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De reële kosten van de werkomgeving berekenen is voor organisaties een eenvoudige 
routinetaak. Het gebeurt echter heel zelden dat de waarde van die werkomgeving 
gemeten wordt. Met andere woorden, dat de bijdrage ervan tot de prestaties van de 
medewerkers bepaald wordt. In deze tijden van dematerialisatie worden nochtans 
alsmaar preciezere eisen gesteld aan de werkomgeving om talenten aan te trekken en 
te behouden. 
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E en werkomgeving komt met een hele-
boel complexe basisvoorwaarden.     
En als daaraan niet voldaan wordt, zul-

len alle inspanningen om een toegevoegde 
waarde te creëren vergeefse moeite zijn.         
Tim Oldman, oprichter en CEO van Leesman, 
de absolute leider op het vlak van analyse van 
de effectiviteit van werkplekken, maakt de ver-
gelijking met het hotelwezen: als een kamer 
geen goed bed, geen verduisterende gordijnen 
en geen degelijke geluidsisolatie heeft, allemaal 
noodzakelijke elementen voor een goede nacht-
rust en dus voor de basisfunctie van een hotel-
kamer, dan zijn alle extra attenties zinloos. 

Zo zal de terbeschikkingstelling van een fitness-
ruimte in een bedrijf geen toegevoegde waarde 
bieden als aan de basisbehoeften van de werk-
omgeving niet voldaan is, zoals de behoefte 
aan omgevingen die aangepast zijn aan de ver-
schillende taken van de medewerkers. Dat de 
werkomgeving niet beantwoordt aan de basis-
behoeften van de werknemers lijkt echter nog 
altijd meer de regel te zijn dan de uitzondering. 
Slechts 55% van de respondenten van de 
Leesman Index verklaart namelijk dat hun werk-
omgeving hen in staat stelt productief te wer-
ken, terwijl minder dan de helft trots is op hun 
werkomgeving. 

Radiografie van de werkomgeving 
Velen weten dit niet, maar de verhouding van 
de werkomgeving tot de persoonlijke prestaties 
van de werknemers kennen is essentieel voor 
een goede bedrijfsvoering. Maar deze verhou-
ding is niet eenvoudig uit te drukken in cijfers. 
Met de auditdiensten van Leesman kunnen  be-
drijven de impact van de werkomgeving op de 
productiviteit van hun medewerkers uitvoerig 
meten. Met zo’n 145.000 respondenten is de 
database van Leesman Europa’s grootste bron 
van consistente meetgegevens m.b.t. de werk-
plek. 

Naar een benchmarking van de 
effectiviteit van de Belgische 
werkplekken 
De organisatie biedt een waaier aan kwalita-  
tieve en kwantitatieve auditdiensten aan.      
Deze diensten geven directies, projectmana-
gers, interieurarchitecten, vastgoedadviseurs 
en managementconsultants onmiddellijk toe-
gang tot betrouwbare prestatiegegevens, of 
het nu gaat om een klein kantoor of een hele 
vastgoedportefeuille. Sinds vorig jaar toont het 
Britse bedrijf ook interesse voor de Benelux.  
“In januari 2015 hebben we ons als missie ge-
steld om de Benelux vertrouwd te maken met 
het concept en er enthousiasme voor op  te 
wekken. Tevredenheid kan gemeten worden en 
dit gegeven laat zich benchmarken, net     zoals 
men dat doet voor de kosten of de bezettings-
graad van een bedrijfsgebouw. En er is uiter-
aard een verband met de productiviteit”          
benadrukt Gideon van der Burg. Deze benade-
ring kan beschouwd worden vanuit heel wat        

Gideon van der Burg, 
Managing Director 

Benelux bij Leesman
“We zijn in zekere zin 

radiologen van de 
werkomgeving. 

We nemen een radiografie 
van de kantoorruimten 

op een welbepaald 
ogenblik T. 

Door een juiste diagnose 
te stellen, is de weg naar 

de oplossing al voor 
de helft afgelegd.“

De waarde van een 
werkomgeving meten
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Is het een toeval dat vele bedrijven met een zeer efficiënte werkomgeving een atrium hebben? Geen 

van die bedrijven heeft meer dan vijf verdiepingen. Wat wil dat zeggen? Zijn deze louter architecturale 

kenmerken dan typisch voor een efficiënte werkomgeving? Leesman heeft sinds de zomer van 2010 

al meer dan 1.000 gebouwen onderzocht om te achterhalen waarin deze efficiëntere omgevingen 

zich precies onderscheiden: met welke diensten en infrastructuur werken deze bedrijven? Wat doen 

ze dat andere bedrijven niet doen? Om dat te weten te komen, ontwikkelde de organisatie begin 

2016 het erkenningsprogramma Leesman+. Voorlopig haalde slechts 4% van de ondervraagde 

grote bedrijven, goed voor meer dan 100 respondenten, een score van minstens 70 op 100 voor 

de effectiviteit van hun werkplekken. Door meer gegevens te verzamelen over deze infrastructuren, 

waaronder bijvoorbeeld de vestiging van ISS in Denemarken, wil Leesman de gemeenschappelijke 

kenmerken aan het licht brengen die bijdragen tot een goede score. Eind maart volgt de publicatie 

van een aantal zeer interessante case studies. 

oogpunten, bijvoorbeeld vanuit het oogpunt 
van real estate voor het strategisch beheer van 
een vastgoedportefeuille of vanuit het oogpunt 
van de human resources, want een tevreden 
medewerker is productiever. 

Een betere werkomgeving creëren 
Begin 2016 is het Antwerpse technologie-    
bedrijf MCS een partnerschap aangegaan met 
Leesman. De Leesman Index is meer bepaald 
een onafhankelijk meetinstrument in de vorm 
van een elektronische enquête waarin de werk-
nemers hun mening over hun werkomgeving 
kunnen ventileren en kunnen aangeven in    
welke mate de werkomgeving afgestemd is op 
de taken die zij er uitvoeren. Als officiële partner 
van Leesman zal het Antwerpse bedrijf, dat ook 
advies verstrekt in het kader van het beheer 
van gebouwen en werkplekken, de methode 
toepassen op de verbouwingsprojecten voor 
werkomgevingen waarbij het betrokken is. 
MCS zal de meningen die verzameld worden 
via de Leesman-enquête combineren met de 
gegevens van andere instrumenten, waaronder 
de gegevens van gekoppelde sensoren, die 
continu parameters monitoren zoals het ruim-
telijke gebruik, het binnenklimaat en het ener-
gieverbruik, maar ook met de instant feedback 
die gebruikers via een mobiele applicatie kun-
nen geven over de kwaliteit van de prestaties of 
van de werkomgeving. “De Leesman-methode 
geeft meer inzicht in de perceptie van de        
gebruikers van werkplekken. 

Door al die gegevens met elkaar in verband te 
brengen, kunnen onze klanten een optimale 
werkomgeving creëren” aldus Steven Lambert, 
COO van MCS. 

Efficiëntie en welzijn krijgen opnieuw 
een centrale plaats in de werkomgeving 
De combinatie van hun methoden leverde bei-
de bedrijven een waardevolle database op,   
zodat beheerders van gebouwen en werkplek-
ken de beschikbare ruimte maximaal kunnen 
benutten en werkomgevingen kunnen creëren 
die de productiviteit verhogen en beantwoor-
den aan de behoeften van de medewerkers. 
“De werkomgeving moet teruggegeven wor-
den aan de medewerkers. We zien de laatste 
tijd heel veel positieve tendensen, vooral op 
het vlak van vastgoed. Er worden niet meer 
gewoon bakstenen op elkaar geplaatst, maar 
men verplaatst zich in de geest van de gebrui-
kers. Men gaat de gebruikers erbij betrekken                         
en nadenken over wat belangrijk is voor hen, 
wat ze leuk en niet leuk vinden. Alleen op die 
manier zullen bedrijven de ideale werkom-                 
geving kunnen creëren voor hun organisatie” 
besluit Gideon van der Burg. 

Naar het voorbeeld van het partnerschap tus-
sen MCS en Leesman heeft de facilitaire wereld 
een belangrijke rol te vervullen op dit gebied: 
niet alleen door besparingen te realiseren maar 
ook door nauwkeurig het verband tussen de 
prestaties van de medewerkers, de bedrijven 
en de gebouwen te bepalen.

Kim VERHEGGE ✍
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