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Revolutie van de workplacestrategie in het vooruitzicht 
45% van de werknemers vindt dat de effectiviteit van hun 
werkomgeving niet voldoende is. Leesman, marktleider op het 
vlak van analyse van de werkplekefficiëntie, maakte deze 
zomer de resultaten bekend van wat ongetwijfeld zijn meest 
relevante onderzoeksproject tot nu toe is. Op basis van de 
vragenlijsten die maar liefst 155.000 werknemers ingevuld 
hebben, kwamen geleidelijk aan de gemeenschappelijke 
kenmerken naar voren van de werkomgevingen die het 
positiefst bevonden worden. Door die tendensen te delen,  
zou Leesman wel eens aan de basis kunnen liggen van een 
kleine revolutie op het vlak van werkplekstrategie! 

Is het een toeval dat veel bedrijven met een zeer effectieve 
werkomgeving een atrium hebben? Geen van die bedrijven heeft 
meer dan vijf verdiepingen. Wat wil dat zeggen? Zijn die louter 
architecturale kenmerken dan typisch voor een effectieve 
werkomgeving? Leesman onderzocht sinds de zomer van 2010 al 
meer dan 1.250 gebouwen om te achterhalen waarin deze werk-
omgevingen zich precies onderscheiden. Om dat te weten te 
komen, ontwikkelde de organisatie begin 2016 het erkennings-
programma Leesman+. Alle inzichten die dit programma opleverde 
zouden een aanzienlijke impact kunnen hebben op de vastgoed-
adviessector en dus ook op bouwpromotoren, architecten, facility 
managers en interieurarchitecten. 

Hoge scores voor een minderheid van de bedrijven
Momenteel haalt slechts 5% van de ondervraagde bedrijven een 
score van minstens 70 op 100 voor de effectiviteit van hun werk-
plekken. Bedrijven die zich verbinden aan het uitmuntendheidslabel 
Leesman+ worden ambassadeurs van een effectieve ‘workplace’. 
Door hun werkwijze uit de doeken te doen, vormen ze een ware 
inspiratiebron voor andere bedrijven en tonen ze concreet hoe ze 
de prestaties van hun werknemers bevorderen, en dus ook die van 
de organisatie zelf. 

Scandinavische effectiviteit 
Aan het hoofd van de Leesman+-lijst staat het hoofdkantoor van 
ISS in Kopenhagen met een knappe score van 81,7. Volgens 
Simon Svegaard, Business Analytics Manager van ISS, maakt het 
multinationale bedrijf in facilitaire diensten en outsourcing gebruik 
van de werkomgeving om nieuwe ideeën en mogelijke innovaties 
uit te testen. De groep wil zijn hoofdkantoor gebruiken als 
laboratorium voor deze progressieve aanpak die typerend is voor 
de Scandinavische cultuur. 

Van ‘single services model’ naar geïntegreerde diensten over een 
resultaatgerichte aanpak... de FM-sector is de voorbije jaren enorm 
veranderd! Door beroep te doen op de diensten van Leesman 
wilde de organisatie beter begrijpen hoe de werkomgeving in de 
toekomst zou evolueren en hoe ze daar het maximum uit kon 
halen. Daarop volgden een heleboel gesprekken over wat de beste 
manier was om de medewerkers productief te maken en welke 
werkomgeving dit het best in de hand kon werken. “We wilden een 
testrit maken, zoals wanneer je een nieuwe wagen gaat kopen”, 
aldus de Business Analytics Manager. De vroegere kantoren van 
ISS in Kopenhagen waren verdeeld over vier verschillende 
gebouwen. Maar de inrichtingen waren niet erg ruim en de 
medewerkers voelden er zich al gauw geïsoleerd. ISS wilde dus 
een nieuw kantoor inrichten dat representatief was voor zijn 
knowhow en een gecentraliseerde ruimte bood voor het welzijn 
van zijn medewerkers. 

Ruimte en lineaire activiteit
De benauwde kantoren maakten plaats voor een ruime open 
werkomgeving voor het personeel van ISS in Kopenhagen. Het is 
tevens een van de succespijlers van de nieuwe kantoren, want nu 
de werknemers meer ruimte hebben, zijn ze veel productiever en 
bloeien ze helemaal open. Andere factoren hebben natuurlijk ook 
bijgedragen tot deze voorbeeldige Lmi-score. 

WORKPLACE, EFFICIENCY AUDIT  

Het succes van het hoofdkantoor van ISS in Denemarken 
is te danken aan het feit dat ISS duidelijk de behoeften 
van zijn medewerkers wist te bepalen. 
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Volgens Simon Svegaard heeft het homogene activiteitenprofiel 
van de medewerkers er zeker iets mee te maken. “We hebben    
het gebouw uiteraard ontworpen in functie van onze behoeften, 
maar gelukkig waren die in aantal vrij beperkt”, licht de manager 
toe. Kleine vergaderzalen, materiaal voor internationale video-
conferenties, concentratieruimten, centrale receptie op de bene-
denverdieping ... een homogeen geheel van ruimten voldoet aan 
de behoeften van gelijkaardige administratieve functies. Maar wat 
van het gebouw echt zo’n succes maakt, is het feit dat ISS erin 
geslaagd is de behoeften van zijn medewerkers duidelijk te 
bepalen. Simon Svegaard hoopt dat ISS, door het goede voor-
beeld te geven en de Leesman Index te introduceren bij zijn     
klanten, facility management naar een nieuw tijdperk zal  kunnen 
leiden. ISS wil die creatieve dynamiek dan ook uitstralen in de 77 
landen waar de facilitaire dienstverlener momenteel actief is.

Verrassende gemeenschappelijke punten
Bedrijven met het label Leesman+ blinken uit op het vlak van 
videoconferenties: ze stellen beter materiaal ter beschikking of 
investeren gewoon in betrouwbare webapplicaties. Andere 
opvallende punten zijn de mogelijkheid om pauzes te nemen en 
even te herbronnen, de aanwezigheid van atriums en aangename 
gemeenschappelijke ruimten en een brede waaier aan verschillende 
werkruimten voor activity based working (ABW). Tot slot staat ook 
de mogelijkheid voor informele en niet-geplande vergaderingen 
bovenaan op de lijst. Bedrijven met het label Leesman+ zijn immers 
goed in het faciliteren van spontane samenwerkingen. Wat die 
bedrijven onderscheidt, kan op het eerste gezicht verrassend 
lijken, aangezien hun vijf sterkste punten activiteiten zijn die vanuit 
financieel oogpunt moeilijk te rechtvaardigen zijn. Toch zijn die 
activiteiten wel degelijk de extra investering waard, want ze 
vergroten de tevredenheid en productiviteit van de werknemers.

Kim Verhegge  ✍

De verschillen qua tevredenheid tussen 
Leesman+-bedrijven en de andere:
 
1. Videoconferenties
Leesman+ : 75,1%  -  Gemiddelde: 53,4%

2. Ontspannen en pauzeren   
Leesman+ : 83,4%  -  Gemiddelde: 62,2%

3. Informele en niet-geplande vergaderingen  
Leesman+ : 83,5%  -  Gemiddelde: 63,1%

4. Atriums en gemeenschappelijke ruimten 
Leesman+ : 80,3%  -  Gemiddelde: 42,7%

5. Diversiteit van de beschikbare werkomgevingen
Leesman+ : 62,7%  -  MGemiddelde: 27,2%

De vaste analysepatronen doorbreken

De activiteit van Leesman kan kort samengevat worden als 
meten hoe werkomgevingen hun gebruikers ondersteuning 
bieden. De ambitie van de organisatie? Vooroordelen uit de 
weg ruimen, verouderde normen of standaarden toetsen en 
aanzetten tot het openlijk en gezamenlijk onderzoeken van 
de rol van werkomgevingen in de prestaties van bedrijven 
en hun personeel. 

Toen Leesman besefte dat het de verzamelde gegevens 
niet objectief kon analyseren maar enkel focuste op het 
workplace-aspect, liet het de gegevens onderzoeken door 
onafhankelijke statistici, zonder ervaring met of bijzondere 
interesse voor bedrijfsvastgoed, om zijn vaste analysepa-
tronen te doorbreken. 


	3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-15
	16
	17
	18-23
	24-25
	26-27
	28-29
	30
	31-33
	34-39
	40-41
	42-45
	46
	47
	48-51
	52-58
	59
	60-62
	63
	64-71
	72-73
	74-76
	77
	78
	79
	80
	81
	82-96
	97
	98-99
	100-101
	102-103
	104-107
	108
	109
	110-113
	114-115
	116-118
	119
	120-123
	125
	126



