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Deze lezing: 

A. Vier onderzoeken – vier methoden: 
1. Wayfinding 

2. Lichtvervuiling 

3. Strategisch facilitair beleid 

4. Productiviteit en Het Nieuwe Werken 

 

B. Invulling van de verschillende rollen: 
• Studenten 

• Onderzoekers en docenten 

• Opdrachtgevers 

 

 

 
 



Multi-methode en gemengde methode * 

* Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009 

• Multi-method: “more than one data collection technique, … restricted 
within either a quantitave or a qualitative world view.” * 

• Mixed-methods: “both quantitative and qualitative data collection 
techniques and analysis” ** 

** Tashakkori & Teddlie, 2003 in Saunders et al., 2009, p. 152 



Vier onderzoeken 
– vier methoden: 

1. Wayfinding 

2. Lichtvervuiling 

3. Strategisch facilitair beleid 

4. Productiviteit en Het 
Nieuwe Werken 

 

 > Multi-method, vnl. shadowing 

 > Mixed-method, observaties en metingen 

 > Mixed-method, diverse methodes 

 > Mono-method, interviews 

 



Wayfinding: methoden 

 

Multi-methode kwalitatief onderzoek: 

• Observaties 

• Observaties door middel van shadowing 

• Documentatieonderzoek 

 

 

 



 Wayfinding 

Onderzoek: 

… onderzoek naar de wayfinding van bezoekers en patiënten die 
vanaf de parkeergarage de zorginstelling binnenkomen. 

 

Setting: 

Afstudeerder Facility Management en afstudeerder Bouwkunde 
bij bureau Noorderruimte en innovatiewerkplaats Health Space 
Design 



Centrale hal 

 Wayfinding: resultaat: gevonden knelpunten * 

* Koehorst & Meinsma, 2014 

 







Lichtvervuiling: methode 

Gemengde methode: kwantitatief en 
kwalitatief 

• Kwantitatief: 
• Meting van de sky brightness door middel van waarneming van 

sterren: grote beer, orion, poolster, melkweg 

• Kwalitatief: 
• Observaties door middel van foto’s van de omgeving en armaturen 
• Beschrijving van de omgeving en beschrijving van de 

weersomstandigheden 



Lichtvervuiling 

Onderzoek: 

Vergelijking van de lichtvervuiling in Nederland en de 
Verenigde Staten bij locaties in de gastvrijheidsindustrie 

 

Setting: 

Dataverzameling door 33 projectgroepen van het 
tweedejaars vak Onderzoek bij Facility Management (FM), 
een student-assistent bij FM en een onderzoeker van het 
lectoraat FM 



Lichtvervuiling in het kort 

 

Definitie: “Unwanted sky light produced by man” 
(Riegel, 1973) 

 

Effecten (o.a. Navarra & Nelson, 2007):  

• Astronomie 

• Flora en fauna 

• Gezondheid 



Voorbeeld lichtvervuiling 

Source: The Royal Astronomical Society of Canada | Environmental Impact of 
Light Pollution and its Abatement | December 2012 



Voorbeeld maatregelen: aangepast armatuur 

bron: www.rasz.org.nz Royal Astronomical Society of New Zealand 

http://www.rasz.org.nz/


Foto’s van omgeving, onderzoeker en armatuur 



Strategisch facilitair beleid: 
methode 

Gemengde methoden 

• Kwalitatief 
• Documentatie 

• Presentaties van de situatie verzorgd door de zorginstelling 

• Kwantitatief 
• Enquête 

• Gemengd: 
• Observaties, o.a. door middel van GERT-verouderingspakken 



Strategisch facilitair beleid 

Onderzoek: 

• Zorginstelling heeft een klantgericht strategisch facilitair 
beleid geformuleerd 

• Wil op basis hiervan beleid voor specifieke doelgroepen 
ontwikkeld hebben 

 

Setting eerste semester: 

• Ongeveer dertig derdejaars tweetallen van FM ontwikkelen 
beleid voor doelgroepen 



Percepties van servicekwaliteit * 

betrouwbaarheid 

responsiviteit 

zekerheid 

empathie 

tastbaarheden 

productkwaliteit 

servicekwaliteit 

prijs 

Situationele 
factoren 

Klanttevredenheid 

Persoonlijke 
factoren 

veiligheid 

* gebaseerd op Zeithaml & Bitner, 1996; 2003 en Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985 



Resultaten 

• Posterpresentaties voor de opdrachtgever 

• Strategische beleidsplannen voor doelgroepen en 
bijbehorende veranderplannen 



Vervolgonderzoek 

• Aangepaste onderzoeksopdracht  

 

Setting tweede semester (dit semester): 

• Tien tweetallen van het derdejaars vak commerciële 
strategie van FM 

• Coördinatie en synthese door afstudeerders van bureau 
Noorderruimte / Health Space Design 



Productiviteit en Het 
Nieuwe Werken: methode 

Mono-methode: 

• 26 semi-gestructureerde interviews bij negen organisaties 

• Interviews in tweetallen 

Analyse: 

• Kwalitatieve analyse met behulp van een Computer Aided 
Qualitative Data Analysis System (CAQDAS) 

• Data-analyse uitgevoerd door honoursstudenten en andere 
onderzoekers en met elkaar vergeleken (Interrater 
Agreement) 

 

 



Productiviteit en Het Nieuwe Werken 

Onderzoek: 

Onderzoek naar effect van Het Nieuwe Werken op 
productiviteit 

 

Setting: 

Masterstudent Bedrijfskunde/docent Hanzehogeschool en 
drie honourstudenten FM 





Evaluatie bijdrage honoursstudenten * 

Leeromgeving 
honoursstudenten **: 

• Verbondenheid 
(relatedness),  

• Autonomie,  

• Competentieverbetering 

 

 

* Lechner (2013) 
** Wolfensberger & Offringa (2013) 

Onderzoek Het Nieuwe Werken 
een sprookje: 
• Verbondenheid: 

bedrijfsbezoeken 
• Autonomie: keuzeprogramma, 

zelfstandig interviews afnemen 
• Competenties: 

Interviewvaardigheden 



B. Invulling van de verschillende rollen 

• Rollen 

• Lessons learned 

• Succesfactoren 



Rollen 

Studenten 

• Student 

• Onderzoeker 

• Junior-
medewerker 

Docenten 

• Docent 

• Onderzoeker 

• Senior-
medewerker 

• Coach 

• Mentor 

• Opdrachtgever 

Opdrachtgever 

• Opdrachtgever 

• Begeleider 

 



Lessons learned 

Ruzie in een 

groepje 

 

Moet naar 

voetballen 

 

Te ver fietsen Bewolkt 

 

‘Krijg je er 

ook credits 

voor?’ 

Verschil in 

eisen van 

opleidingen 

 

Studenten 

zijn lui 

 

‘Stopwatch 

werkt niet’ 

 

• Samenwerking 
stimuleren, 

• Keuze 
begeleidingsvorm 

Soms waar, gelukkig 
meestal niet 

• Gebruik van maken, 
• Drempels slechten 

Risico’s gebruik van 
apparatuur 

Inbedden in 
onderwijs 

Sommige zaken zijn niet beïnvloedbaar 



Succesfactoren 

• Vrije keuze 

• Eigenaarschap 

• Setting 
• BNR-setting 

• Inzet van afstudeerders bij promovendi, hogere leerjaren bij lagere 
leerjaren, honoursstudenten bij reguliere studenten 

• Techniek 

• Onderzoeksmethoden 

 



Hartelijk dank voor de aandacht 

www.lightpollution.it (Cinzano, 2000; 2006) 

http://www.lightpollution.it/

