T R ENDS OP
DE WER KPLE K
Hoe kan de kantooromgeving zorgen voor
productieve en tevreden werknemers?

ABSTRACT
MARKT- EN OPINIEONDERZOEK NEDERLAND
In opdracht van Mindspace onderzocht onafhankelijk onderzoeksbureau
Team Vier de impact van de kantooromgeving op de productiviteit en
de tevredenheid van werknemers.
• Hoe kunnen we de kantooromgeving optimaliseren om bij te dragen aan:
- productiviteit van werknemers;
- tevredenheid van werknemers;
- behoud van werknemers;
- aantrekken van nieuw talent?
• Welke verbeteringen in de kantooromgeving hebben de grootste impact
op de productiviteit en tevredenheid van werknemers?
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Insight
#1

HET DESIGN
VAN EEN
KANTOOR HEEFT
INVLOED OP HET
EMOTIONELE
WELZIJN VAN
WERKNEMERS

HOE DENKEN WERKNEMERS OVER
H E T D E S I G N VA N H U N K A N TO O R ?
UITERLIJK IS BELANGRIJK
LEERPUNTEN
Werknemers denken zowel positief als negatief over hun werkruimte.
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CONCLUSIE: Het design van het kantoorinterieur heeft invloed op het
emotionele welzijn van werknemers.

EN NU
Ontevreden werknemers zijn minder productief. Richt je kantoor daarom zo
in dat medewerkers er gelukkig van worden en er prettig kunnen werken,
denk bijvoorbeeld aan stilteruimtes.

Insight
#2

HET DESIGN VAN
DE WERKRUIMTE
DRAAGT BIJ AAN
D E C U LT U U R , D E
KERNWAARDEN EN
DE IDENTITEIT VAN
HET BEDRIJF

WAT Z E G T H E T D E S I G N VA N J E
WERKPLEK OVER JE BEDRIJF?
ALS MUREN KONDEN PRATEN
LEERPUNTEN
Gevraagd naar het eerste dat opkomt bij de huidige werkplek, zegt…
40% van de werknemers dat hun werkplek ‘de
basis biedt om zijn/haar werk te kunnen doen’.

8% dat het gebrek aan investering in de werk
plek de indruk wekt dat de werkgever weinig
geeft om het comfort en de productiviteit van
het personeel.
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CONCLUSIE: De inrichting van de werkplek kan de motivatie en productiviteit
van werknemers een boost geven.

EN NU
Verbetering van de tevredenheid onder werknemers zit ‘m in simpele
aanpassingen, zoals comfortabel meubilair en moderne apparatuur.

Insight
#3

EENVOUDIGE
VERBETERINGEN
IN DE
KANTOORRUIMTE
KUNNEN EEN
P O S I T I E V E I M PA C T
HEBBEN OP DE
PRODUCTIVITEIT
EN TEVREDENHEID
VAN WERKNEMERS

HET WELZIJN VAN WERKNEMERS
EEN KLEIN GEBAAR TELT
LEERPUNTEN
Gevraagd naar het eerste dat opkomt bij de huidige werkplek, zegt slechts
25% van de werknemers dat het een prettige omgeving is die hen helpt bij hun
werkzaamheden. 47% denkt ook dat een stijlvol design bijdraagt aan zijn/haar
productiviteit.
Werknemers zien graag
de volgende verbeteringen:
ruimtes om in stilte te werken
gratis maaltijden/snacks met korting
fitnessfaciliteiten
gratis frisdrank
yogalessen of massageservice
privé telefoonruimtes
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creatieve ruimtes

CONCLUSIE: Kleine aanpassingen kunnen zorgen voor productievere en
meer tevreden werknemers.

EN NU
Investeer in nieuwe voorzieningen én in de vormgeving.

Insight
#4

KANTOORTUINEN
WORDEN
MINDER
POPULAIR

WA AR WERKEN WERKNEMERS
HET LIEFST?
COLLEGA’S KUNNEN NIET MET EN ZONDER ELKAAR
LEERPUNTEN
63% van de werknemers werkt momenteel in een open kantoortuin.
34% wil een kantoorruimte delen met maximaal drie mensen.
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20%

Waar werk je het liefst?
in een open kantoortuin

23%
34%

	in een open kantoortuin, mits er voldoende
vergaderruimtes en stilteruimtes aanwezig zijn
in een kantoorruimte met maximaal drie collega’s
in een eigen kantoor

CONCLUSIE: Hoewel de meerderheid momenteel in een open kantoortuin werkt,
vinden veel werknemers het prettiger om met maximaal drie collega’s te werken.
Voldoende ruimte om in stilte te werken is onmisbaar.
EN NU
Investeer in kleinere, functionele ruimten waar werknemers in stilte
kunnen werken of zich kunnen terugtrekken met collega’s om rustig te
overleggen.

Insight
#5

RUIMTES OM
I N S T I LT E T E
WERKEN ZIJN
ONMISBAAR

S T I LT E R U I M T E S
SOMS HEB JE EVEN TIJD VOOR JEZELF NODIG
LEERPUNTEN
32% van de ondervraagde werknemers vindt zijn/haar kantoor lawaaierig.
23% zou graag de mogelijkheid hebben zich terug te trekken in een
stilteruimte.

43%
51%

Luidruchtige collega’s vormen de
grootste afleiding op de werkplek.
De deelnemers storen zich aan:
luidruchtige collega’s
c onstante onderbrekingen door collega’s

36%

telefoongesprekken

CONCLUSIE: Stilteruimtes bieden uitkomst voor werknemers die snel afgeleid
zijn. Dat komt de productiviteit zeker ten goede.

EN NU
Creëer stilteruimtes waar werknemers zich kunnen terugtrekken om rustig
en zonder afleiding te kunnen werken.

Insight
#6

EEN INSPIRERENDE
KANTOOROMGEVING
TREKT NIEUW
TA L E N T A A N

TOPPERS AANTREKKEN EN
BEHOUDEN
DE EERSTE INDRUK TELT
LEERPUNTEN
27% van de kantoormedewerkers tussen de 18 en 24 jaar wees al eens een
potentiële werkgever af vanwege de slechte uitstraling van het kantoor of omdat
er te weinig voorzieningen waren. Van de medewerkers tussen de 35 en 44 jaar
deed slechts 12% dit.
23.6%
27%
Voor 22% van de jonge groep werknemers was dezelfde reden zelfs een
aanleiding om een andere baan te zoeken. Van de groep medewerkers tussen
de 35 en 44 jaar besloot slechts 12% ooit de werkgever te verlaten vanwege
beperkte kantoorvoorzieningen.
22%
CONCLUSIE: Jonge, talentvolle medewerkers verwachten meer van hun
werkgever dan alleen een goed salaris en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.
De kantooromgeving en de voorzieningen op de werkplek tellen flink mee in hun
overweging.
EN NU
Investeren in een aantrekkelijke kantooromgeving helpt (jong) talent aan
te trekken en te behouden.

Insight
#7

DE PERFECTE
KANTOORRUIMTE
IS HET FORENZEN
WAARD

REISTIJD IS GEEN PUNT
HET GAAT OM DE BESTEMMING, NIET OM DE REIS
LEERPUNTEN
43% van de ondervraagden is bereid 30 minuten
per enkele reis te besteden aan forenzen naar
een kantoor dat hij/zij perfect vindt.

43%

26% geeft aan 45 minuten per enkele reis te
willen investeren.

26%

CONCLUSIE: De vormgeving van het kantoor en voorzieningen op de werkplek
zijn belangrijker dan een locatie die snel met de auto of het openbaar vervoer te
bereiken is.

EN NU
Investeer in het design van de kantoorruimte en houd rekening met
voorzieningen die zorgen voor meer productiviteit en tevredenheid onder
werknemers.

CONCLUSIE
Het design van het kantoor en de faciliteiten op de werkplek hebben
nogal wat impact op de productiviteit en de tevredenheid van
werknemers. Bedrijven moeten zich dat goed realiseren. Werkgevers
die proactief de juiste maatregelen nemen, verbeteren het welzijn van
hun medewerkers, dragen bij aan het behoud van hun personeel en
trekken nieuw talent aan.
Denk bijvoorbeeld aan:
• het creëren van stilteruimtes om ongestoord te kunnen werken;
• het realiseren van ruimtes waar werknemers rustig kunnen
vergaderen;
• het optimaliseren van het design van de kantooromgeving;
• het aanbieden van gratis maaltijden of snacks met korting;
• het aanschaffen van moderne en kwalitatieve apparatuur.
Maar de inrichting en het design van de kantooromgeving mogen ook
niet vergeten worden. Een meerderheid van de werknemers ervaart
negatieve gevoelens op hun werkplek, zoals verveling, vermoeidheid,
frustratie en stress. Een beter design verbetert niet alleen de productiviteit
van werknemers, maar ook de perceptie van de cultuur, de kernwaarden
en de identiteit van het bedrijf.

VERGELIJKING
Dit onderzoek werd uitgevoerd in meerdere landen, waaronder de
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Hoewel werknemers in alle
landen last hebben van luidruchtige collega’s en behoefte hebben aan
goede voorzieningen, zijn er ook enkele opvallende verschillen te zien.
Zo heeft in de Verenigde Staten 25% behoefte aan creatieve ruimtes om
te kunnen samenwerken met collega’s. In Nederland geeft slechts 11%
aan dit soort ruimtes te missen.
Nederlandse medewerkers geven vaker aan hun kantoor mooi te vinden
(21%); in het Verenigd Koninkrijk is dit slechts 6%.
25% van de respondenten in de Verenigde Staten vindt dat het gebrek
aan investering in de kantooromgeving de indruk wekt dat de werkgever
weinig geeft om de productiviteit en het welzijn van werknemers;
in Nederland denkt slechts 8% dit.
In alle onderzochte landen zijn
veel medewerkers die behoefte
hebben aan ruimtes om in stilte
te kunnen werken:
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
Nederland

11%
27%

23%

O V E R M I N D S PA C E
Mindspace is de wereldwijde leverancier van Office-as-a-Service-oplossingen.
Mindspace creëert een uitzonderlijke werkomgeving die bedrijven helpt het
beste uit zichzelf te halen.
Leden zetten in op hogere productiviteit en innovatie, zodat ze in staat
zijn talent aan te trekken en te behouden. De Mindspace Experience biedt
service op hoog niveau, inspirerende en prachtig vormgegeven kantoren,
een levendige werkomgeving en wellness-, lifestyle- en professionele
programma’s in gebouwen op A-locaties die de meeste bedrijven zich alleen
niet zouden kunnen veroorloven.
Elke locatie wordt bemand door een lokaal team van community managers.
Zij zorgen ervoor dat wordt voldaan aan alle unieke behoeften van klanten,

van Fortune 500-bedrijven tot kleine zelfstandigen. De internationale
gemeenschap van ruim 14.000 professionals heeft de beschikking over
brainstormruimtes, artistieke lounges, compleet uitgeruste vergaderruimtes
en open keukens. Mindspace-leden ontmoeten elkaar tijdens wekelijkse
netwerkevenementen, professionele meet-ups en happy hours.
Het bedrijf beheert ruimtes op 28 toplocaties in 13 wereldsteden in de
Verenigde Staten, Polen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland,
Roemenië en Israël. In Nederland heeft Mindspace kantoren in Amsterdam
en Utrecht. Als pionier op het gebied van internationale samenwerking geeft
Mindspace-leden onbeperkte toegang tot locaties wereldwijd, zonder extra
kosten.

ERVAAR MINDSPACE.

BOEK EEN TOUR

