgerelateerde incidenten. 
 
In overleg met de opdrachtgever is – zowel voor de mogelijk verklarende factoren als 
voor de eventuele effecten – ervoor gekozen om in dit onderzoek een aantal aspecten 
nader te onderzoeken. Dit is door ons uitgewerkt in een zogenaamd toetskader waarin 
deze aspecten zijn doorvertaald naar onderzoekscriteria. Bij de keuze van deze 
criteria is – op basis van de uitkomsten van het vooronderzoek en in overleg met de 
opdrachtgever – een selectie gemaakt van die criteria waarvan verwacht mocht 
worden dat deze een belangrijke invloed hebben (gehad) op de beleving van 
gebruikers. Bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten dient daarom rekening 
te worden gehouden met het feit dat er waarschijnlijk meer verklarende factoren zijn 
voor de beleving van de kantooromgeving en dat er ook effecten zullen zijn die niet 
zijn meegenomen in dit onderzoek.  
 
Tenslotte zijn de verklarende factoren voornamelijk onderzocht aan de hand van 
bevindingen uit interviews en groepssessies. Hoewel daarbij met een aanzienlijk 
aantal gebruikers, afkomstig uit alle organisaties die op de R8 gehuisvest zijn, is 
gesproken kan niet worden uitgesloten dat gebruikers met een meer negatieve 
beleving sterker vertegenwoordigd zijn geweest dan gebruikers met een neutrale of 
positieve beleving. Dit geldt met name voor de groepssessies, waarvoor gebruikers 
zich vrijwillig hebben kunnen opgeven. Bovendien zijn gedurende het onderzoek zijn 
op R8 diverse verbetermaatregelen getroffen door de verantwoordelijke partijen. 
Deze maatregelen hebben hoogstwaarschijnlijk de nodige effecten op de beleving van 
de kantooromgeving door gebruikers die nog niet in dit onderzoek zijn meegenomen. 
Op grond hiervan zal alleen een nieuw (vergelijkbaar) belevingsonderzoek uiteindelijk 
uitsluitsel kunnen geven over de vraag of de beleving van gebruikers ten opzichte van 
het eerste belevingsonderzoek is verbeterd.  
 

10.2 Uitgevoerde werkzaamheden  
 
De aanpak van dit onderzoek was als volgt: 
1. documentanalyse 
2. statistische analyse 
3. interviews en groepssessies 
4. waarnemingsproef 
 
Voor de documentanalyse wordt verwezen naar het overzicht van documenten in 
bijlage 1.  
 
Voor de statistische analyse is gebruik gemaakt van data, overzichten en rapportages 
met betrekking tot het ziekteverzuim, personeelsverloop en werkgerelateerde 
incidenten die door de opdrachtgever en de betrokken organisaties ter beschikking 
zijn gesteld. De opzet was om de data-analyse over de jaren 2016, 2017 en 2018 uit 
te voeren maar voor een aantal variabelen bleek voor het jaar 2018 de data slechts 
over de eerste twee kwartalen beschikbaar te zijn, waardoor de analyse niet volledig 
kon worden uitgevoerd. Daarnaast bleek het voor een aantal variabelen niet mogelijk 
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om op basis van de beschikbare cijfers nader in te zoomen op de populatie van de 
organisatie die werkzaam is op R8. Tenslotte is de voor de analyse benodigde 
informatie pas laat tijdens het onderzoek beschikbaar gekomen. Hierdoor hebben wij 
de analyseresultaten tijdens de interviews niet voor commentaar kunnen voorleggen, 
wat wel de oorspronkelijke opzet was. In een aantal gevallen is dit achteraf via de e-
mail alsnog gedaan. 
 
Voor de interviews is in overleg met de opdrachtgever vooraf een interviewlijst 
opgesteld op functieniveau. De namen van de te interviewen personen zijn door de 
contactpersonen van de betrokken organisaties doorgegeven. Van deze interviews 
zijn verslagen opgesteld die voor wederhoor aan de geïnterviewden zijn voorgelegd. 
Geïnterviewden hebben het definitieve verslag retour ontvangen. De geïnterviewde 
functionarissen hebben onze vragen primair vanuit hun specifieke rol en 
deskundigheid objectief beantwoord, maar daarbij past wel de nuancering dat veel 
van hen tevens gebruiker van R8 zijn.   
 
Er zijn vijf groepssessies gehouden met gebruikers vanuit de diverse organisaties. 
Voor BZ zijn twee sessies gehouden evenals voor de KK. Voor de KK is gestreefd naar 
een gelijkmatige verdeling van gebruikers over de drie onderdelen (IND, DT&V en 
COA). Voor IenW is slechts één sessie gehouden aangezien er onvoldoende 
aanmeldingen bleken te zijn vanuit de onderdelen ILT en RWS. Van de groepssessies 
de bevindingen vastgelegd op sheets die ter plekke zijn besproken en getoetst met 
de deelnemers. 
 
De waarnemingsproef is uitgevoerd door een groep van 10 medewerkers van de ADR 
(op basis van vrijwillige opgave) die gedurende de maand november 2018 op R8 
werkzaam zijn geweest. Zij hebben gedurende die periode dagelijks hun ervaringen 
met betrekking tot de kantooromgeving en de dienstverlening vastgelegd in een 
logboek. De onderwerpen voor dit logboek hadden betrekking op een aantal criteria 
van de onderzoeksvragen met betrekking tot de kantoor-omgeving en de 
dienstverlening. De bevindingen uit de waarnemingsproef zijn vervolgens in een 
plenaire sessie met de deelnemers besproken en getoetst. Gezien de beperkte 
omvang is aan de bevindingen uit de waarnemingsproef geen zelfstandige betekenis 
toegekend, maar zijn deze bevindingen in samenhang bezien met de uitkomsten van 
de groepssessies.  
 

10.3 Gehanteerde Standaard 
 
Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Standaarden 
voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing. 
 
In dit rapport wordt geen zekerheid verschaft, omdat er geen assurance opdracht is 
uitgevoerd. 
 

10.4 Verspreiding rapport 
 
Dit rapport is primair bestemd voor de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn 
overeengekomen en die tevens eigenaar is van deze rapportage. 
 
In de ministerraad is besloten dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor de ADR 
een rapport heeft geschreven, het rapport binnen zes weken op de website van de 
rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De minister van 
Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de titels van 
door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de website. 
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11 Ondertekening 

Den Haag, ………………… 2019 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………… 
dhr. mr. N.J. Sietsema EMIA 
 
 
Auditmanager 
Auditdienst Rijk 
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● Bijlage 1: Achtergronden Fysieke 
Werkomgeving Rijk (FWR), FWR-mix, 
basisactiviteitenprofiel en flexfactor22 

Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR) 

De Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR) is een rijksbreed kader voor de 
kantooromgeving van het Rijk. Het kader schept de voorwaarden om flexibel, tijd-, 
plaats- en apparaatonafhankelijk (samen) te werken en ondersteunt daarmee de 
moderne overheid.  
De kern van de FWR bestaat uit rijksbreed geldende afspraken voor de 
kantoorhuisvesting van het Rijk. Ze zijn zowel sturend voor de indeling van de ruimte 
als, tot op zekere hoogte, het gebruik van de ruimte. Het gaat primair om een 
standaardisering van de behoeftestelling. Binnen de vastgestelde FWR-kaders is er 
volop ruimte voor verschillen in architectonische interpretaties, die leiden tot 
diversiteit in de inrichting en vormgeving van een rijkskantoor.  
Kantoren die (blijvend) deel uitmaken van de rijkshuisvesting zullen in de periode tot 
2020 gefaseerd worden aangepast, overeenkomstig het FWR-kader. Dit beleid legt de 
basis voor een aantrekkelijke en efficiënte werkomgeving voor rijksambtenaren. Deze 
beide hoofdkenmerken zijn als volgt uitgewerkt: 
 Gedeelde huisvesting in rijkskantoren. 
 Herkenbaar en open 
 Ondersteunt rijksbrede samenwerking 
 Aantrekkelijke werkomgeving met diversiteit aan flexibele werkplekken 
 Hogere bezettinggraad van de aanwezige werkplekken 
 Toekomstbestendig 
 Faciliteiten voor TPAW (tijd, plaats en apparaat onafhankelijk werken). 
 Generiek kwaliteitskader 
 Comply-or-explain 

Aanleiding FWR 

Directe aanleiding voor de ontwikkeling van de FWR is het streven naar een beter 
presterende Rijksoverheid. Met de Nota Vernieuwing Rijksdienst uit 2007 gaf het 
kabinet Balkenende IV richting aan dit streven. De nota behelst een stapsgewijze 
transitie naar een rijksdienst die beter beleid maakt, minder verkokerd is, flexibeler 
is, efficiënter werkt en in omvang kleiner is. De FWR is één van de uitwerkingen van 
dit streven op het gebied van bedrijfsvoering. 
 
In 2011 heeft de toenmalige ministerraad het startschot gegeven voor dit innoverende 
huisvestingsbeleid, dat op een aantal punten breekt met wat tot die tijd gebruikelijk 
was bij de huisvesting van de rijksorganisaties. De bedrijfsvoering van het Rijk krijgt 
een nadrukkelijke rol in het vernieuwingsproces. Een verhoogde organisatiedynamiek, 
digitalisering, nieuwe samenwerkingsvormen en de noodzaak om meer op kosten te 
sturen maakten een ander perspectief op bedrijfsvoering nodig. Een perspectief 
gericht op terugdringing van de schotten tussen de departementen. Het parool van 
de vernieuwing is dan ook: ‘rijksbreed, tenzij…..’ . 
Met de introductie van de FWR komt deze nieuwe, rijksbrede visie nadrukkelijk tot 
uiting in de rijkshuisvesting. Het betekende een afscheid van het jarenlang gevoerde 
beleid om de huisvesting te optimaliseren op het niveau van de individuele 
rijksdiensten. Het besluit tot de uitvoering van de FWR luidde het proces in naar een 
volledig geïntegreerde en gefaciliteerde werkomgeving in de kantoren van de 
Rijksoverheid. Dat houdt in dat naast huisvesting ook ICT, beveiliging, logistiek en 

                                                
22 Bron: FWR-wijzer 2.1 Praktische gids voor de Fysieke Werkomgeving Rijk 
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facilitaire services zijn betrokken bij de totstandkoming. De FWR wordt tot het jaar 
2020 stapsgewijs geïmplementeerd op basis van de Masterplannen voor de 
Rijkhuisvesting. 

FWR-mix 

De FWR-mix vormt een onderdeel van de FWR-kaderstelling. De mix beschrijft de 
variatie aan soorten ruimten die in een rijkskantoor voorkomen plus hun relatieve 
aandeel in het totaal van ruimten binnen een rijkskantoor.  
 Ruimten voor Bureauwerk 
 Ruimten voor Communicatie 
 Ruimten voor Vergaderen 
 Ondersteunende ruimten (centraal en decentraal) 
 
Elke hoofdcategorie is uitgewerkt in een aantal ruimtetypen. De ruimtetypen zijn 
globaal vastgelegd waardoor een bepaalde mate van flexibiliteit ontstaat bij de 
toekenning van gebruiksfuncties aan de ruimten. De geboden speelruimte is bedoeld 
om: 
 de aanwezige ruimte en specifieke kenmerken van bestaande gebouwen optimaal 

te benutten  
 nieuwe ontwikkelingen in werk en organisatie adequaat te kunnen ondersteun-

en. 

Basisactiviteitenprofiel, activiteiten rijksambtenaren als grondslag 

De activiteiten, die rijksambtenaren op kantoor uitvoeren, vormen de grondslag voor 
de FWR-mix. Op basis van onderzoek is hieruit een ‘gemiddeld’ activiteiten-profiel 
gedestilleerd, het zogeheten basisactiviteitenprofiel (bron: Onderzoek Kaderstelling 
Fysieke Werkomgeving Rijk, 2011 en Rapportage Basismix Rijkskantoren, 2011). Dit 
profiel is als volgt opgebouwd:  
 
Algemeen bureauwerk  30% 
Ongestoord bureauwerk 20% 
Teamwerk   20% 
Ongepland overleg  15% 
Gepland overleg  15% 
 
Het basisactiviteitenprofiel vormt uitgangspunt voor de FWR-mix. Dit profiel is 
getoetst op robuustheid en toekomstbestendigheid. Hieruit bleek dat de het 
basisactiviteitenprofiel aansluit bij ruim 80% van de kantoorhoudende rijkdiensten. 
Dat wil echter niet zeggen dat de FWR-mix voor eens en altijd vaststaat. De mix zal 
periodiek worden geëvalueerd en getoetst op actualiteit en passendheid. Hieruit 
kunnen bijstellingen voortkomen. 
 
Het is echter mogelijk dat het activiteitenprofiel van een gebruikersgroep zodanig 
afwijkt van het basisactiviteitenprofiel, dat er een andere huisvestingsbehoefte 
bestaat. In dat geval geldt het comply-or-explain beginsel: de afwijkende huis-
vestingsbehoefte dient goed gemotiveerd te worden  
De ruimten en plekken uit de mix hebben een multifunctioneel karakter waardoor een 
deel van de huidige of toekomstige afwijkingen in het basisactiviteitenprofiel soepel 
en zonder verbouwing kan worden opgevangen. Zo kan bijvoorbeeld een 
eenpersoonsruimte voor ongestoord bureauwerk ook worden ingericht als overleg- of 
belruimte. 

Comply-or-explain 

De ‘comply-or-explain-procedure FWR’ heeft tot doel om aanpassingen in de FWR-
werkplekmix mogelijk te maken. Het gaat om aanpassingen, die voortvloeien uit 
afwijkende activiteiten van een organisatie. 
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Als een organisatie van mening is dat de FWR-mix de activiteiten van de organisatie 
onvoldoende ondersteunt en daarom een afwijkende mix nodig acht, kan dit worden 
aangekaart via de comply-or-explain procedure.  
De betreffende organisatie dient dan op basis van een onderzoek aan te tonen dat 
hun activiteitenprofiel afwijkend is. Op basis van dit onderzoek zal het activiteiten-
profiel van de organisatie worden vergeleken met het basisactiviteitenprofiel. Indien 
zich relevante afwijkingen voordoen kan, middels een voorstel aan de opdrachtgever, 
een afwijkende werkplekmix worden toegekend. 

Kaders voor afzonderlijke rijkskantoren  

Voor zover de FWR leidt tot aanpassingen in gebouw en werkomgeving zal dat 
doorgaans plaatsvinden op zgn. ‘natuurlijke momenten’; dit zijn momenten waarbij 
sprake is van een geplande grootschalige vervanging, verbouwing of nieuwbouw. 
Hierbij wordt een gebouw ingericht op basis van de volgende ruimtelijke FWR-kaders. 

Flexfactor, verhouding van 0,7 werkplek op 1 formatieplaats 

De flexfactor van 0,7 op gebouwniveau is nodig om op voorraadniveau een 
gemiddelde van 0,9 per werkplek per fte in 2020 te kunnen realiseren. Beide 
flexfactoren zijn bovengrenzen. Een gebruikersorganisatie heeft de ruimte om een 
scherpere factor te hanteren voor de eigen huisvesting. Hiervoor gelden twee 
voorwaarden:  
 De werkprocessen of het functioneren van de organisatie, mag er niet door 

worden geschaad 
 Het betreffende gebouw (c.q. gebouwen) moet de flexfactor voldoende kunnen 

ondersteunen 

Toepassing FWR-mix 

Een inrichting, volgens een vaste mix van ruimten en werkplekken, die is afgestemd 
op de huidige en toekomstige activiteiten van rijksdiensten. Grofweg is de mix voor 
het kantoorgebied van een rijkskantoor als volgt samengesteld: 
 Driekwart (75 %) van de werkplekken in het kantoorgebied bestaat uit 

bureauwerkplekken. 
 Een kwart (25 %) van de werkplekken in het kantoorgebied bestaat uit 

communicatieplekken. 

Streefpercentage voor de verhouding tussen open en omsloten 
werkplekken 

Het FWR-kader gaat uit van een verhouding van ca. 55% open en 45 % omsloten 
bureau- en communicatieplekken. Het gaat hierbij om streefwaarden, met enige 
speelruimte om de specifieke kenmerken van een bestaand gebouw efficiënt en 
effectief te benutten. 

Bepaling aantal FTE’s 

Het aantal formatieve FTE’s vormde tot voor kort de belangrijkste grondslag voor de 
toewijzing van de hoeveelheid werkplekken aan organisaties. Recente ontwikkelingen 
zorgen er echter voor dat deze grondslag onvoldoende houvast biedt bij de toewijzing 
van werkplekken. Zo zijn rijksorganisaties in de afgelopen jaren steeds effectiever 
invulling gaan geven aan de flexibiliteitsdoelstellingen uit de nota Vernieuwing 
Rijksdienst. Dat betekent onder andere dat rijksambtenaren ‘daar’ worden ingezet 
waar hun expertise het meest nodig is. Daarnaast is sprake van een ontwikkeling naar 
meer flexibele arbeidsverbintenissen. Dat heeft tot gevolg dat het aantal 
medewerkers dat ‘niet-formatief’ is verbonden aan de organisatie waarvoor ze 
werken, gestaag toeneemt. De ‘flexibele schil’ groeit. 
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Deze flexibele schil resulteert in een dynamische ruimtebehoefte. De totale 
ruimtebehoefte van de rijksdienst als geheel verandert maar weinig, maar de 
onderliggende dynamiek per organisatie groeit sterk. Bij enkele rijksdiensten is de 
flexibele schil zelfs groter dan het aantal formatieve medewerkers. Deze dynamiek 
maakt het nodig om ook de flexibele schil te betrekken bij toewijzing van het aantal 
werkplekken aan organisaties. 
 

Ruimten voor bureauwerk volgens FWR-mix 

 
 
  

RUIMTEN VOOR BUREAUWERK Aandeel FWTE’s in % van de mix (1 bureauwerkplek = 1 FWTE)
Omsloten eenpersoonsruimte 5%

Omsloten tweepersoonsruimte 10%

Omsloten meerpersoonsruimte voor 3 tot maximaal 8 personen 15%

Open meerpersoonsruimte voor 2 tot maximaal 8 personen 45%

Totaalaandeel in mix voor bureauwerk en communicatie 75%
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● Bijlage 2: Gehanteerde bronnen en 
documentatie 

Center for People and Buildings 

- Rijkskantoor Rijnstraat 8, Gebruik en beleving geëvalueerd, maart 2018 
- Opname aanwezige functionele kwaliteiten Rijnstraat 8, maart 2018 
- Tellingen, maart 2018 
- Rapportage bezettingsgraadmeting, december 2017 
- Aanvulling Rapportage bezettingsgraadmeting, december 2017  
- Grafiekenrapportage met extra analyses voor integraal eindrapport, maart 2018 
- Werkomgevingsdiagnoses Resultaten belevingsonderzoek Rijnstraat 8, maart 

2018 
- Onderzoek evaluatie Rijnstraat 8, Presentatie van belangrijkste conclusies en 

aanbevelingen, maart 2018 
- Onderzoek evaluatie Rijnstraat 8, Tussentijdse presentatie resultaten enquête en 

bezettingsgraadmeting, januari 2018 
- De fysieke werkomgeving rijk, eerste ervaringen en lessen, Flexibele 

kantooromgeving en TPAW in de praktijk, april 2016 
- Flexibel huisvesten en Kostenempirie, mei 2011 
- Onderzoeksrapportage Kaderstelling Fysieke Werkomgeving Rijk, Corporate 

Standard Fysieke Werkomgeving Rijk, maart 2011 
- Winst en risico’s van flexibele werkplekken, mei 2002 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 

- Memo Samenwonen in de Rijnstraat: herijking gedeeld gebruik van ruimte en 
voorzieningen, november 2016 

- Memo Samenwonen in de Rijnstraat: een aanzet tot gedeeld gebruik van ruimte 
en voorzieningen, november 2015 

- Het Nieuwe Rijkskantoor, efficiënt en aantrekkelijk, maart 2013 
- Nota FWR Kwaliteitskader, januari 2015 
- Rijkskantoren Het nieuwe rijkshuisvestingsstelsel voor kantoren per 1 januari 

2016, februari 2016 
- Beslisnota Fysieke Werkomgeving Rijk, april 2011 
- Factsheet normen Fysieke Werkomgeving Rijk, oktober 2012 
- FWR-wijzer 2.1 Praktische gids voor de Fysieke Werkomgeving Rijk, april 2017 
- Leidraad huisvesting – Rijkskantoren, december 2016 
- Handreiking Tijd, Plaats- en Apparaatonafhankelijk Werken Voor leidinggevenden, 

medewerkers en bedrijfsvoeringspecialisten van rijksorganisaties, november 2015 
- Delta review Vernieuwing Rijnstraat 8, maart 2018 
- Memo Opmerkingen RVB t.a.v. Delta Review Rijnstraat 8, april 2018 
- Intern klanttevredenheidsonderzoek Rijksbreed 2018, oktober 2018 
- Rapportage deelproject 3: Flexibiliteit van de interne fysieke omgeving, februari 

2018 
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- Rapportage meldingen en klachten facilitaire dienstverlening over 06-2017 t/m 
10-2018, februari 2019 

- Rapportage meldingen en klachten m.b.t. ICT, februari 2019  
- Ziekteverzuimpercentages Rijksbreed, BZ, IenW, IND en DT&V 2015 t/m 2018 (P-

Direkt), februari 2019 
- Bezetting- en uitstroomgegevens Rijksbreed, BZ, IenW, IND en DT&V 2015 t/m 

tweede helft 2018 (P-Direkt), september 2018 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 

- Plan van aanpak Verplaatsing naar en werken in Rijnstraat 8, november 2015 
- Voortgangsrapportages Programma Rijnstraat 8 2016 en 2017, diverse data 
- Infographics en One Pagers over de Rijnstraat (Uitgangspunten HNW, ICT-

middelen in de Rijnstraat 8, Mijn eerste dag in de Rijnstraat, Welkom in de 
Rijnstraat 8 etc.), maart en juli 2017 

- Communicatiedraaiboek en –kalenders Rijnstraat 8, november 2016 – mei 2017 
- Presentaties voor medewerkers en leidinggevenden, diverse data 
- Medewerkersonderzoek BZ, 2016 en 2018, respectievelijk februari 2017 april 

2018 
- Rapportages OR peilingen (juli 2017 en oktober 2017) in het kader van de 

overgang B67 naar R8. Onderwerpen: faciliteiten, arbo, sociale en fysieke 
veiligheid, HNW, juli 2017 en oktober 2017 

- Arbo Jaarverslag BZ 2016, 2017, februari 2017 respectievelijk maart 2018 
- Doorlopende Risico Inventarisatie en Evaluatie voor Psycho Sociale 

Arbeidsbelasting Optimaal Stress Management, juni 2016 
- Jaarrapportage Centrale Coördinator Integriteit BZ 2016, 2017, respectievelijk juni 

2017 en juli 2018 
- Meldingen integriteit t.b.v. Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016, 2017, 2018, 

respectievelijk februari 2016, 2017 en maart 2019 
- Rapportage vertrouwenspersonen 2016, 2017, respectievelijk maart 2017 en 

februari 2018 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

- Anders werken @Ministerie Infrastructuur en Milieu, juni 2015 
- Voorbereiding IenM op het rijkskantoor Rijnstraat, juni 2015 
- Eindrapportage programma Rvoor, maart 2018 
- Voortgangsrapportages Rvoor 2014 t/m juli 2017 
- Behoefteninventarisatie MIVA medewerkers, november 2016 
- Nota’s met betrekking tot de voorbereiding en overgang, diverse data 
- Presentaties voor medewerkers en leidinggevenden, diverse data 
- Verslagen bijeenkomsten werkgroep Arbo 2016 t/m 2018, 2016 t/m 2018 
- Verslagen overleggen werkgroep Werken in de Rijnstraat 2017, diverse data 
- Intern Onderzoek rijkskantoor, mei 2016,  
- EC O&P Bedrijfszorg Jaarrapportage RWS 2016, 2017, respectievelijk juli 2017 en 

mei 2018 
- EC O&P Bedrijfszorg Jaarrapportage IenM 2016, 2017, respectievelijk juni 2016 en 

april 2018 
- Integraal Beveiligingsplan Bestuurskern 2017, 2018 en 2019 respectievelijk januari 

2017, 2018 en 2019 
- Meldingen integriteit t.b.v. Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016, 2017, 2018, 

respectievelijk februari 2017, 2018 en 2019 
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Gezamenlijke documenten IND, DT&V en COA 

- Plan van aanpak, Samen anders en beter naar Den Haag, december 2014 
- Indelingsplannen voorkeursgebied Kleine Keten Rijnstraat, maart 2017 en juni 

2017 

Naturalisatie en Immigratiedienst 

- Memo Aanpak voorbereidingsfase Rijnstraat / Turfmarkt (Q1- Q2 2017), februari 
2017 

- Memo Aanpak realisatie en nazorgfase Rijnstraat / Turfmarkt (Q2- Q3 2017), mei 
2017 

- Decharge rapportage programma iFlex, februari 2018 
- Brochure: Is jouw team klaar voor de Rijnstraat/Turfmarkt?, juni 2017 
- Thermometer, “Hoe ver is jouw team met de implementatie van flexibel 

werken?”, januari 2016 
- Mijlpalen iFlex, maart 2017 
- EC O&P Bedrijfszorg Jaarrapportage IND 2016, 2017, respectievelijk april 2017 en 

mei 2018 
- Risico-inventarisatie en evaluatie Psychosociale arbeidsbelasting 2016 IND, 

februari 2017 
- Medewerkersonderzoek IND 2016, mei 2016 
- Meldingen integriteit IND t.b.v. Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016, 2017, 

2018, respectievelijk februari 2017, 2018 en 2019 
- Jaarverslagen Vertrouwenspersonen IND 2016, 2017, respectievelijk maart 2017 

en februari 2018 

Dienst Terugkeer en Vertrek 

- Verhuisinstructies medewerkers DT&V Rijnstraat, juni 2017 
- EC O&P Bedrijfszorg Jaarrapportage DT&V 2016, 2017, respectievelijk mei 2017, 

mei 2018 
- Medewerkersonderzoek DT&V 2018, oktober 2018 
- Meldingen integriteit t.b.v. Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016, 2017, 2018, 

respectievelijk februari 2017, 2018 en 2019 

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 

- Programmaplan @COA, Aanpak naar een nieuwe manier van werken, maart 2016 
- Overzichtsplaat @COA, februari 2016 
- A la carte @COA, september 2015 
- Presentatie @COA, Slimmer, efficiënter en effectiever werken, introductie voor 

leidinggevenden, juli 2016 
- Brochure @COA, Slimmer, efficiënter en effectiever werken, Wat kun je 

verwachten? mei 2016 
- Medewerkersonderzoek COA 2016, Samenvatting, maart 2016 
- Jaarverslag Integriteitbeleid, Klachtencommissie, Meldpunt Integriteit en 

Vertrouwenspersonen COA 2016, 2017, respectievelijk november 2017 en mei 
2018 

- Ziekteverzuimpercentages COA 2016 t/m 2018 (SAP), februari 2019 
- Bezetting- en uitstroomgegevens COA 2016 t/m tweede helft 2018 (SAP), 

november 2018 
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Overige 

- Verbeteringen rijkskantoor Rijnstraat 8 voor een passende werkomgeving, 
Gezamenlijk communiqué BZ, IenW, de Vreemdelingenketen, BZK en 
PoortCentraal, september 2018 

- Actieplan R8, februari 2018 
- Integrale verhuisplanning Rijnstr8, maart 2017  
- Indelingsplan voorkeursgebied Kleine Keten Rijnstraat, maart 2017 
- Instellingsbesluit TOR, september 2013 
- Wijzigingsbesluit TOR, februari 2016 
- Flexible Working Practices, How Employees Can Reap the Benefits for 

Engagement and Performance, Christina Wessels, mei 2017 
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