
Leesman werd opgestart in het Verenigd 
Koninkrijk met als doel de invloed van de 
werkomgeving op de prestaties van de 
medewerkers en de organisatie te meten. 
Aanvankelijk ging het om een pre/post-
scan om het effect te meten van bepaal-
de aanpassingen aan de werkomgeving 
of van een verhuis naar een nieuw kan-
toorgebouw. Vandaag gaat het veelal om 
frequentere scans om de evolutie van de 
tevredenheid bij werknemers binnen een 
bedrijf te peilen.
Gideon van der Burg, managing director 
van Leesman Benelux: “Leesman onder-
zoekt allereerst welke activiteiten de 
medewerkers moeten uitvoeren. En ver-

volgens de fysieke eigenschappen van de 
werkomgeving en de aanwezige services 
die deze activiteiten ondersteunen. Als 
laatste de impact van de werkplek/werk-
omgeving op de prestaties van de mede-
werkers.”
Sinds 2010  wordt op wereldschaal de 
Leesman Index opgesteld. Momen-
teel wordt daarin de feedback van 
518.000 respondenten verwerkt, waarvan 
ongeveer 21% werkzaam is in Europese 
kantoren. De Benelux heeft 9% aandeel in 
de Leesman Index en is met 302 locaties 
vertegenwoordigd.

“De Leesman Index is een uitgelezen 
benchmarktool om de tevredenheid over 

de werkomgeving binnen de eigen orga-
nisatie te vergelijken met de situatie op 
wereldschaal”, vat Tim Oldman, stichter 
en CEO van Leesman, samen. “Het is geen 
schoonheidswedstrijd. De score is de 
weergave van hoe goed de medewerkers 
worden ondersteund en wat de werkom-
geving bijdraagt tot de productiviteit van 
de medewerkers.”

Classificatie Leesman+
Een heel apart gegeven is de classifica-
tie Leesman+ die slechts aan de allerbest 
presterende organisaties wordt toege-
kend. Zij moeten minstens een score 
van 70  halen in de Leesman Index. “In 
2018  behaalden 29  organisaties die op-
genomen zijn in de Leesman Index de uit-
zonderlijke Leesman+-classificatie omdat 
de medewerkers er een buitengewone 
beleving van de werkplek ervaren”, com-
mentarieert Tim Oldman. “De gemiddel-
de Leesman+-score was 74, maar er was 
ook een absolute uitschieter met 84,4, de 
hoogst opgetekende score sinds we Lees-
man+ invoerden. In 2018 was er geen en-
kele onderneming uit de Benelux die zich 
tussen de Leesman+-elite plaatste, eerder 
waren dat onder andere Plantronics en 

De ervaring van de werkomgeving blijft bij

De Facility Manager beschikt over drie regelknoppen die de 
beleving van de werkplek beïnvloeden: de bezettingsgraad, de 

kosten en het gebruik. Hoe de knoppen ook gedraaid worden en 
welke mix finaal ingesteld staat, voor de gebruiker blijft altijd en 
alleen de dagelijkse ervaring bij die bepalend is voor het welzijn op 
het werk.

Axel Tasiaux, director Aremas Group en gastheer van 
het Leesman-event.

Tim Oldman, stichter en CEO van Leesman. Gideon van der Burg, managing director van Lees-
man Benelux.
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Discovery Channel.”
Heel wat bedrijven in de wereld maken de classificatie Leesman+ 
tot een strategisch doel en willen hun medewerkers een werk-
omgeving bieden die een proactieve bijdrage levert tot efficiënt 
zakendoen. Bedrijven met een Leesman+-classificatie zijn een 
voorbeeld voor anderen. De daar verzamelde data bieden inzicht 
in de eigenschappen, services en infrastructuur die zich bewezen 
hebben. Die informatie is belangrijk bij het nemen van beslissin-
gen voor de optimalisatie van de eigen werkomgeving.

Verschil met de rest
Er is geen aantoonbare impact van het aantal vierkante meter 
per werknemer en de tevredenheid over de werkplek. Evenmin als 
de dichtheid van de bezetting blijkt de grootte van een gebouw 
weinig invloed te hebben op de prestaties en tevredenheid van 
de medewerkers. Men kan dus Leesman+ behalen in een groot of 
klein kantoor en ook met hoge of lage bezettingsgraad. Er zijn dus 
meerdere factoren in het spel.
Geluidshinder wordt het vaakst genoemd als stoorfactor en drukt 
op de tevredenheid over de werkplek. Een openspace-kantoorin-
richting heeft geen negatieve impact op de prestaties als ze goed 
geconcipieerd is, maar heeft dat wel indien de akoestische kwali-
teit ondermaats is.
Een grotere variatie aan werkplekken laat de voldoening bij de 
werknemers toenemen. Een atrium en de aanwezigheid van in-
formele ontmoetingsplekken dragen bij tot het aanwakkeren van 
een communitygevoel. Een hogere dichtheid werkt de communi-
tyvorming eveneens in de hand. De conclusie luidt dan ook dat de 
beste werkomgevingen zowel de individuele concentratieactivi-
teiten ondersteunen evenals het ontmoeten, verbinden en leren 
van anderen.
Door Eduard Coddé
Foto’s Leesman

www.leesmanindex.com

Gemiddelde 
Leesman 

Index

Lees-
man+

Hoogste 
score 

Leesman+

De werkomgeving 
stelt mij in staat  
productief te werken

61,1% 76,9% 93,2%

Het is een plek  
waar ik met trots  
bezoekers ontvang

53,1% 80,2% 98,4%

De werkomgeving 
draagt bij aan het 
saamhorigheids- 
gevoel op het werk

59,2% 74,8% 93,9%

De werkomgeving 
ondersteunt mij om 
ideeën en kennis 
te delen met mijn 
collega's

70,1% 81,3%

Het ontwerp van  
mijn werkomgeving 
is belangrijk voor me

84,8% 87,9%

De tabel geeft aan hoe Leesman+ zich onderscheidt van de rest.

Zero capex 
Zero effort

Reduce CO  emissions
Save on electricity costs

www.greenpulse.eu
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